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P.3: Presidente

Cavaco Silva vetou a pro-
posta de lei do PS e quer
que os emigrantes conti-
nuem a votar por corres-
pondência.

P.12: APEB

Vai realizar-se a terceira
Assembleia-Geral consecu-
tiva da APEB para tentar ele-
ger uma nova Direcção para
a associação.
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Das várias potencialidades que
confere ao Conselho das Comuni-
dades Portuguesas e naturalmen-
te aos senhores Conselheiros, é a
possibilidade de estabelecerem
laços de amizade entre as Comu-
nidades portuguesas inseridas
nos diferentes países de residên-
cia.
Durante o mandato de Conselhei-
ro em Andorra, entre 2003 e Abril
de 2008, foi uma das minhas prio-
ridades dar a conhecer ao “exte-
rior” a existência e importância
da Comunidade portuguesa no
país dos Pirinéus que actualmen-
te representa 16% da população
residente. Nessa etapa, foi impres-
cindível a colaboração e apoio do
Conselho Permanente presidido
pelo Conselheiro Carlos Pereira e
do Conselho Regional da Europa
encabeçado pelo Conselheiro Jo-
sé Xavier (Holanda) que quiseram
“in situ” conhecer a realidade e as
reivindicações dos portugueses
de Andorra, visita da qual também
pude contar com a presença do
Conselheiro Francisco Barradas
do CCP Bélgica, membro do Se-
cretariado do Conselho Regional
da Europa, entre outros mem-
bros.
Por outro lado, não é novidade
para os leitores do LusoJornal
Bélgica, constatar o dinamismo e
empenho que o Conselheiro Pe-
dro Rupio tem assumido nos pri-
meiros meses de mandato à fren-
te do CCP Bélgica. Em Andorra,
tivemos conhecimento do seu pa-
pel empenhado e reivindicativo
no Encontro mundial de jovens
portugueses na diáspora em prol
dos jovens luso-descendentes. Aí
se “desenhou” o início de uma
amizade entre a Bélgica e Andor-
ra.
Na passada semana, o Conselhei-
ro Pedro Rupio concluía uma vi-
sita maratoniana ao Principado
na qual o Conselheiro José Ma-
nuel da Silva, a Sofia Armada e o
David Borges, coordenaram um
conjunto de actividades para pro-

porcionar um melhor conheci-
mento sobre os portugueses de
Andorra, o seu movimento asso-
ciativo e empresarial, o ensino de
língua e cultura portuguesas, in-
cluindo ainda um encontro com
o Embaixador Mário Damas Nu-
nes e uma visita ao Parlamento
andorrano.
Independente das actividades às
quais o Conselheiro Pedro Rupio
assistiu, é de salutar e de salientar
o carácter próximo e atento que
demonstrou ao longo destes dias
em Andorra. Quis conhecer reali-
dades e foi confrontado com as
dificuldades típicas do movi-
mento associativo, falta de diri-
gentes associativos, carências
económicas, encontrando uma
grande similitude entre a Comu-
nidade da Bélgica e Andorra. Mas,
também teve a oportunidade de
constatar um movimento luso-
descendente jovem que ao som
da concertina promove a cultura
portuguesa e teve a oportunidade
de participar como integrante do

Grupo a cantar as Janeiras.A visi-
ta à Embaixada permitiu conhe-
cer a instituição e intercambiar
pareceres e similitudes entre os
dois países, com o Embaixador
Damas Nunes.
O tecido empresarial português
também marcou presença num
encontro onde se potenciou o
intercâmbio de relações econó-
micas entre ambas as Comuni-
dades e as questões do ensino
foram também abordadas, incluin-
do uma visita às aulas de LCP.
Quis o Conselheiro Manuel da Sil-
va concluir esta prestigiosa visita
organizando um jantar de confra-
ternização na presença de mem-
bros da Comunidade portuguesa

no Principado.
Estas iniciativas e intercâmbios
podem e devem ser potenciados
entre as diferentes Comunidades
portuguesas na diáspora e neste
sentido os promotores desta vi-
sita devem merecer as maiores
felicitações, principalmente por-
que ambos iniciaram, embora
principiantes nas funções de
Conselheiro, o estabelecimento
de vínculos de amizade e de co-
nhecimento entre dois países.

■  José Luis Carvalho
Ex-Conselheiro do CCP
Principado de Andorra

Artigo de opinião

CCP Bélgica potencia laços de amizade
com a Comunidade portuguesa em Andorra

Pedro Rupio com a rusga que cantou as Janeiras em Andorra
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O Presidente da República vetou há
duas semanas a alteração à Lei
Eleitoral que punha fim ao voto por
correspondência dos emigrantes,
argumentando que a proposta iria
promover a abstenção eleitoral.
“A alteração agora proposta iria pro-
mover a abstenção eleitoral, como
foi salientado pelo Conselho Per-
manente das Comunidades Portu-
guesas, que chamou a atenção para
as dificuldades inerentes ao exercí-
cio do voto presencial, o qual obri-
garia milhares de pessoas a percor-
rerem centenas ou milhares de qui-
lómetros para exercerem um direito
fundamental”, lê-se numa nota da
Presidência da República.
Desta forma, é ainda referido na no-
ta, por considerar que não existem
motivos para a alteração ora pro-
posta, e que,“ao invés, constitui um
imperativo nacional combater a abs-
tenção eleitoral e promover a liga-
ção dos cidadãos emigrantes a Por-
tugal”, o chefe de Estado,Aníbal Ca-
vaco Silva, não promulgou o diplo-
ma.
A alteração à Lei Eleitoral para a
Assembleia da República tinha sido
aprovada no Parlamento a 19 de De-
zembro, com os votos favoráveis da
maioria socialista, PCP, BE e PEV. As
bancadas do PSD,do CDS-PP e o De-
putado não inscrito José Paulo Car-
valho votaram contra o diploma,que
necessitava do voto da maioria abso-
luta dos deputados em efectividade
de funções.
Até agora, os emigrantes votavam
por correspondência para as elei-
ções legislativas e presencialmente
(nos Consulados) para as presiden-
ciais.
Ou seja,conforme é referido da nota
da Presidência da República,o diplo-
ma aprovado no Parlamento impu-

nha, nas eleições para a Assembleia
da República, “a exclusividade do
voto presencial dos cidadãos resi-
dentes no estrangeiro, rompendo
uma tradição enraizada há mais de
trinta anos”.
Na nota, onde a Presidência da Re-
pública se refere ao direito ao voto
dos emigrantes como “um direito
fundamental”, mas também como a
“a manifestação de um laço cívico,

político e afectivo com Portugal”,
são também enunciadas as duas úni-
cas situações que em se poderia
admitir “uma alteração deste alcan-
ce”.
“Verificar-se que, ao fim de mais de
trinta anos de vigência, o regime a
que agora se pretendia pôr termo
tinha dado azo à prática sistemática
de fraudes ou ilícitos eleitorais, ou
concluir-se que tal regime, que vigo-

ra desde 1976, é contrário aos prin-
cípios constitucionais”, explicita o
comunicado de Belém.
Contudo,é sublinhando,em mais de
30 anos não ficaram demonstradas
situações de fraude,nem foram veri-
ficados “ilícitos eleitorais”praticados
através do voto por correspondên-
cia.
“Pelo contrário, os resultados obti-
dos nos círculos da emigração nun-
ca foram contestados pelas diversas
forças político-partidárias, como
nunca foi contestada a constitucio-
nalidade do voto por correspondên-
cia nas eleições para a Assembleia da
República”, é ainda referido.
Além disso, sublinha ainda a Pre-
sidência da República, tendo em
conta a dimensão da nossa rede
consular, é “forçoso” concluir que
esta seria incapaz de satisfazer em
pleno as necessidades das comuni-
dades portuguesas no estrangeiro.
Por outro lado, a Presidência da
República lembra que, em relação a
alguns países, não existem dados
que permitem garantir uma “efec-
tiva, adequada e atempada multipli-
cação dos locais de voto, num
momento em que se aproxima o
acto eleitoral”.
“Por último, ao prever-se que a vota-
ção decorra durante três dias, colo-
cam-se, entre outros, problemas
como o da garantia da inviolabilida-
de das urnas situadas fora dos Con-
sulados, tal como foi sublinhado
pelo Sindicato dos Trabalhadores
Consulares, o que pode ameaçar a
transparência eleitoral de uma
forma até mais intensa do que o
modelo de voto postal que actual-
mente vigora”, é ainda acrescentan-
do.

■ 

Cavaco vetou lei eleitoral

Presidente contra o voto presencial nos Consulados

3PolíticaLusoJornal Belgique n°37 - février 2009

Aníbal Cavaco Silva, Presidente da República
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O Conselho das Comunidades Por-
tuguesas mostrou satisfação com o
veto do Presidente da República à
alteração da Lei Eleitoral, que aca-
bava com o voto por correspondên-
cia dos portugueses no estrangeiro.
“Não nos surpreende porque no
último encontro que tivemos com
ele (em Outubro passado), o Pre-
sidente da República parecia muito
interrogativo sobre a lei.Saímos com
o sentimento de que iria provavel-
mente vetá-la”,disse à agência Lusa o
vice-Presidente do Conselho das
Comunidades Portuguesas, António
Fonseca.
Para o Conselheiro, Cavaco Silva
mostrou assim que “está consciente
de que a lei era precipitada e não
garantia todas as possibilidades para
que houvesse o voto dos emigrantes.
O Presidente da República ponde-
rou a questão e cabe agora ao Par-
lamento rectificar os excessos”, afir-
mou.
O líder parlamentar social-demo-
crata, Paulo Rangel, manifestou satis-
fação com o veto do Presidente da
República ao diploma que acabava
com o voto por correspondência
dos emigrantes, afirmando que seria
uma “restrição inaceitável”do direito
de participação. “Estamos muito sa-
tisfeitos por terem sido assegurados

os direitos dos emigrantes portugue-
ses”,afirmou Paulo Rangel,em decla-
rações aos jornalistas no Parlamento,
afirmando que acabar com o voto
por correspondência para a Assem-
bleia da República seria “uma restri-
ção inaceitável”.
Paulo Rangel reiterou a satisfação do
PSD face à decisão do Presidente da
República lembrando que a matéria
mereceu uma “alocução especial”da
Presidente social-democrata, Manue-
la Ferreira Leite, em Setembro pas-
sado.
O dirigente democrata-cristão Filipe
Lobo d´Ávila afirmou que o CDS-PP
também recebeu com satisfação o
veto do Presidente, considerando
que a decisão favorece a participa-
ção. “Naturalmente estamos satisfei-
tos face à decisão do Presidente da
República, decisão em prol de uma
maior participação”, afirmou o diri-
gente democrata-cristão, em declara-
ções aos jornalistas no Parlamento.
Filipe Lobo d´Ávila disse que o CDS-
PP “já tinha alertado para os riscos da
aplicação”do voto presencial para os
emigrantes e sublinhou que a medi-
da “vinha em contra-ciclo.Numa altu-
ra em que se reformula a rede,
fechando Consulados, não se enten-
de que se imponham condicionan-
tes à participação”, afirmou.

Socialistas e comunistas
lamentam
Em declarações aos jornalistas, o
líder parlamentar socialista, Alberto
Martins afirmou que a bancada irá
“apreciar devidamente as razões” do
Presidente da República e admitiu
quer a alteração do diploma quer a
conformação com o veto são hipóte-
ses em aberto.
“Tem que haver uma ponderação e
um reexame”, afirmou, frisando que
a bancada parlamentar faz sempre
uma análise para ver em que medida
tem que ser assegurados “os deveres
de cooperação institucional”.
O Bloco de Esquerda discordou do
veto presidencial, considerando “é
um passo atrás em termos da fiabili-
dade do voto. Nós lamentamos o
veto do Presidente da República e
consideramos que é um passo atrás
em termos da fiabilidade do voto
numas eleições como as da Assem-
bleia da República”, afirmou a Depu-
tada do BE Helena Pinto,em declara-
ções à Agência Lusa.
Helena Pinto lembrou que o BE
apoiou esta alteração legislativa,
considerando que “vinha no sentido
de refoçar presencialidade e fiabili-
dade do voto”, salientando que o vo-
to presencial já é obrigatório nas
eleições para Presidência da Repúbli-

ca.“Sempre fomos sensíveis ao argu-
mento que a reestruturação da rede
consular podia afastar os emigrantes
do exercício do voto”, admitiu a De-
putada que,no entanto,lembrou que
foi introduzido no diploma “o alarga-
mento das mesas de voto”.
Para a Deputada do BE, “deram-se
passos para garantir a proximidade
das mesas de votos aos emigrantes,
alargando-as a instituições da comu-
nidade. Da nossa parte confirmare-
mos a lei”, garantiu Helena Pinto.
O Secretário-geral do PCP, Jerónimo
de Sousa, manifestou-se contra a
decisão do Presidente da República.
“Nós não acompanhamos o senhor
Presidente da República nesta deci-
são”, declarou Jerónimo de Sousa,
acrescentando que o PCP mantém a
posição que defendeu na Assembleia
da República quando a questão foi
discutida.
O dirigente do PCP afirma que “tem-
se notado nos últimos tempos” uma
“acção mais activa do Presidente da
República” em relação a várias ques-
tões, mas que isso “não tem colidido
com a chamada concertação estraté-
gica em grandes questões”, designa-
damente nas áreas da economia e
política social.

■ 

Opiniões diversas sobre o veto de Cavaco Silva

Cavaco ouviu
Conselho das
Comunidades

O Presidente da República refe-
re que a “firme oposição” à alte-
ração da Lei Eleitoral do Con-
selho Permanente das Comuni-
dades Portuguesas, bem como
os “apelos feitos por organiza-
ções representativas da diáspora
e por cidadãos, a título indivi-
dual, todos chamando a atenção
para as dificuldades inerentes ao
exercício do voto presencial”. O
CCP sai mais reforçado com esta
tomada de posição de Cavaco
Silva.

Cavaco vetou:
e agora?

O Presidente da República de-
volveu à Assembleia da Repúbli-
ca a Lei que punha fim ao voto
por correspondência dos emi-
grantes, que poderá optar por
alterar o diploma ou confirmá-
lo.
Contudo, para o confirmar e,
consequentemente obrigar Ca-
vaco Silva a promulgá-lo, será
necessária uma maioria de dois
terços dos Deputados, visto tra-
tar-se de uma Lei Orgânica.
“Será, porém, exigida a maioria
de dois terços dos deputados
presentes, desde que superior à
maioria absoluta dos deputados
em efectividade de funções, pa-
ra a confirmação dos decretos
que revistam a forma de lei orgâ-
nica”, lê-se no número 3 do
artigo 136º da Constituição. Os
dois terços poderão, contudo,
ser difíceis de alcançar, já que
quando foi inicialmente apro-
vada no Parlamento esta altera-
ção à Lei Eleitoral apenas conse-
guiu os votos favoráveis da
maioria socialista, PCP, BE e PEV.
As bancadas do PSD, do CDS-PP
e o deputado não inscrito José
Paulo Carvalho votaram contra o
diploma.
Contudo, e conforme estabelece
a Constituição, se o diploma for
confirmado por dois terços dos
deputados, Cavaco Silva terá
oito dias para o promulgar.

Os argumentos de Cavaco
O Presidente da República justificou o veto à alteração da Lei Eleitoral
com o provável aumento da abstenção e por a rede consular portuguesa
ser “incapaz de satisfazer as necessidades” dos eleitores portugueses no
estrangeiro.
“A exclusividade do voto presencial dos cidadãos residentes no estran-
geiro constitui um elemento que irá promover a abstenção”, lê-se na men-
sagem que Cavaco Silva enviou ao Presidente da Assembleia da República.
O Chefe de Estado lembrou que a participação dos emigrantes é “signifi-
cativamente mais elevada, em cerca do dobro” nas eleições legislativas
(onde o voto é por correspondência) do que nas presidenciais, em que o
voto presencial é obrigatório.

Consulte o
LusoJornal
na internet

www.lusojornal.com



Cavaco pede ajuda
de emigrantes
para dinamizar
exportações

O Presidente português, Aníbal
Cavaco Silva, defendeu na sema-
na passada a dinamização do sec-
tor exportador luso, enfatizando
o papel que os emigrantes po-
dem desempenhar na resolução
das dificuldades que Portugal
atravessa. “A exportação de bens
e serviços por parte de Portugal
é praticamente a única via que
nós dispomos para conseguir
combater o crescimento explo-
sivo da dívida externa e, ao
mesmo tempo, defender o em-
prego dos trabalhadores portu-
gueses”, defendeu Cavaco Silva.
Considerando a dinamização do
sector exportador como a “chave
da solução”, o Chefe de Estado
alertou para a falta de compreen-
são de alguns analistas para o
problema dos bancos terem
“poucos fundos” para emprestar
às empresas.
“A razão está no desequilíbrio
das nossas contas externas e na
dificuldade em conseguir o res-
pectivo financiamento”, frisou
Cavaco Silva, que falava aos jor-
nalistas no final de uma visita à
14ª Edição do Salão Internacional
do Vinho, Pescado e Agro-Ali-
mentar, que foi hoje inaugurado
no pavilhão Atlântico, em Lisboa.
Por isso, acrescentou, a maioria
dos economistas reconhece que
a “chave da solução” está na dina-
mização dos sectores exportado-
res e não na produção e bens e
serviços que não são comerciali-
zados no exterior.

1.150 candidatos
a 30 vagas para
diplomatas
O Ministério dos Negócios Es-
trangeiros abriu um concurso
para admissão na carreira diplo-
mática. Para as 30 vagas de diplo-
matas, concorreram 1.150 candi-
datos, mesmo se nos anteriores
concursos de 2005 (1.360) e
2006 (1.739) concorreu mais
gente.
33 candidatos foram excluídos
por razões administrativas e
1.117 vão participar nas provas
de português e de inglês que
terão no sábado 14 de Março, na
Faculdade de Direito da Univer-
sidade de Lisboa.
A fase seguinte na selecção, para
os que passarem o primeiro tes-
te, é o exame psicológico.

LusoJornal

www.lusojornal.com
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O Sindicato dos Trabalhadores
Consulares mostrou reservas ao
desdobramento das mesas no voto
presencial no estrangeiro devido à
falta de funcionários e porque mui-
tos Cônsules honorários estão
impedidos de participar no pro-
cesso por não serem portugueses.
“É difícil saber se serão possíveis
todos os desdobramentos (das me-
sas de voto) porque há muitos paí-
ses que têm perdido funcionários”,
disse à Agência Lusa Jorge Veludo,
Secretário-geral do Sindicato dos
Trabalhadores Consulares e Missões
Diplomáticas (STCDE).
“Os requisitos para se integrar as
mesas de voto é serem cidadãos
portugueses e recenseados. Aqui
surge outro problema: muitos Côn-
sules honorários não são portugue-
ses”, disse o sindicalista, numa alu-
são ao aumento do número de con-
sulados honorários, evocado pelo
Secretário de Estado das Comunida-
des, António Braga.
Num artigo de opinião publicado
no Diário de Notícias, a propósito
do veto do Presidente da República

à alteração da Lei Eleitoral, que aca-
bava com o voto por correspon-
dência no estrangeiro e impunha o
presencial, António Braga defendeu
que a reforma da rede consular não
a enfraqueceu, mas alargou-a.
Por seu lado, o Deputado socialista
José Lello afirmou que os sindicatos
“não interessam nada”, ao reagir às

críticas expressas pelo STCDE sobre
o voto dos emigrantes.
“Eu, em relação aos sindicatos, é
como a primeira camisa que vesti:
não me interessa nada”, frisou José
Lello, em declarações à Agência Lu-
sa alegando que a posição expressa
pelo STCDE é irrelevante. “Se cal-
har não era pior que o ruído de

fundo do sindicato não viesse per-
verter um debate, que não tem na-
da a ver com os sindicatos, quando
a lei não é feita pelos sindicatos”,
salientou.
“Isto não é uma república de sindi-
catos”, acentuou. “É uma república
onde quem faz as leis são os agen-
tes políticos. Portanto os sindicatos
não contam para esta questão. E a
lei, se for aprovada, será cumprida
de acordo com esta mesma lei. Se
não for, se não houver funcionários
haverá sempre funcionários desta-
cados, haverá como for determi-
nado”, acrescentou o Deputado
socialista.
Quanto aos Consulados honorários,
José Lello sublinhou que o impor-
tante é a garantia de um espaço pa-
ra se montar a assembleia de voto.
“A lei diz que tem que ser presidida
por um funcionário público e tem
que ser fiscalizada por representan-
tes de duas listas”, manifestou. “Os
sindicatos, que me conste no nosso
sistema, não são ouvidos previa-
mente às leis”, concluiu.

■ 

Voto presencial: reacção do STCDE

José Lello diz que opinião do Sindicato não conta

A secção do PSD Bruxelas congra-
tula-se com a decisão do Presidente
da República de vetar a alteração à
Lei Eleitoral que acaba com o voto
por correspondência dos emigrantes
nas eleições legislativas.
A secção do PSD Bruxelas “partilha
os motivos invocados para funda-
mentar o veto desta Lei: o aumento
significativo da abstenção,a perda de
uma ligação afectiva com Portugal,o
atropelo de um direito cívico e polí-
tico, a ausência de contestação dos
resultados anteriores e as deficiên-

cias da rede consular”diz um comu-
nicado enviado às redacções e assi-
nado por Alfredo Sousa de Jesus,Pre-
sidente da Secção do PSD Bruxelas.
Tal como o Conselho Nacional de
Eleições e os órgãos representativos
das Comunidades,a secção PSD Bru-
xelas manifestou-se “desde a primei-
ra hora” contra esta alteração à Lei
Eleitoral. Acresce ainda que a nível
nacional, “o PSD sempre defendeu
uma posição firme, coerente e ideo-
logicamente sustentada contra o fim
do voto por correspondência nas

eleições legislativas. O PSD tornou
bem patente que essa proposta ‘não
foi feita a pensar nas pessoas’, como
afirmou a Dra. Ferreira Leite”.
Para o Presidente da Secção do PSD
Bruxelas, “perante a ausência de
razões jurídicas e/ou políticas, a sec-
ção do PSD Bruxelas não vislumbra
qualquer motivo válido para tal alte-
ração à Lei Eleitoral e assim sendo,
conclui que esta alteração, inoportu-
namente apresentada alguns meses
antes das próximas eleições legislati-
vas, tem apenas e exclusivamente

uma finalidade eleitoralista”.
Convicta que as próximas eleições
legislativas constituirão “um momen-
to de grande participação das comu-
nidades”, a secção do PSD Bruxelas
“orgulha-se que o PSD ambicione
ganhar estas eleições alicerçado na
qualidade do seu programa e das
pessoas que o personificam, e não
através de ‘golpadas de secretaria’
como esta alteração à Lei Eleitoral se
afigura ser”,diz a nota do PSD.

■

PSD Bruxelas congratula-se
com o Veto Presidencial à alteração da Lei Eleitoral

P
S

José Lello, Deputado do Partido Socialista

A 29 de Janeiro, a secção do PSD
Bruxelas organizou um jantar-debate
com José Luís Arnaut na sua quali-
dade de Director das Relações
Internacionais do PSD, dentro do
qual se integram as Comunidades.
O tema debatido centrou-se na
actualidade da situação política
nacional, com particular destaque
para a alteração à Lei Eleitoral que
acaba com o voto por correspondên-
cia dos emigrantes nas eleições legis-
lativas.
O jantar contou com a presença de
cerca de 30 participantes, entre os
quais o Deputado Europeu do PSD,
Carlos Coelho. Em nome da Secção
do PSD Bruxelas, Alfredo Sousa de
Jesus destacou a evolução das Comu-
nidades, salientando que “hoje em
dia, deparamo-nos com novas reali-
dades:entre 100.000 e 150.000 cida-
dãos saem de Portugal por ano,
sendo muitos deles até quadros com
habilitações universitárias que não
conseguem integrar o mercado de
trabalho nacional.Estes números são
um indicador pertinente do cenário
de crise económica, de desempre-
go/trabalho precário e da falta de
expectativas, são valores que infeliz-

mente representam realidades bem
mais concretas do que uma percen-
tagem abstracta do défice público”.
Na sua intervenção de fundo, José
Luís Arnaut procedeu a uma análise
da situação política nacional, afir-
mando que a alteração à Lei eleitoral
“demonstra a falta de sensibilidade
do PS para com as Comunidades por-
tuguesas”.
Salientou o paradoxo de Portugal ter
“um governo que toma activamente
medidas que incentivam a absten-
ção”. Referiu ainda que esta medida
enquadra-se num contexto “mais
vasto de medidas negativas contra os
emigrantes, tais como o fim das
contas poupanças emigrantes, o fim
do porte pago para o envio de jor-
nais para o estrangeiro e o encerra-
mento de mais uma série de Con-
sulados”.
Invocando as posições coerentes do
PSD na área das Comunidades, infor-
mou que o PSD realizará o seu en-
contro anual das estruturas da Emi-
gração a 28 de Fevereiro, em Estras-
burgo, com vista à elaboração do
programa eleitoral para as eleições
legislativas.

■

PSD/Bruxelas: jantar-debate
com José Luís Arnaut

O Cartão do Cidadão já está disponí-
vel, desde a semana passada, no
Consulado de Portugal em Macau,
que se torna assim o primeiro posto
a ter aquele documento, segundo
revelou o Secretário de Estado das
Comunidades. Depois seguem-se os
postos do Rio de Janeiro (Março) e
de Londres (finais de Março). Ainda
não se sabe quando vai estar disponí-
vel na Embaixada de Portugal em
Bruxelas.
“É mais um serviço para os cidadãos
no estrangeiro à imagem e seme-
lhança dos serviços que se prestam
em Portugal”, disse o Secretário de
Estado à Agência Lusa.
Tal como no passaporte electrónico,
os Consulados portugueses vão
recolher os dados dos cidadãos,
sendo o cartão único de identifica-
ção emitido em Lisboa.
O Cartão do Cidadão nos Consula-
dos foi anunciado em Fevereiro de
2007 e, segundo a portaria que re-
gula as condições de instalação dos
serviços de recepção dos pedidos
daquele documento,deveria ter che-
gado aos postos consulares até Julho
de 2008.
De acordo com a Agência para a Mo-

dernização Administrativa, o atraso
deveu-se às “situações infra-estrutu-
rais muito diferentes que se encon-
traram em cada um dos consulados”,
que “obrigaram à definição de solu-
ções caso a caso, para garantir um
serviço universal de elevada quali-
dade e segurança”.
O Cartão de Cidadão integra-se na
estratégia de modernização e simpli-
ficação administrativa e enquadra-se
na política comunitária de identifica-
ção electrónica e de protecção de
dados pessoais.
Com um formato semelhante ao dos
cartões de crédito e Multibanco, o
novo documento de identificação in-
clui na frente a fotografia, assinatura,
sexo, altura, data de nascimento e
nacionalidade do titular. No verso
consta a filiação, os vários números
de identificação e uma zona de lei-
tura óptica, que permitirá o seu uso
como documento de viagem no
espaço Schengen.
O cartão é dotado ainda de um
“chip” com dois certificados digitais
que permitem a autenticação elec-
trónica segura do cidadão e a assina-
tura digital qualificada sobre docu-
mentos electrónicos.

Consulados vão começar a
emitir o Cartão do Cidadão
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Tiveram lugar na sexta-feira, dia 13
de fevereiro, das 18h00 às 22h00, as
eleições para o Secretário-Geral e
para os Delegados ao Congresso do
Partido Socialista em representação
da secção de Bruxelas do Partido.
Votaram 11 militantes dos 79 inscri-
tos. Para a eleição do Sectretário-
Geral, escrutinaram-se 8 votos em
José Sócrates e 3 votos em brancos.
Para a eleição dos Delegados ao
Congresso verificaram-se 11 votos na
lista única que elegeu José Domingos
e Maria José Guerra.
Contrariamente ao que aconteceu
noutras Secções, e segundo informa-
ção dada ao LusoJornal por José Al-
berto Alves, a Secção de Bruxelas do
PS não procedeu à eleição do Se-
cretariado, visto que as últimas elei-
ções decorreram no dia 29 de Se-
tembro de 2007.
José Sócrates foi reeleito Secretário-
geral do PS com 25.393 votos (96,43
por cento) de um total de 26.331,
nas eleições directas do Partido reali-
zadas nos dias 13 e 14 deste mês. O
Partido Socialista (PS) possui um uni-
verso aproximado de 73.000 militan-
tes, mas só tiveram direito a voto
cerca de 29.000, por “terem as quo-
tas em dia”,e destes últimos votaram
cerca de 26.000, referiu à Agência
Lusa uma fonte do Partido.
Nas eleições internas no PS, o único
candidato a Secretário-geral do PS,
José Sócrates, obteve 25.393 votos,
durante um escrutínio com 736 vo-
tos brancos (2,79 por cento) e 202
nulos (0,76 por cento), totalizando
26.331 votos. José Sócrates, actual
Primeiro-Ministro, foi assim reeleito
pela terceira vez Secretário-geral do
Partido Socialista.
Além do Secretário-geral, os militan-
tes socialistas votaram também para
eleger 1.730 Delegados ao Congres-

so do PS, que se realiza entre 27
deste mês e 1 de Março,em Espinho.
A moção de José Sócrates, “PS - A
Força da Mudança”, conseguiu ele-
ger um total de 1.700 Delegados,
enquanto as outras duas moções,em
conjunto, não foram além dos 22
delegados. O Presidente da Comis-
são de Coordenação e Desenvol-
vimento da Região de Lisboa e Vale
do Tejo, António Fonseca Ferreira,
que liderou a moção “Mudar para
Mudar: Mudar o PS para Mudar
Portugal”, conseguiu eleger 21 dele-
gados. Por seu lado, o professor uni-
versitário António Brotas viu a sua
moção, “Democracia e Socialismo”,
eleger um delegado.
José Sócrates votou na Secção da
Covilhã, classificando o seu Partido
como “um Partido unido e que quer
ser um Partido aberto”.
O PS é “um Partido que quer coope-
rar com independentes, que deseja
atrair à cooperação consigo os me-
lhores da sociedade e que quer lan-
çar depois do Congresso o movi-

mento Novas Fronteiras que esteve
na base do programa eleitoral em
2005”, afirmou o líder socialista.
José Sócrates é o militante número
9.137 inscrito na Secção do PS da
Covilhã afirmou:“gosto de vir à Co-
vilhã”.
Em 2004, quando José Sócrates teve
a oposição de Manuel Alegre e de
João Soares na corrida à liderança, o
actual líder venceu com cerca de 78
por cento dos votos e registou-se
uma participação - então considera-
da 'record' - de 35 mil militantes. Em
Novembro de 2006, quando foi pela
primeira vez reeleito sem oposição,
Sócrates obteve 96,8% dos votos,
tendo participado no acto eleitoral
26.553 militantes, num universo de
cerca de 90 mil.
Além dos 1730 Delegados eleitos
pelas “bases” socialistas, no Congres-
so de Espinho estarão ainda 133 De-
legados inerentes com direito a voto.
“Esperamos que no Congresso de
Espinho estejam presentes cerca de
2.500 Delegados.

Apenas votaram 11 dos 79 militantes inscritos

Eleições no PS Bélgica
deram vitória a Sócrates
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José Sócrates, re-eleito Secretário-Geral do PS
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Delegação do PCP
reuniu Director do
Departamento de
Acordos Interna-
cionais de Seguran-
ça Social

Uma delegação do PCP, consti-
tuída pelo Deputado Jorge Ma-
chado e por João Armando e An-
selmo Dias da Direcção da Orga-
nização na Emigração, reuniu na
semana passada, com o Director
do Departamento de Acordos
Internacionais de Segurança So-
cial (DRISS), Manuel Pinto, “no
sentido de analisar um conjunto
de temas relacionados com a
segurança social dos nossos emi-
grantes espalhados pelos vários
continentes”.
“Tratou-se de uma reunião muito
positiva onde, de uma forma
detalhada, foram, nomeadamen-
te, equacionadas as situações
decorrentes das reformas por
invalidez e por velhice” diz uma
nota do PCP. “A par disso foram,
igualmente, analisadas questões
ligadas às pensões mínimas, à
interligação da idade de reforma
em função da realidade de cada
país, bem como a totalização dos
períodos de garantia para se ter
acesso ao subsídio de desempre-
go e de doença”.
Esta iniciativa, em consonância
com as reuniões já levadas a cabo
no estrangeiro, bem como outras
programadas para Portugal, junto
das comunidades portuguesas e
dos ex-emigrantes, “irá permitir,
ao PCP, na Assembleia da Repú-
blica, tomar as devidas iniciativas
na perspectiva da melhoria, quer
das normas vigentes, quer da prá-
tica dos serviços de segurança
social, tendo em conta os direitos
dos emigrantes”.

Estruturas do
PSD/Europa
reúnem-se em
Estrasburgo

Vai ter lugar em Estrasburgo, em
França, no próximo dia 28 deste
mês de Fevereiro, um “Encontro
das Estruturas do PSD na Europa”
com início às 11h00 locais.
Vão participar neste Encontro os
representantes das Secções so-
ciais democratas da Europa e cer-
tamente que vai ser debatido o
nome do candidato a Deputado
às próximas eleições legislativas,
em representação das Comu-
nidades portuguesas residentes
na Europa.
O actual Deputado Carlos Gon-
çalves deve ser escolhido sem
surpresas para cabeça de lista,
mas a decisão deve ser tomada
em Lisboa, na sede do Partido, de-
pois deste Encontro de Estras-
burgo.

António Braga diz
que a rede consu-
lar foi reforçada
A reforma da rede consular não a
enfraqueceu,mas alargou-a,defen-
de o Secretário de Estado das Co-
munidades Portuguesas, António
Braga, num artigo de opinião pu-
blicado pelo Diário de Notícias.
No texto publicado no DN, An-
tónio Braga defende o fim do voto
por correspondência dos emi-
grantes portugueses nas eleições
legislativas, proposta de alteração
à lei eleitoral vetada pelo Presi-
dente da República, reagindo ao
argumento de Cavaco Silva de
que a rede consular “é incapaz de
satisfazer as necessidades” dos
eleitores portugueses no estran-
geiro.
Segundo escreve o Secretário de
Estado,antes da reforma havia um
total de 201 estruturas profissio-
nalizadas, a que se juntavam 114
titulares de Consulados honorá-
rios, sem autorização para a prá-
tica de actos consulares, enquan-
to, actualmente, existem 208 pos-
tos profissionalizados (+7) e 130
Cônsules honorários (+16).
“Parece desajustado, pelo menos,
falar em enfraquecimento da re-
de, tanto mais quando isso se in-
voca para a fragilidade na instala-
ção de mesas de voto.Parece mes-
mo incompreensível, já que, ao
menos, as mesas podem ser insta-
ladas em todas essas 338 estrutu-
ras, profissionalizadas ou não”,
adianta Braga no artigo.
Destacando que “a demonstração
do alargamento da rede consular
é factual”,o governante refere ain-
da que “o argumento da desloca-
ção aos Consulados, ou Embaixa-
das,que alguns sugerem como ali-
mentador da abstenção, também
se aplica ao voto por correspon-
dência”.
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No âmbito da acção “Uma Melo-
dia para Timor”, do qual vos
demos conhecimento no nosso
número de Dezembro de 2008,
realizou-se no passado dia 19 de
Janeiro nas novas instalações da
Embaixada de Timor em Bruxelas,
a entrega simbólica ao Ministro
dos Negócios Estrangeiros de
Timor, Zacarias da Costa, em visita
a esta cidade, de um cheque para
a compra de uma Banda de Mú-
sica. A cerimónia contou com a
presença dos Embaixadores dos
países da CPLP representados na
Bélgica.
Durante a cerimónia foi referido
pelos organizadores da campanha
que “(...) fruto de uma vontade
forte de ajudar mas também de
dar às nossas crianças uma visão
diferente da vida, com contornos
solidários mas também lusófonos,
a Comunidade portuguesa em
Bruxelas, em especial os pais, pro-
fessores e alunos da secção portu-
guesa da Escola Europeia, os
membros da Comunidade Católi-
ca Portuguesa de Ixelles e todos
os voluntários que de forma es-
pontânea se associaram a esta ini-
ciativa, decidiu estabelecer uma
ponte que a ligasse a uma estru-
tura de ajuda a crianças e à sua
comunidade envolvente em Ti-

mor.(...)".
Desde 2004 foram já enviadas
dezenas de capas da chuva, cantis
e t-shirts, mais de 3 centenas de
kits escolares e de ajuda à educa-
ção sanitária, quase 1.000 livros,
jogos e cassetes de vídeo e recol-
hidos fundos para a compra local-
mente de um projector de vídeo,
um computador e uma impresso-
ra. Em 2006 e 2007, para respon-
der a uma necessidade básica e
urgente de energia, foi dado apoio
financeiro à colocação de painéis
solares no edifício do Centro So-

cial da Estação Missionária de Pa-
diae, no enclave do Oecussi.
“Em 2007 demos início àquilo
que era o nosso fim primeiro: o
apadrinhamento de crianças. Este
apadrinhamento é feito numa
base mensal e permite uma liga-
ção directa com a criança através
da troca de correspondência
(...)”. Neste momento são 30 as
crianças apadrinhadas em Bruxe-
las.
“O nosso Banco apoiou a inicia-
tiva Uma Melodia para Timor que
partiu da sociedade civil com

grande entusiasmo” disse ao
LusoJornal Ana Ochôa, Coorde-
nadora do escritório de represen-
tação da Caixa Geral de Depósitos
em Bruxelas.“A Caixa tem privile-
giado o intercâmbio entre os paí-
ses de língua portuguesa e, as
suas delegações externas, sentem
como objectivo maior o fortaleci-
mento das relações de índole eco-
nómica, comercial, cultural e
social com estes países.Agradeço,
em especial, à Embaixada de
Timor-Leste e ao Senhor Ministro
dos Negócios Estrangeiros, o acol-
himento e a amabilidade excep-
cionais que tornaram possíveis
esta acção simbólica. A entrega
deste cheque acabou por ter um
valor especial: ‘Uma banda musi-
cal sob a forma de melodia’!”.
Na foto, da direita para a es-
querda: Frei Eugénio Boleo da
Comunidade Católica portuguesa
de Ixelles, Isabel Brás (organiza-
dora da campanha), Zacarias da
Costa, Ministro dos Negócios Es-
trangeiros de Timor, Ana Ochôa
em representação da CGD e Ma-
ria José Rodrigues (organizadora
da campanha).

■

Cheque foi entregue na Embaixada de Timor em Bruxelas

Comunidade portuguesa ofereceu uma Banda para Timor

Momento da entrega do cheque
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Militantes do PCP
na Bélgica reuni-
ram em Bruxelas
Os comunistas portugueses emigra-
dos na Bélgica reuniram em plená-
rio no passado domingo, dia 8 de
Fevereiro, em Bruxelas. A situação
política e os actos eleitorais marca-
dos para este ano - Parlamento Eu-
ropeu e Assembleia da República -
assim como aspectos relacionados
com a organização do Partido e me-
didas para o seu reforço,foram assun-
tos que estiveram em discussão.
A organização do PCP na Bélgica é
dirigida por Vitória Palma Brito,
António Afonso e Paula Frazão, mas
foi João Armando, do Departamen-
to de Emigração que disse ao
LusoJornal que “este ano há dois
actos eleitorais que vão necessitar
de uma actividade forte do PCP na
Bélgica”. Aliás, um novo Plenário
teve lugar no domingo passado, já
dois do fecho desta edição do Luso-
Jornal.“são acções que visam tornar
a organização na Bélgica mais ope-
racional”.
Ainda não se conhece o nome do
candidato comunista pelo círculo
eleitoral da Europa, mas este é cer-
tamente um dos assuntos que tem
sido discutido nas reuniões das or-
ganizações do partido no estran-
geiro.No próximo dia 28 de Março,
as estruturas do PCP na Europa reu-
nem-se em Bobigny, na região de
Paris. Segundo João Armando, uma
delegação da Bélgica está prevista
nesta reunião.

■ Carlos Pereira

PCP promove
debate sobre o
futuro das reformas
dos ex-emigrantes
algarvios
“Em Portugal e na União Europeia
assistimos ao ataque ao sistema
público de segurança social. O pa-
tronato e os governos argumentam
com a ideia de que há um ‘perigoso’
aumento da longevidade e,por esse
facto, não haverá, dentro de alguns
anos, recursos suficientes para pa-
gar as pensões, porque não haven-
do uma renovação de gerações che-
garseá a uma situação em que o
número de reformados superará o
número de activos”.Esta é a consta-
tação que leva o PCP a organizar
um debate sobre o futuro das refor-
mas dos ex-emigrantes,no dia 20 de
Fevereiro,no Centro de Trabalho de
Quarteira do PCP, com a participa-
ção de Anselmo Dias, da Direcção
da Organização na Emigração do
PCP e da Comissão para as Ques-
tões Sociais junto do Comité Cen-
tral.
“Os portugueses que estiveram
emigrados e que, entretanto, já
regressaram são confrontados com
situações diferenciadas em função
dos tempos de desconto para a
Segurança Social nos países onde
trabalharam e em Portugal, assis-
tindo-se a situações de manifesta
injustiça social” diz uma nota divul-
gada às redacções.“O PCP promove
este debate para permitir a tomada
de consciência da gravidade da
situação”.

O drama que decorreu no pas-
sado dia 23 de Janeiro numa cre-
che em Termonde, cidade a 30
quilómetros a Noroeste de Bru-
xelas, afectou uma família portu-
guesa, cuja bebé com agora 5 me-
ses encontra-se em casa, fora de
perigo.
A menina filha de pai português,
comerciante de vinhos e de mãe
belga, foi uma das crianças barba-
ramente esfaqueadas por um jo-
vem de 20 anos que assassinou
dois bebés e uma educadora de
infância, e ferindo cerca de dez

bebés. Fernando da Silva, o pai de
Lorena Fierens da Silva declarou
ao LusoJornal ter ficado muito
chocado com o acontecimento.
«Após 14 dias hospitalizada, em
cuidados intensivos e médios in-
tensivos nos últimos 3 dias, ela
inicia agora um longo processo
de recuperação. É indescritível o
que aconteceu, a minha esposa e
eu não saímos de casa, estamos
muito afectados e aguardamos o
desenvolvimento da criança».
Fernando da Silva não quis pro-
nunciar-se mais acerca deste ata-

que horrível e incompreensível,
alegando ser ainda muito cedo
para exprimir os seus verdadeiros
sentimentos.
O móbil do homicídio não foi
explicado pelo autor, que se
remeteu ao silêncio durante o
interrogatório, depois do qual
ficou sob prisão preventiva. O
jovem estava desempregado e vi-
via sozinho, na aldeia de Sinaai, a
Oeste de Antuérpia, entrou no in-
fantário pelas dez da manhã para
pedir uma informação e fugiu de-
pois do massacre em bicicleta,

sendo rapidamente apanhado pe-
la patrulha da polícia.
Inicialmente as autoridades pen-
saram que se tratava de um des-
equilibrado mental, visto o jovem
se ter apresentado com o rosto
branco e os olhos pintados de ne-
gro, à semelhança da personagem
Joker, mas, até ao momento, não
há provas de que assim seja.
A cidade inteira está unida em
solidariedade aos pais das crian-
ças, que estão em profundo luto.

■ Clara Teixeira

Bebé belgo-portuguesa esfaqueada em Termonde
já está a recuperar em casa

Mais uma reunião vai ter lugar em
Bruxelas,na próxima quarta-feira,25
de Fevereiro, às 20h00, na Sala
Damião de Goes da Embaixada de
Portugal com vista à criação de uma
Federação das associações portu-
guesas da Bélgica.
Os Dirigentes associativos foram
convocados pelo Conselheiro das
comunidades portuguesas, Pedro

Rupio.
Nas duas últimas reuniões, os parti-
cipantes debateram o esboço de
estatutos apresentados pelo Conse-
lheiro cessante, Francisco Barradas,
e chegaram a um acordo unânime
para a modificação de alguns pontos
dos referidos estatutos.“Concluiu-se
depois, que a elaboração de um
regulamento interno da Federação
era imprescindível” explica Pedro
Rupio. Formou-se assim uma Comis-
são de trabalho para a elaboração
desse regulamento, da qual faz par-
te, aliás, o ex-Conselheiro Francisco
Barradas.
“Desta vez a Federação vai mesmo
nascer” disse ao LusoJornal Francis-
co Barradas, confiante da dinâmica
que o projecto tem actualmente.
O trabalho da Comissão vai agora
apresentar uma proposta de regula-
mento interno na Embaixada de

Portugal.Aliás, os dirigentes associa-
tivos receberam já uma proposta do
dito regulamento interno,“para mel-
hor preparar a reunião”.
Se os dirigentes associativos chega-
rem a acordo na próxima reunião do
dia 25 de Fevereiro, os dirigentes
associativos vão poder passar ao
passo seguinte,e aproximarem-se da
constituição da Federação.
“Caso for a vontade de todos,poder-
se-ia propor a formação de um
Secretariado provisório, que marca-
ria uma Assembleia Geral consti-
tuínte da Federação de Associações
Portuguesas na Bélgica, onde se ele-
geria a primeira Direcção deste im-
portantíssimo órgão” escreve Pedro
Rupio na convocatória enviada aos
dirigentes associativos.
“Até agora, o percurso da formação
da Federação foi positivo” diz Pedro
Rupio. A proposta de estatutos foi

aprovada pelos dirigentes associati-
vos presentes na última reunião.
Existe, portanto, uma real possibili-
dade de que se chegue à criação da
Federação proximamente. “No
entanto, ainda é necessário chegar a
um acordo unânime sobre a pro-
posta de regulamento interno e afi-
nar alguns detalhes ou dúvidas que
possam ser levantadas pelos partici-
pantes”.
Na carta enviada para convocar a
reunião, o Conselheiro das Comu-
nidades agradece a colaboração dos
dirigentes associativos “que deram
um apoio importante para a criação
deste órgão” e espera mais uma vez
contar com uma participação
maciça, “numa reunião que poderá
ser decisiva para o movimento asso-
ciativo, assim como para a comuni-
dade portuguesa da Bélgica”.

■ 

Mais uma reunião de associações
para a criação de uma Federação na Bélgica



Os Portugueses radicados na Bélgica
têm até finais do mês de Março para
se recensearem com vista a partici-
parem nas eleições europeias que
vão ter lugar no dia 7 de Junho.
O Conselheiro das Comunidades
Portuguesas na Bélgica, Pedro Ru-
pio, quer que os Portugueses se re-
censeiem e participem nas próxi-
mas eleições europeias e legislati-
vas, defendendo a “importância” da
“mobilização da comunidade” nessa
questão.
Nesse sentido, Pedro Rupio lançou
uma campanha para apelar à partici-
pação política dos portugueses na
Bélgica, sob o lema “A Europa tam-
bém é sua,não deixe os outros deci-
direm por si!”.
Afirmando que dos cerca de 40.000
portugueses residentes na Bélgica,
apenas 2.200 estão recenseados e,
desses,só 600,em média,exercem o
direito de voto,o Conselheiro consi-
dera que os votos “podem crescer
significativamente”.
“Este ano, teremos duas vezes a
oportunidade de afirmar a nossa
cidadania quando chegarem as elei-
ções europeias e legislativas. En-
quanto representante da Comunida-
de, gostaria de vos transmitir a men-
sagem seguinte: Participem! Recen-
seiem-se! Votem!”, afirma num co-
municado.
“Há cerca de dez meses, durante a
campanha eleitoral do CCP, referi
constantemente que a participação
cívica dos portugueses da Bélgica
era um ponto essencial do meu pro-
grama eleitoral. Ainda hoje, não me
canso de repetir a importância que
representa a mobilização da nossa
Comunidade sobre esta questão”diz
Pedro Rupio.“Ao observar as últimas
eleições comunais da Bélgica, cons-
tatou-se uma evolução interessante

da participação de compatriotas nas
listas eleitorais.É verdade que se ele-
geram poucos portugueses nas ad-
ministrações comunais mas sentiu-
se claramente um interesse em tor-
no das eleições que não existia antes
e isso foi já uma grande vitória para
todos nós”.
“Também podemos orgulhar-nos de
ter uma das Comunidades portugue-
sas com maior taxa de participação
nas eleições legislativas, presiden-
cias, europeias e do Conselho das
Comunidades Portuguesas. Em rela-
ção às outras Comunidades, temos
uma das maiores percentagens de
portugueses recenseados compara-
tivamente ao total de portugueses
residentes no país de acolhimento.

Estes são sinais claramente positivos
e que nos abrem uma perspectiva
optimista”.
Pedro Rupio sublinha que para o
recenseamento eleitoral “não há filas
de espera”.
No âmbito da promoção da partici-
pação política dos portugueses, o
Conselheiro vai ainda organizar uma
Sessão informativa sobre as eleições
europeias, a 4 de Março, com a pre-
sença de Eurodeputados portugue-
ses. Em debate vão estar os temas “A
importância de uma cidadania
activa nas Comunidades Portugue-
sas” e o “Funcionamento do Parla-
mento Europeu e papel dos Euro-
deputados”.

■ Manuel Martins com Lusa
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Prémio Empreen-
dedorismo Inova-
dor na Diáspora
Portuguesa

A COTEC Portugal promove, sob
o Alto Patrocínio do Presidente
da República, o Prémio Empreen-
dedorismo Inovador na Diáspora
Portuguesa tem como objectivo
central o de premiar e divulgar
publicamente cidadãos portu-
gueses que se tenham distin-
guido pelo seu papel empreende-
dor, inovador e responsável no
contexto das respectivas socieda-
des de acolhimento e que consti-
tuam exemplos de integração
efectiva nas correspondentes
economias e de estímulo à coo-
peração entre Portugal e os res-
pectivos países de acolhimento.
São destinatários do Prémio cida-
dãos portugueses que, na data da
candidatura, residam no estran-
geiro há mais de cinco anos.
Os processos de candidatura de-
verão ser submetidos à COTEC
Portugal, através do endereço
electrónico diaspora@cotec.pt.
As candidaturas poderão ser sub-
metidas individualmente pelos
candidatos, por instituições do
corpo diplomático, quer portu-
guesas quer dos países onde os
candidatos desenvolvam ou ten-
ham desenvolvido a sua carreira,
ou ainda por organizações envol-
vidas na defesa das comunidades
portuguesas dos países onde os
candidatos residam.
A entrega do Prémio decorrerá
no âmbito das Comemorações do
Dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas.

Instituto Camões
lançou a Biblioteca
Digital Camões

Tenho a honra de levar ao conhe-
cimento de V. Exa. que 
O Instituto Camões acaba de lan-
çar a Biblioteca Digital Camões,
com cerca de 1.200 títulos, entre
artigos, livros, partituras e textos
de cultura humanística portu-
guesa, para consulta gratuita.
Para a constituição desta biblio-
teca, o ICA associou-se a diversos
parceiros, como a Direcção Geral
do Livro e as Bibliotecas, a Im-
prensa Nacional, a Porto Editora,
a Editora Quimera e a Miso Music
Portugal, decorrendo ainda nego-
ciações com outras instituições
no sentido de proporcionar uma
oferta mais ampla.
Tratando-se de um instrumento
importante que vai de encontro
às necessidades de todos quantos
se interessam e estudam a língua
e a cultura portuguesas, crê-se
que pode constituir um instru-
mento de trabalho útil a que
todos poderão aceder e divulgar.
www.instituto-camoes.pt/noti-
cias-ic-portugal/biblioteca-digi-
tal-camoes.html

Sessão
informativa
sobre eleições
europeias

Os portugueses residentes na
Bélgica estão convidados a par-
ticipar numa sessão informativa
sobre as próximas eleições eu-
ropeias, seguida de debate aber-
to a todos os participantes. A
sessão é organizada pelo Con-
selheio das Comunidades, Pe-
dro Rupio, na quarta-feira, dia 4
de Março, pelas 20 horas, na
Associação dos Portugueses
Emigrados na Bélgica (APEB),
rue de Belgrade, 120 em Saint-
Gilles.
Os temas da noite serão “A
importância de uma cidadania
activa nas Comunidades Portu-
guesas” e “Funcionamento do
Parlamento Europeu e papel
dos Eurodeputados”.
Já confirmaram a sua presença
enquanto oradores, os eurode-
putados Carlos Coelho (PSD),
Ilda Figueiredo (PCP), José Ri-
beiro e Castro (CDS-PP), Paulo
Casaca (PS) e Miguel Portas
(BE).
Na primeira parte da sessão, os
eurodeputados partilharão as
suas experiências relativamen-
te ao cargo que exercem e
concentrar-se-ão na discussão
dos dois principais temas da
noite.A seguir, haverá a possibi-
lidade de colocar perguntas aos
convidados e levantar todas as
dúvidas relativamente aos as-
suntos da sessão.
“A Europa também é sua…
Venha à sessão e participe acti-
vamente nesta” apela Pedro
Rupio.

■ 

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

Conselheiro lança campanha de participação cívica

Portugueses podem recensear-se
até finais de Março

www.lusojornal.com



Dia 27 de Fevereiro, sexta-feira, às
20h00,Concerto de amizade Bélgica-
Portugal, com o patrocínio do Em-
baixador de Portugal e do Burgo-
mestre de Bruxelas, no Salão Nobre
do Hôtel de Ville da capital da Eu-
ropa, a pianista Manuela Gouveia
apresenta em concerto o seu disco
‘Sonatas’ de Carlos Seixas (edição da
Orfeu).
Dias 5 a 9 de Março,mais uma vez
a Livraria Orfeu estará presente na
Foire du Livre de Bruxelles.A livraria
procura voluntários para fazer as per-
manências.
Sábado, 7 de Março,às 18h00,uma
nova exposição de pintura, acom-
panhada de joalharia,ficará até 15 de
Março,na livraria.Marika Sandell, fin-
landesa, de língua sueca, persiste na
experimentação das cores fortes e
garridas nesta sua segunda exposi-
ção na Orfeu, juntando a essas pintu-
ras, os seus originais relógios e uma
joalharia elegante e acessível.
Terça-feira, dia 17 de Março, às
18h30, Máscaras Rituais do Douro e
Trás-os-Montes. Exposição de óleos

de Balbina Mendes, natural de Mi-
randa do Douro (que nos falará tam-
bém em mirandês), e que apresenta
uma série de obras sobre a temática
das intrigantes e ancestrais máscaras
transmontanas utilizadas nas festas
solsticiais de Inverno e no Carnaval.
Em Bruges, dia 21 de Março,
sábado, às 20h00, mais de 800 Anos
de Amizade com a Flandres. Concer-
to na Ryelandtzaal,Achiel Van Acker-
plein, 3, na cidade de Bruges, pela
pianista Manuela Gouveia que apre-

senta em concerto o seu disco
Sonatas de Carlos Seixas (edição da
Orfeu).
Dia 28 de Março, sábado,às 18h00,
apresentação de ‘Rafa e as férias de
Verão’, o primeiro livro da colecção
‘Os Livros do Rafa’, de Fátima Pom-
bo.Rafa é um adolescente normal do
século XXI.Aos 15 anos, vai deixan-
do de ser imberbe a pouco e pouco,
as borbulhas não têm pudor em
assaltá-lo, os pais estão divorciados,
tem duas irmãs e toca bateria

(http://oslivrosdorafa.blogspot.com)
Em S. Brás de Alportel, Algarve, no
sábado, dia 4 de Abril, 17h30,
Exposição de pintura e escultura de
Aníbal Ruivo. Uma edição da Orfeu
sobre a sua obra será lançada nesta
ocasião. Trata-se de uma antologia
retrospectiva abordando o seu per-
curso artístico e biográfico, de
Moçambique a Quelfes, onde fica
claro a singularidade da sua obra.Na
Galeria Municipal de S. Brás de
Alportel (Av. da Liberdade, junto ao
Cine-Teatro São Brás).
No passado sábado,10 de Janeiro,
Jorge Casquilho foi apresentado por
Ana Campos das campanhas de edu-
cação em Lichinga (Moçambique) e
foi um grande sucesso,quer pela cla-
reza e pedagogia da intervenção,
quer pela venda de todas as 21 telas
do pintor Xavito, cujos fundos per-
mitirão a construção de mais uma
"escolinha" na região.

■

Livros

As múltiplas actividades da livraria Orfeu

José Luis Arnaut
é o primeiro por-
tuguês a presidir
uma Comissão da
Assembleia Parla-
mentar do Conse-
lho da Europa

O Deputado do PSD José Luís
Arnaut foi eleito por unanimi-
dade Presidente da Comissão de
Cultura, Desporto e Juventude da
Assembleia Parlamentar do
Conselho da Europa, cuja cha-
mada “Sessão de Inverno” decor-
reu em Estrasburgo.
É a primeira vez que um portu-
guês é eleito para a Presidência
de uma Comissão da Assembleia
Parlamentar, que agrupa 636
membros (318 titulares e 318
suplentes) de 47 Parlamentos
nacionais e é um dos principais
órgãos do Conselho da Europa.
“A minha eleição decorre do tra-
balho desenvolvido ao longo dos
últimos anos, sobretudo na área
do Desporto”, disse à Lusa José
Luís Arnaut, que é Presidente da
Comissão de Relações Interna-
cionais do PSD e foi Ministro-
adjunto do Primeiro-Ministro no
Governo de Durão Barroso, com
a tutela do Desporto.
O Deputado português tem
estado na primeira linha da dis-
cussão sobre o modelo europeu
do desporto desde que elaborou
o Estudo independente sobre o
desporto europeu (conhecido
precisamente como “Relatório
Arnaut”), encomendado em 2005
pela Presidência britânica da
União Europeia (UE), com o
apoio da UEFA e da FIFA e que
abordava sobretudo as questões
do futebol.
Desse trabalho resultou um rela-
tório denominado “A Necessida-
de de Preservar o Modelo Euro-
peu de Desporto”, que foi discu-
tido em Sessão pela Assembleia
Parlamentar do Conselho de
Europa.
Fundado a 5 de Maio de 1949, o
Conselho da Europa é conside-
rado a mais antiga instituição
europeia em funcionamento,
abrangendo cerca de 800 mil-
hões de pessoas em 47 Estados,
incluindo os 27 que formam a
União Europeia.
Os seus objectivos, vertidos nu-
ma carta de princípios, são “a
defesa dos direitos humanos, o
desenvolvimento democrático e
a estabilidade político-social na
Europa”.
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Quando Inês Blu Rodrigues veio
para Bruxelas, há três anos, en-
quanto assistente parlamentar, já
trazia a ideia de criar uma empresa
para trabalhar na área do diálogo
intercultural, do protocolo de ima-
gem, com crianças e adultos, jun-
tando pessoas neste mundo dema-
siadas vezes em guerra. Mas só há
um ano nasceu a Blustamp.
“Somos uma empresa de serviços e
consultadoria, damos apoio a em-
presas e a Embaixadas, na organiza-
ção de eventos, acompanhamos a
um país longínquo, estabelecemos
contacto com pessoas, ensinamos a
língua... ocupamo-nos da parte pro-
tocolar” explica Inês Blu Rodrigues
ao LusoJornal. “Por exemplo, não
podemos dar um beijo a um japo-
nês, como aqui nos beijamos para
nos comprimentarmos”diz a sorrir.
Mas a Blustamp também tem uma
vertente educativa e lançou no pas-
sado dia 10 de Janeiro, a primeira
pós graduação em Bruxelas, em
Protocolo e cerimonial, protocolo
social, protocolo no desporto, pro-
tocolo europeu,...“esta é uma fran-
chising que temos com a Escola
Internacional de Protocolo de
Madrid”diz a jovem empresária.
Licenciada em economia, Inês Blu
Rodrigues sonhava ser escritora e
cantora. Mas acabou por ser jorna-
lista de economia no jornal O In-
dependente, com a Inês Serra
Lopes. Mais tarde começou a inves-
tigar com José Pacheco Pereira no
livro “Cunhal 2”, durante 2 anos.
“Vim para Bruxelas como assistente
dele, na área das relações externas.
Depois continuei na Delegação da
cultura com Vasco Graça Moura”diz
ao LusoJornal. Fez um mestrado em
política e protocolo internacional,
entre Bruxelas, Madrid e Paris. “O
meu objectivo de vida nunca foi ser
funcionária europeia”.
Inês Blu Rodrigues foi para Hong

Kong fazer investigação sobre pro-
tocolo chinês, japonês e europeu.
“Foi uma experiência de vida que
não consigo descrever em poucos
minutos”diz ao LusoJornal.
“O dia-a-dia na Blustamp é sempre
muito activo e divertido, gostamos
de fazer muitas coisas, penso que
somos muito dinâmicas” diz Marta
Horta, principal colaboradora de
Inês Blu Rodrigues. É alentejana,
vive há dois anos na Bélgica e é
licenciada em ciências sociais.
“As pessoas não sabem bem o que é
protocolo” diz ao LusoJornal Marta
Horta.“Algumas pessoas ainda asso-
ciam protocolo, ao protocolo rígido
de antigamente. Ora, nos dias de
hoje, a utilização do protocolo é
vista como uma necessidade de
comunicar e relacionar com os
outros, dentro das empresas, com
outros países”.
Inês Blu Rodrigues tem participado
em Congressos europeus sobre pro-
tocolo, como aconteceu recente-
mente em Vitória. Também partici-
pou no Congresso Mundial de Pro-
tocolo que se realizou no Brasil e
nas Jornadas de Protocolo em

Portugal.
A Blustamp também tem já algu-
mas publicações no seu activo.“Mas
não somos ainda uma editora”
explica Inês Blu Rodrigues.
“Associamo-nos a editores conheci-
dos, em Portugal ou em Bruxelas,
para promover e publicar algumas
obras em várias áreas,mas sempre à
volta da educação, da cultura e do
diálogo entre os povos”.
O livro “50 Contos de quando eu
era criança” foi a última publicação
da Blustamp,em colaboração com a
editora Girasol. “Juntámos 50 pes-
soas conhecidas, da esfera política,
cultura, jornalistas, etc. Que contam
as suas histórias de quando eram
crianças”, explica ao LusoJornal
Inês Blu Rodrigues. “A editora
Girasol, especializada em crianças,
associou-se a nós, os autores cede-
ram os direitos das histórias, nós
cedemos os nossos serviços, e os
fundos recolhidos com este livro
vão para programas educativos da
Fundação Rotária. “Venderam-se
7.000 livros num mês e meio. Para
Portugal que é um mercado
pequeno,este foi um sucesso muito

acima do esperado”.
“Este é um livro muito bem conse-
guido”diz por seu lado Marta Horta.
“Ninguém estava habituado a escre-
ver para crianças. Uns são jornalis-
tas, outros desportistas, políticos,
artistas, todos escreveram uma his-
tória com uma página. Foi um
orgulho ter participado na organiza-
ção deste projecto” diz ao LusoJor-
nal.
A Blustamp tem organizado feiras
do livro em Bruxelas. Recentemen-
te esteve em algumas colectivida-
des portuguesas onde foi apresen-
tar essencialmente, livros para
crianças. “Durante o dia fazemos
jogos, leitura, animação, teatro, des-
enhos, pintura, pomos folhas de
papel nas paredes, deixamos as
tocar nos livros. Nas livrarias isso
não acontece. As pessoas dizem
para as crianças não tocarem por-
que estragam os livros. Mas nós dei-
xamos as pessoas brincar com os
livros” diz ao LusoJornal Inês Blu
Rodrigues.“Isto não tem margem de
lucro para nós, por isso permitimos
que as crianças brinquem”.
Marta Horta também explica que a
Blustamp tem um espaço de even-
tos e já lá organizou uma Feira do
livro,“mas queremos ir a mais asso-
ciações portuguesas, e até quere-
mos ir a associações belgas.Há mui-
ta gente estrangeira interessada em
aprender português. Nada melhor
do que um livro para ajudar essa
aprendizagem do português”. E re-
mata dizendo que “é muito impor-
tante colaborarmos nesta promo-
ção da cultura portuguesa”.
As duas jovens da Blustamp aprovei-
tam o facto de estarem na Capital
da Europa e particularmente nesta
cidade com gente de vários países
do mundo para defenderem o diá-
logo intercultural.

■  Carlos Pereira

Jovem portuguesa criou a Blustamp em Bruxelas

O diálogo inter-cultural segundo Inês Blu Rodrigues

Inês Blu Rodrigues, fundadora da Blustamp
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Desde Setembro do ano passado,
aos sábados de manhã, um grupo
de jovens luso-descendentes ani-
ma um programa de rádio intitu-
lado “Portugal na Onda”, na Rádio
Alma, na frequência 101,9 FM, em
Bruxelas.
“O Cami, que animava aqui um
programa ao sábado à tarde, falou
comigo e disse-me que a rádio
estava à procura de mais gente
para animar mais programas
sobre Portugal” explicou ao Luso-
Jornal Pedro Rupio, um dos ani-
madores do programa. “Primeiro
estivemos aqui a ver como é que
a rádio funciona, sobretudo a
parte técnica, a improvisação...
Agora é um vício. Gostamos mui-
to de fazer estas emissões”.
Para além de Pedro Rupio, Cláu-
dia, David, Bruno e Jeannette são
alguns dos jovens que integram a
equipa. “Mas agora já há mais
equipas a fazer outros progra-
mas”. Às quartas-feira à tarde, à
sexta-feira à tarde, à sexta-feira à
noite e ao sábado de manhã. “É
uma maneira de incentivar a
juventude a guardar uma ligação
com a música portuguesa” diz ain-
da Pedro Rupio.
A maior parte dos jovens da equi-
pa está implicada na vida asso-
ciativa. David, por exemplo, toca
no grupo Os Tótós, toca na missa
e dança no rancho folclórico da
associação Emaús.“A rádio é uma
experiência nova e estou a gos-
tar” diz ao LusoJornal.“Posso falar
melhor, aprendo a falar sem ter
medo e a divertir-me. Gosto de fa-
zer conhecer as coisas que há nas
comunidades”.
“Está a ser uma experiência muito
enriquecedora” diz por sua vez
Cláudia, que dança no rancho da
APEB. “Aqui aprendo a falar,

divulgo as actividades da nossa
comunidade. É uma experiência
fixe”.
Cláudia garante que “não tivemos
formação nenhuma. No inicio
estávamos tímidos a falar, mas
pouco-a-pouco fomos ficando
mais à vontade” diz ao jornal,
acrescentando que “as pessoas
gostam de ver os jovens interessa-
dos pela comunidade e pela lín-
gua portuguesa”.
Durante o programa passa muita
música, desde o fado, à música
lusófona,“e avisamos sobre as fes-
tas e as saidas dos ranchos, para
que os ouvintes fiquem ao cor-
rente do que se vai passando”.
“Passamos todo o tipo de música”
diz Pedro Rupio. “Eu gosto mais
do hip-hop e do rock português,
eles gostam mais de música

pimba. Assim temos complemen-
taridade e diversidade musical”.
Também Jeannette, na técnica,
acha que o programa tem muita
música pimba, mas diz que “a mú-
sica pimba é a mais portuguesa e
é aquela que as pessoas mais gos-
tam”.
Jeanette está a estudar para ser
bibliotecária. “Gosto de ler, mas
tudo o que tem a ver com rádio,
televisão e jornais, eu gosto mui-
to” disse ao LusoJornal. “Gostava
muito de trabalhar nesta área, e
de ter a minha própria rádio, de
ter um programa na televisão” diz
a sorrir.
Todos estes jovens têm uma forte
ligação com Portugal. “Eu vou
regularmente de férias a Portugal
e tenho uma ligação muito forte
com o meu país de origem” diz

Pedro Rupio. “Eu vou todos os
anos a Portugal durante as férias
ver a família. Gosto muito de por-
tugal e da minha terra” acrescenta
por seu lado David.
Cláudia também tem uma ligação
forte com Portugal. “Tenho mui-
tos amigos lá e pessoas muito im-
portantes para mim. O meu cora-
ção está lá. Estar aqui um ano en-
che muito as saudades” diz a jo-
vem filha de pais alentejanos, mas
já nascida em Bruxelas.
A jovem animadora dá muita im-
portância ao trabalho das colecti-
vidades e considera que a rádio é
um bom meio para federar as pes-
soas.
Os estúdios da rádio estão no rés-
do-chão do edifício onde está
também a associação APEB.

■ Carlos Pereira

Numa rádio associativa em Bruxelas

Jovens animam “Portugal na Onda” na rádio Alma

Equipa de animação do programa “Portugal na Onda”na rádio Alma, em Bruxelas

D
R

Exposição
de Arte na Escola
Europeia
em Bruxellas

No próximo dia 26 de Março, a
partir das 19h00, vai ser inaugu-
rada mais uma exposição de arte
na Escola Europeia em Bruxelas.
O tema deste ano é “Padrões” e
estão anunciados 51 participan-
tes quer por nível, quer por sec-
ção da Escola ou ainda indivi-
dual. “A calçada portuguesa re-
presentará a Secção de Portugal”
disse ao LusoJornal o terapeuta
da fala e artista plástico Paulo
Galrão de Almeida.
A coordenação e organização do
evento é de Paulo Galrão de Al-
meida, assim como os trabalhos
em óleo e acrílico e muitas es-
culturas em barro também,“pois
que são o resultado final de mui-
tos ateliers que tenho vindo a
dar às várias nacionalidades
representadas na Escola Euro-
peia” disse ao LusoJornal.

Ensemble Remix
à Flagey

Le «Festival Ars Musica» à Flagey,
a programmé l’Ensemble Remix
qui jouera Pousseur, Nunes et
Jarrell, le mardi 17 mars à 20h15
(Studio 4).
L’ensemble portugais, est com-
posé par Peter Rundel (direc-
tion) et Marianne Pousseur
(voix).
Au programme Henri Pousseur:
Mnémosyne (1968), Emmanuel
Nunes: Versus III (1987), Gerard
Grisey: Solo pour deux (1981),
Michael Jarrell: …more leaves…
(2000), Henri Pousseur: «En leur
Saison» tiré de la version fran-
çaise du Procès du Jeune Chien
(1978), Emmanuel Nunes: Nacht-
musik I (1977).
Ecrit pour un quintette d'instru-
ments graves, Nachtmusik d'Em-
manuel Nunes déploie son hym-
ne à la nuit dans une étonnante
sonorité ‘medium basse’, insis-
tante et rauque. On pense ici à
l'’Outrenoir’ des vitraux de
Pierre Soulages: un noir d'encre
irradiant la plus vive lumière.
Avant que le cor anglais, dans un
superbe épisode final, ne ra-
mène avec lui la clarté de l'au-
rore.

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



L’artiste guitariste Yamandu Costa
sera en concert le 19 mars prochain
à l’Espace Senghor dans la capitale
belge. Agé d’à peine 28 ans,
Yamandu Costa est une véritable
légende de la guitare brésilienne.«La
guitare est un instrument qui m’a
été familier très tôt, il y en avait une
à la maison car mon père en jouait.
Il aimait beaucoup participer à ces
fameuses ‘guitarreadas’, très prisées
dans le sud du Brésil, des soirées
entre guitaristes auxquelles j’assis-
tais quand j’étais enfant et qui m’ont
rendu curieux, qui m’ont donné
envie de m’approcher de la gui-
tare… Quand le pas a été franchi,j’ai
tout de suite senti qu’elle transmet-
tait très bien les émotions, que l’on
pouvait être gai, être triste, et le dire
avec sa guitare».
Né de parents musiciens, Yamandu
Costa commence la guitare très
jeune, grandissant dans la chaleu-
reuse ambiance de la musique
populaire brésilienne. Encore en-
fant, il part avec son père traverser
le pays à la découverte du langage
musical de chaque région du Brésil.
«Jusqu’à l’âge de 17 ans environ, j’ai
joué sur une guitare normale, à six
cordes, mais quand j’ai découvert la
guitare à sept cordes, je l’ai prise

dans mes mains et je ne l’ai plus
lâchée! C’est un instrument très par-
ticulier dont l’usage s’est déve-
loppé,au Brésil,notamment dans du
choro. Je pense que la guitare à sept
cordes est l’avenir de la guitare au
Brésil, cela ne fait aucun doute»!
Très vite, Yamandu Costa se révèle
être un artiste éblouissant, atta-
chant, inclassable, un improvisateur
d’une rare fécondité, au style puis-
sant. Dans ses compositions, on
entend les styles de son Brésil natal
(notamment le choro et la bossa

nova), mais aussi des échos des
musiques populaires d’Argentine, la
folie du swing manouche et, de
manière plus feutrée, du jazz ou du
flamenco. «Comme beaucoup de
guitaristes au Brésil, j’ai commencé
par jouer le répertoire brésilien tra-
ditionnel puis, peu à peu, j’y ai
ajouté ma signature. Dans ma dé-
marche de musicien, je m’inspire un
peu - non de la musique flamenca -
mais de l’esprit de la guitarra fla-
menca, de la culture flamenca».
Guitariste et compositeur qui ne se

classe dans aucun courant musical,il
est un mélange de tous ces cou-
rants. «Ces dernières années, j’ai
commencé à voyager beaucoup
plus hors du Brésil, à diffuser ma
musique en Europe, aux Etats-Unis,
au Canada, en Asie etc. Je planifie
assez peu mon avenir; il y a des gens
qui passent beaucoup de temps à
faire des projets, moi non. Mon
intention est de suivre une belle tra-
jectoire dans la vie, de réaliser une
carrière digne, ce qui m’importe
par-dessus tout,c’est de pouvoir tou-
jours jouer bien, c’est-à-dire jouer
dans le respect de la musique».
L’artiste avait déjà enregistré son
album ‘Ida e Volta’ en Belgique lors
de sa tournée en Europe.Qui sait s’il
y en aura d’autres? En attendant,
Yamandu Costa nous captive de
plus en plus par son étonnante per-
sonnalité et son originalité.

■  Clara Teixeira

Le 19 mars, 20h30
Centre Culturel d'Etterbeek 
Espace Senghor
366, chaussée de Wavre
1040 Bruxelles.
Infos: 02/230.31.40
www.senghor.be

Yamandu Costa joue à l’Espace Senghor

Une légende de la guitare brésilienne à Bruxelles
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Poesia
ou adivinha?
Caro leitor,
veja se consegue descobrir
de que terras de Portugal
estão falando estas quadras

1
Sou uma pérola no mar parada
Faço belas festas de carnaval
Por muita gente sou admirada
E sou filha de Portugal

2
Têm coisas maravilhosas
Pois a ninguém ela engana
É feliz e orgolhosa
Dos seus tempos de Diana

Se não conseguiu descobrir
pergunte ao autor.

■  Álvaro Hortas

Eurodeputados
portugueses
lançam petição
contra corrupção
Ana Gomes (PS) e José Ribeiro e
Castro (CDS-PP) fazem parte de
um grupo de Deputados euro-
peus que lançou na semana pas-
sada,em Bruxelas, através de uma
página da Internet, uma petição
para lutar contra a corrupção.
A petição insta a Comissão Euro-
peia e os Estados-membros da
União Europeia (UE) a propor
legislação e mecanismos de com-
bate à corrupção, em particular
nas relações com países em vias
de desenvolvimento.
Segundo este grupo de eurodepu-
tados, a corrupção ao mais alto
nível “reduz a capacidade de mui-
tos estados para garantir serviços
básicos às suas populações”, co-
mo o direito à alimentação, habi-
tação, saúde e educação.
Em África, por exemplo, os Esta-
dos perdem anualmente cerca de
25 por cento do PIB devido à cor-
rupção, é sublinhado no comuni-
cado de imprensa com o anúncio
da iniciativa.
A petição pretende recolher as
assinaturas de um milhão de cida-
dãos dos 27 para “obrigar as auto-
ridades europeias a tomar medi-
das contra a corrupção”, segundo
Ana Gomes.
A eurodeputada explicou em
declarações à Agência Lusa que
principalmente os países em des-
envolvimento perdem somas
enormes de dinheiro que é inves-
tido na Europa.
Os Deputados europeus que pro-
movem a petição gostariam que a
sua iniciativa levasse a que fluxos
financeiros duvidosos passassem
a ser analisados.
O eurodeputado concorda que a
corrupção em países terceiros,
com prejuízo para os cofres
comunitários, é a razão principal
da iniciativa, mas que também se
devem levantar questões “relativa-
mente ao quadro interno” da
União.

A recolha de assinaturas é feita na
página da Internet www.stopcor-
ruption.eu.

‘Jalouse’ est le nom artistique de
Manuela Valente Santos, une chan-
teuse pop-rock installée en Bel-
gique depuis 13 ans. Auteur-com-
positeur portugaise, et belge
d’adoption, Jalouse n’a pas en-
core sorti d’album mais a déjà un
petit répertoire musical qui lui
vaut quelques succès là où elle
passe. «Je chante des fois dans les
bars ou restaurants ainsi que dans
des soirées ponctuelles. Actuelle-
ment je suis en studio, du coup je
chante un peu plus. J’aime ça»,
dit-elle en souriant.
Jalouse travaille régulièrement
avec des musiciens et d’autres
compositeurs, notamment avec
Michel Clément de Bonaventure,
dont naît le single ‘Images en
Images’. Elle chante aussi bien en
français qu’en portugais, voire
même en anglais par simple
curiosité. «Je m’inspire de beau-
coup de choses qui m’entourent,
n’importe qui peut m’inspirer
également. Je parle aussi bien de
l’amour, de mon vécu personnel,
ainsi que du Portugal, de l’histoire
de migration, entre autres. Finale-
ment les thèmes sont souvent les
mêmes chez les chanteurs».
Jalouse nous évoque ses difficul-
tés à rencontrer des producteurs,
des maisons d’édition, et de son
souhait de travailler davantage
«pourquoi pas avec des artistes
portugais et d’apprendre à jouer
la guitare portugaise! Je joue déjà
un peu de la guitare, mais je sou-
haiterais me perfectionner. J’ai
souvent été en contact avec la
musique, que ce soit en jouant de
la flûte quand j’étais gosse où
quand j’ai dansé pendant 8 ans
dans un groupe folklorique, sans

oublier le théâtre aussi, une autre
voie qui me plaît beaucoup».
Manuela Valente Santos travaillait
dans un restaurant quand elle a
été abordée, il y a 3 ans par un
ami, professeur de chant, qui la
convainc de prendre des cours et
de se dédier à la musique. «Des
fois je regrette de m’être laissé
embarquée, car les temps sont dif-
ficiles et comme je disais ce n’est
pas évident de tout mettre en
place, d’organiser des spectacles
sans aide. Mais des fois, quand
cela marche bien je suis contente
et je m’encourage moi-même à
aller de l’avant».
Ayant au départ choisi ‘Manuela
d’Ovar’ comme pseudonyme,

[NDLR: Ovar, étant sa ville natale,
au Portugal], elle fini par adopter
un nouveau pseudonyme, «quel-
qu’un m’accusait sans cesse
d’être jalouse, sans raison, mais
comme à chaque fois qu’on se
voyait il me disant tout le temps
que j’étais jalouse, j’ai décidé
alors d’opter ce nom artistique,
que je trouve d’ailleurs original et
que cela sonne bien».
Jalouse avoue avoir un fort carac-
tère, compliquée, parfois et être
très excentrique. «Je peux paraî-
tre des fois égoïste, car je m’en
fous un peu de savoir si j’arrive
ou non à transmettre ma passion
aux autres. Je n’ai pas d’enfants,
en ce moment je me concentre

surtout sur ma vie profession-
nelle», confie-t-elle au LusoJornal.
Tous les soirs, après le travail
Jalouse se met à écrire ses chan-
sons, se remplie la tête de nouvel-
les idées et souhaite surtout trou-
ver un bon agenda pour cette
nouvelle année, s’entourer d’une
bonne équipe, avec beaucoup
plus de concerts et qui sait peut
peut-être un premier album?

■  Clara Teixeira

www.jalouse.be/index.html

Manuela Valente Santos

‘Jalouse’: chanteuse pop-rock d’origine portugaise

Jalouse, aliàs Manuela Valente Santos
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A terceira edição do Festival de
música Lusavox vai ser lançada
esta semana, tendo o cantor Pe-
dro Abrunhosa sido convidado
para Director musical das can-
ções apuradas, segundo anunciou
o Secretário de Estado das Co-
munidades.
Numa iniciativa do Gabinete do
Secretário de Estado das Comuni-
dades, o Lusavox é dirigido aos
portugueses e luso-descendentes
que residem no estrangeiro e pre-
tende descobrir talentos musicais
nas comunidades portuguesas. O
convite para Director musical foi
dirigido a Pedro Abrunhosa por
ser “um artista de renome inter-
nacional”.
Abrunhosa “canta magnificamen-
te em língua portuguesa e vai
seguramente motivar os jovens
portugueses em todo o mundo a
compor e a promover a nossa lín-
gua que é, afinal, um dos objecti-
vos deste certame internacional”,
explicou António Braga à Agência
Lusa. O Secretário de Estado disse
ainda esperar que,“à semelhança
dos anos anteriores”, o Lusavox
“continue a ter uma grande parti-
cipação mundial”.
Depois de ter passado por Braga
e pelo Porto, a cerimónia da ter-
ceira edição do Lusavox vai reali-
zar-se em Lisboa, na primeira
semana de Agosto.
Os concorrentes interessados po-

dem enviar as suas músicas (que
têm de ser originais) através do
site www.lusavox.sapo.pt ou en-
tregá-los nos Consulados portu-
gueses.
Apesar de ser uma iniciativa do
Governo e de empresas portu-
guesas, as letras das canções
concorrentes ao Lusavox não
têm de ser todas em português.
No entanto, o regulamento prevê

que pelo menos uma estrofe tem
de ser em língua portuguesa.
Os participantes no concurso
têm também de obedecer a algu-
mas regras, incluindo estarem ins-
critos no Consulado há pelo
menos um ano.
Do Lusavox vão sair dois vence-
dores: um eleito pelo público,
que irá receber cinco mil euros, e
outro eleito por um júri, que irá

gravar um CD.
O Lusavox é uma iniciativa da
Secretaria de Estado das Comuni-
dades em parceria com a Valen-
tim de Carvalho, o portal Sapo e a
RTP, que irá transmitir o Festival
em directo pela RTP 1, RTP
Internacional, RTP África e RDP
Internacional.

■ 

Concurso musical

Pedro Abrunhosa convidado
para director musical da terceira edição do Lusavox

Pedro Abrunhosa
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Doces Algarvios
no Parlamento
Europeu

As estrelas de figo, as figuras de
massa de amêndoa e os dom-
rodrigos invadiram Bruxelas no
passado dia 18 de Fevereiro.
Cerca de quinhentos destes
doces algarvios fazeram as delí-
cias dos eurodeputados, dos fun-
cionários e dos visitantes do
Parlamento Europeu naquele
dia, numa iniciativa de Jamila
Madeira, apoiada pelo Turismo
do Algarve.
A ideia partiu da eurodeputada
Jamila Madeira, que convidou o
Turismo do Algarve a apoiar um
almoço dedicado à gastronomia
nacional para promover o país
no hemiciclo de Bruxelas. «Tra-
tar-se-á de um dia temático em
todos os restaurantes, cantinas e
bares do Parlamento Europeu,
num período de Sessão Plenária,
que constituirá na certa um
excelente meio de divulgação»,
lê-se na carta dirigida à entidade
que tutela o turismo na região.
As especialidades algarvias fo-
ram confeccionadas ao vivo por
duas doceiras – Paula Silva e Ma-
ria da Encarnação, proprietária
da Quinta dos Avós e já distin-
guida com o prémio «Aurum
2007» para a melhor artesã de
comida tradicional europeia,
atribuído pelo Conselho Euro-
peu das Confrarias.
Do Algarve para Bruxelas foram
ainda representantes da ATA e
do Turismo do Algarve, da Con-
fraria dos Gastrónomos do Algar-
ve e de um semanário regional.
O Presidente do Turísmo do
Algarve, António Pina, esteve
presente, acompanhado por He-
lena Mak. Nesse dia dos sabores
portugueses no Parlamento Eu-
ropeu foi ainda feita a distribui-
ção de material promocional do
destino algarvio e de cestos em
miniatura com queijo de figo.

Dégustation de
vins de Carnaval

Vendredi, dernier, le 20 février, à
partir de 19h00, le The Sol Ar (52
av Brugmann), a organisé une
dégustation de vins de Carnaval,
«pour changer du jus d'oran-
ge...»
La dégustation de vins pour 10
euros, comme d'habitude, avec
trois ‘petiscos’ pour 10 euros
aussi, «si vous voulez grignoter
un petit peu et ce sera le bon-
heur une fois de plus».
www.thesolar.pt

Venha conhecer a região do
Algarve nos próximos 6 e 7 de
Março em Bruxelas, no quadro de
uma promoção imobiliária e de
investimento feita pela empresa
portuguesa Garvetur, o maior
agente imobiliário no Algarve.
Apresentação de projectos, os
aspectos fiscais, jurídicos e finan-
ceiros de um projecto imobiliário
em Portugal, como rentabilizar o
seu investimento, novas regras de
habitação em Portugal, seguros e
créditos bancários, entre outros,
serão os principais pontos abor-
dados. «Este ano é o nosso nome

que se apresenta exclusivamente,
vamos estar presentes nova-
mente na Bélgica, de forma tam-
bém a consolidar a nossa marca
perante a Comunidade portu-
guesa e belga. Será sob forma de
colóquios com perguntas e res-
postas que trataremos de assun-
tos concretos, num ambiente
convivial onde coctails e especia-
lidades portuguesas serão servi-
dos», declara ao LusoJornal, Luis
Palinhos, responsável pelo even-
to.

A Garvetur Imobiliária dispõe em
todo o Algarve de óptimas solu-
ções para investimentos. Com
escritórios em Vilamoura, Quar-
teira, Albufeira, Portimão, Lagos,
Tavira, Sagres, «é de referir que o
nosso portfolio é de mais de
6.000 imóveis em todo o Algarve.
Somos uma empresa com 21 anos
de experiência no negócio imobi-
liário e a escolha ideal para cui-
dar dos seus investimentos imo-
biliários quer se trate de uma mo-
radia, apartamento, terreno, lotes,

urbanizações, espaço comercial,
etc.».
Cerca de 150 pessoas deverão
marcar presença no novo local da
Axa Banque.

■ Clara Teixeira

Avenue Molière 339
1180 Bruxelles
Informação: 02.374.04.04
www.garvetur.pt

No quadro de uma promoção da Garvetur

O Algarve mostra-se em Bruxelas

Um dos investimentos da Garvetur
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Programme

Vendredi 6 Mars
18h00: Présentation de projets
19h00: Les aspects fiscaux, juri-
diques et financiers d’un projet
immobilier au Portugal
20h00: Cocktail

Samedi 7 Mars 
14h00: Présentation de projets
15h00: Les aspects fiscaux, juri-
diques et financiers d’un projet
immobilier au Portugal
16h00: Comment rentabiliser
son investissement?
17h00: Présentation de projets
18h00: Cocktail de clôture



Comunidades por-
tuguesas na Europa
sem casos de discri-
minação laboral

Os trabalhadores portugueses na
Europa não estão a ser vítimas de
discriminação laboral explicita,mas
representantes da Comunidade
admitem que existam casos de dis-
criminação escondida.
“O Luxemburgo é um país tran-
quilo.Existem alguns problemas no
acesso ao trabalho sobretudo por-
que há muita concorrência, mas
não há discriminação como aconte-
ceu agora na Inglaterra”, disse José
Trindade, Presidente do Centro de
Apoio Social e Associativo no Lu-
xemburgo, à Agência Lusa. O diri-
gente associativo disse ainda que o
“Luxemburgo continua a dar condi-
ções àqueles que conseguem um
trabalho”.
O Presidente da Confederação da
Comunidade Portuguesa no Lu-
xemburgo, José Coimbra de Matos,
considerou,no entanto,que “não há
uma manifestação pública” de dis-
criminação laboral, mas admitiu a
existência de casos de discrimina-
ção escondida.“É muito difícil pro-
var que há discriminação, não é
pública, de forma aparente como
ocorreu na Inglaterra. No caso do
Luxemburgo, não é visível, não é
oficial, mas de facto existem alguns
casos (de discriminação)”, afirmou.
“Em certos casos, o ser português
sempre põe alguns problemas e
depois, sob o pretexto de não falam
(portugueses) a língua do país,
criam-se algumas situações de dis-
criminação, nomeadamente no
acesso à função pública e em
empresas de maior relevo”, acres-
centou Coimbra de Matos.
O mesmo acontece na Suíça, onde
o Conselheiro da comunidade por-
tuguesa na Suíça,Manuel Beja,disse
que “o sentimento de xenofobia
está a desenvolver-se”, na percep-
ção de emigrantes portugueses,
mas “não há denúncias concretas”.
“São factos que vamos tendo co-
nhecimento no dia-a-dia. Existem
pessoas que se sentem discrimina-
das, mas não há estudos, nem pro-
vas”, disse. Para o Conselheiro, é a
“crise económica que está a desen-
volver o sentimento de xenofobia
no mercado de trabalho”.
Em França, o Conselheiro da comu-
nidade portuguesa António Fonseca
disse desconhecer casos de discri-
minação, mas admitiu que possam
existir. “De forma pública não tem
havido a expressão de actos xenó-
fobos em relação aos portugueses,
mas poderá haver casos isolados”,
afirmou.
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Terceira Assembleia-Geral
para eleger os corpos gerentes da APEB
A Associação dos Portugueses Emi-
grados na Bélgica, APEB, vai ter de
realizar uma terceira Assembleia Ge-
ral no próximo domingo,para tentar
eleger os novos corpos gerentes.“Já
aconteceu várias vezes não eleger-
mos a Direcção à primeira e termos
de realizar uma segunda Assembleia-
geral. Mas desta vez, tem mesmo de
ser à terceira”diz confiante Maria da
Conceição Araújo, vice-Presidente
da Mesa da Assembleia.
Na última Assembleia-Geral foi cons-
tituída uma Direcção para tratar dos
assuntos correntes da associação e
tentar apresentar uma lista no pró-
ximo domingo.“Estou confiante que
vamos encontrar as pessoas para
uma lista” disse Maria da Conceição
Araújo.“Digamos que está em boas
vias”.
Para além da Direcção, os sócios te-
rão de eleger também a Mesa da
Assembleia geral e o Conselho Fiscal
da associação.
“A APEB é uma grande associação”
diz a vice-Presidente da Assembleia-
geral. “Mas tudo quanto sei, outras
associações também se queixam da
falta de dirigentes”.A APEB quer ter
jovens na Direcção, “e não apenas
nas Secções”,mas quer também que
haja equilibrío nas idades porque “os
mais velhos, com mais experiência,
têm de ser eleitos para ajudarem os
mais novos”.
A última Direcção foi com pujância
no ano passado, mas alguns mem-
bros desistiram a meio do mandato
e deixaram uma Direcção fragilizada
porque reduzida. “Não deu... cada
qual tem a sua maneira de ser” diz

Maria da Conceição Araújo. Mas é
precisamente a capacidade de tra-
balho em colectivo que faz os bons
dirigentes associativos.“Os mais anti-
gos foram para Portugal e os mais
novos temos de os formar” disse ao
LusoJornal.
A APEB tem várias secções em activi-
dade: multimédia, teatro, rancho,
escola de música, marchas popula-
res, futsal, grupo coral feminino,...
Maria da Conceição Araújo está
consciente que os membros da Di-
recção têm sempre muito trabalho.

“Isto de ser Presidente não é apenas
para trabalhar aos fins-de-semana.
Também é para trabalhar durante a
semana, porque a Comuna, por
exemplo, não organiza reuniões
durante o fim-de-semana...”explica.
Mas a vice-Presidente da Mesa da
Assembleia-Geral diz que os associa-
dos também têm de contribuir.“Há
muita gente que vem aqui e quer ser
servidos como que se fosse a um
restaurante. Não custa nada, depois
de comer, levantar-se e levantar o
prato” diz Maria da Conceição

Araújo.“Numa associação tem de ser
assim. As pessoas têm de ter a
consciência que a associação é de
todos e não apenas do Presidente”.
Se no próximo fim-de-semana não
fosse escolhida uma nova Direcção,
a situação poderia ser dramática
para a histórica APEB na capital da
Bélgica.

■  Carlos Pereira

Associação formou uma nova Direcção

Força Luso-Descendente organiza Festa da Juventude
A associação Força Luso-Descen-
dente decidiu apostar no ano de
2009 para organizar, pela primeira
vez na comunidade portuguesa da
Bélgica, uma festa dedicada aos
jovens talentos portugueses ou luso-
descendentes que se destacam na
Bélgica nos mais diversos meios
sócio-profissionais.
Diana Valina, eleita Tesoureira da
associação, afirmou ao LusoJornal
que «este é já um velho projecto da
associação que quisemos lançar há
cerca de ano e meio mas uma série
de acontecimentos levaram-nos a
adiar continuamente a iniciativa. No
entanto, temos tudo em ordem para
este ano e a Festa da Juventude será
uma realidade».
A associação decidiu dividir o even-
to em duas partes: na primeira, os
oito nomeados ao Prémio “Força
Luso-Descendente” terão a possibili-
dade de apresentar os seus talentos
à plateia e ao juri. Este último, com-
posto por convidados de honra e pa-
trocinadores,terá a responsabilidade
de pontuar os jovens que foram
nomeados por se destacarem na
Bélgica em meios como a arquitec-
tura, a pintura, a música, a dança ou
outros projectos. Haverá também
duas outras votações distintas antes
da festa: uma efectuada pela Direc-
ção da associação e outra através do
site www.noscafora.be onde todos
os visitantes poderão votar.A segun-

da parte da festa será essencialmen-
te musical.
Bruno Rito, eleito recentemente
Vice-Presidente da Força Luso-
Descendente, referiu ao LusoJornal
que conta com «uma maciça pre-
sença da juventude portuguesa dia
21 de Março no Bar Tropical, julgo

que será uma excelente festa onde
poderemos contar, entre outros,
com a presença de Tatiana Silva,Miss
Bélgica 2005, e do DJ Lusitano, de
Paris, que animará a segunda parte
do evento.Também é bom salientar
que a entrada é livre».
«Também tenho boas perspectivas

relativamente à festa» disse Marta
Bernardino, Vice-Secretária da asso-
ciação que informou ao LusoJornal
que os nomeados para o Prémio
Força Luso-Descendente são Baltha-
zar Pinto, Cami da Costa, Jean Nu-
nes,Nuno da Rocha Pinto,Olivier da
Silva,Os Tótós,PretchelDave e Sónia
Aniceto.
A nova Secretária da associação,
Liliana Amaro, está “com muito opti-
mismo. Temos uma equipa jovem,
com ideias novas e com vontade de
trabalhar. Penso que todos juntos
poderemos efectuar um bom tra-
balho para os jovens da nossa comu-
nidade e porque não, cativar novos
elementos na Força Luso-Descen-
dente”.A jovem também salientou o
apoio da Caixa Geral de Depósitos,
da Lusidis (Delta Cafés) e do Bar
Tropical. «Apresentámos aos nossos
patrocinadores um projecto sério e
a vontade de nos ajudar foi fantás-
tica. Foi um incentivo importante
para prepararmos a festa da melhor
maneira possível”.
O Vice-Tesoureiro David Martins lan-
çou um apelo forte aos jovens leito-
res do LusoJornal: «Se quiserem assi-
sitir a uma festa divertida, na qual
irão conhecer alguns dos muitos
talentos que há na nossa comuni-
dade,venham e disfrutem este even-
to que vos é totalmente dedicado!”.

■

Nova Direcção da associação

Eleita na Assembleia Geral do dia 13 de Fevereiro.
Presidente: Pedro Rupio
Vice-Presidente: Bruno Rito
Tesoureira: Diana Valina
Vice-Tesoureiro: David Martins
Secretária: Liliana Amaro
Vice-Secretária: Marta Bernardino

Aspecto da Assembleia Geral da APEB
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O Sporting de Braga venceu na
semana passada o Standard de Liège
por 3-0, em jogo da primeira “mão”
dos 16 avos-de-final da Taça UEFA
em futebol, disputado em Braga.
Jogo no Estádio AXA, em Braga.
Ao intervalo: 2-0.
Marcadores: Renteria (17 min),
André Leone (26 min) e Luís Aguiar
(84 min).
Sporting de Braga: Eduardo, João Pe-
reira, Frechaut,André Leone, Evaldo,
Vandinho,Alan (Stélvio, 89 min), Cé-
sar Peixoto (Orlando Sá, 81 min),
Luís Aguiar, Renteria e Meyong (Ma-
theus, 70 min). Suplentes: Mário Fel-
gueiras, Edimar, Stélvio, Mossoró, Or-
lando Sá, Jorginho e Matheus.
Standard de Liège: Rorys Espinoza,
Marcos Camozzato, Oguchi Oneye-
wu,Tomislav Mikulic, Eliaquim Man-
gala (Landry Mulemo, 64 min),
Steven Defour (Benjamin Nicaise,11
min), Wilfried Dalmat, Milan Jova-
novic (Christian Benteke, 89 min),
Alex Witsel, Dieumerci Mbokani e
Igor De Camargo. Suplentes: Sinan
Bolat, Reginald Goreux, Alexandre
da Silva, Landry Mulemo, Christian
Benteke,Benjamin Nicaise e Carcela
Gonzalez.
Árbitro: Costas Kapitanis (Chipre).
Acção disciplinar: cartão amarelo
para Mbokami (23 min), Vandinho
(32 min), César Peixoto (42 min) e
Witsel (78 min).
Assistência: 12.000 espectadores.

O Sporting de Braga colocou-se em
excelente posição para aceder aos
oitavos-de-final da Taça UEFA em
futebol pela terceira vez na história,
ao receber e derrotar o Standard de
Liège por claros 3-0.
Na primeira “mão” dos 16 avos-de-
final, Renteria começou o espectá-
culo com um golo de belo efeito,aos
17 minutos e,aos 26,o central André
Leone aumentou a contagem e fe-

chou o resultado ao intervalo.
Perante a apatia da equipa treinada
pelo romeno Lazlo Boloni,Campeão
português pelo Sporting em 2001/
02, os bracarenses dominaram por
completo a partida e depois de um
início de segunda parte menos con-
seguido, fizeram o 3-0 final aos 84
minutos, através de Luís Aguiar, o
“maestro”dos minhotos.
Com o resultado, o Sporting de Bra-
ga fica a um pequeno passo de al-
cançar os “oitavos”, depois de terem
conseguido a façanha em 1997/98 e
2006/07.
O Sporting de Braga,como vem sen-
do hábito sob a liderança de Jorge
Jesus, apresentou-se num móvel
4x4x2, com Eduardo, na baliza, e
uma linha defensiva com João Perei-
ra, Frechaut,André Leone e Evaldo.
Vandinho surgiu como elemento
mais recuado do meio-campo, fican-
do Alan, César Peixoto e Luís Aguiar
no apoio aos avançados Renteria e
Meyong.

Do lado do Standard Liège, o treina-
dor romeno Laszlo Boloni surgiu
com estratégia semelhante, com
Mbokani e De Camargo na frente,
atrás dos médios Steven Defour,
Wilfried Dalmat, Milan Jovanovic e
Alex Witsel, surgindo Espinoza na
baliza e uma defesa com Camozzato,
Oneyewu, Mikulic e Mangala.
Pressionante nos instantes iniciais, a
formação bracarense apareceu no
jogo com intenção de marcar cedo
e, aos quatro minutos,Witsel salvou
em cima da linha golo desvio de
Meyong, após excelente jogada da
esquerda de Renteria.
O Standard Liège, já sem o “capitão”
Defour em campo (saiu lesionado,
aos 11 minutos, e entrou Nicaise,
ameaçou num remate à meia-volta
de De Camargo, aos 13, mas seria
Renteria a levantar o estádio,aos 17,
com o primeiro golo da partida.
Alan roubou uma bola na sua área e
correu até ao meio-campo, Peixoto
tocou, depois, de primeira para

Renteria e o avançado colombiano
emprestado pelo FC Porto inventou
um golpe de génio e colocou o esfé-
rico longe do alcance de Espinoza,
com um remate cruzado e em arco.
Feito o primeiro, o Sporting de
Braga voltou a crescer, sem permitir
ao Liège um suspiro que fosse e, aos
26 minutos, Evaldo ganhou uma
bola na área adversário e com um
toque subtil permitiu a André Leone
“estoirar”para o segundo golo braca-
rense, de pé esquerdo.
Quase sem reacção aos golos, a
equipa belga tentou reduzir a des-
vantagem num lance de bola parada,
aos 30 minutos, mas voltou a ser o
Sporting de Braga a equipa maios
perigosa, com dois momentos de
enorme aflição para o guarda-redes
adversário: aos 34 e 37, Renteria e
Luís Aguiar testaram os reflexos de
Espinoza,com o equatoriano a segu-
rar bem a sua baliza.
Na segunda parte, a equipa de Jorge
Jesus voltou a surgir destemida ini-
cialmente, com César Peixoto a
quase aumentar a vantagem:livre no
lado direito do ataque,com o desvio
da bola na barreira a quase trair
Espinoza.
Depois disso, o Sporting de Braga
apenas pela certa procurava o ata-
que, dando claramente prioridade à
manutenção da vantagem, funda-
mental para o jogo da segunda
“mão”, a 26 de Março, em Liège.
Ainda assim, Renteria assustou de
novo, aos 83 e, no minuto seguinte,
Luís Aguiar colocou o Braga pratica-
mente nos “oitavos”, na sequência
de uma jogada de contra-ataque,
quase sempre ao primeiro toque.
A formação belga tentou, sem
grande arte, o golo que lhe desse
outra ambição para o encontro deci-
sivo, mas a superioridade defensiva
dos bracarenses foi sempre evi-
dente.

Taça de UEFA: Sporting de Braga – Standard de Liège, 3-0

Sporting de Braga carimbou Passaporte face ao Liège

Jogadores do Braga festejam mais um golo
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Os comentários
dos dois
Treinadores

Para o treinador da equipa braca-
rense, Jorge Jesus, o Sporting de
Braga teve “uma noite perfeita” e
“fez uma exibição de luxo no
primeiros 45 minutos, com uma
qualidade técnica muito boa,
que baralhou as marcações ao
Standard de Liège”.
“Cada jogo tem a sua história, é
verdade que nesta primeira
parte da eliminatória, tendo ga-
nho 3-0, dá-nos tranquilidade e
segurança, mas não nos permite
dizer que o segundo jogo seja
fácil”.
Segundo Jorge Jesus, na “segun-
da parte era importante gerir o
resultado, sofrer golos é compli-
cado nestas competições, não
foi tão bem jogada, mas tivemos
sempre à espera de espaços e foi
o que se passou no terceiro
golo, que foi um hino ao fute-
bol”, considerou. “Não pensava
ganhar 3-0 ao Standard de Liège,
porque esta é uma equipa for-
te”, disse.
Já o treinador do Standard de
Liège considerou que a equipa
belga levou um “banho de bola”
e que a sua equipa não esteve ao
nível que os jogos europeus exi-
gem.“Não é fácil falar depois de
um banho de bola que apanha-
mos hoje, mas lamento que a
equipa, por várias razões, não
tenha jogado ao nível normal”,
disse Lazlo Boloni, ressalvando
não saber se “isso seria sufi-
ciente para um bom resultado
com o Braga”.
Para o treinador romeno, o jogo
do Standard de Liège foi “indivi-
dual, colectiva e tecnicamente
muito fraco. Pode ser suficiente
para vencer uma dúzia de equi-
pas do campeonato belga, mas
ao nível internacional, para o
creme da Europa, não”.
Boloni reconheceu que a equipa
belga foi ultrapassada pela velo-
cidade e agressividade da equipa
do Sporting de Braga e que
agora “vai ser muito difícil passar
à próxima eliminatória”.
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Senhor empresário
tenha confiança
no LusoJornal

www.lusojornal.com
0485 89 84 09

Federação Trabalhista de Futebol

FC Porto de Bruxelas e Alma & Benfica
lideram campeonato amador de futebol belga
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Classificação do
Torneio de Sueca

1°. Os Coxos
12 pontos (h=26)

2°. Os Galinhas
11 pontos (h=22)

3°. Os Galões
9 pontos (h=24)

4°. J.B.
9 pontos (h=14)

5°. Os Barreirenses
9 pontos (h=6)

6°. N.Y.
9 pontos (h=-41)

7°. Benfica 
8 pontos (h=18)

8°. Sporting
8 pontos (h=-11)

9°.Vimieirense
7 pontos (h=6)

10° Os Ursos
7 pontos (-37)

11°. Os Feras
4 pontos (h=-15)

12° Os Matulões
4 pontos (h=-28)

13°. Los Guapos
3 pontos (h=-25)

14°. Os Pas d’Accord
0 pontos (h=-15)

Televisão: “Aqui e
Agora” regressa à
SIC Internacional

O programa “Aqui e Agora”está de
regresso à SIC internacional com
apresentação de Rodrigo Guedes
de Carvalho, num espaço de
debate, com 50 minutos de dura-
ção.
Os espectadores podem partici-
par directamente neste programa:
enviando perguntas, comentários
ou testemunhos, assim que o
tema for anunciado, através do e-
mail aquieagora@sic.pt.

Equipes
FTF - Division 1

J Pt
1Porto 17 45
2Alma Benfica 18 38
3Fenerbahce 18 35
4Milli Genclik 16 31
5Lmia 18 28
6Belenenses 19 28
7Bayrampasa 18 27
8Vila Real  17 25
9Numidia Rif 18 22

10Fcab 18 19

Equipes
FTF - Division 2

J Pt
1Oasis 18 48
2Sonatracht 19 43
3Bosphore 19 39
4La Louve 1 19 34
5Campomaiorense 17 33
6Tunisia Sport 18 32
7Aksehir 17 30
8Sezurense 19 25
9Beira Alta 16 23

10Os Lusitanos 18 19
11Usakspor 2 18 16
12Riesina 18 13

Equipes
FTF - Division 4

J Pt
1Fc Oran 17 40
2Capitano 06 18 39
3New St. Guidon 16 34
4Old Ketje 16 32
5Bienvenue 17 30
6Real Molenbeek 14 29
7Los Extranos 16 23
8U.Marolles 16 21
9Charlemagne 19 19

10Postiers 17 19
11Eendracht 17 12
12Hellas 17 9

Equipes
FTF - Division 3

J Pt
1Fc Rose 18 44
2Savio Molenbeek 18 43
3Incontro Sport 17 39
4Olympic Bxl 18 34
5Renaissance 18 30
6Portugal 17 29
7Germinal 18 26
8Milanello Evere 17 25
9Suskewiet 18 16

10Vila Real 2 17 15
11La Louve2 19 14
12Anatolie 95 16 13
13Evasion St. Josse 18 11
14Royal Eveil 17 10

■ Resultados no dia 18 de Fevereiro, segundo dados disponíveis no site internet da Federação

11Midar 17 17

13Belenenses 18 4
14X 0 0

12Cad Ixelles 18 17
13Bosna 16 8
14Vimieirense 18 5

13Penalva 18 6
14Usakspor 1 18 6

Senhor empresário

tenha confiança

no LusoJornal

0485 89 84 09

www.lusojornal.com

Primeira edição começou a 31 de Janeiro

FC Vimieirense organiza Campeonato de Sueca
Está a decorrer neste momento o
primeiro Campeonato de Sueca
da Bélgica, organizado pelo Fu-
tebol Clube Vimieirense de Bru-
xelas.
O Campeonato arrancou no pas-
sado dia 31 de Janeiro e terminará
em princípio no 9 de Maio. Com
um total de 14 equipas inscritas:
‘Os Coxos’, ‘As Galinhas’, ‘Os
Galões’, ‘J.B’, “Os Barreirenses’,
‘N.Y’, ‘Benfica’, ‘Sporting’, Vimiei-
rense’, ‘Os Ursos’, ‘Os Feras’, ‘Os
Matulões’, ‘Los Guapos’ e ‘Os Pas
d’Accord’.António Catalina, Presi-
dente da associação organizadora
regozija-se com o desenrolar do
evento.“Esta é, de facto, a primei-
ra vez que realizamos um Cam-
peonato, depois de tantos Tor-
neios de sueca já feitos anterior-
mente.As regras são diferentes, na
medida em que se uma equipa
perder contra outra tem a possibi-
lidade de voltar a jogar e quem
sabe de ganhar à segunda volta,
ao passo que num Torneio, quan-
do se perde, fica-se automatica-
mente eliminado», começa por ex-
plicar ao LusoJornal.
O Campeonato realiza-se todos os
sábados na sede da associação.
“Cada jogador escolheu, ao prin-
cípio, um parceiro e no momento
do jogo, as duas equipas são vigia-

das por um árbitro. A ordem das
partidas respeita pura e simples-
mente a ordem de inscrições. O
jogo pode durar bastante tempo,
uma hora e meia até três horas!»,
diz a sorrir. «As equipas disputa-
rão cada uma 13 jornadas, ida e
volta, num total de 26 jornadas,
cada uma delas de duas séries de
10 jogos», acrescenta.
Dar mais dinâmica e criar sobre-

tudo um ambiente convivial, ale-
gre, partilhando ao mesmo tempo
entre os presentes bons momen-
tos de euforia, de stress, ou ainda
de febrilidade é o objectivo dos
participantes que ao longo dos
jogos são encorajados pelos ami-
gos ou familiares que observam e
se divertem com os suspiros e os
berros exprimidos pelos jogado-
res.

Todos Portugueses, as idades
estão quase toda representadas,
sendo os mais jovens os mais
numerosos. «Tenho 55 anos e
apraz-me ver tantos jovens a jogar
à Sueca e a conviver com os mais
velhos. Aprendi a jogar desde
pequeno, sempre joguei e regular-
mente nos encontramos aqui para
nos distrairmos e passarmos me-
lhor o tempo”.
No final do Campeonato, um gran-
de banquete será servido a todos
os jogadores e convidados.“O pri-
meiro vencedor ganhará uma
libra de ouro e o segundo vence-
dor ganhará um dólar canadiano
de prata”, acrescenta António Ca-
talina. No próximo ano, um novo
Campeonato já está previsto, e
desta vez contará igualmente com
uma presença feminina.

■  Clara Teixeira

Centro Cultural
e Desportivo Vimieirense
Rue 232-234 Rue Gray
1050 Bruxelles

Federação ABSSA

Portugal FC subiu três lugares
na tabela classificativa da primeira divisão

Equipes
ABSSA - Division 1

J Pt
1Jefke FC 18 43
2La Loraine FC 1 18 42
3Irlande FC 1 17 39
4Brussels British 1 18 34
5Portugal FC 18 28
6Ettekijs Ch 1 17 26
7Goalois 1 18 24
8Besace FC 1 18 21
9Brussels LTC 1 17 19

10Forestois SC 1 18 19

Equipes
ABSSA - Division 2B

J Pt
1Nanzah FC 18 40
2Anatolie 95 FC 18 34
3No Limits Boys 18 33
4Hellas Berchem 18 33
5New Inn FC 1 18 31
6Tourinnois FC 1 17 30
7Apollon FC 17 28
8Saint Georges 1 18 25
9Jeun. SP Forest 18 21

10Choule Auderghem 18 20
11Coin du Balai 18 17
12Centre FC 17 16

Equipes
ABSSA - Division 6C

J Pt
1Longchamp 18 40
2Auderghem 17 38
3ITT FC 3 18 35
4New Arquois 2 17 33
5Drogenbos Vet FC 17 32
6Tubifoot AS 17 32
7Union Woluwe 16 25
8Auderghem RU 18 22
9Tourinnois FC 4 17 22

10Old Ducks FC 18 20
11Pangloss FC 2 17 17
12Fbg. Brainoise 18 16
13Campomaiorense 18 8
14Forestois SC 3 18 6

■ Resultados no dia 18 de Fevereiro, segundo dados disponíveis no site internet da Federação

11Babylone Aud. 18 15
12Gast FC 18 14
13Laeken Tennis FC 17 13
14Enghien Amical 18 11

13Virginal ASF 17 12
14Boavista FC 18 2

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

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

Os jogos passam-se com camaradagem
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Brinque connosco

Sopa de letras: Tecnologia
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Máquina

Motor

Nuclear

Técnico

Telemóvel

Vídeo

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
7 1

1 6 9 2 5

5 8 4 1 9 6

1 5 2

2 7 1 3 8 6 4

8 6 1

8 3 2 9 4 7

4 5 7 6 8

2 3

Horóscopo

■ Carneiro
Todo o seu lado emocional es-
tará sublinhado. No entanto,
contra o que é habitual, terá
maior dificuldade em exteriori-
zar os seus sentimentos.

■ Touro
Neste momento vai sentir neces-
sidade de eliminar as coisas ve-
lhas e superadas da sua vida
substituindo-as por outras no-
vas.

■ Gémeos
Não perca a oportunidade de fa-
zer mudanças criativas na sua
vida durante este período.

■ Caranguejo
Envolver-se-á intensamente com
qualquer coisa que faça neste
momento. Será capaz de mudar
alguma situação que não esteja a
funcionar bem ou que esteja
muito confusa.

■ Leão
Boa altura para dar início a qual-
quer tipo de transformações
pessoais, tais como dietas, exer-
cícios, estudos, etc. Será capaz
de aprofundar as coisas e de tra-
balhar arduamente. 

■ Virgem
A comunicação na relação afec-
tiva vai ser de grande importân-
cia nas semanas que se seguem.
Procure ouvir e fazer-se ouvir,
exponha claramente as suas
intenções.

■ Balança
Terá grande capacidade para a
persuasão e diplomacia. Este
trânsito favorece o envolvimento
em actividades ligadas à publici-
dade ou a relações públicas.

■ Escorpião
Se sentir uma certa nebulosi-
dade na ordenação da sua vida,
deverá fazer uma introspecção,
tirar conclusões e depois debru-
çar-se numa planificação mais
cuidada.

■ Sagitário
A nova estruturação poderá re-
tardar a sua acção, mas os objec-
tivos conseguidos serão muito
mais rentáveis.

■ Capricórnio
Durante estes dias irá sentir-se
com boa disposição, em especial
no campo sentimental. Sentirá
maior romantismo, afectividade
e desejo de expressar os seus
sentimentos.

■ Aquário
Apesar de ter agora mais con-
fiança e desejo de pôr em prá-
tica alguns planos há algum tem-
po idealizados, poderá notar nos
seus empreendimentos alguma

falta de sensatez.

■ Peixes
Terá que compreender que não
será possível realizar tudo ao
mesmo tempo, sob pena de ul-
trapassar as suas próprias capa-
cidades até mesmo a nível finan-
ceiro.
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Televisão:
Rebelde Way a telenovela
da SIC internacional

A telenovale Rebelde Way é difundida actualmente na SIC internacio-

nal, de segunda a sexta-feira, às 18h30 (hora de Bruxelas).

Quatro histórias, aparentemente distintas, que se vão juntar num

espaço propício a aventuras, amores, desamores e mistérios – o

Colégio Prestige International School.

Pedro, Mia, Lisa e Manuel – quatro fortes personalidades, quatro líde-

res naturais – são os heróis maiores de uma história que é marcada

pelo dia-a-dia de um colégio interno.

Mas por mais formatados que sejam, por mais ou menos dinheiro

que tenham, há alunos que nunca deixam de lutar contra o sistema,

quebrando as regras e perseguindo os seus sonhos. São esses os que

se vão unir contra “Os Puros”e tentar devolver a liberdade e o direito

à diferença a quem vive no colégio.

Há quem simplesmente não desista de ser Rebelde!




