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Embaixador Vasco
Bramão Ramos
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P.6: Empresários

A Câmara de Comércio e
Indústria Belgo-Portuguesa
organizou o jantar anual de
gala que marcou o fim das
comemorações dos 70 anos
daquela entidade.

P.13: Associações

Foi dado mais um passo
na criação da Federação das
Associações Portuguesas na
Bélgica.
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‘A Embaixada está
cá para apoiar os
Portugueses’

‘A Embaixada está
cá para apoiar os
Portugueses’
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Le terrorisme actuel, «guerre»
déclarée par des fanatiques au
monde, est le fléau qui dernière-
ment a touché d'une forme
cruelle la civilisation occidental,
puisque les terroristes se sont
arrogés le droit de sanctionner
ou de tuer n'importe qui, parce
que, comme le disait Georges
Habache (FPLP), «Personne n'est
innocent, personne n'est neutre».
Les réactions individuelles aux
actes terroristes sont variables
selon la psychologie individuelle
et la situation.
Les actes terroristes se caractéri-
sent par le fait qu'ils surgissent de
façon imprévisible et arbitraire
par rapport à la société qui est
atteinte, ainsi que par leur cruau-
té destructive, frappant indistinc-
tement le plus grand nombre de
personnes.
Le terrorisme est un moyen pour
atteindre une fin et non une fin
en soi: c'est-à-dire, le terrorisme a
des objectifs bien définis, quoi-
que parfois il n'en paraisse pas
ainsi.
On pense souvent que les objec-
tifs du terrorisme sont obscurs,
pour la simple raison que les atta-
ques terroristes semblent être
dirigés à des cibles qui ne cau-
tionnent aucune politique ou
stratégie, qui n'apportent pas de
bénéfice direct aux terroristes.
Cependant, leurs objectifs sont
diversifiés: la publicité de leurs
causes, de leurs exigences, le
payement de rançons, la libéra-
tion d'autres membres du grou-
pe, la création de la peur, de la
panique, de l'alarme, faisant croi-
re en une menace permanente,
provoquant la mort et la souf-
france de façon indiscriminée.
Le terrorisme a cherché à déstabi-
liser l'ordre international en pro-

fitant de la vulnérabilité de la
société démocratique, qui lui a
permis, en vivant à son intérieur,
de trouver les moyens humains et
matériels nécessaires à sa cause,
afin de poursuivre son objectif.
Définir le terrorisme n'est pas tel-
lement facile. L'ONU a fait une
réunion spéciale pour trouver la
définition du terme le 8 juillet
2005 et n'est pas arrivée à une
conclusion.
Dans les dictionnaires communs,
on peut constater que le terme
«terrorisme» vient du latin et est
synonyme de «terreur». Ce terme
a été utilisé pour définir certaines
périodes historiques que l'on
aimerait oublier, comme c'est le
cas d'Auschwitz, du Goulag, du
Cambodge, du Rwanda, etc.
Le terrorisme - qui ravage le mon-
de occidental ou plutôt le monde
industrialisé/développé - n'est
pas un phénomène actuel. Il a
toujours existé de différentes
façons.
En effet, le Général chinois Sun
Tzu (Vème siècle av. JC) dans son
livre «L'Art de la Guerre» men-
tionne déjà comme prémisse
pour vaincre l'ennemi, le recours
à des actes «hors du commun»
avec l'intention de provoquer la
panique et de saboter le moral
des troupes adversaires.
Pour bien comprendre le terro-
risme de nos jours on doit reculer
au XVIIIème siècle avec l'appari-
tion des théoriciens de l'égalité
comme Babeuf, Buonarroti et
Auguste Blanqui.
Pendant la Révolution française
(1793-1794) le terrorisme révolu-
tionnaire implanté par Robespier-
re, Marat, Saint-Just et Fouché, a
provoqué plus de 40.000 morts
et a fait des centaines de prison-
niers.
Avec Bakounine et son «Catéchis-
me Révolutionnaire» est arrivée la
phase de la destruction de l'ordre
existant par tous les moyens.
En 1881 le Tzar Alexandre II de
Russie a été assassiné par un
groupe terroriste.
L'Archi-Duc Austro - Hongrois

François - Ferdinand a été assas-
siné en 1914 par le terroriste
Gavrilo Princip, ce qui a provo-
qué la 1ère Guerre Mondiale.
Après la deuxième guerre mon-
diale point de départ du terro-
risme contemporain, on a assisté,
à des conflits en Afrique, Asie et
Amérique Latine (Algérie, Chine,
Cuba, etc.). Le terrorisme a eu
une importance décisive dans le
déroulement de ces événements.
En Europe, c'est avec la contesta-
tion de Mai 1968 (H. Marcuse)
qu'ont été lancées les bases des
révoltes étudiantes d'un type jus-
que là inconnues et qui se sont
propagées un peu partout dans le
monde.
Selon Raymond Aron, l'occupa-
tion de la Sorbonne le 13 mai 68
«était une machine de guerre qui
cherchait à détruire l'université
comme local d'enseignement et à
l'ombre de cette destruction atta-
quer tout l'ordre social».
Du 1er au 3 octobre 1970, un Con-
grès International des Organisa-
tions Terroristes se réunit à
Florence. Le suivi, c'était une
décennie infernale, avec l'enlève-
ment de personnalités, les détour-
nements d'avions, les prises d'ota-
ges, les attentats, les kidnappings,
les assassinats, les demandes de
rançon: l'Europe a connu un
moment où sa stabilité a basculé,
où beaucoup d'acquis ont été mis
en cause au niveau politique, éco-
nomique, social et culturel.
Durant les années 80 est arrivé le
terrorisme «Islamiste» ou d'ordre
«fanatique/religieux» avec l'appa-
rition des premiers kamikazes qui
ont porté atteinte aux troupes
étrangères au Liban, qui étaient là
pour promouvoir et maintenir la

paix. Ces terroristes ont revendi-
qué leur appartenance, au moins
spirituelle, à une révolution; cer-
taine, pour eux, puisqu'ils la
payaient de leur vie.
Depuis, la saga a continué.
Les attentats du XXIème siècle sont
des crimes contre l'humanité.
L'enjeu du terrorisme internatio-
nal est de provoquer la panique
et de promouvoir le chaos. La
coopération internationale pour
le combat à ce fléau a l'obligation
de ne jamais se laisser entraîner
par aucune faiblesse et de ne suc-
comber à aucune lâcheté. L'union
sans défaillance contre le terro-
risme est la condition primordia-
le pour que l'Occident ne puisse
perdre cette «guerre» qui lui a été
imposée.
Le monde occidental doit pren-
dre conscience de lui même,
comme la première et la plus effi-
cace réplique au terrorisme, le
combattre dans ses causes fonda-
mentalement idéologiques, ethni-
ques, religieuses et sociologi-
ques.
L'Occident paraît parfois être
sans foi, mais il ne peut se sauver
que s'il croit en lui même.
Il sera difficile d'éliminer le terro-
risme, mais si on adopte les mesu-
res adéquates on pourra le mini-
miser et ne pas permettre qu'il
continue à être une préoccupa-
tion pour le monde libre.
Et dans le monde, comme l'a dit
Saint-Just, «Il ne peut pas y avoir
de liberté pour les ennemies de la
liberté».

■ 

Article d’opinion

Réflexions sur le terrorisme

■  António Manuel
Pereira da Costa Pinto

Lic. Sciences Sociales-
Sociologie
Bruxelles



Dinamizar as relações económicas
entre Portugal e a Bélgica e realizar
mais acções de promoção cultural
portuguesa são dois dos principais
objectivos do novo Embaixador de
Portugal em Bruxelas.
“No plano político, os nossos dois
países são muito próximos. O nosso
posicionamento perante o mundo é
muito parecido” explica Vasco Bra-
mão Ramos. Os dois Estados estão
na União Europeia e na Nato “e te-
mos uma vasta experiência africana,
o que faz com que temos poucas
divergências e temos sobretudo
muitos pontos comuns”.
Por isso, o Embaixador de Portugal
considera que as relações “são exce-
lentes” e muito antigas. “Anteriores
mesmo à constituição da Bélgica”
disse numa entrevista concedida ao
LusoJornal.
Vasco Bramão Ramos considera que
no relacionamento comercial “há
muito para fazer”. Diz que a balança
comercial entre os dois países está
praticamente equilibrada, mas é
baixa.“Temos de ser mais ambicio-
sos. Temos muitos produtos em
Portugal que podem ser exportados
para a Bélgica”. Por isso confirma a
necessidade de serem realizadas
mais acções de promoção. “Temos
aqui uma delegação da AICEP, com
quem temos óptimas relações, mas
temos muito para fazer”.
Para o Embaixador de Portugal, a
Bélgica “é um palco internacional
importante” e por isso disse ao
LusoJornal que “preocupa-me a
fraca promoção cultural neste país”.
“Durante séculos, Portugal por um
lado e a Flandres por outro, mantin-
ham relações comerciais e culturais
fortíssimas. Foram séculos de inter-
câmbio” e com base nesta história
comum que Vasco Bramão Ramos

quer agora desenvolver acções de
promoção cultural. “A história não
pode ser esquecida.Temos de pros-
seguir. E é urgente que se prossiga”.
O Embaixador já solicitou reforço
de meios para esta área.“Espero ter
os meios suplementares necessários
para fazer um trabalho eficaz” diz,
aludindo certamente ao facto de
não ter em Bruxelas nenhum Conse-
lheiro cultural.
A Comunidade portuguesa residen-
te na Bélgica é “integrada e respei-
tada” mas o Embaixador Vasco Bra-
mão Ramos diz que tem de organi-
zar o seu movimento associativo.“É

necessário que a Comunidade tenha
uma voz e não apenas ficar por mui-
tas associações pequenas” disse ao
LusoJornal. “Tenho incentivado a
Comunidade a ter essa voz, porque
isso dá-lhes um peso perante a socie-
dade belga e perante as autoridades
belgas”, e garantiu também que a
Embaixada e os seus serviços tudo
farão para apoiar essa organização
do movimento associativo.“Já visitei
algumas associações, mas vou conti-
nuar a visitar as outras”afirmou.
Nos encontros que teve com a
Comunidade portuguesa de Bruxe-
las e de Liège, onde já se deslocou,

tem ouvido queixas sobre o ensino
da língua,da cultura e da história de
Portugal.“O Estado fez esforços,mas
as pessoas querem mais” diz o
Embaixador de Portugal.“E eu com-
preendo-as porque é legítimo quere-
rem o ensino do português para os
seus filhos.É uma ambição louvável”
e Vasco Bramão Ramos diz que trans-
mite essas queixas “ao mais alto
nível”. Para uns faltam mais cursos,
para outros os horários não estão
adaptados e para outros ainda,são as
condições em que as aulas são lec-
cionadas que não são as melhores.
O Embaixador ainda só foi a Liège,
mas tenciona deslocar-se também a
Antuérpia e a Bruges, onde Portugal
tem Consulados honorários. “Ainda
estou a observar, e por enquanto
não fiz nenhuma proposta de altera-
ção da rede consular. Parece-me
boa” disse ao LusoJornal. E parece
estar contente com o trabalho des-
empenhado pelos Cônsules honorá-
rios.“Sabe que o trabalho dos Côn-
sules honorários depende muito
deles. Os Cônsules de carreira rece-
bem instruções do Ministério, mas
os Cônsules honorários têm muita
liberdade, até do ponto de vista
financeiro porque muitos suportam,
eles mesmo,as despesas inerentes às
suas funções” explicou Vasco Bra-
mão Ramos.
“Os portugueses podem contar com
a Embaixada e com os seus funcio-
nários”disse no fim da entrevista ao
LusoJornal. “A nossa função aqui é
apoiar os nossos compatriotas que
residem neste país e todos devem
saber que podem contar com o Em-
baixador” disse em jeito de mensa-
gem.

■ Carlos Pereira

Entrevista com Vasco Bramão Ramos

Novo Embaixador quer reforçar as relações culturais
e comerciais entre Portugal e a Bélgica
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O Conselho Permanente das Comu-
nidades Portuguesas,órgão represen-
tativo dos emigrantes, pediu há duas
semanas ao Presidente da República
que pondere “seriamente a não pro-
mulgação” do diploma que põe fim
ao voto por correspondência.
Na semana anterior, os Conselheiros
tinham enviado uma carta a Cavaco
Silva onde sustentavam que o voto
presencial “irá afastar ainda mais a
participação cívica e política da co-
munidade portuguesa”.
Os 11 elementos do recém-eleito
CCP, foram recebidos por Cavaco
Silva no Palácio de Belém, a quem
apresentaram as prioridades do man-
dato que agora começa. No final do
encontro, o Presidente do CCP, Fer-
nando Gomes, disse ter “confiança e
fé na sensibilidade”do Presidente da
República, alertando que o fim do
voto por correspondência pode le-
var os emigrantes a sentirem-se “por-
tugueses de segunda”.
Já anteriormente Fernando Gomes
tinha afirmado que, a ser promulga-
da, essa medida é uma “machadada”
na participação cívica e política dos

portugueses da diáspora e recordou
que desde há dois ou três anos,“por
questões economicistas”, o Governo
português encerrou vários Consula-
dos no mundo, medida que agora
torna “mais dispendiosa a participa-
ção cívica e política dos emigrantes

que ainda assim querem votar”.
O Conselho Permanente das Com-
unidades Portuguesas reuniu-se de 7
a 9 de Janeiro, na Assembleia da Re-
pública, naquela que foi a primeira
reunião daquele órgão,eleito em Ou-
tubro. Nos três dias de reunião, os

Conselheiros aprovaram o plano de
actividades do CCP para este ano e
decidiram quais os temas que as
Comissões Temáticas vão trabalhar.
Fernando Gomes disse ainda à Lusa
que os Conselheiros gostariam que o
próximo Governo criasse um Minis-
tério dos Negócios Estrangeiros e
das Comunidades Portugueses ou
um Gabinete próprio junto do Con-
selho de Ministros.
Por enquanto,o Secretário de Estado
das Comunidades apresentou ao
Conselho Permanente um novo sítio
de trabalho na Internet e mostrou-se
convicto de que haverá um “bom
relacionamento”com aquele órgão.
O governante mostrou-se ainda con-
fiante em ter um “bom relaciona-
mento”com o novo CPCP.“O relacio-
namento é sempre bom com um
conselho consultivo. É um órgão de
consulta do Governo,que o Governo
preserva e dignifica, fazendo as con-
sultas que entende adequadas para a
persecução das políticas”, subli-
nhou.

■ 

Conselho Permanente do CCP reuniu em Lisboa

Conselheiros contra fim do voto por correspondência
apelam ao boicote de Cavaco Silva

Conselheiros reunidos com Cavaco Silva
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Associação APE
pode avançar
com candidatura
às próximas
legislativas
Um Grupo de trabalho da Asso-
ciação de Portugueses Emigrados
(APE) e a sua Comissão Executi-
va, com a ajuda do sistema vídeo-
conferência, estiveram reunidos
recentemente com o objectivo de
analisar as propostas concretas
que lhe foram feitas no sentido de
poder apresentar candidatos seus
às próximas Eleições Legislativas.
“A recente aprovação da Lei apre-
sentada pelo PS, que retira aos
Portugueses residentes no estran-
geiro a possibilidade de poderem
votar por correspondência e, aci-
ma de tudo,a continuada intransi-
gência do Governo na execução
de políticas que têm penalizado
os nossos compatriotas que vi-
vem no exterior, pesou na deci-
são da Comissão Executiva da
APE em começar a trabalhar nu-
ma estratégia sólida que, de entre
um leque de objectivos, altere,
por exemplo, o mapa de Depu-
tados eleitos pela emigração” diz
uma nota de imprensa distribuída
pela associação esta semana. “Os
Partidos não são donos de nin-
guém e muito menos têm legiti-
midade de pedir o que quer que
seja quando os seus Deputados
não trabalham e/ou não cum-
prem o que prometem”.
“Não estava nos planos imediatos
da APE este cenário eleitoral, con-
tudo, face à conjuntura actual e
ao nosso entendimento de que,
caso não se altere a situação, as
condições tenderão a piorar, acei-
ta esse desafio que lhe foi pro-
posto certo de que, a partir de
então, tudo irá ser diferente”.

Novo Governo
na Guiné-Bissau
O novo Governo da Guiné-Bissau,
encabeçado pelo Ministro da Pre-
sidência do Conselho de Minis-
tros,Comandante Manuel Saturni-
no da Costa, acabou de tomar
posse na semana passada.
O Governo tem 21 Ministros e 10
secretários de Estado.
O Ministro dos Negócios Estran-
geiros,Cooperação e das Comuni-
dades é uma mulher e chama-se
Adiato Djaló Nandigna.O Secretá-
rio de Estado das Comunidades é
o Embaixador Lássana Turé.

Vasco Brandão Ramos 
Vasco Bramão Ramos tem 62 anos, nasceu em Lisboa e é licenciado em
Direito pela Universidade de Lisboa.É diplomata desde Setembro de 1969
e teve várias funções no Ministério dos negócios estrangeiros. Foi
Embaixador de Portugal em Caracas e em Viena e recentemente era
Director-Geral da Política Externa desde 1 de Dezembro de 2006, até vir
para Bruxelas.



PSD lança blog
“Comunidades
no Parlamento”
Os tempos actuais são marcados
pela velocidade da informação
fundamentalmente daquela que é
transmitida pela Internet e que
torna tudo muito mais imediato.
Assim os Deputados do PSD, elei-
tos pelos círculos da emigração,
decidiram criar um blog onde
passa a estar disponível um con-
junto de informações relaciona-
das com a sua actividade parla-
mentar e a sua acção política
junto das Comunidades espalha-
das pelo Mundo.
“O blog será um meio de aproxi-
mação dos três Deputados da
emigração aos seus eleitores e a
todos os portugueses que resi-
dem fora de Portugal, consolidan-
do uma política de proximidade
característica do interesse e aten-
ção que o PSD consagra à nossa
Diáspora” diz uma nota de im-
prensa difundida pelo PSD. “Os
portugueses residentes no es-
trangeiro nunca foram esqueci-
dos pelo PSD e esta iniciativa é
um sinal de que continuamos
atentos aos seus interesses dar
num momento em que o Gover-
no PS parece dar tão pouca im-
portância às nossas Comunida-
des”.

www.comunidadesgppsd.blogs-
pot.com

Açores:
Rita Dias é a nova
Directora Regional
das Comunidades
A nova Directora regional das
Comunidades do Governo dos
Açores, Rita Dias, toma posse no
final do mês, em substituição de
Alzira Silva, que deixa o cargo
que ocupou 12 anos para assu-
mir o lugar de Deputada. A ceri-
mónia oficial de tomada de
posse, com a presença do
Presidente do Governo Regional,
Carlos César, está agendada para
30 de Janeiro.
Rita Dias, 35 anos, é natural da
ilha do Faial e licenciada em
Ciência Política, com especializa-
ção em Instituições Políticas e
Administração Pública e Rela-
ções Internacionais, pelo Institu-
to Superior de Matemática e
Gestão da Universidade Lusófona
de Humanidades e Tecnologias.
Integra os quadros da Direcção
Regional das Comunidades, se-
deada na cidade da Horta, desde
1999, sendo coordenadora do
Gabinete de Emigração e Regres-
sos desde 2006.

LusoJornal
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Socialistas e sociais-democratas tro-
caram na semana passada, no Par-
lamento, acusações de oportunismo
eleitoralista no debate de uma peti-
ção contra o fim do voto por corres-
pondência dos emigrantes, previsto
num diploma já aprovado, que
aguarda promulgação do Presiden-
te da República.
Uma petição, que reúne 5.533 assi-
naturas de portugueses residentes
no estrangeiro, foi apresentada na
Assembleia da República e agenda-
da para debate no Parlamento
quando o diploma do Partido So-
cialista (PS) que prevê o fim do
voto por correspondência dos emi-
grantes nas eleições legislativas já
foi discutido e aprovado em 29 de
Dezembro do ano passado.
O Deputado do PSD eleito pelo cír-
culo da Europa, Carlos Gonçalves,
acusou os socialistas de terem apre-
sentado o projecto “à socapa” e
“com exclusivos objectivos eleito-
rais e partidários”.
“Trinta e quatro anos depois do 25
de Abril, pela primeira vez, restrin-
giram-se direitos de eleitores portu-
gueses apenas por viverem lá fora e
serem mais difíceis de controlar
pelo PS e pelo Governo”, acusou
Carlos Gonçalves.
O Deputado do PSD defendeu que
a aprovação do diploma a 29 de
Dezembro não “engrandece” o Par-

lamento e vai em “contracorrente”
com as orientações da União Euro-
peia relativamente à participação
política das diásporas dos 27.
“A Presidência francesa da União
Europeia organizou um encontro
dos 27 países com representantes
da diáspora, que apelaram na sua
recomendação final à utilização do
voto por correspondência para per-
mitir a participação do maior nú-
mero e a ligação aos países de ori-
gem. Em Portugal, o PS e alguma
parte da Esquerda não entendem

como os outros países pensam a
sua diáspora”, disse.
Carlos Gonçalves lembrou a contri-
buição das remessas dos emigran-
tes para a economia portuguesa,
em particular no período de crise
que se atravessa, e sustentou que
esta decisão vai ter “custos muito
elevados que serão pagos por
todos” na relação das comunidades
portuguesas com Portugal.
Na sua intervenção, o socialista José
Lello, autor do diploma, recuperou
os argumentos de que o voto por

correspondência “é permeável à
fraude” e não garante o “princípio
do segredo de voto”, considerando
que continuar a admitir este sistema
retiraria importância ao voto dos
que vivem fora de Portugal. “Se o
voto presencial elege o Presidente
da República e o Conselho das Co-
munidades, dignificando a partici-
pação cívica (...), deverá ser alar-
gado à eleição para a Assembleia
da República”, sustentou.
José Lello apresentou ainda dados
de que apenas uma “ínfima” parte
dos emigrantes estão recenseados e
que em 14 anos, a sua participação
eleitoral caiu para quase metade,
lembrando que elegem tantos De-
putados como os eleitores dos dis-
tritos de Bragança ou Beja.
Trinta mil votos devolvidos, mil vo-
tos que não chegaram a tempo,
mais de três mil votos nulos e cen-
tenas de votos desaparecidos foram
outros argumentos apresentados
pelo Deputado socialista para sus-
tentar o fim do voto por correspon-
dência. “Perante tal cenário e, face
à possibilidade que a legislação
aprovada pelo Parlamento abre ao
muito amplo desdobramento das
mesas eleitorais, (...) só por inércia
ou motivação partidária se poderá
continuar a defender o controverso
voto por correspondência”, acusou.

■ 

Petição de 5.500 portugueses não alterou posição do PS

Voto por correspondência voltou a debate no Parlamento

Alguns acontecimentos recentes na
vida política portuguesa, um relacio-
nado com preocupações sociais e
outro com a defesa dos valores de-
mocráticos, são bem elucidativos
acerca das diferenças entre o Partido
Socialista e o PSD.Não.Não vou falar
daquela ideia de Manuela Ferreira
Leite que defendeu que a Democra-
cia podia ser interrompida por seis
meses, nem tão pouco do mundo
dos negócios tão caro ao PSD.
Existem outros temas igualmente
com significado, como a actualiza-
ção do salário mínimo decidido pelo
Governo do PS e que Manuela Fer-
reira Leite se apressou a dizer que
“raiava a irresponsabilidade”,e a sur-
preendente suspensão de um De-
putado na Assembleia Legislativa da
Madeira,um acto próprio de uma di-
tadura, mas que do PSD apenas me-

receu um ruidoso, incómodo e in-
compreensível silêncio.
O reforço dos direitos sociais na so-
ciedade portuguesa tem sido uma
preocupação constante do Governo
do Primeiro-Ministro José Sócrates e
com resultados bem importantes já
visíveis na redução da pobreza em
Portugal. Refiram-se apenas alguns
exemplos mais emblemáticos como
o aumento extraordinário das pen-
sões mais baixas, que em muitos ca-
sos representou um acréscimo men-
sal de 76 euros, o aumento dos abo-
nos de família em 25%,a criação dos
subsídios à natalidade, o acesso gra-
tuito a alguns medicamentos e pró-
teses para os mais idosos e a constru-
ção de mais 400 novas creches.
Mas, acima de tudo, deve sublinhar-
se o facto de o actual Governo ter
resolvido a situação de quase rup-
tura da Segurança Social em que o
PSD a deixou, estando agora garanti-
dos recursos suficientes para o Esta-
do pagar as prestações sociais e as
reformas dos pensionistas para as
próximas décadas.Como claramente
se percebe só através destes exem-
plos, há diferenças gigantescas entre

as preocupações do PS quando está
no Governo e o PSD.Alguém se re-
corda de algumas medidas de carác-
ter social lançadas durante o último
período em que o PSD foi Governo?
Mas o mais chocante foi a líder do
PSD ter rejeitado um aumento do sa-
lário mínimo em 25 euros, na se-
quência do acordo que o Governo
fez na Concertação Social, dizendo
que isso “roçava a irresponsabilida-
de”, não obstante saber-se que em
Portugal ele é relativamente baixo,
revelando assim uma enorme des-
orientação política e uma grande in-
sensibilidade social.
Quanto ao Governo,não só cumpriu
o seu compromisso,como ainda lan-
çou um conjunto adicional de medi-
das de apoio às PME,para as ajudar a
resolver os seus problemas de tesou-
raria, tendo o plano sido bastante
elogiado pelos empresários.
Em termos de cultura democrática o
desastre não é menor. A suspensão
de um Deputado da Assembleia Le-
gislativa da Madeira é um dos casos
mais graves da democracia portu-
guesa e,por mais que o tentem fazer
esquecer, deve ser sempre recorda-

do. Um Deputado eleito pelo povo
foi suspenso e impedido de entrar
no Parlamento Regional a mando de
Alberto João Jardim,que manda num
Arquipélago onde os valores da de-
mocracia e os representantes da
oposição são espezinhados diaria-
mente.Não só o que se passou cons-
titui uma grave violação da Constitui-
ção e das leis, como é um acto pró-
prio de uma ditadura.E enquanto es-
sa figura indescritível que é Alberto
João Jardim, líder do PSD-Madeira,
passa meses sem pôr os pés no Par-
lamento Regional,ao contrário,o Pri-
meiro-Ministro José Sócrates todos
os 15 dias vai à Assembleia da Repú-
blica prestar contas. E não obstante
estarmos perante um dos episódios
mais grotescos da nossa democracia,
ninguém no PSD se indignou por
mais um acto de prepotência gros-
seira de Alberto João Jardim.
A menos que estivéssemos naquele
tal período de seis meses de suspen-
são da Democracia de que falava a
líder do PSD e assim já se compre-
ende tudo…

■

Crónica de opinião

O PS e o PSD: descubra as diferenças
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Carlos Gonçalves fez intervenção no Parlamento

■ Paulo Pisco

Director
do Departamento
de Comunidades

do PS
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C’est depuis novembre dernier que
le Consul honoraire du Portugal à
Bruges, Jean Deschepper,a demandé
sa démission après plus d’une ving-
taine de loyaux services auprès de la
Communauté portugaise. «J’ai dû
quitter mon poste car je n’ai plus
l’âge,et suite à une diminution de ma
mobilité, je suis donc parti», déclare-
t-il au LusoJornal.
C’est désormais Paul Deschepper,
son fils, qui s’apprête à prendre le
relais, «mais il attend sa nomination
par les Instances du Ministère à Bru-
xelles.Cela fera du coup trois généra-
tions dans la famille qui occupent ce
poste, puisque tout a commencé en
1953 par mon père», explique-t-il.
«J’ai tout naturellement poussé mon
fils vers ce nouveau poste,mais c’est
aussi quelqu’un à l’Ambassade qui a
suggéré cette idée, en indiquant que
c’était fantastique car trois généra-
tions qui deviennent à son tour Con-
sul honoraire, cela ne s’était produit
qu’une seule fois au Japon!», dit-il en
souriant.
L’ancien Consul honoraire, poursui-
vit en disant qu’il a connu les vagues
d’immigration portugaises en Belgi-
que et leurs difficultés à s’y intégrer.
«La plupart n’était pas du tout prépa-
rée à cela et venait surtout illégale-
ment. On les aidait le plus humaine-
ment possible, par des renseigne-
ments, on leur procurant des pa-
piers, ou prolonger leur visa, en
payant des fois leur retour au Por-
tugal e même en les hébergeant à la
maison, comme je l’ai d’ailleurs fait
quelques fois. On aidait aussi, vice-
versa, tous ceux, Belges compris, qui
souhaitaient tenter leur chance au
Portugal», souligne-t-il.
Jean Deschepper,78 ans,est Belge et
n’a aucune origine portugaise. Son
père a vécu quelques années en Gui-
née-Bissau.Suite à son séjour il a con-
nu le Portugal. «Mon oncle qui était

ingénieur et ma tante sont,eux aussi,
partis s’installer au Portugal où ils
restèrent une quarantaine d’années.
Ils adoraient y rester et avaient beau-
coup d’amis portugais. Puis un jour
on a fait part à mon oncle d’une de-
mande pour un poste au Consulat
honoraire,et c’est donc à partir de là
que mon père s’est vu attribuer ces
fonctions», se souvient-il.
Jean Deschepper allait souvent re-
joindre son oncle et sa tante vers Lis-
bonne, où il a commencé à se fami-
liariser avec la langue et la culture
portugaise. «J’avoue que j’ai dû pren-
dre des cours, mais quand j’ai com-
mencé en tant que Consul hono-
raire,j’avais déjà des bonnes connais-
sances de la langue»! Mais de plus en
plus amoureux du Portugal, il décide

de fonder une association qui avait
pour but de propager et défendre la
culture portugaise, «cela a duré une
quinzaine d’années, et depuis 2 ans
elle n’existe plus. Chaque mois on
mettait en place une activité,les gens
venaient et on leur montrait des ves-
tiges portugais qui sont notamment
sur les façades de l’Hôtel de ville de
Bruges,comme le buste d’Isabelle du
Portugal,par exemple».
Jean Deschepper laisse désormais sa
place à son fils, mais il n’oublie pas
pour autant le Portugal, «tout ce que
j’ai fait auprès de la Communauté
portugaise, c’était avec plaisir et
fierté et je continuerai à être en
contact avec le pays et les Portugais».

■ Clara Teixeira

Paul Deschepper, nouveau Consul honoraire du Portugal à Bruges

Consuls du Portugal depuis trois générations
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Jean Deschepper
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Novo Regulamento
Consular foi apro-
vado em Conselho
de Ministros

O Governo aprovou há duas se-
manas o Decreto-lei sobre o Re-
gulamento Consular, adaptando
os modelos de funcionamento in-
terno daquelas estruturas e arti-
culação entre si, ajustando-as a
novos métodos e modernizando-
as.
O Decreto-lei, aprovado na reu-
nião semanal do Conselho de
Ministros, decorre da moderniza-
ção dos serviços públicos, con-
forme explicou o Secretário de
Estado da Presidência do Con-
selho de Ministros, Jorge Lação.
Desta forma, adiantou Jorge La-
cão, pretende-se a adaptação das
estruturas consulares às novas
tecnologias de informação, pas-
sando a funcionar em rede.“Este
Decreto-Lei visa redefinir as re-
gras de regulamentação das es-
truturas consulares, adaptando os
seus modelos de organização, de
funcionamento interno, de rela-
cionamento externo e de articu-
lação entre si, ajustando-os a no-
vos métodos, modernizando-os,
desburocratizando-os”, lê-se no
comunicado do Conselho de Mi-
nistros.
Ou seja, é ainda referido, preten-
de-se, sobretudo, “harmonizar o
regime jurídico relativo a matéria
consular e adaptá-lo às reais ne-
cessidades e interesses de Portu-
gal e dos portugueses, nomeada-
mente através dos seus procedi-
mentos e funcionalidades inter-
nas e da definição clara do modo
como as estruturas consulares se
relacionam entre si, de forma hie-
rarquizada e articulada, em rede”.
A nota do Conselho de Ministros
explicita ainda que as estruturas
consulares prestam o apoio ao
nível de actos administrativos e
de registo civil e notariado, e ga-
rantem protecção consular, no-
meadamente “em casos de urgên-
cia e extrema necessidade, decor-
rentes de acidentes pessoais, de
viação, catástrofes naturais”.
“No âmbito da representação
diplomático-consular, procedem
à promoção dos interesses eco-
nómicos, comerciais, de Portugal
no estrangeiro e da difusão da
língua e cultura portuguesas no
mundo, agora com mais respon-
sabilidade na coordenação da po-
lítica de ensino de português no
estrangeiro”, é ainda referido.
Questionado se este novo regula-
mento irá conduzir a alguma alte-
ração na rede consular já exis-
tente, nomeadamente através da
abertura ou encerramento de es-
truturas, o Secretário de Estado
da Presidência do Conselho de
Ministros disse que não haverá
qualquer mudança. “Não há alte-
ração relativamente ao que já é
conhecido e público”, afirmou
Jorge lacão, recoradndo que o
Governo já aprovou uma resolu-
ção sobre a rede consular.

Bruxelas: 500 por-
tugueses no
encontro de Taizé

Cerca de 500 jovens cristãos
portugueses estiveram entre os
40 mil que participam na 31ª
reunião da comunidade ecumé-
nica de Taizé, que decorreu em
Bruxelas, e que discutiu ques-
tões como a globalização e
crise económica.
Várias personalidades religiosas
quiseram-se associar ao encon-
tro juvenil mas também o
Secretário-geral das Nações
Unidas, Ban Ki-Moon, e o Pre-
sidente da Comissão Europeia,
Durão Barroso, enviaram men-
sagens, noticiou a agência
Ecclesia.
O responsável da ONU realçou
que a presença de tantos jovens
em Bruxelas é “uma evidência
clara de que a mensagem de
paz que se encontra no cora-
ção” da Comunidade “ressoa
por todo o mundo”.
Durão Barroso disponibilizou
uma mensagem de vídeo, refe-
rindo que “esta peregrinação é
um modo concreto de celebrar
os valores da reconciliação e da
paz através do diálogo”.
“Os europeus, em particular as
gerações jovens, devem partici-
par no projecto Europeu e
compreender que ele constitui
um passo em frente sem prece-
dentes na história humana”,
afirmou.

A comunidade Taizé foi fundada
en 1944 e promove o ecume-
nismo e desde há 20 anos pro-
move encontro de jovens de
diversas confissões cristãs.

■ 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FRANCO-PORTUGUESA

Recruta
para projecto de instalação

de uma sucursal em Bruxelas:

Responsável de Sucursal

Perfil do Candidato:
- Idade entre os 30 e os 45 anos;
- Residência em Bruxelas e conhecimento profundo

da Comunidade Portuguesa;
- Experiência mínima na área bancária local de 5 anos;
- Capacidade de liderança e gestão de equipas.

Todos os interessados deverão
enviar CV actualizado para:

LUSOJORNAL
(Att. Sr. Paulo Carvalho – Ref. 01/2009)

Zeenstraat, 121
1933 Sterrebeek – Belgique
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Realizou-se no passado dia 12 de
Dezembro, no Brussels Royal Yacht
Club, o jantar anual e de encerra-
mento do 70º aniversário da Câmara
de Comércio Belgo-Portuguesa
(CCBP).Testemunhado por cerca de
uma centena de membros e convi-
dados da CCBP, o jantar teve como
convidado de honra o novo Embai-
xador de Portugal na Bélgica,Vasco
Bramão Ramos.
No seu discurso de boas vindas, Rui
Faria da Cunha, Presidente da CCBP,
realçou a vitalidade demonstrada
em 2008 por aquela que é uma das
mais antigas Câmaras de comércio
da Bélgica, nomeadamente através
da organização de almoços-debate,
da segunda edição do salão imobiliá-
rio “Portugal live it!”, dedicado à
segunda residência em Portugal, ou
ainda de um seminário económico
que fez o ponto de situação das rela-
ções económicas e comerciais entre
Portugal e a Bélgica.
Em 1938, ainda antes da segunda
Guerra mundial, um grupo de cinco
empresários portugueses e belgas
residentes aqui em Bruxelas, decidi-
ram criar a Câmara de Comércio
Belgo-Portuguesa. Houve tempos
difíceis no início, durante a guerra,

que foram ultrapassados. “Hoje em
dia é uma das mais antigas e das
mais dinâmicas Câmaras de Comér-
cio estrangeiras aqui em Bruxelas”
disse ao LusoJornal o Presidente Rui
Faria da Cunha.
Rui Faria da Cunha desvendou igual-
mente os pontos altos do programa
de actividades de 2009, com desta-
que para a organização de seminá-
rios e almoços-debate sobre ener-
gias renováveis, os grandes projec-

tos de investimento em Portugal,
oportunidades de negócio para em-
presas portuguesas na Bélgica ou
ainda a história das relações econó-
micas entre Portugal e a Bélgica.Está
igualmente programada a terceira
edição do “Portugal live it!”ou ainda
um Torneio de golfe.“Vai ser um ano
em cheio. Não quero baixar a fas-
quia em relação a 2008.Vai ser um
ano carregado de eventos”.
“Eu fui eleito em Abril e sou o pri-

meiro português Presidente da
Câmara de Comércio desde há
alguns anos para cá e julgo que esse
facto está a ter alguma influência
para atrair novos membros portu-
gueses”explica Rui Faria da Cunha.
Nas palavras que dirigiu aos presen-
tes, o Embaixador Vasco Bramão
Ramos destacou o importante papel
desempenhado pela CCBP e exor-
tou todos a prestar-lhe o seu apoio.
Referiu-se ao sucesso da histórica
presença lusa na Bélgica.
“Aquilo de que as relações comer-
ciais entre Portugal e a Bélgica
necessitam é do dinamismo que a
Câmara de Comércio pode trazer”
disse ao LusoJornal o Embaixador
de Portugal.“Sobretudo nos tempos
vizinhos que se avizinham e em que
é necessário redobrar esforços”.
Actualmente a Bélgica é o oitavo
parceiro comercial de Portugal,com
um volume de negócios que apenas
ultrapassa os mil milhões de euros.
O jantar foi animado por uma banda
ao vivo e, como é habitual, contou
com o sorteio de uma tômbola,
cujos prémios de deveram à gene-
rosa contribuição dos membros da
CCBP.

■

Embaixador de Portugal foi convidado de honra

Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa
encerra em festa comemorações do 70.º aniversário

Aspecto parcial do jantar da Câmara de Comércio
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Alexandre relvas
au The Sol Ar
Le vendredi 16 janvier, à partir de
19h30, Alexandre Relvas, «le plus
beau vigneron portugais de cette
rive-ci du Pacifique», a été présent
au The Sol Ar pour présenter ses
vins en compagnie d’Eric Bosch-
man. Pendant une heure et des
poussières, ils ont fait découvrir les
facettes du domaine Herdade de
São Miguel en Alentejo, «la région
qui dépote en ce moment»!

Workshop de
l’Union des Offices
Etrangers de
Tourisme
L’Union des Offices Etrangers de
Tourisme en Belgique et au Grand
Duché de Luxembourg, dont fait
partie le Portugal, a organisé un
workshop annuel pour la presse de
tourisme qui a eu lieu le mardi 20
janvier,après-midi à l’Hôtel Conrad,
à Bruxelles.
Lors de cette traditionnelle rencon-
tre de tout début d’année,bien pro-
fessionnelle, chaque pays a pré-
senté ses thèmes et programmes
pour 2009.

PSD quer maior
participação das
mulheres
O PSD apresentou na Assembleia da
República um projecto de lei para a
promoção de uma maior participa-
ção da mulher emigrante nos assun-
tos das comunidades portuguesas
no estrangeiro.
Da iniciativa do deputado pela Emi-
gração José Cesário, o projecto de
lei prevê a criação do programa
"Mulher Emigrante" para promover
a igualdade de género e a reinser-
ção profissional,entre outras."Trata-
se de um programa de incentivo à
organização de acções para o
aumento da participação e inter-
venção das mulheres na vida da
comunidade", disse José Cesário.
Em declarações à Agência Lusa, o
Deputado afirmou que as mulheres
são "pouco participativas" e defen-
deu que esta é "uma área em que
vale a pena intervir, sobretudo para
arrastar o movimento associativo,os
sindicatos e outras instituições para
se envolverem e participarem na
valorização e reflexão da problemá-
tica das mulheres".
A mobilidade, a inserção laboral e a
violência doméstica são algumas
das áreas que o PSD pretende ver
debatidas se o programa "Mulher
Emigrante" for aprovado no Par-
lamento. No âmbito do projecto de
lei, o PSD propõe a realização de
seminários e acções de formação
destinados a fomentarem a igualda-
de de oportunidades entre homens
e mulheres.
Acções de prática laboral realizadas
em empresas que envolvam mulhe-
res portuguesas,estudos e investiga-
ções, iniciativas informativas junto
das comunidades portuguesas,cam-
panhas de sensibilização das famí-
lias no exterior e acções informati-
vas e formativas no âmbito de
órgãos de comunicação social são
outras das propostas.

Michel Bilquin foi Presidente da
Câmara de Comércio Belgo-Portu-
guesa até ao ano passado, quando
deixou o lugar para o advogado Rui
Faria, mas continua enamorado de
Portugal e com o título de Presiden-
te de Honra da CCBP.
Respondeu às perguntas do LusoJor-
nal num português perfeito e foi ao
ponto de dizer que se sente em casa
quando vai a Lisboa.

LusoJornal: Quem são os mem-
bros da Câmara de Comércio?
Michel Bilquin: No início, os mem-
bros da Câmara de Comércio eram
essencialmente importadores de vi-
nhos, mas progressivamente a situa-
ção evoluiu e temos agora profis-
sões mais contemporâneas.Também
temos notado uma evolução e uma
melhoria do nível das empresas por-
tuguesas na Bélgica. Hoje são mais
profissionais e mais modernas do
que há alguns anos.
LusoJornal: Como considera os
Portugueses?
Michel Bilquin: Os portugueses são
pessoas que têm grande valor, de-
põem muito cuidado na produção e
na qualidade dos produtos, mas não
sabem valorizar o seu trabalho. Sa-
bem fazer,mas não sabem dizer que
fazem. Esta é uma característica dos
portugueses. É um povo humilde.
Os empresários portugueses são
bem acolhidos na Bélgica. São sé-
rios, são honestos e trabalhadores.
Com os Portugueses nunca há pro-
blemas.Nunca.Eu não conheço nen-
hum caso de problemas com portu-
gueses na Bélgica.
LusoJornal: Por isso são bem
acolhidos na Bélgica?
Michel Bilquin:Tanto Portugal como
a Bélgica são países pequenos, com

cerca de 10 milhões de habitantes,
mas isso dá-nos uma visão mais
objectiva das coisas. Não é por nada
que o Presidente da Comissão Eu-
ropeia é um português e é respei-
tado por todos.A maneira de pensar
dele não é a mesma maneira de pen-
sar de um político vindo de um país
grande. Os portugueses e os belgas
têm este ponto comum: um olhar
mais objectivo sobre a sociedade.
Deve ser por isso que gostamos dos
portugueses.
LusoJornal: Como descobriu
Portugal?
Michel Bilquin: Trabalhei em Por-
tugal durante três anos, há muito
tempo, antes da Revolução. Mas tan-
to eu como a minha esposa, gostá-
mos tanto do país, que ficámos ena-
morados, ao ponto de decidir ficar
com uma ligação de coração com o
país.Vamos a Portugal uma ou duas
vezes por ano. E se algum ano não
formos, sentimos muita falta. Decidi-
mos integrar-nos em Portugal, no
espírito, nos hábitos, na gastrono-

mia, nos vinhos, nos horários,...
Hoje, somos quase portugueses!
Quando chegamos a Lisboa, senti-
mos-nos em casa.
LusoJornal: E isso só acontece
com Portugal?
Michel Bilquin: Isto só acontece
com Portugal. É estranho. Por exem-
plo, para nós, a Espanha é um país
mais ‘macho’, enquanto que Por-

tugal é mais ‘feminino’. Em Portugal
há mais sensibilidade, mais poesia,
mais doçura,...Dos Espanhóis não se
pode dizer isso. Por isso, sentimos
mais cumplicidade com os Por-
tugueses do que com os Espanhóis.
LusoJornal: Como considera as
relações oficiais com Portugal?
Michel Bilquin: Na Câmara de Co-
mércio somos todos enamorados
por Portugal,mas temos a impressão
que as autoridades portuguesas não
nos dão esse retorno. Somos quase
todos belgas, mas fãns de Portugal.
Quando vamos a Lisboa para alguma
reunião oficial, sentimos coisas a tra-
var. Não sabemos bem o quê.Talvez
seja por razões orçamentais... Nós
somos todos voluntários e temos a
impressão que Portugal espera de
nós mais do que o nosso trabalho. E
isso trava um pouco o nosso entu-
siasmo.

Mas entusiasmo, dinamismo e um
amor grande por Portugal, foi o que
mais encontramos nesta breve con-
versa com Michel Bilquin.

■ Carlos Pereira

Entrevista com Michel Bilquin, Presidente de Honra da Câmara de Comércio

“Portugal tem sensibilidade, poesia e doçura”

Michel Bilquin, em entrevista ao LusoJornal
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A Comissão Europeia deu razão a
um protesto do Deputado europeu
Carlos Coelho do PSD relacionado
com o não reconhecimento por
parte das autoridades belgas das
cartas de condução emitidas em
Portugal.Vários cidadãos portugue-
ses, que recentemente emigraram
para a Bélgica, foram informados
pelas autoridades belgas que não
podiam conduzir com a carta de
condução portuguesa. Além disso
várias foram as “estranhas”dificulda-
des que se seguiram, entre exigên-
cias (ilegais) pedidos de tradução
ou certificados de validação em três
línguas.
Alertado para o que se estava a pas-
sar o Deputado europeu do PSD
reagiu de imediato e fez chegar à
Comissão Europeia uma pergunta
escrita questionando a Comissão
sobre a ilegalidade da situação a que
os emigrantes portugueses foram
sujeitos e solicitou a intervenção da
mesma junto às autoridades belgas
no sentido de pôr fim a esta injus-
tiça.
Segundo Carlos Coelho, trata-se de
“uma clara violação do Direito
comunitário, uma vez que qualquer
carta de condução emitida por um
Estado Membro, que seja válida,
deve ser reconhecida pelos outros
Estados Membros.Logo,um cidadão
comunitário, se for residir noutro
Estado Membro, não é obrigado a
trocar a sua carta de condução emi-
tida pelo seu Estado Membro de ori-
gem”.
A resposta da Comissão Europeia,
na pessoa do Vice-Presidente da
Comissão,António Tajani, não podia
ser mais clara reconhecendo a ilega-
lidade da situação, afirmando expli-
citamente que “o registo obrigatório
da carta de origem, a obrigação de

fornecer um certificado comprova-
tivo da validade da referida carta,
bem como a de apresentar uma tra-
dução oficial, ultrapassam as dispo-
sições previstas na Directiva”.
A Comissão Europeia foi ainda mais
além e comprometeu-se a confron-
tar as autoridades belgas,de forma a
averiguar os factos e pôr fim a qual-
quer ilegalidade que persista.
Por outro lado, o Eurodeputado
aconselha, igualmente, os emigran-
tes que foram alvo desta injustiça
para entrarem em contacto com o
correspondente belga da Rede
Solvit (Ministério dos Negócios Es-
trangeiros) para averiguarem de
que forma é que poderão ser ressar-
cidos face à violação dos seus direi-
tos e em relação às despesas em
que incorreram.

Autoridades belgas
dificultam a vida a emi-
grantes portugueses
No ano passado, vários cidadãos
portugueses ao tratarem das forma-
lidades necessárias, junto às autori-
dades locais belgas (na região de
Antuérpia), para poderem residir e
trabalhar na Bélgica viram-se igual-
mente obrigados a terem que regi-
star obrigatoriamente a sua carta de
condução emitida em Portugal, sob
pena de estarem impossibilitados

de conduzir no território Belga.
Acresce a isto que lhes foi exigido
ainda (o que além da burocracia
envolve custos significativos) a
apresentação de uma certidão (cer-
tificando a validade da carta de
condução) emitida pela autoridade
responsável portuguesa, uma tradu-
ção oficial em neerlandês e uma
declaração emitida pelas autorida-
des portuguesas (e posteriormente
traduzida em neerlandês) onde
conste que nunca teve problemas
com multas, ou acidentes, ou nunca
lhe ter sido retirada a carta de
condução.
Desde 1 de Julho de 1996, nos ter-
mos da Directiva 91/439/CEE, os
Estados Membros emitem cartas de
condução segundo o “modelo co-
munitário” de carta de condução, a
fim de facilitar a compreensão e,
portanto, o reconhecimento recí-
proco das cartas emitidas na União
Europeia.
Segundo o Acordão C-230/97 -
Awoyemi, do Tribunal de Justiça,
considera-se que este princípio de
reconhecimento mútuo produz
efeito directo e,consequentemente,
é aplicável desde a data de aplica-
ção da directiva (isto é, 1 de Julho
de 1996 - nos termos do artº 12 da
Directiva).

■ 

Comissão Europeia confirma denúncia de Carlos Coelho

Emigrantes portugueses
podem usar carta portuguesa na Bélgica
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Cavaco pede aos
Diplomatas uma
“atenção particular”
para as comunida-
des portuguesas

O Presidente da República, Aníbal
Cavaco Silva, pediu à diplomacia
portuguesa para juntar esforços
“neste ano difícil”, sublinhando a
necessidade de ser dada uma “aten-
ção particular”às comunidades por-
tuguesas residentes no estrangeiro.
“Aos diplomatas,peço uma atenção
particular à comunidade portu-
guesa”, afirmou Cavaco Silva, du-
rante a recepção que ofereceu, há
duas semanas, no Palácio de Belém
ao corpo diplomata português, por
ocasião da realização do Seminário
Diplomático, em Lisboa.
Recordando a grande contribuição
das comunidades portuguesas no
estrangeiro para a estabilização da
economia portuguesa através das
remessas que enviam para Portugal,
o chefe de Estado alertou para a
importância que essas mesmas co-
munidades voltam agora a ter neste
tempo de crise. “Neste tempo, as
comunidades portuguesas voltam a
ser muito importantes”, disse, de-
fendendo a necessidade de “criar
condições para acompanharem de
perto as coisas da nossa pátria”.
Antes,Cavaco Silva tinha já alertado
para o “ano nada fácil”que os portu-
gueses terão de enfrentar em 2009,
numa altura em que são vários os
desafios que se colocam à diploma-
cia portuguesa. “Juntemos todos
esforços e aproveitemos as boas oca-
siões e oportunidades”, salientou.
Entre os desafios que se irão colo-
car em 2009, o Presidente da Re-
pública destacou a necessidade de
“mais do que nunca”Portugal preci-
sar de reter os investimentos já rea-
lizados no país, assim como a im-
portância de “olhar para as oportu-
nidades dos diferentes mercados”
estrangeiros e de combater o pro-
teccionismo.
Por outro lado, lembrou ainda o
chefe de Estado, em 2009 Portugal
preside à Comunidade de Países de
Língua Portuguesa e será um “ano
chave” para a “tarefa difícil” da can-
didatura ao Conselho de Segurança
das Nações Unidas.
Também em 2009, acrescentou, de-
correrá no Estoril a Cimeira Ibero-
Americana, uma iniciativa que to-
dos os portugueses querem que
“seja um sucesso”, e será igualmen-
te um “ano-chave” para a União Eu-
ropeia, na medida em que se assis-
tirá à renovação das suas institui-
ções, primeiro do Parlamento, com
as eleições de Junho, e depois com
a renovação da Comissão Europeia.
“Será um ano difícil, mas estou
certo que a diplomacia portuguesa
estará à altura das tarefas que terá
de desempenhar”, sublinhou Cava-
co Silva.

Embaixadas
sem funcionários
devido à falta de
renovação de
contratos

Várias Embaixadas portuguesas fi-
caram sem funcionários e reduzi-
das ao Embaixador e a um Diplo-
mata depois de o Ministério dos
Negócios Estrangeiros (MNE) não
ter renovado os contratos de 45
trabalhadores, denunciou o Sindi-
cato do sector.
“O MNE tinha 45 funcionários a
termo certo que, a 31 de De-
zembro, finalizaram os três anos.
Se renovassem tinham de passar a
efectivos. O MNE pediu ao Mi-
nistério das Finanças para renovar
os contratos, mas não foi dada a
autorização”, disse à Agência Lusa
Alexandre Vieira,do Sindicato dos
Funcionários Consulares e das
Missões Diplomáticas (STCDE).
De acordo com o sindicalista, o
MNE “tentou e está a tentar con-
tratar funcionários através de em-
presas locais de trabalho temporá-
rio” para substituir os que foram
dispensados, situação que consi-
dera ser ilegal.
Bélgica, Suíça, Alemanha, Ingla-
terra, Espanha, Estados Unidos e
quase todas as Embaixadas aber-
tas em países do Leste europeu
são alguns dos postos, segundo
Alexandre Vieira, atingidos pela
não renovação dos contratos de
trabalho.
Num requerimento, o Deputado
do PSD Carlos Gonçalves disse
que é “difícil compreender que o
MNE tenha deixado para o mês
de Dezembro o pedido de des-
congelamento de tais lugares,pois
é possível que não haja tempo
suficiente para lançar os concur-
sos até ao dia 31”.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FRANCO-PORTUGUESA

Recruta
para projecto de instalação

de uma sucursal em Bruxelas:

Gestor Comercial

Perfil do Candidato:
- Idade entre os 20 e os 35 anos;
- Residência em Bruxelas e conhecimento profundo

da Comunidade Portuguesa;
- Experiência na área financeira local;
- Gosto pela área comercial;
- Facilidade de Comunicação;
- Vontade de trabalhar por objectivos e em equipa.

Todos os interessados deverão
enviar CV actualizado para:

LUSOJORNAL
(Att. Sr. Paulo Carvalho – Ref. 01/2009)

Zeenstraat, 121
1933 Sterrebeek – Belgique

Secção do PSD Bruxelas congratula-se
A Secção do PSD Bruxelas disse ao LusoJornal que “congratula-se com
esta inicitiava que visa levantar um obstáculo à liberdade de circulação
dos cidadãos portugueses no espaço comunitário. Fica agora claro que
exigir a troca da carta de condução, a sua tradução ou outro requesito
administrativo desta ordem é ilegal ao ultrapassar as exigências impostas
pela Directiva 91/439/CEE vigente.Trata-se de uma interpretação exces-
siva por parte das autoridades belgas.
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A actual situação de vulnerabilidade
das bases económicas e culturais da
independência nacional, que se
manifesta não só ao nível das estrutu-
ras económicas internas, mas tam-
bém ao nível de afirmação do nosso
país no contexto internacional e em
particular no contexto europeu,
exige dos nossos governantes a reali-
zação de uma profunda reflexão vi-
sando identificar os factores que pos-
sam reforçar a posição de Portugal
no mundo face aos desafios da mun-
dialização.
Os responsáveis políticos e os inves-
tigadores nacionais têm orientado de
um modo limitado e redutor, as suas
análises e as suas propostas politicas
e estratégicas para os factores de
competividade das estruturas econó-
micas internas, e também para os
níveis insuficientes da eficácia admi-
nistrativa dos nossos sectores pú-
blico e privado.
Esta visão redutora leva os nossos
responsáveis a, consciente ou
inconscientemente, esquecer um
factor estratégico que já é,de facto,e
pode revelar-se ainda mais impor-
tante no futuro, extremamente im-
portante para a afirmação de Por-
tugal no sistema de poder ao nível
mundial: a diáspora portuguesa,
constituída por comunidades que se
implantaram e desenvolveram num
grande número de países de vários
continentes,que se aproximam hoje
dos 15 milhões, sendo 5 milhões de
portugueses directos, e os restantes
luso-descendentes com nacionali-
dade portuguesa, dupla nacionali-
dade, ou simplesmente uma ascen-

dência portuguesa.
Pelo seu elevado número, e pela sua
cada vez maior importância no con-
texto social, económico e político,
dos países de acolhimento, as comu-
nidades portuguesas constituem
sem dúvida um dos maiores vectores
da influência e da afirmação de
Portugal ao nível mundial.
É incompreensível em termos políti-
cos e mesmo históricos, que os nos-
sos dirigentes não tenham até agora,
«devido a uma cegueira política e
ideológica que infelizmente tem
afectado, até hoje, partidos e intelec-
tuais» tomado consciência,nem con-
cebido estratégias adequadas para
dar expressão real à grande força de
re-dinamização e de reforço da na-
ção portuguesa que constitue a
nossa diáspora.
A nossa diáspora no mundo deve ser
orientada e ajudada a organizar-se de
maneira inteligente para que ela
possa dar uma nova dimensão, não
só politicamente, através da partici-
pação dos emigrantes na vida polí-
tica dos países de acolhimento, mas
sobretudo ao nível sócio-económico,
através do estabelecimento de redes
de cooperação empresarial e de soli-
dariedade profissional, ao potencial
de afirmação e de influência histó-
rica dos portugueses,e ao reforço da
portugalidade no mundo.
O poder político e as administrações
públicas,nomeadamente as diplomá-
ticas, de que o nosso país dispõe, na
situação actual, não tem meios, nem
um projecto político à altura para
realizar a grande tarefa nacional que
é a organização da diáspora portu-

guesa ao nível mundial.
Face a esta insuficiência - decorrente
da incapacidade actual do Estado,da
administração, e do nosso sistema
político - o caminho mais fácil, o
mais evidente, é o do fomento da
auto-organização da nossa diáspora,
mobilizando a sua capacidade de ini-
ciativa e o seu dinamismo, pois os
seus grupos mais activos e mais
esclarecidos poderão suprir estas
insuficiências públicas formando e
dinamizando um projecto político e
organizativo expressamente adequa-
do para esse efeito.
Um projecto naturalmente virado
para defesa dos interesses dos portu-
gueses e de Portugal no mundo,
englobando todos os países de
expressão portuguesa, e as regiões
onde a língua e a memória portugue-
sa ainda subsiste, como ex. Malaca,
Goa, Damão e Diu, Casamança
(crioulo português), Indonésia (Flo-
res),Togo e o Benim,sem esquecer a
Europa, onde em países como a
França e o Luxemburgo, a comuni-
dade portuguesa tem grande relevo.
Malaca, onde cerca de 3 milhões de
pessoas falam, cantam, sentem, vi-
vem, e rezam à maneira portuguesa,
esquecidos há muitos anos pela
pátria longínqua que lhes deu uma
identidade, sem escolas ou apoios
culturais que lhes permitam não só a
continuação evolutiva da língua,
como da sua própria expansão nesse
canto da Ásia; Guiné e Senegal onde
a língua portuguesa entrou oficial-
mente nas universidades; S. João
Baptista de Ajudá,África do Sul,onde
começa a despontar a importância

nacional da língua portuguesa como
forma diferenciada da colonização
inglesa com a influência e o apoio de
moçambicanos e angolanos, na
Africa do Sul o português ocupa já
uma posição de relevo nos lugares
das línguas oficiais;na Califórnia e na
Costa Leste dos Estados Unidos.
Timidamente, demasiado timida-
mente, o Governo central de Lisboa
começa a reconhecer o potencial de
influência da nossa diáspora,embora
sem ter um projecto político à altura,
nem estruturas consequentes de
apoio.
Aproveitando os recursos das novas
tecnologias da informação e da
comunicação, há que promover a
criação e a multiplicação de ‘cyber’
espaços e de redes ‘internet’ de con-
tacto, diálogo e solidariedade entre
os grupos que constituem a diáspora
portuguesa alargada no mundo.
Existem hoje meios instrumentais e
técnicos que permitem com facili-
dade pôr em comunicação e organi-
zar, auto-organizar, as centenas de
milhões de individuos que falam por-
tuguês e reivindicam a portugalidade
no mundo.
Esperemos que este potencial irrefu-
tável possa ser compreendido pelos
nossos responsáveis políticos.

■ Sequeira Carvalho
Bruxelas

Opinião do leitor

A organização da Diáspora portuguesa : um dos
principais factores de afirmação de Portugal no mundo

Poesia
“Sereia Sonhada”

1
Um ano passado
Pensei em voltar
Ao areal dourado
Perto do mar

2
Teu corpo ondulado
Me fez vibrar
Fui enganado
Vivi a sonhar

3
Tudo o que eu via
Era o teu corpo
Nada mais queria
Por ele estava louco

4
Esse calor
Que tu me davas
Não era de amor
Tu não me amavas

5
Vai longe de mim
Sereia malvada
Não penso mais em ti
Na praia deitada

Ref.
O teu lindo olhar
Me falou de amor
Vivi a sonhar
Vou morrer de dor
Não quero mais pensar
No areal dourado
Perto do mar
Onde fui enganado

■  Álvaro Hortas
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A Associação do Prémio Nacional
de Literatura Juvenil Ferreira de Cas-
tro, com sede em Oliveira de Aze-
méis, Portugal, leva a efeito mais
uma edição do Prémio Nacional de
Literatura Juvenil Ferreira de Castro
(33ª edição). Neste evento, os
jovens são desafiados a mostrar a
sua qualidade literária, promo-
vendo-se a literacia e a valorização
do desenvolvimento pessoal e so-
cial dos jovens.
O prémio literário é organizado em
homenagem ao Escritor José Maria
Ferreira de Castro, natural da Fre-
guesia de Ossela, Concelho de
Oliveira de Azeméis.
Esta iniciativa é destinada aos
jovens portugueses e luso-descen-
dentes das Comunidades Portu-
guesas, nas faixas etárias dos 12-15
anos (Escalão A) e dos 16-20 anos
(Escalão B),os quais podem concor-
rer com trabalhos nas modalidades
de prosa e poesia, contando com o
Alto Patrocínio do Presidente da
República, apoio do Instituto Ca-
mões, da Direcção Regional da
Cultura do Norte,da Direcção Geral
do Livro e das Bibliotecas e da Caixa
Geral de Depósitos.
Os trabalhos apresentados a con-
curso terão de ser originais, pelo
que não serão aceites trabalhos pre-

miados em outros concursos ou
que já tenham sido editados.
Os textos não poderão ser divulga-
dos por quaisquer meios, total ou
parcialmente, até à data da publica-
ção do resultado da selecção.
O tema dos trabalhos apresentados
a concurso é livre em cada uma das
modalidades/escalão referidas. Os
interessados poderão apresentar
um número ilimitado de traba-
lhos.O número de páginas por tra-
balho é ilimitado e deve obedecer

às seguintes regras de formatação:
configuração da página A4;Tipo de
letra Times New Roman e/ou Arial
com tamanho 11 (onze) e espaça-
mento 2 (dois).
O concorrente deverá entregar qua-
tro exemplares (um original e três
cópias) dactilografados ou escritos
a computador de cada trabalho,
obrigatoriamente assinados com
um pseudónimo,a fim de salvaguar-
dar o anonimato, ficando excluídos
do concurso, todos os trabalhos

assinados com o nome próprio do
autor.É,ainda, interdita a escolha de
pseudónimo que permita ou sugira
a identificação do(a) autor(a).
Por cada trabalho, o(a) autor(a)
deverá enviar:uma fotocópia do seu
Bilhete de Identidade;uma folha A4,
com a indicação completa do(a)
nome do autor(a), morada comple-
ta,cidade,distrito/região,país,n.º de
telefone/telemóvel, endereço de
correio electrónico e Estabeleci-
mento de Ensino que frequenta se
for caso disso. Os trabalhos devem
ser enviados, em envelope fechado,
por carta registada.
O Prémio será atribuído por um
Júri, constituído pelos escritores:
Matilde Rosa Araújo (Presidente do
Júri),Alice Vieira e António Torrado.
As decisões do Júri serão divulgadas
durante o mês de Maio de 2009.
Ao autor do melhor trabalho em
poesia e/ou prosa, dentro de cada
Escalão etário serão atribuídos os
seguintes prémios: Obras de Fer-
reira de Castro,um prémio pecuniá-
rio no valor de 500 euros.

O regulamento do concurso encon-
tra-se disponível na página electró-
nica da Associação: www.apnljfc.pt

■  

Uma exposição do Museu da Presidência

Lançada 33ª edição do Concurso literário Ferreira de Castro
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Ana Luisa é professora de música na
APEB há vários anos.É belga mas fala
e escreve perfeitamente português.
Também nutre uma grande ligação
com a língua e a cultura portugue-
sas.O LusoJornal foi ao seu encontro
para melhor conhecer a actividade a
que dedica todas as tardes de sá-
bado.

LusoJornal: Pode explicar-nos o
desenvolvimento da secção de
música na história da APEB?
Ana Luisa: A APEB teve uma grande
escola de música durante muitos
anos.A secção,denominada «Sol Nas-
cente», foi fundada em 1980 pelo
professor Luis Filipe Garcez.As aulas
contavam com cerca de 60 alunos.A
seguir, a secção passou por um pe-
ríodo de transição quando o profes-
sor Garcez regressou a Portugal. Foi
então necessário algum tempo para
encontrar outro professor e manter a
actividade na associação. Foi nessa
altura,há cerca de 6 anos que come-
cei a dar aulas na APEB.
LusoJornal: A secção sofreu com
as obras dos locais da APEB?
Ana Luisa: Sim, a secção sofreu natu-
ralmente com a ausência dum local
fixo mas graças ao esforço de várias
Direcções,as aulas recomeçaram em
Outubro de 2008.
LusoJornal: Qual é a matéria que
se ensina nessas aulas?
Ana Luisa:Todos os sábados há uma
aula de solfejo de nível 3 e uma aula
de viola clássica de nível 2. Trata-se
principalmente de uma aula de sol-
fejo para crianças principiantes de
mais de 8 anos. Em função da pro-
cura, turmas de solfejo do nível 1 e
do nível 2 para adultos podem even-
tualmente ser organizadas. A APEB
está a considerar a possibilidade de
lançar um novo ciclo de aulas a par-
tir do início do mês de Fevereiro.

LusoJornal: Pode desenvolver a
sua explicação a nível das aulas
de solfejo?
Ana Luisa: Numa aula de solfejo,
aprende-se primeiramente a ler e a
escrever música. O objectivo tam-
bém é de desenvolver a sensibilidade
musical do aluno, ou seja a capaci-
dade de sentir toda a paixão que o
compositor e os músicos estão a
transmitir.Enfim,cada aula de solfejo
contém uma parte dedicada inteira-
mente à prática da música: bater rit-
mos simples e mais complicados,
cantar melodias acompanhadas ao
piano pela professora, sentir e man-
ter uma cadência, etc. Nesse âmbito,
a escola da APEB assiste sempre a
pelo menos um concerto por ano
dado por grandes músicos da actuali-
dade.
LusoJornal: Os alunos começam
directamente a utilizar um ins-
trumento?
Ana Luisa:Depois dos primeiros três,

quatro meses de solfejo, os alunos
que integraram bem a matéria do
programa e que passam nos testes,
podem começar as aulas de instru-
mentos. Na APEB por agora é possí-
vel aprender a tocar piano e viola
clássica. Neste caso, além duma hora
e meia de solfejo por semana, o
aluno tem direito a uma hora de
piano ou de viola (aulas particula-
res). No fim do ano, um pequeno es-
pectáculo de alunos permite aos pais
apreciar o trabalho feito e aos alunos
adquirir uma primeira experiência
no palco.
LusoJornal: Qual é o segredo
para evoluir enquanto artista?
Ana Luisa: Como para qualquer gé-
nero de arte, na música, o talento
sem trabalho não dá muitos resulta-
dos. No entanto, o mais importante
para poder aprender a tocar é a regu-
laridade.Por isso,a presença semanal
nas aulas é obrigatória,assim como a
participação nos exames de fim-do-

ano.A escola de música da APEB tem
a avantagem de dar aulas só uma vez
por semana e de oferecer aos pais, a
possibilidade de beber um copo, de
jantar, ou simplesmente de conviver
na associação enquanto esperam pe-
los seus filhos.Ao mesmo tempo, fa-
zer a sua formação musical na APEB
para os jovens é uma maneira de
encontrar outros meninos luso-des-
cendentes, e de promover a cultura
portuguesa em geral.
LusoJornal: Já é possível inscre-
ver-se para o próximo período?
Ana Luisa: Sim, as inscrições para o
novo ciclo de Fevereiro estão aber-
tas, sejam bem-vindos!

Todos aqueles que tenham vontade
de aprender música, podem contac-
tar a professora Ana Luisa,a partir das
20h00 pelo telefone 0486/27.55.91.

■ Entrevista de Pedro Rupio
www.noscafora.be

Entrevista com a professora Ana Luisa

Associação APEB tem escola de música

Professora Ana Luisa com um dos seus alunos
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Escreva-nos
belgica@lusojornal.com

UE/Parlamento:
Deputados portu-
gueses ganham
velha batalha e
obtêm cabine de
interpretação

O Parlamento Europeu decidiu
que o Português passa a ser uma
das línguas oficiais nas cabines
de interpretação das reuniões
periódicas entre Deputados eu-
ropeus e dos países ACP (África
Caraíbas e Pacífico). A decisão
tomada pela Mesa do Parla-
mento Europeu vem dar satisfa-
ção a uma reivindicação dos De-
putados portugueses que há
muito se batiam por esta deci-
são.
Os Eurodeputados portugueses
e os Deputados nacionais de paí-
ses como Angola, Moçambique,
Cabo Verde, Timor-Leste, Guiné-
Bissau, São Tomé e Príncipe vão
passar a seguir os trabalhos da
Assembleia Parlamentar Paritária
na língua de Camões. O Portu-
guês fica assim ao mesmo nível
do Inglês, Francês,Alemão, Italia-
no e Espanhol na cabine de in-
terpretação da Assembleia Parla-
mentar Paritária.
“Estou muito satisfeita por ter-
mos vencido esta batalha e con-
sagrado a língua portuguesa a
nível internacional”, referiu Edi-
te Estrela, Eurodeputada socia-
lista.
Os eurodeputados portugueses
membros desta instância são
Carlos Coelho (PSD), Emanuel
Jardim Fernandes (PS), Elisa Fer-
reira (PS), Ana Gomes (PS), José
Ribeiro e Castro (CDS-PP). A As-
sembleia Parlamentar Paritária
ACP-UE foi criada na sequência
da celebração de um acordo de
associação designado por Con-
venção de Iaundé. Este acordo,
hoje chamado Acordo de Coto-
nu, liga a União Europeia a 77
países da África, das Caraíbas e
do Pacífico. Foi concluído para
melhorar os níveis de vida e de
desenvolvimento económico
dos países ACP e instaurar uma
cooperação estreita entre estes
países e a União Europeia.
Os representantes dos 77 países
ACP reúnem-se duas vezes por
ano em sessão plenária alterna-
damente num país ACP e num
país da União Europeia, durante
uma semana, com os seus 77
homólogos, Deputados ao Parla-
mento Europeu.
A Mesa do Parlamento Europeu,
que orienta o funcionamento
interno do Parlamento Europeu,
é composta pelo Presidente da
instituição, pelos 14 vice-Pre-
sidentes e por seis personalida-
des a título de observadores,
eleitos pela Assembleia por um
período de dois anos e meio re-
nováveis.



A exposição “Lá Fora”, com 200
obras de várias gerações de artistas
portugueses residentes no estran-
geiro, mostra como a identidade
portuguesa foi projectada em todo o
mundo, atingindo hoje a escala glo-
bal.A exposição,que resulta de uma
parceria entre o Museu da Presi-
dência da República e a Fundação
EDP,foi inaugurada há duas semanas
no Museu da Electricidade, e apre-
sentada aos jornalistas pelo Comis-
sário, João Pinharanda.
A exposição esteve patente entre
Junho e Setembro de 2008 em Viana
do Castelo para assinalar o dia 10 de
Junho, apresentando-se agora na
capital, com uma selecção alargada
de pintura,desenho,fotografia, insta-
lação, escultura e vídeo. A mostra
reúne 67 artistas plásticos portugue-
ses, desde os mais consagrados às
novas gerações que se têm desta-
cado no mundo da arte, ligando-os o
facto de viverem e trabalharem fora
de Portugal, em países da Europa,
América do Norte e América do Sul.
“Normalmente pensa-se nos emi-
grantes como aqueles que contri-
buem para o país com as remessas
em dinheiro”,comentou João Pinha-
randa sublinhando o papel da arte
na divulgação de uma identidade
cultural.“A realidade é hoje mais do
que internacionalização: é a globali-
zação”, destacou.

“O número de artistas portugueses
no estrangeiro é tão grande que um
dos crítérios iniciais para a escolha
teve que reduzi-los aos não estudan-
tes que vivem fora de Portugal há
mais de dois anos”, indicou.
Pinharanda revelou que a exposição
começa com um núcleo com os
mais antigos e consagrados artistas
que estiveram fora do país, nomea-
damente Rafael Bordalo Pinheiro,
que viveu no Brasil, e ainda Amadeo
de Souza-Cardoso, Vieira da Silva,
Fernando Lemos, Júlio Pomar e Pau-
la Rego. Muitos saíram do país nos

anos 60 e estiveram em Paris, sobre-
tudo, para estudar com bolsas,
depois surgiram os luso-descenden-
tes, filhos dos emigrantes portugue-
ses em vários países.
Paula Rego, João Penalva,Edgar Mar-
tins, entre outros, artistas portugue-
ses residentes no Reino Unido, Rui
Calçada Bastos, Filipa César,Adriana
Molder e Noé Sendas vivem na Ale-
manha,Fernando Lemos e Artur Bar-
rio no Brasil, Júlio Pomar ou Rui
Patacho em França, e Júlia Ventura e
Maria Beatriz na Holanda. Outros
artistas representados na exposição

"Lá Fora" são residentes na Suíça,
Argentina, Luxemburgo, Itália, Espa-
nha, Canadá e Estados Unidos, país
onde se encontram, por exemplo,
Carlos Bunga,Rigo,Carlos Roque ou
José Carlos Teixeira.
Para o director do Museu da Pre-
sidência da República, Diogo Gas-
par, esta exposição ajuda a cumprir
uma das missões da entidade, que é
“contribuir para a divulgação do
património cultural português e dar
a conhecer o trabalho dos artistas”.
Na opinião de José Manuel dos San-
tos,responsável pela área cultural da
Fundação EDP, esta parceria com o
Museu da Presidência da República
“é interessante e uma forma de res-
ponder à crise económica: juntam-
se esforços e repartem-se os custos”.
Acrescentou que, “independente-
mente do traço comum entre os ar-
tistas presentes, esta é uma grande
exposição de arte contemporânea
que vale por si só, pelo grande nú-
mero de obras e criadores represen-
tados”.
No Museu da Electricidade vão de-
correr acções pedagógicas e de ani-
mação cultural com cinema,música,
performances, colóquio e visitas
guiadas.A exposição mantém-se até
15 de Março.

■  

Uma exposição do Museu da Presidência

“Lá Fora” mostra obras de artistas portugueses
residentes no estrangeiro
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A exposição foi inaugurada pela primeira vez em Viana do Castelo
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Deolinda começa
digressão interna-
cional em Leuven

Os portugueses Deolinda editam
a partir de Março o álbum de es-
treia, “Canção ao lado”, no mer-
cado internacional e preparam
uma digressão por vários países
europeus, nomeadamente a Bél-
gica,disse à agência Lusa fonte da
promotora Sons em Trânsito.
“Canção ao lado” será editado na
Bélgica, Holanda, Luxemburgo e
França em Março e no mercado
britânico em Abril pela editora
holandesa World Connection, a
mesma que edita Mariza, Sara Ta-
vares ou o guitarrista Mário Pa-
checo.
A propósito da edição internacio-
nal de “Canção ao lado”, o grupo
português está a preparar uma di-
gressão europeia para essa mes-
ma altura. Segundo o Myspace
dos Deolinda, a estreia ao vivo fo-
ra de Portugal acontecerá a 14 de
Fevereiro em Leuven, na Bélgica,
num espectáculo onde também
actuarão os Madredeus.
Estão previstas ainda actuações
em países como Espanha, Itália,
Alemanha, França, Suíça, Áustria,
Bélgica e Holanda.
Os Deolinda surgiram em 2006
com os irmãos Pedro e Luís Mar-
tins nas guitarras clássicas, José
Pedro Leitão no contrabaixo e
Ana Bacalhau na voz.
Editado em Abril, “Canção ao la-
do” é disco de platina (vinte mil
unidades) e está entre os dez dis-
cos mais vendidos no mercado
português. O álbum, que inclui
temas como “Fado do Toninho”,
“Movimento Perpétuo Associati-
vo”,“Fon-fon-fon” e “Contado nin-
guém acredita”,é considerado um
dos mais originais editados este
ano no panorama português, in-
corporando influências do fado,
da pop,da música tradicional por-
tuguesa e da brasileira.
“Gosto de dizer que Deolinda fa-
zem música popular portuguesa
onde cabe tudo,de Zeca Afonso a
Variações”, descreveu Pedro Mar-
tins à agência Lusa em Abril,quan-
do o álbum foi editado. À estética
musical juntam-se letras humora-
das, mordazes, talhadas ao perfil
da personagem Deolinda,rapariga
suburbana, de xaile pelo ombro,
chinelo no pé, que vive com dois
gatos e um peixinho vermelho.
No álbum participam ainda vários
amigos dos Deolinda, sobretudo
para os coros dos temas “Movi-
mento Perpétuo Associativo” e
“Garçonete da casa de Fado”,
entre os quais Mitó (A Naifa),Nor-
berto Lobo, Mariana e Joana (Ex-
Pinhead Society) e Gonçalo To-
cha, o realizador ao serviço do
grupo.

Bruxelas 28 de Novembro de 2008.
A diferença entre o dia e o ano é
que faltam dois zeros no meio. Para
o primeiro de Dezembro faltam
dois dias e para trinta e três anos de
Bélgica faltam só quase quinze dias
e...! Como o tempo passa depressa!
Deixando para trás o como e o por-
quê de chegar aqui, pois não tem
colectivamente nenhum interesse,
proponho-me falar de um fenó-
meno migratório, isto é, emigrató-
rio, que talvez tenha algum inte-
resse colectivo sob o ponto de vista
relacional. Pronto, já meti um fran-
cesismo. Queria eu dizer: sob o
ponto de vista do relacionamento
entre pessoas que,sem a emigração,
teriam continuado permanente-
mente estranhas umas às outras.
A expressão a que sempre achei
muita graça e a que nunca dei muita
atenção - fenómeno da emigração -
só a compreendi alguns anos depois
sobretudo durante a experiência
fabulosa de ter sido funcionário do
Serviço de Apoio à Emigração e às
Comunidades Portuguesas junto da
Embaixada de Portugal em Bruxelas
- e que foi dita e repetida por Minis-
tros, Secretários de Estado, Embai-
xadores,Altos Funcionários, funcio-
nários e emigrantes em geral.
Se bem que os naturais do Entron-
camento são, com certeza, uma mi-
noria na emigração - continuo a
pensar que um cidadão que é obri-
gado a sair do seu país é sempre um
emigrante a mais - esta frase não é
completamente desprovida de sen-
tido. Se a emigração é um fenóme-

no, não sei. O que sei é que a emi-
gração produz fenómenos, felizes
graças a eles, os emigrantes.
O primeiro fenómeno que constatei
foi o de conhecer mais gente em
Ixelles do que em Elvas. Depois
constatei que aqui vivia também
uma enorme comunidade Campo-
maiorense. Perguntar-me-ão onde
está o fenómeno?
Como chegaram aqui não sei.Diz-se
na gíria que um Elvense teria ador-
mecido no comboio acordando em
Bruxelles-Midi ou Brussels-Zuid co-
mo somos obrigados a dizer em
determinadas zonas de Bruxelas.
Mas, adiante. Acordou em Bruxelas
e acabou por ficar, pois nesses tem-
pos longínquos os portugueses que
aqui chegavam não eram confronta-
dos com “fenómenos da emigração”
conhecidos anos mais tarde pois
ainda não éramos comunitários e a
União ainda não tinha nascido.
Apesar disso a Bélgica foi e conti-
nua a ser um paraíso para a emigra-
ção. Ficou e acabou por trazer mul-
her, filhos, pais, tios, primos, amigos,
conhecidos que, por sua vez, cada
um deles fez a mesma coisa. Assim
nasceu um fenómeno da emigra-
ção, isto é, a maior concentração de
alentejanos oriundos de Elvas e
Campomaior, na mesma Câmara
Bruxulense. Há outros casos, tam-
bém na Bélgica,mas é outra história
e não podemos perder o fio à
meada.
Nasci em Elvas no fim da primeira
metade do século passado. Nessa
época,que começa a ser para muita

gente “medieval”, ensinaram-me a
fumar e a beber vinho tinto para ser
um homem. O que me impingem
hoje sobre tabagismo e alcoolismo,
como devem calcular, tornou-se,
para mim, um fenómeno da emigra-
ção. Não são só as pessoas, as Leis
também emigram só que não o
fazem livremente, são impostas. A
emigração é “imposta” mas a deci-
são é livre. Certas Leis são impostas
democraticamente a pensar no
bem-estar e nos bonitos olhos do
cidadão “livre”. Ensinaram-me a não
gostar dos espanhóis - normal.É difí-
cil gostar de um vizinho arrogante,
que tem um quintal maior que o
meu e é mais rico, como dizia certa
vez o Miguel Esteves Cardoso - sen-
timento nacional,sub-repticiamente
ensinado na escola, salvo para os
poucos iberistas que alimentaram e
alimentam o sentimento aguerrido
e ridículo dos anti-iberistas. Ensina-
ram-me, isto é, tentaram convencer-
me a não gostar dos Campomaio-
renses. Tinham um sotaque dife-
rente e esquisito. Havia grandes
rixas no futebol. Não nos deixavam
entrar nos bailes deles, a não ser
que se conhecesse ou se fosse
amigo de um Campomaiorense. Na-
morar as meninas deles,nem pensar
e ainda por cima atiravam-nos pe-
dradas. Com todas estas particulari-
dades era normal. Depois jogar à
pedrada até era divertido.Os france-
ses também declararam guerra a
toda a gente menos aos dinamar-
queses, ainda não se sabe porquê, e
hoje são um pilar da União.

Moral da história: ir a Campomaior
nesses tempos jurássicos era um
cabaz cheio de..., como se diz no
Alentejo mas que eu não digo por
uma questão de pudor. Não me vou
alongar nas rivalidades que, pelo
menos, os Elvenses e Campomaio-
renses bem conhecem. Digo que
em Ixelles,de há trinta e três anos a
esta parte, pelo menos, Elvenses e
Campomaiorenses, vivem, consti-
tuem famílias, coabitam associações
em paz e harmonia jamais imaginá-
vel.O período de férias alargou este
fenómeno da emigração às cidades
de origem. Hoje passeamo-nos em
Elvas sem dizer ou ouvir “olha um
camponês”. Hoje passeamo-nos em
Campomaior “sem levar uma pedra-
da”.
Com isto se conclui que um “fenó-
meno da emigração” pode levar à
paz e ao entendimento entre pes-
soas culturalmente diferentes.
Em contrapartida, outras há, que
viviam em paz e harmonia, em tem-
pos jurássicos, apesar das diferen-
ças, que por influências, outras que
um “fenómeno da emigração” des-
ataram à pedrada uns aos outros há
mais de sessenta anos.
A comunidade Elvense e Campo-
maiorense em Ixelles são um exem-
plo positivo de um “fenómeno da
emigração”.

■  Salvador Pimpão
Bruxelas

Opinião do leitor

Um fenómeno da emigração
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A artista brasileira Dioni Costa vai
lançar este ano o seu primeiro
álbum ‘Algo errado’, onde a can-
tora mistura baião, samba, reggae
e bossa nova. “Estou a trabalhar
neste disco há uns 4 anos, quis
lhe dar maturidade e sobretudo
lançar algo do qual me sentisse
mesmo satisfeita. Também há
músicas lentas de que gosto mui-
to e que retraçam um pouco a
minha vida”, começa por referir
Dioni Costa.
“Como todos os cantores-intér-
pretes sonhamos em realizar os
nossos próprios discos, e este tra-
balho é o resultado de toda uma
vida artística”.
Dioni Costa não se contentou
porém de se dedicar apenas ao
seu álbum. Participa desde sem-
pre em diversos shows brasilei-
ros em Bruxelas e está quase
sempre envolvida nos melhores
espectáculos do país, através do
seu grupo Carna Brazuca ou ain-
da da associação ‘Terra brasil’ que
está em contacto com os grupos
de música, de dança, de percus-
são, assim como com os artistas
brasileiras espalhados pela Euro-
pa, difundindo assim as produ-
ções artísticas assim como a pro-
moção de eventos sociais, cultu-
rais ou educativos ligados ao Bra-
sil. “Também participo num gru-
po folclórico de forró, ‘Pau Xero-
so’ no qual cantamos boa música,
e cantamos também as músicas
dos melhores cantores de forró”,
explica sorrindo.
Dioni Silva Costa, nasceu em Ce-
res, estado de Goiás, em 1968.
Passou a sua infância rodeada por
música. Filha da professora Isabel
Vieira Costa e do músico auto-
didacta José Roberto Costa, que
percebeu que a sua filha tinha es-

pontaneamente o dom de cantar
e a incentivou passando-lhe os
seus conhecimentos musicais.
“Acompanhei desde pequena, a
‘Folia de Reis’, uma tradicional
festa folclórica da comunidade
afro-descendente - herança da mi-
nha família na região, que era
organizada pelo meu pai”. Desde
então cantava muito em serena-
tas, e passou a infância a partici-
par nos eventos artísticos da ci-
dade como uma revelação. Passou
a cantar nos Carnavais, na aber-
tura de shows, em festivais e em
bares.
Em 1994 veio para a Europa com
o intuito de expandir seus hori-
zontes culturais, viajou intensa-
mente, apresentando a música
brasileira e acompanhada de

grandes músicos. “A partir de
2002, passei a ficar mais tempo
na Bélgica onde tenho partici-
pado em vários eventos musicais
como: ‘Jazz Marathon’, ’Viva Bra-
sil’, ‘Nocturnes du Sablon’, etc”.
Dioni Costa vive em Bruxelas
com o marido, baterista, percus-
sionista e educador musical e o
filho, um jovem talento musical
na percussão.
Actualmente Dioni Costa está
sobretudo concentrada na 5° edi-
ção do Carnaval ‘Carna Bruxelas’
que terá lugar no 21 de Fevereiro
e este ano o convidado especial é
o grupo bem conhecido por to-
dos os fãs da lambada, Kaoma.“O
Carnaval é sem dúvidas um dos
momentos fortes que eu mais
aprecio, pois, as pessoas ajuntam-

se e são todas iguais, dançam,
convivem umas com as outras. É
uma festa muito feliz, quente
num país frio, que reúne muita
gente, de todas as nacionalidades.
O Carnaval para mim é uma ma-
neira de me sentir mais próxima
do Brasil e apesar de estarmos
todos longe do país, conseguimos
fazer todos em conjunto uma fes-
ta muito ‘legal’.
O evento conta com a participa-
ção de alguns patrocinadores
portugueses que “nos ajudaram
bastante para a realização do eve-
nto”, concluiu ao LusoJornal.

■ Clara Teixeira

www.dionicosta.com
www.carnabruxelas.com

Artista brasileira vai lançar este ano o seu primeiro álbum

Dioni Costa vai organizar o carnaval “Carna Bruxelas”

Dioni Costa, artista brasileira radicada na Bélgica
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Anunciados os
artistas para a
Bienal de Artes
Brasileiras de
Bruxelas

Já foi anunciada a lista de artistas
que foram seleccionados para
participar na segunda edição da
Bienal de Artes Brasileiras de
Bruxelas, que terá lugar  na Casa
da Cultura de Saint-Gilles, em
Bruxelas, do 17 de Setembro ao
4 de Outubro de 2009.
A lista foi fivulgada por Inêz
Oludé da Silva, Diretora da
Bienal, mas também artista plás-
tica e membro da Cnap-Aiap/
Unesco.

Artistas selecionados “In”:
Chica Boryen, gravura, (França)
António Matorosa, pintura (Israel)
Mariannne Merkt, escultura (Bél.)
Walter Nascimento,pintura (Fr.)
Iara Simonetti, pintura (Alemanha)
Totonho, pintura (Holanda)
Adriana Woll, pintura (Alemanha)

Mostra pinacoteca
pernambucana
(curadores: Cyl Gallindo, Daniel
da Hora, coordenação Inêz
Oludé)
Abelardo Germano da Hora
C'icero Dias
Delano França
Francisco Brennand
Guajassy
Inêz Oludé
J. Borges
João Câmara Filho
José Corbiniano Lins
Jobson Figueiredo
Luiza Cavalcanti Maciel
Sérgio Diletieri Lemos
Vicente do Rego Monteiro
Welligton Virgolino de Souza
Zuleno Ferreira da Veiga Pessoa

Artistas “Off”
Januário Garcia, fotografia
Projeto 365 - (Cassia Aresta, He-
lenita, Peruzzo, Rosa Grizzo)
Tarcisio Costa, fotografia
Marilia Alves de Carvalho, gra-
vura
Drica Queiroz, escultura

Amigos do Brasil:
Marie Wardy, escultura

Vídeo documentário
(lista provisória):
Damien Chemin et Nicomede de
Renesse (Bélgica)
John Erbuer (Bélgica)
Werinton Kermes (Brasil)
Rafael Sanzio (Brasil)
Susana Roosberg (Bélgica)
Silvio Tendler (Brasil)

http//.bienalbrasielriadebruxe-
las.over-blog.com 
http://www.myspace.com/bie-
nalbrasileiradebruxelas 
www.brasbruxelas.be



‘Le Portugal de
Jirina’ de Jirina
Nebesárová, à la
librairie Orfeu

‘Le Portugal de Jirina’, voici le
titre de l’exposition de peintures
et dessins de Jirina Nebesárová,
d’origine tchèque qui est pré-
sente du 23 janvier jusqu’au 1er
février à la librairie Orfeu. «Le
temps de la lumière crue, des for-
mes découpées, aériennes, le
temps de la légèreté, de la séré-
nité? La nature, seule, unique,
diverse, créée par son regard et
même si, parfois, s’imposent à
elle, comme subies, des lignes
tourmentées, arbres qui s’enchaî-
nent, buissons enchevêtrés, cette
nature tordue sous la puissance
des vents et la dureté du
soleil…J’aime les fonds blancs où
courent les lignes épurées,
comme des estampes japonaises,
où les couleurs, gaies, légères
parlent de promesses…»
Jirina est partie de la Tchécoslo-
vaquie en 1984 avec son diplôme
d’architecte en poche. Il y a 20
ans, elle projetait des navires
transatlantiques dans le port de
Saint Nazaire. Le travail de direc-
trice de programmes pour l’Euro-
pe centrale l’a amené en 1992 de
Paris à Bruxelles où elle réside
jusqu’à aujourd’hui. Depuis quel-
ques années elle peint des paysa-
ges en Islande, au Portugal, au
Maroc, en Tunisie, en France mais
aussi dans sa Bohème natale et
chante des chansons tchèques,
françaises, portugaises et brési-
liennes. Et alors que son pays
préside à l’union  européenne,
cette tchèque nous emporte vers
les beautés du Sud du Portugal.

Rue du Taciturne 43
Willem de Zwijgerstraat 
Bruxelles
Tél: +32.2.735 00 77
Orfeu@skynet.be
www.orfeu.net

O Parlamento Europeu decidiu
atribuir o nome de Francisco
Lucas Pires à sala de leitura da sua
biblioteca em Bruxelas em home-
nagem àquele político português
falecido há dez anos.
A decisão tomada pela “Mesa” do
Parlamento Europeu homenageia
o “político e académico”, assim
como o “parlamentar europeu e
português” e partiu de uma pro-
posta inicial do Deputado do
CDS-PP José Ribeiro e Castro feita
aquando das comemorações do
10º aniversário da morte de Lucas
Pires, em Maio do ano passado.
Francisco António Lucas Pires,
falecido a 22 de Maio de 1998, foi
o primeiro vice-Presidente portu-
guês do Parlamento Europeu,
eleito em Janeiro de 1986, quando
Portugal aderiu à então CEE
(Comunidade Económica Euro-
peia).
“É uma homenagem justíssima ao
Francisco Lucas Pires, como polí-
tico português e europeu. Uma
homenagem que o reconhece,
para sempre, enquanto político e
professor universitário, onde me-
rece ser recordado, no presente e
para o futuro: junto dos livros e na
sede da instituição europeia onde
tão brilhantemente representou
Portugal durante mais de 10
anos”, disse Ribeiro e Castro.
Lucas Pires foi Deputado à As-
sembleia da República, entre
1976 e 1986, pelos círculos de

Porto, Coimbra e Lisboa, foi coor-
denador-geral da Aliança Demo-
crática (1979-80) e ocupou o
cargo de Ministro da Cultura e da
Coordenação Científica no VIII
Governo Constitucional (1982-
83).
O conhecido e respeitado polí-
tico português integrou o Con-
selho de Estado (1983-85) e foi
Presidente do CDS-PP (1983-85),
partido que abandonou em 1991.
Exerceu o cargo de Deputado no
Parlamento Europeu, eleito como
candidato independente nas listas
do PSD e foi o primeiro vice-Pre-
sidente português do Parlamento
Europeu (1997-98).
Lucas Pires aderiu ao Partido
Social Democrata, após a adesão
deste ao PPE, em 1997.
A “Mesa”, que orienta o funciona-
mento interno do Parlamento
Europeu, é composta pelo Presi-
dente da instituição, pelos 14
vice-Presidentes e pelos seis
Questores a título de observado-
res, eleitos pela Assembleia por
um período de dois anos e meio
renováveis.

■ 

Homenagem ao político português

Francisco Lucas Pires
é nome de sala de leitura
do Parlamento Europeu
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Le joueur de basket a été detenu par la douane turque

Les vacances “ratées” en Turquie de Luis de Campos
Le joueur de basketball Luis de
Campos avait prévu des «vacances
de rêve» en Turquie à l’occasion des
vacances de Noël, du 21 au 27
décembre,mais il a passé des «vacan-
ces ratées».
Avec sa compagne belge, l’ex-joueur
de la Sélection portugaise, habittant
Forest, à Bruxelles, est parti en
Turquie sans passeport, et unique-
ment muni de sa carte d’identité
portugaise.
Après avoir réservé son séjour sur
internet, «personne ne m'a averti
que tous les membres de l’Union
Européenne pouvaient entrer dans
le pays avec leur carte d'identité
valable sauf certains pays, dont le
Portugal» explique Luis de Campos.
Les ressortissants portugais doivent
présenter leur passeport,«chose que
mon Tour Operateur ne m’a jamais
dit».
La suite des événements fut des plus
«horribles» pour Luis de Campos et
pour sa compagne.
«Nous avons fait notre cheking sans
aucun problème le 21 décembre,
avec respectivement nos cartes
d'identités,nous avons mêmes passé
le point de contrôle douanier sans
aucune remarque ni question»,
explique Luis de Campos. «Pour un

ressortissant d’un pays où il y a lieu
d'avoir un passeport, je trouve
bizarre que personne ne m'ai inter-
dit l’accès».
Le voyage s’est bien passé, à leur
arrivée en Turquie le couple a
acheté leur visa et c’est lors des
contrôles douaniers que les choses
se sont compliqués. «Le policier qui
été devant nous, a tout de suite été
désagréable,voir vulgaire,pour m'in-
former que ma carte d'identité por-
tugaise n’était pas suffisante pour
passer la frontière». D’autres poli-
ciers, apparament aux allures
«méprisables» ont confirmé l’interdi-
tion et refusé l’accès en Turquie à
Luis de Campos et à sa conjointe.«Le
Portugal fait quand même partie de
L'Europe?! Se demande le sportif.
«Ils nous ont ensuite dirigés vers une
chambre de 4m_» et ils y sont pas-
sés… 35 heures sous surveillance
vidéo 24h/24h «et sous une lumière
que personne n'a bien voulu étein-
dre, ni par respect à notre intimité,
ni pour juste pouvoir fermer les
yeux pendant notre sommeil ou
attente, histoire de se reposer cor-
rectement».Luis de Campos dit avoir
des photos qui confirment ces
conditions de détention.
Le jeune portugais a même du être

hospitalisé car il souffre de claustro-
phobie. Il a demandé à prendre de
l’air libre,mais «apparemment c'était
trop leur demander. Personne n'a
voulu me sortir un petit instant pour
me laisser respirer l'air libre».
«J'étais constamment entouré de
quatre gardes/policiers en perpé-
tuelle surveillance sur moi. J’avais
l'air d'être un réfugié ou quelqu'un
qui avait fait quelque chose de mal»
dit Luis de Campos du haut de son
2m05 et de ses 120 kilos.
Un médecin a dû être appelé pour
venir le secourir. Résultat: Baxter
sous perfusion, injection de calmant
dans la fesse, «j'ai reçu via une bon-
bonne d'oxygène de l'air dans mes
fosses nasale pour m'oxygéner...» ce
qu’il a dû payer 128 euros, tout de
même. «J’ai une allergie de la perfu-
sion et un hématome de 4-6 cm
dans le bras».
Après avoir passé plusieurs heures
sans boire ni manger,«un agent nous
donne des paquets du ‘Burger King’
avec deux hamburgers, deux cocas
et un sachet de frites». Tout cela
pour 13 euros, tout de même. «Car
non seulement on nous enferme
sans raison valable, mais aussi on
doit payer pour avoir le droit de
manger et de s'alimenter un mini-

mum».
Désamparé depuis sa célule, c’est
Maria de Campos, la mère de Luis,
qui a dû intervenir depuis Bruxelles,
pendant deux jours, pour résoudre
le problème.
Selon Luis de Campos, personne de
l’agence de voyages n’a su l’aider, ni
a pu reconforter sa mère. Tous
disaient: «on ne sait pas vous aider
Madame».
Maria de Campos a pu obtenir un
passeport pour son fils, mais la diffi-
culté a été, tout de même, celle de
faire parvenir le document jusqu’à
Antalya,la ville en Turquie où Luis de
Campos était detenu.
Le jouer de basket dit qu’il est «forte-
ment déçu» par l’attitude du Tour
Operator et demande «des répara-
tions aux préjudices morale, physi-
que et financier que ma famille,
conjointe et moi mêmes avons
subi». Dans une letre envoyée à la
société Thomas Cook, Luis de
Campos dit qu’il a reçu le soutien de
l’Ambassade du Portugal et du
Ministère portugais des affaires
étrangères, «qui se sont préoccupés
de moi en m'appelant plusieurs fois
pendant mon problème et même
après».

■  Manuel Martins

O Ministério dos Negócios Estran-
geiros - Gabinete do Secretário de
Estado das Comunidades Portu-
guesas - está a organizar, pelo ter-
ceiro ano consecutivo, o con-
curso “Prémios Talento”, que visa
homenagear os portugueses e
luso-descendentes residentes no
estrangeiro, que se destacam nos
domínios das artes do espectá-
culo ou visuais, associativismo,
ciência, comunicação social, des-
porto, divulgação da língua portu-
guesa, empresarial, humanidades,
literatura, política e profissões
liberais.
As candidaturas devem ser apre-
sentadas pelos próprios ou por
terceiros - dirigidas à Director Ge-
ral dos Assuntos Consulares e Co-
munidades Portuguesas, Largo do
Rilvas, 1399–030 Lisboa - e pode-
rão ser entregues na Embaixada
de Portugal em Bruxelas. Serão
apenas admitidas as candidaturas
recebidas no MNE, em Lisboa, até
ao dia 17 de Março de 2009.
Os documentos a enviar são os

seguintes: fotocópia do bilhete de
identidade ou passaporte;
Curriculum Vitae em português;
relatório detalhado e justificativo
da candidatura, acompanhado de
documentos comprovativos, de-
vendo constar a categoria a que
se candidata.
Na primeira fase do concurso, um
júri irá seleccionar três candidatu-
ras em cada área e tornará pública
a sua decisão até ao dia 22 de
Abril de 2009. Posteriormente, os
seleccionados de todas as catego-
rias irão a Portugal acompanha-
dos de uma pessoa, designada pe-
los mesmos para participar na
“Gala dos Prémios Talento”, onde
serão nomeados os vencedores e
que será transmitida em directo
nos canais da RTP e RDP, a 26 de
Junho.

O regulamento pode ser consul-
tado no Portal das Comunidades
Portuguesas, na página dos desta-
ques (www.secomunidades.pt).

Organizados pela Secretaria de Estado

Continuam abertas as inscri-
ções para os Prémios Talento

Sónia Aniceto e Paulo Carvalho, da Bélgica, já foram finalistas
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O processo de criação de uma
Federação de associações está em
bons caminhos, segundo o Con-
selheiro das Comunidades Portu-
guesas, Pedro Rupio. Depois de
uma primeira organizada pelo
novo Conselheiro, no dia 17 de
Dezembro, outra reunião teve lu-
gar no passado dia 15 de Janeiro,
com a participação de 20 das
cerca de 40 colectividades portu-
guesas na Bélgica.Todos parecem
mostrar interesse para estudarem
os estatutos da futura Federação
de Associações Portuguesas na
Bélgica.
Na reunião do dia 15, na Embai-
xada de Portugal, estiveram pre-
sentes dirigentes das associações:
AEPB,Alma e Benfica,APEB, Elvas,
Emaús, FC Porto, Força Luso-
Descendente, Gente-Ainda, Luso-
biker’s, A Ponte e Porto Graal.
“Aproveito para agradecer a pre-
sença dos membros da associação
Gente-Ainda que fizeram um
esforço considerável ao deslocar-
se de Gand até Bruxelas” diz Pe-
dro Rupio.
Foi o Embaixador Vasco Bramão
Ramos, em pessoa, que abriu a
reunião, transmitindo aos presen-
tes “a sua perspectiva relativa-
mente ao projecto em marcha e
deu o seu total apoio, referindo
que a constituição de um órgão
desse tipo é essencial para a Co-
munidade”.
A reunião tinha como objectivo
debater os estatutos apresentados
posteriormente e durou cerca de
uma hora.“Alguns pontos merece-
ram maior atenção, nomeadamen-
te sobre os requisitos necessários

para integrar a Federação, mas os
participantes chegaram a um
acordo unânime” referiu numa
nota enviada ao LusoJornal, o
Conselheiro das Comunidades.
Uma proposta de estatutos, reali-
zada pelo Conselheiro cessante
Francisco Barradas, foi apresenta-
da aos presentes da reunião e fi-
cou decidido que os dirigentes
associativos apresentassem essa
proposta às diferentes associa-
ções que integram, de modo a
debater que pontos poderiam ser
melhorados ou acrescentados.

“Do meu lado, tomei a iniciativa
de enviar esses estatutos a todas
as associações portuguesas da
Bélgica para informar-lhes sobre o
sucedido na primeira reunião e
apresentar-lhes a proposta de es-
tatutos”.
Os participantes chegaram à con-
clusão que a elaboração de um
regulamento interno da Fede-
ração era “imprescindível”. Deci-
diram então formar um Comissão
de trabalho para execução do
regulamento referido.
“A maior adesão que se observou

e o entusiasmo dos participantes
são motivos de optimismo para a
criação deste importante órgão”
concluiu Pedro Rupio. “Deu-se
mais um passo importante”.
Uma nova reunião será marcada
logo que a Comissão tenha elabo-
rado uma proposta de regulamen-
to interno. E na opinião do repre-
sentante da Comunidade, todas as
associações serão informadas
com antecedência, à imagem do
que foi feito até agora.

■ 

Conselheiro das Comunidades avança com o projecto

Mais um passo na criação de uma Federação de associações

Dirigentes associativos reuniram com Conselheiro das Comunidades

D
R

Festa
do desporto
escolar
na Madeira

A Secretaria Regional de Edu-
cação e Cultura da Região Au-
tónoma da Madeira, através do
seu Gabinete Coordenador do
Desporto Escolar organiza a
Festa do Desporto Escolar da
R.A. da Madeira na cidade do
Funchal de 5 a 9 de Maio próxi-
mos.
O Gabinete Coordenador do
Desporto Escolar gostaria de
poder contar com a presença de
três luso-descendentes de ori-
gem madeirense residentes na
Bélgica, Luxemburgo ou Holan-
da, praticantes de uma das mo-
dalidades desportivas seguintes:
Andebol, Basquetebol, Futsal, Ju-
do,Voleibol, Ténis de mesa, Bad-
minton, Ginástica, Natação e
Atletismo. Os interessados dever
ter nascido entre 1991 e 1998
para estarem habilitados a parti-
cipar neste encontro, ficando os
custos de deslocação e estadia a
cargo da entidade organizadora.
A participação na Festa no Des-
porto Escolar deverá obedecer
ainda às seguintes condições:
Não terem participado em edi-
ções anteriores e terem vivên-
cias e preparação física nas mo-
dalidades em que participam.

As inscrições devem ser envia-
das, até o próximo dia 10 de
Fevereiro para:
Embaixada de Portugal
na Bélgica
Av. de la Toison d'Or, 55
1060 Bruxelles
Tel: 02/533.07.28
Fax: 02/539.07.73
portugalpresse@skynet.be

Leia o LusoJornal
www.lusojornal.com
E envie notícias

da sua associação

A Confederação Portuguesa das As-
sociações de Treinadores (CPAT) vai
organizar o 3º Congresso,em Lisboa,
nos dias 16, 17 e 18 de Julho, inte-
grado no Programa dos 2ºs Jogos da
Lusofonia, evento para o qual que-
rem contar com a colaboração de
treinadores portugueses radicados
no estrangeiro, nomeadamente na
Bélgica.
“A CPAT organizou em 2005 o 1º
Congresso de Treinadores de Língua
Portuguesa, dando-lhe continuidade
em 2007 com a realização do 2º
evento, ambos tiveram grande acei-
tabilidade entre a comunidade de
profissionais que desenvolvem fun-
ções nesta área”dizem os dirigentes
desta Confederação sem fins lucrati-
vos que representa os treinadores
nos mais altos orgãos de soberania.
“É do nosso interesse que esta infor-
mação chegue à maioria das comu-
nidades portuguesas espalhadas pe-
lo mundo”.
O Congresso realizar-se-á nas instala-
ções da Escola Superior de Tecnolo-
gias da Saúde de Lisboa – EXPO, em
Lisboa,com o lema “Construindo em
Português, Caminhos para o su-
cesso”.
Os conferencistas serão todos de
Língua Oficial Portuguesa e os orga-
nizadores esperam inscrever de 250

a 300 Congressistas, aumentando o
número de Países representados (4
no 2º Congresso) “e ter representa-
ções de treinadores vindos das Co-
munidades de emigrantes incluindo
aqueles que irão estar presentes
durante os Jogos da Lusofonia”.
Os diferentes temas de debate anda-
rão à volta de “O que é ser um Trei-
nador de Sucesso;Treino de Jovens;
Estado actual da investigação em
Treino Desportivo; Seleccionar e
cuidar dos Talentos; Problemas do
Treino das Raparigas e Mulheres; O
Treino de Atletas Portadores de
Deficiência; Problemas (profissio-
nais e outros) dos Treinadores”.
Esperam-se não apenas treinadores
de futebol mas também nas diferen-
tes outras modalidades já que haverá
Workshops sobre Atletismo, Basque-
tebol, Duatlo e Triatlo, Futebol, Fut-
sal, Hóquei em Patins, Judo, Boxe,
Karaté,Taekwondo, Lutas Amadoras,
Natação,Remo,Ténis,Ténis de Mesa,
Voleibol,Voleibol de Praia.
Os organizadores já anunciam al-
guns dos conferencistas, como por
exemplo Duarte Araújo (Portugal),
Paulo Murillo (Brasil), e Pedro Al-
meida (Portugal).

■  Manuel Martins

www.cpat.pt

CPAT convida Treinadores
portugueses no estrangeiro

Faleceu
Maria da Conceição

Afonso

A família Afonso vem por este meio,
na impossibilidade de o fazer

pessoalmente, agradecer a presença
de todas as pessoas que assistiram

às cerimónias fúnebres, que apresenta-
ram condolências ou que de qualquer

forma manifestaram a sua solidariedade.
A todos a nossa profunda gratidão.

Lamentamos muito a atitude do Sr. Padre português
pelo não respeito de uma defunta, da sua família,

da Comunidade portuguesa e não só.
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Federação Trabalhista de Futebol

FC Porto de Bruxelas continua a liderar o campeonato e
aumenta a distância com o segundo classificado
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Taça UEFA:
Sporting de Braga
defronta Standard
de Liège

O Sporting de Braga vai defrontar
o Standard Liège, campeão belga,
nos 16 avos-de-final da Taça UEFA
de futebol, segundo ditou o sor-
teio realizado em Nyon, na Suíça.
Na primeira mão, a 18 ou 19 de
Fevereiro, equipa bracarense
recebe o conjunto orientado pelo
romeno Laszlo Boloni e pelo
adjunto Rolão Preto, antiga dupla
técnica do Sporting. A segunda
mão disputa-se em Liège, a 26 de
Fevereiro.
O sorteio determinou também os
emparelhamentos dos oitavos-de-
final, eliminatória em que, caso se
apure, o Sporting de Braga vai
defrontar o vencedor do
confronto entre os franceses do
Paris Saint-Germain e os alemães
do Wolfsburgo, de Alex e Ricardo
Costa. A primeira mão dos "oita-
vos" está agendada para 12 de
Março e a segunda para 18 ou 19.

Caroline Morais
no 3° Campeonato
Internacional de
Ginástica Rítmica

Nos dias 7 e 8 de Fevereiro vai
realizar-se mais uma edição da
Brussels Cup 2009, a contar para
o 3° Campeonato Internacional
de Ginástica Rítmica. O evento
terá lugar no Stadium Kinetix, em
Shaerbeek, numa organização da
asbl Brussels GR e com a partici-
pação de ginástas de 9 países.
Fátima Morais, a mãe da ginásta
luso-descente Caroline Morais, é
uma das habituais organizadoras
do evento e espera-se que
Caroline consiga um bom resul-
tado neste evento internacional.
O concurso geral terá lugar no
sábado, dia 7 de Fevereiro e as
finais por aparelho terão lugar no
domingo 8.

Equipes
FTF - Division 1

J Pt
1Porto 14 36
2Milli Genclik 14 31
3Fenerbahce 14 26
4Alma Benfica 14 26
5Vila Real  13 22
6Numidia Rif 14 21
7Belenenses 15 21
8Bayrampasa 14 20
9Lmia 14 19

10Midar 13 16

Equipes
FTF - Division 2

J Pt
1Oasis 14 36
2La Louve 1 15 31
3Sonatracht 15 31
4Campomaiorense 14 30
5Bosphore 15 30
6Sezurense 15 22
7Aksehir 14 21
8Tunisia Sport 14 20
9Beira Alta 12 17

10Os Lusitanos 14 13
11Riesina 15 13
12Usakspor 2 14 13

Equipes
FTF - Division 4

J Pt
1Fc Oran 14 31
2Capitano 06 14 30
3New St. Guidon 12 27
4Old Ketje 12 23
5Bienvenue 14 23
6Real Molenbeek 11 20
7Los Extranos 13 20
8Postiers 13 18
9U.Marolles 13 17

10Charlemagne 16 16
11Eendracht 13 12
12Belenenses 14 4

Equipes
FTF - Division 3

J Pt
1Fc Rose 14 34
2Savio Molenbeek 14 34
3Incontro Sport 13 27
4Renaissance 14 26
5Germinal 14 25
6Olympic Bxl 14 22
7Portugal 13 20
8Milanello Evere 13 19
9Suskewiet 15 16

10Vila Real 2 15 15
11La Louve2 15 14
12Anatolie 95 14 12
13Royal Eveil 13 11
14Evasion St. Josse 15 5

■ Resultados no dia 22 de Janeiro, segundo dados disponíveis no site internet da Federação

11Fcab 14 15

13Hellas 13 4
14X 0 0

12Cad Ixelles 14 10
13Bosna 13 5
14Vimieirense 14 3

13Penalva 15 6
14Usakspor 1 14 6

Senhor empresário

tenha confiança

no LusoJornal

0485 89 84 09

www.lusojornal.com

Primeiro lugar no pódio feminino

Crosse: Portugal ganhou medalha de ouro em Bruxelas
A Selecção feminina de Portugal
conquistou, no mês passado, em
Bruxelas o título europeu de corta-
mato,pela sexta vez no seu historial,
reafirmando-se como a principal
potência europeia a nível colectivo
a arrebatando ainda as medalhas de
prata e bronze a nível individual.
Já em masculinos, Portugal ficou-se
pela oitava posição, não tendo
conseguido repetir, como já era pre-
visível, o pódio (segundo lugar)
alcançado há um ano, em Toro,
Espanha.
Na prova feminina, Jessica Augusto e
Inês Monteiro foram segunda e ter-
ceira classificadas, respectivamente,
numa corrida ganha pela holandesa
Hilda Kibet, de origem queniana.
Depois do decepcionante terceiro
posto em Toro, há um ano, a
Selecção portuguesa regressou aos
títulos, juntando a medalha de ouro
conquistada em Bruxelas àquelas
ganhas nas edições de 1998, 2000,
2001, 2004 e 2006.
Numa corrida liderada sempre por
Kibet (27.45 minutos), Jessica
Augusto (27.54) e Inês Monteiro
(28.02) foram as atletas portuguesas
em evidência, fazendo companhia
no pódio à atleta de origem que-
niana, que beneficiou também da
“fama” que os atletas africanos têm
no meio-fundo e fundo, como admi-

tiu Jessica Augusto no final.
Embora confessando estar “super
feliz”, Jessica Augusto afirmou que
“chegou uma altura da prova” que
pensou poder “chegar perto” da
líder “e ser campeã da Europa”, e
quando questionada sobre o que fal-
tou para juntar o ouro individual ao
ouro colectivo disse que faltou
“acreditar mais um bocadinho e não
pensar que ela era queniana”.

“Não devia, mas pensei”, disse a sor-
rir.
Jessica Augusto, que corre a título
individual, considerou que o
segundo lugar alcançado em
Bruxelas é um “relançar da carreira”
e permiti-lhe encarar a temporada
com uma motivação mais fácil de ter
no seio de um clube. “Era impor-
tante para mim conseguir um bom
lugar neste Europeu”, afirmou.
Também “muito contente” estava
Inês Monteiro, sobretudo porque
acusou “falta de força”, o que atri-
buiu ao facto de ter sido forçada a
tomar antibiótico após “umas sema-
nas doente”.
“Estou convicta de que se não
tivesse tomado o antibiótico teria
feito melhor”, disse a atleta do
Maratona.
A terceira melhor portuguesa foi
Anália Rosa (28.25), de regresso à
competição após dois anos “logo
com o melhor lugar a nível euro-
peu”que alcançou a nível individual.
“Estou felicíssima… É um espectá-
culo”, disse a atleta do Maratona.
As outras três atletas portuguesas
que conquistaram o título colectivo
foram Dulce Feliz (17ª, com 28.44
minutos),Ana Dias (23ª, com 29.02)
e Sara Moreira (35ª, com 29.25).
Já em masculinos, Portugal estava
longe de se apresentar como candi-

dato às medalhas e “confirmou-o”,ao
terminar em oitavo, apenas com um
atleta, Rui Pedro Silva, em destaque,
ao ser também ele oitavo a nível
individual.“Com os adversários que
era foi o possível… Não foi possível
mais”, disse o atleta do Maratona.
E os adversários mais fortes foram os
espanhóis (medalhados de ouro),
franceses e britânicos,numa corrida
ganha individualmente pelo ucra-
niano Serhiy Lebid.
Nestes Europeus de crosse de 2008
Portugal participou pela primeira
vez com equipas completas também
nas categorias de sub-23 e juniores,
masculinos e femininos, tendo os
desempenhos sido modestos. Em
sub-23, a equipa masculina foi nona
classificada, tendo Nuno Costa sido
o melhor no plano individual (21º),
enquanto em femininos Portugal
ficou na sétima posição, com Joana
Costa a ter o melhor desempenho
(12ª).Ambas as provas foram ganhas
a nível colectivo pelo Reino Unido.
Nos juniores, Portugal foi nono em
masculinos e 11º em femininos,com
Bruno Albuquerque (sétimo) e
Daniela Cunha (38ª) a registarem os
melhores desempenhos individuais,
em corridas ganhas respectiva-
mente por França e Reino Unido.

■  Manuel Martins

Federação ABSSA

Portugal FC no meio da tabela na primeira divisão
e restantes equipas são candidatas à descida

Equipes
ABSSA - Division 1

J Pt
1Irlande FC 1 13 32
2Jefke FC 14 31
3La Loraine FC 1 14 30
4Brussels British 1 14 27
5Goalois 1 14 24
6Ettekijs Ch 1 13 20
7Besace FC 1 14 18
8Portugal FC 14 18
9Brussels LTC 1 13 16

10Babylone Aud. 14 13

Equipes
ABSSA - Division 2B

J Pt
1Nanzah FC 14 28
2New Inn FC 1 14 26
3Anatolie 95 FC 14 25
4No Limits Boys 13 24
5Apollon FC 14 24
6Tourinnois FC 1 14 23
7Hellas Berchem 14 23
8Saint Georges 1 14 19
9Jeun. SP Forest 14 17

10Choule Auderghem 14 16
11Coin du Balai 14 16
12Virginal ASF 14 12

Equipes
ABSSA - Division 6C

J Pt
1Longchamp 14 30
2Auderghem 13 29
3ITT FC 3 14 28
4Drogenbos Vet FC 13 26
5New Arquois 2 13 26
6Tubifoot AS 14 25
7Union Woluwe 13 25
8Auderghem RU 14 19
9Tourinnois FC 4 13 16

10Old Ducks FC 14 14
11Fbg. Brainoise 14 10
12Pangloss FC 2 13 10
13Campomaiorense 14 8
14Forestois SC 3 14 2

■ Resultados no dia 22 de Janeiro, segundo dados disponíveis no site internet da Federação

11Forestois SC 1 14 13
12Gast FC 14 11
13Enghien Amical 14 8
14Laeken Tennis FC 13 6

13Centre FC 13 10
14Boavista FC 14 2

Senhor dirigente desportivo
envi-nos as notícias e os resulta-

dos das suas actividades
belgica@lusojornal.coms
o LusoJornal publicará

Jessica Augusto



Brinque connosco

Sopa de letras: Casino
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Aposta

Azar

Cartas

Casino

Dinheiro

Divertir

Ganhar

Jogar

Luxo

Máquina

Perder

Regras

Roleta

Sorte

Vício

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
4 9 7 1 5

4 9

7 4 3

9 4 7 1 2 6

1 5 8 7

7 8 2 3 9 4

9 3 4

5 2

8 6 9 1 2

Horóscopo

■ Carneiro
Pensamentos positivos e uma
atitude mental mais sã podem
ser a solução durante esta fase.

■ Touro
Procure não dominar as pessoas
que ama, dê algum espaço e não
despreze as ideias dos outros.
Podem ocorrer alguns afasta-
mentos inesperados.

■ Gémeos
A sua intuição e perspicácia vão
estar boas. Possível surgimento
de uma contenda no local de
trabalho que terá todas as possi-
bilidades de resolver se uma
forma franca e diplomata.

■ Caranguejo
Vai sentir uma maior aproxima-
ção e profundidade na sua rela-
ção amorosa. Muito possivel-
mente pode vir a receber um
pedido de casamento.

■ Leão
Momento da vida em que vai
sentir-se feliz e em harmonia
consigo e com os outros. As
relações familiares vão decorrer
de uma forma agradável. 

■ Virgem
Alguns problemas físicos podem
surgir durante este período. Pe-
quenos mal estares que lhe alte-
rem a rotina podem vir a ser
incomodativos.

■ Balança
Uma nova energia e dinamismo
vão estar ao seu dispor. Aprovei-
te para pôr em ordem o trabalho
acumulado, de modo a poder
iniciar novos projectos, que
decerto, virão a caminho.

■ Escorpião
Se tiver filhos não negligencie
da companhia deles, muito afec-
to e carinho pode surgir do en-
volvimento com eles.

■ Sagitário
Não é uma fase de fortes pai-
xões mas sim de um forte impul-
so para um novo rumo. A sua
mente vai estar fortemente en-
volvida em perceber mais sobre
si e sobre os outros.

■ Capricórnio
A semana revela-se sem grandes
preocupações no seu local de
trabalho, deverá apenas moderar
o seu sentido complacente e não
desculpar tanto, quer a si pró-
prio quer aos outros.

■ Aquário
Faça uma pausa, não tome deci-
sões significativas relativamente
à sua carreira profissional, pense
e aconselhe-se com as pessoas

com quem tem confiança.

■ Peixes
Mais aberto e comunicativo vai
sentir um maior desejo de convi-
ver e de relacionar-se com os
outros. Esta é uma boa fase para
abrir o seu coração e esquecer
as desilusões do passado.

www.lusojornal.com

www.lusojornal.com
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Para Rir
PALAVRAS 

O marido lê um artigo de uma revista à mulher sobre quantas palavras
usam as mulheres por dia... 30.000 e os homens apenas 15.000.
A mulher contesta,'Isso deve-se ao facto de termos que repetir tudo o que
dizemos aos homens...'
O homem vira-se para a mulher e diz 'O quê?'.




