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P.4: Lei eleitoral

O Partido socialista de-
siste do projecto de lei que
suprimia o voto por corres-
pondência dos portugueses
residentes no estrangeiro

P.11: Federação

O momento vai ficar na
história: no dia 23 deste
mês foi criada a Federação
das Associações Portuguesas
na Bélgica.
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O criador de “A Origem das Es-
pécies por Selecção Natural” nas-
ceu a 12 de Fevereiro de 1809
estando-se, pois, a comemorar o
bicentenário do seu nascimento.
Tendo nascido no mesmo dia que
Abraão Lincoln, coincidência que
levou um dos seus biógrafos a ver
nele “o emancipador do espírito
humano dos grilhões da ignorân-
cia, assim como, Lincoln foi o
emancipador da humanidade dos
grilhões da escravidão”.
Os seus conhecimentos iniciais
provenientes da curiosidade de
que era possuído (já que desde a
infância adquiriu o hábito de
observar as coisas por si mesmo),
como também dos estudos que
frequentou, vieram a enriquecer-
se na expedição científica a bor-
do do “Beagle”. Este barco, que
partiu com o objectivo de fazer o
levantamento cartográfico das
costas da América do Sul, permi-
tiu-lhe durante os 5 anos que
durou a viagem, estudar a geolo-
gia das ilhas e continentes abor-
dados, bem como recolher gran-
de quantidade de material cientí-
fico, que com precisão de cien-
tista, observou, coligiu e classifi-
cou para posterior estudo e
investigação. Em simultâneo, en-
viava regularmente para Cam-
bridge, espécies vivas e fósseis,
acompanhadas de notas devida-
mente detalhadas.
Para além de científico, possuía
um coração muito sensível. O bar-
barismo da escravatura repu-
gnava-lhe extremamente. Vinte
anos antes da Guerra da Secessão
(EUA), Darwin exprimiu a sua
repulsa pela escravatura, em ter-
mos tão apaixonados como os
que poderiam ter brotado dos
lábios do mais fervoroso abolicio-
nista americano. Pela vida inteira,

Charles Darwin conservou o
coração aberto aos sofrimentos
dos homens, tal como o olhar
arguto e atento ao problema da
ascendência deles.
Além da sua principal obra, publi-
cada em 1859, que alterou radi-
calmente a visão sobre o homem,
as suas origens, o seu comporta-
mento e capacidades, o natura-
lista inglês publicou ainda entre
outros,“A Origem do Homem e a
Selecção Sexual” e “A Expressão
das Emoções nos Homens e nos
Animais” que tal como a primeira
provocaram polémica.
A teoria pela qual ficou conhe-
cida a sua obra, denominou-se
“Evolucionismo” e assenta na
prerrogativa segundo a qual as
espécies evoluem a partir de um
antepassado comum por efeito
da selecção exercida pelo am-
biente, que ao manter as capaci-
dades vantajosas e rejeitando as
prejudiciais, vai favorecer assim, a
reprodução de indivíduos mais
bem adaptados às transformações
ocorridas, ou seja, a sobrevivên-
cia dos mais aptos.
Para ele, todas as espécies, desde
os animais às plantas, tinham um
mesmo antepassado comum e
foram-se transformando e adap-
tando ao passarem por vários
estádios de evolução.
Ao defender a evolução por
selecção natural sem qualquer
intervenção divina, Darwin, entra
então em rota de colisão com a
doutrina da igreja, para quem
Deus ocupava um lugar central,
como criador de tudo o que exis-
tia. Apesar deste antagonismo, as
suas teorias nunca foram conde-
nadas nem os seus livros banidos
pela cúria Romana. Regularmente
duvidou de Deus, embora duran-
te a maior parte da sua vida, em
especial na parte final da mesma,
tenha acreditado na Sua existên-
cia.
Esta teoria e os fundamentos
científicos que a sustentavam
provocaram desde sempre acesa
discórdia, uma vez que foi consi-
derada como uma ameaça à or-

dem estabelecida. Se parte da
comunidade científica aceitava
os argumentos que a procuravam
validar, houve porém outra parte
que questionava os seus funda-
mentos.
Foi contudo, mais recentemente,
a componente “religiosa” denomi-
nada de “Criacionismo” que se
mostrou a mais virulenta. Esta
vertente religiosa, proveniente
dos Estados Unidos, fazendo uma
certa interpretação da Bíblia, fez
uma oposição sistemática ao
“Evolucionismo”, sobretudo quan-
do tentou impedir que se ensi-
nasse esta teoria, que defendia
que o Homem tal como o macaco
descendiam de um mesmo ante-
passado pré-histórico hoje des-
aparecido e não como a doutrina
religiosa advogava, que a criação
humana teria origem divina.
Não tendo nunca recolhido una-
nimidade, o “Evolucionismo”,
continua ainda hoje a provocar
acesos debates, a gerar controvér-
sias, como se tal não fosse apaná-
gio de todas as teorias que foram
aparecendo ao longo dos tempos.
Mas tal como Darwin afirmou,
“há-de fazer-se luz sobre a origem
do homem e a sua história”.
Na procura incessante dos ata-
lhos secretos da verdade procla-
mou contudo, “dois cérebros va-
lem mais do que um”. E, na sua
certeza de acreditar no Homem
profetizou, “creio que, no futuro
distante, o Homem será uma cria-
tura muito mais perfeita do que é
hoje”.

■ 

Crónica de opinião

Charles Darwin: Pioneiro do Evolucionismo
■  António

Manuel Pereira
da Costa Pinto
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Detenção de dois
subempreiteiros
portugueses

O Governo português confirmou
na passada terça-feira a detenção
de dois subempreiteiros portu-
gueses, em Estugarda, na Alema-
nha, por suspeita de angariação
de trabalhadores clandestinos e
deu ordens ao Consulado portu-
guês na cidade alemã para colabo-
rar com as autoridades alemãs,
neste caso.
Segundo as investigações policiais
alemãs, os dois detidos terão anga-
riado em Portugal, nos últimos
meses, através de anúncios de jor-
nal, 20 portugueses, cerca de 30
brasileiros, e ainda vários angola-
nos, guineenses e ucranianos para
trabalharem ilegalmente numa
obra. Trata-se da construção do
edifício da televisão pública regio-
nal de Baden-Wuerttemberg, a
SWR, em Estugarda, uma obra que
engloba várias empresas de cons-
trução civil e muitas centenas de
operários.
Situações destas não acontecem
só com empreiteiros portugueses,
mas sabemos bem que esta prá-
tica continua nos hábitos dos em-
presários com menos escrúpulos
ou mais “pressa” em enriquecer.
O que aconteceu, agora, na Ale-
manha é um mau exemplo, mas
pode vir a repetir-se noutros des-
tinos da emigração portuguesa,
nomeadamente em países euro-
peus onde, felizmente, as autorida-
des estão mais atentas a este tipo
de ilegalidade e exploração. Es-
peremos que os nossos subem-
preiteiros não nos envergonhem
mais.

■  Carlos Narciso
Jornalista



O Conselheiro das Comunidades
Portuguesas eleito na Bélgica organi-
zou no passado dia 4 de Março uma
sessão informativa sobre as próxi-
mas eleições europeias que contou
com a presença de meia centena de
emigrantes. Para esta sessão, que
ocorreu na sala da Associação dos
Portugueses Emigrados na Bélgica
(APEB), o Conselheiro convidou os
5 Partidos políticos portugueses
representados no Parlamento Euro-
peu de modo a debater os dois prin-
cipais temas da noite: “Funciona-
mento do Parlamento Europeu e o
papel dos Eurodeputados” e “A
importância de uma cidadania acti-
va nas Comunidades Portuguesas”.
Ao convite responderam positiva-
mente os Eurodeputados Carlos
Coelho (PSD),Ilda Figueiredo (PCP),
Miguel Portas (BE) e Paulo Casaca
(PS) que apelaram em uníssono a
uma maior participação cívica dos
Portugueses radicados na Bélgica
para as próximas eleições europeias
que decorrerão a 7 de Junho.
O poder de decisão que existe no
Parlamento Europeu foi outro ponto
de concordância entre os Eurode-
putados presentes ao afirmarem que
as decisões mais importantes estão
principalmente nas mãos da Co-
missão Europeia e do Conselho.
Miguel Portas declarou que «a União
Europeia é a democrática» tendo em
conta que as decisões estão à mar-
gem dos representantes eleitos pe-
los cidadãos europeus.
Por seu lado, a Deputada comunista
Ilda Figueiredo sublinhou que «é
preciso outra democracia» ao referir
o exemplo da ausência de referen-
dos ao Tratado de Lisboa. «Já se fez
quase tudo para afastar as pessoas
das decisões» concluiu.

Paulo Casaca qualificou-se de «euro-
peísta convicto» mas reconheceu a
existência de um «défice democrá-
tico europeu». Por outro lado, o
Deputado socialista propôs que o
Presidente da Comissão Europeia
devia «ser eleito nas eleições euro-
peias e não por escolha dos 27
Governos integrados no Conselho».
O Deputado social-democrata foi a
voz da discordância ao declarar que
«desvalorizar o papel e a importân-
cia do Parlamento Europeu não é a
melhor forma de mobilizar os cida-
dãos» e apontou que «a Assembleia
tem o seu peso» ao referir o exem-
plo da proposta de directiva sobre o
tempo de trabalho, acordada entre
os Governos dos 27, mas chumbada
posteriormente pelos Deputados do
Parlamento Europeu.
Paralelamente à sessão de informa-
ção, Pedro Rupio, Conselheiro das

Comunidades Portuguesas, lançou
também uma campanha de promo-
ção às eleições europeias intitulada
«A Europa também é sua, não deixe
os outros decidirem por si!» através
da distribuição de milhares de folhe-
tos e de centenas de cartazes nos
diversos locais da comunidade. «O
objectivo destas iniciativas era de
sensibilizar a Comunidade portu-
guesa sobre as próximas eleições
europeias, assim como fornecer
todas as informações necessárias
para que os cidadãos portugueses
não cheguem ao Consulado no dia
das eleições sem poderem votar»
disse Pedro Rupio ao LusoJornal.
Por outro lado, o Conselheiro das
Comunidades diz-se satisfeito com a
adesão da Comunidade à sessão
organizada: “A comunidade mostra-
se cada vez mais interessada neste
importante tema. Era importante

aproveitar a proximidade entre a
nossa Comunidade e os Eurode-
putados para organizar uma sessão
deste tipo e criar dessa forma um
contacto interessante entre os elei-
tores e os eleitos» declarou o jovem
Conselheiro.
Os portugueses radicados na Bél-
gica podem recensear-se na Embai-
xada de Portugal até ao dia 7 de
Abril para poder votar nas eleições
europeias. Enquanto Europeus, os
Portugueses emigrados na Bélgica
podem optar por votar para os Euro-
deputados belgas. Para tal, os Por-
tugueses têm até ao dia 31 de Março
para se inscreverem na administra-
ção Comunal da área da sua residên-
cia.

■ 

Debate organizado pelo Conselheiro das Comunidades

Eurodeputados consideram Europa pouco Democrática
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Ilda Figueiredo, Carlos Coelho, Pedro Rupio, Miguel Portas e Paulo Casaca
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O Governo quer criar 150 Gabinetes
de apoio ao emigrante até ao final do
ano, para receber melhor os emi-
grantes que regressam à terra natal e
ajudar os que decidem emigrar a não
serem vítimas de contratos fraudu-
lentos.
O Secretário de Estado das Comu-
nidades Portuguesas,António Braga,
esteve esta semana presente na assi-
natura do protocolo que criou o 95º
Gabinete de Apoio ao Emigrante,em
Alijó.“Aspiramos até ao final do ano
atingir o coração da diáspora portu-
guesa no Norte e Centro de Portu-
gal, que rondará cerca de 150 muni-
cípios”,afirmou o responsável.Acres-
centou que a “ambição”do Governo

“é cobrir sobretudo os concelhos
que têm uma história de emigração e
também uma diáspora significativa”.
Nestes gabinetes, os emigrantes
encontram todo o apoio necessário
para preparar o seu regresso à terra
Natal, garantindo que não perdem
direitos adquiridos nos países de
emigração, como por exemplo a
reforma.
Mas,segundo o Secretário de Estado,
estas estruturas podem também aju-
dar a evitar situação de “engano” ou
de “contratos fraudulentos” de que
muitos portugueses são vítimas.
“São também um veículo extraordi-
nário de prevenção,designadamente
àqueles que queiram ir trabalhar

para o estrangeiro, uma vez que a
partir deste gabinete é possível dar
todas as informações rigorosas,credí-
veis, sobre a natureza dos contratos
que são propostos para os portugue-
ses que querem ir trabalhar para o
estrangeiro, quer também sobre a
legislação que se lhes aplica”, salien-
tou.
O objectivo é, frisou,“evitar que os
cidadãos portugueses sejam dramati-
camente surpreendidos por contra-
tos fraudulentos, que tantas vezes os
põem em situações de pré escrava-
tura no estrangeiro”.
António Braga destacou ainda o
papel que os gabinetes podem des-
empenhar na “angariação de parce-

rias e investimentos” para os conce-
lhos.
O Secretário de Estado falou na
“imensa rede” mundial, constituída
pelos cerca de 5,5 milhões de portu-
gueses emigrados, pelas cerca de
120 mil empresas de portugueses
que existem no estrangeiros, das
quais 20 mil são grandes empresas,
algumas das quais até estão cotadas
na bolsa.“Queremos ajudar ao inves-
timento em Portugal, mas também à
internacionalização de empresas
portuguesas”, sublinhou.

■ 

Governo aspira criar
150 gabinetes de apoio ao emigrante até ao fim do ano

Eleições euro-
peias: confira se
está recenseado
No dia 7 de Abril termina o pra-
zo de inscrição nas listas eleito-
rais para as próximas eleições
para o Parlamento Europeu.
Mesmo para aqueles que já estão
inscritos, todos os cidadãos elei-
tores devem verificar junto dos
Consulados de Portugal, se a sua
inscrição no Recenseamento
Eleitoral está correcta.
O Ministério da Administração
Interna tem também vindo a
informar que este tipo de con-
sulta pode também ser efec-
tuado através da internet:
www.recenseamento.mai.gov.pt

José António
Gonçalves partici-
pou na reunião da
Comissão dos
assuntos econó-
micos do CCP
O Conselheiro das Comunidades
José António Gonçalves, da Bél-
gica, participou recentemente
em Lisboa, na reunião da Comis-
são Permanente dos Assuntos
Económicos do CCP.
As conclusões da Comissão
foram entregues em mão pró-
pria ao Secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas Antó-
nio Braga.
“Tivemos reuniões muito produ-
tivas e com entidades de primei-
ro plano” diz o Conselheiro que
está no CCP em representação
das Comunidades madeirenses.
No relatório final, os Conse-
lheiros da Comissão dizem que a
rede social Portuguese Business
Link é uma ferramenta muito
importante para oportunidades
de negócio e recomendam ao
Governo que a Confederação In-
ternacional dos Empresários
Portugueses passe a coordenar o
trabalho das Câmaras de Comér-
cio portuguesas espalhadas pelo
mundo.
Os Conselheiros pedidam a An-
tónio Braga que implemente
“com urgência” o programa Ne-
tinvest e que comunique clara-
mente quais os tipos de projec-
tos que apoia. Foi ainda pro-
posto que as Embaixadas e a
AICEP promoca, em cada país,
uma mostra de produtos portu-
gueses.
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O Partido Socialista aunciou aban-
donar as alterações à lei de voto
dos emigrantes na sequência do
veto presidencial. “É uma grande
vitória” para o PSD e para os emi-
grantes, afirmou de imediato o líder
da bancada social-democrata.
“O partido que mais lutou contra
esta lei foi o PSD. Era uma lei restri-
tiva do direito dos emigrantes. Iria
retirar-lhes um direito fundamental,
que é o de votar”, dado que com a
prevista votação presencial muitos
residentes o estrangeiro não teriam
condições de deslocar-se às assem-
bleias de voto, afirmou à Lusa o
social-democrata Paulo Rangel.
O líder da bancada “laranja” sublin-
hou que uma das primeiras inter-
venções públicas da líder social-
democrata, Manuela Ferreira Leite,
foi contra estas alterações legislati-
vas.
O PS pretendia que, a partir das
próximas eleições legislativas, o vo-
to dos emigrantes apenas fosse
exercido de forma presencial, elimi-
nando a possibilidade de voto por
correspondência. Depois do veto
presidencial, adiantou, “o PS já
tinha anunciado que iria avançar
para tentar superar o veto”, o que
“seria impossível” dado que o di-
ploma só poderia ser aprovado por
maioria de dois terços, e contava
com a oposição de PSD e CDS.
“Imagino que o PS tenha levado em
conta que na sua recente visita à
Alemanha o Presidente da Repúbli-
ca tenha reafirmado que tudo faria
para defender os interesses dos
portugueses que trabalham no es-
trangeiro”, afirmou à Lusa.
O objectivo anunciado pelos socia-

listas era o de dar “maior rigor” e
“transparência” a este acto eleitoral
- proposta que foi desde o início
contestada com veemência por par-
te do PSD. “Não houve interesse de

nenhuma das bancadas em repes-
car esta matéria”, comentou o
Deputado socialista Ricardo Rodri-
gues, quando interrogado sobre os
motivos que levaram o PS a desistir

de aprovar o seu projecto. A ocor-
rer a alteração, sublinhou fonte
socialista, teria lugar a escassos seis
meses das eleições legislativas, o
que também terá contribuído para a
decisão de deixar caí-la.
O Presidente do Conselho das Co-
munidades Portuguesas (CCP), Fer-
nando Gomes, mostrou-se “satis-
feito” com o recuo do PS na pro-
posta de alteração à Lei Eleitoral,
mas lamentou não ter sido consul-
tado durante todo o processo.
“Estamos satisfeitos. Foi um acto de
sensatez. Da maneira como foi
apresentada (a proposta) não es-
tava adequada”, disse Fernando
Gomes à Agência Lusa.
Em declarações à Lusa, o Presidente
do CCP disse que essa é uma maté-
ria que pode ser alvo de reflexão
no futuro, defendendo que o voto
dos emigrantes “pode ser electró-
nico”, desde que sejam “criadas as
condições de segurança”.
“Se a matéria se refere aos emigran-
tes deveria haver alguma considera-
ção com o CCP. Estamos dispostos
a colaborar e a participar”, defen-
deu.
O Presidente do CCP lembrou tam-
bém que em Dezembro passado es-
creveu uma carta ao Presidente da
República, Aníbal Cavaco Silva, em
que explicava os motivos pelos
quais não concordava com o fim do
voto por correspondência e even-
tuais alternativas à lei. “Tinha maté-
ria para servir de base de trabalho e
reflexão entre o CCP e os partidos”,
acrescentou.

■ 

Comunidades e oposição congratulam-se

Socialistas desistem do voto presencial

Lu
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A actual legislatura já não vai alterar a Lei eleitoral para emigrantes

Pedro Rupio congratula-se
com a decisão do PS

O Conselheiro das Comunidades Portuguesas eleito na Bélgica
congratula-se com a notícia que lhe foi comunicada pelo LusoJornal.
“Esta é uma boa notícia” disse. “Eu já disse por várias vezes que a
ideia de impôr o voto presencial nas Comunidades não era uma boa
ideia. E para mais, o Conselho das Comunidades nem foi consultado
sobre este assunto”.
Pedro Rupio diz que a obrigação de se deslocar aos postos consula-
res desmotivaria aqueles que moram longe dos Consulados.“Assim,
ganha a democracia e a abstenção não ficará ainda maior” disse ao
LusoJornal. “Espero que no futuro o Governo dialogue com o
Conselho das Comunidades”, mas o Conselheiro defende desde já o
voto electrónico.

Manuela Ferreira Leite foi a França
a fazer uma profissão de fé pelas
Comunidades, como se historica-
mente essa fosse a maior preocupa-
ção dos Governos do PSD. Na rea-
lidade, os cinco Secretários de Es-
tado das Comunidades do PSD
pouco ou nada fizeram e isso é
demonstrável com factos. Assim, a
apregoada devoção do PSD pelas
Comunidades pode resumir-se a
numa bem conhecida expressão:
banha da cobra.
Faça-se então uma breve resenha
histórica. O PSD já teve cinco Se-
cretários de Estado das Comunida-
des, enquanto o PS apenas teve
três. E estes três, principalmente
José Lello e António Braga, fizeram
infinitamente mais do que os cinco
do PSD, que foram Manuela Aguiar
(que viajava muito e, por isso, ficou
conhecida), José Vitorino, Correia
de Jesus, José Cesário e Carlos Gon-
çalves. Estes dois últimos então não
fizeram nada e, não fosse o caso de,
como disse Santana Lopes, anda-
rem por aí, também já estariam es-

quecidos para a história.
Agora, que estão na oposição,
prometem mundos e fundos e
Manuela Ferreira Leite até diz
que, se forem Governo, não fe-
charão Consulados. É preciso di-
zer que, com excepção de três
Consulados em Paris que funcio-
navam mal e deram lugar a um
que funciona muito bem, o
Governo também não fechou
nenhum. Porém, o que o PSD
deveria dizer, caso viesse a ser
Governo, é se iria repor a classi-
ficação dos postos consulares
como estava antes da reforma.
Porque, se calhar, se ninguém os
estivesse a ver, até aplaudiriam a
reforma consular que fez o Go-
verno do PS.
Mas vale a pena olhar para trás e
tentar perceber o que foi feito
pelas Secretarias de Estado das
Comunidades do PSD, que medi-
das legislativas aprovaram e o
que fizeram de facto para valori-
zar as nossas Comunidades. E o
que se encontra é pouco mais
que zero, misturado com uma
atitude paternalista e que consi-
dera os portugueses a viver no
estrangeiro mais como uma
espécie de nicho de mercado do
que sujeitos de uma maioridade
cívica. Aliás, o facto de Manuela
Ferreira Leite estar sempre a uti-

lizar a expressão “emigrantes” e
a forma como o faz diz tudo,
pois ignora a sua condição de ci-
dadãos da União Europeia, dota-
dos de uma cidadania reconhe-
cida nos Tratados caracterizada
pela liberdade de circulação e de
estabelecimento, para viver e tra-
balhar, assente na igualdade de
direitos em relação aos naturais
dos países de acolhimento.
Em contrapartida, é fácil recon-
hecer nos Secretários de Estado
José Lello e António Braga (João
Rui Almeida esteve pouco tempo
no Governo) um espírito refor-
mador, em que a preocupação
com os membros das nossas
Comunidades é evidenciado por
acções em vários domínios. En-
quanto os Governos do PSD
deixaram os Consulados chegar
a um estado de degradação hu-
milhante, o Governo do PS criou
uma nova imagem consular que
lhes devolveu a dignidade e dei-
xou os portugueses orgulhosos.
Foi também com um Governo do
PS que foram criados, pela pri-
meira vez, apoios sociais para os
portugueses pobres e viver no
estrangeiro, o ASIC e o ASEC,
que actualmente tem uma dota-
ção anual de sete milhões de
euros. Além disso, com os Go-
vernos do PS foram aumentados

os professores de língua e cul-
tura portuguesa no estrangeiro
que o PSD reduziu, foi criado o
CCP e valorizados os jovens e os
talentos nas Comunidades. Ago-
ra, com António Braga, os pro-
blemas dos Consulados têm
vindo a ser resolvidos, como, por
exemplo, Luxemburgo e Gene-
bra, que o PSD não resolveu, e
houve uma modernização consu-
lar como nunca antes se fez.
Valorizou-se o ensino e os jovens
talentos têm uma projecção sem
precedentes. Os empresários das
Comunidades tiveram pela pri-
meira vez instrumentos de apoio,
como o Netinvest.
É por isso que Manuela Ferreira
Leite e os Deputados pelas Co-
munidades do PSD são pouco
mais que vendedores de banha
da cobra. São imobilistas por
natureza e não querem que nada
mude, mesmo aquilo que está
trespassado de vícios e funciona-
mento duvidoso. Mas o PSD é
assim, vive ainda no tempo da
“mala de cartão” e ainda não se
apercebeu que os tempos são
outros.

■ 

Crónica de opinião

O PSD mergulhado em banha da cobra

O tempo de tropa
já conta para
a reforma

Num comunicado de imprensa inti-
tulado “O tempo de tropa já conta
para a reforma”a associação dos ex-
militares e ex-reformados portugue-
ses em França congratula-se com
uma vitória, resultado de uma luta
deste o dia 23 de Fevereiro de
2001,“para que justiça seja feita aos
ex-combatentes e ex-militares emi-
grantes”. A luta foi organizada
conjuntamente com a sua congé-
nere no Luxemburgo.
Com a recente publicação da Lei
3/2009, “é enfim reconhecido o
tempo de serviço militar para efei-
tos de reforma unicamente aos ex-
combatentes, mesmo se nunca esti-
veram inscritos na segurança social
portuguesa” diz o comunicado da
associação que teve de pedir escla-
recimentos por considerar que a
“divulgação era pouco clara”.
“Fomos no entanto informados de
que os formulários com a conta-
gem do tempo já começaram a ser
enviados”.
A associação conta com 600 ade-
rentes que estão de parabéns “por
nunca terem baixado os braços,
terem mantido uma luta viva e
constante contra a injustiça de que
eram vítimas, e conseguirem assim
uma grande vitória para a Comu-
nidade portuguesa em geral”. No
entanto os dirigentes da associação
lamentam que “para muitos já veio
tarde demais, porque entretanto
alguns faleceram, e outros foram
obrigados a partir para a reforma
com uma pensão bem miserável...”
Os ex-combatentes emigrantes
serão inscritos na Segurança Social
portuguesa e consequentemente o
Centro Nacional de Pensões,
enviará o impresso E205,o que per-
mite que o Tempo de Serviço
Militar seja tomado em conta como
períodos de garantia validos segun-
do o regulamentação europeia.
“Muitos dos nossos compatriotas,
poderão agora partir para a reforma
aos 60 anos, sem penalidades que
imputavam financeiramente as suas
já magras reformas”.
No entanto, a associação diz que
outros aspectos continuam sem
resposta do Governo. “A injustiça
continua em relação aos ex-milita-
res que ficam de fora do âmbito
desta nova lei.É inadmissível que os
ex-militares que não foram mobili-
zados para a guerra colonial sejam
afastados do benefício desta nova
lei”. E acrescentam que “a nova lei
não abre direito a uma pensão de
reforma em Portugal ao prorata
temporis do tempo da tropa acres-
cida da bonificação. Uma única
excepção quanto ao pagamento da
bonificação, diz respeito aos ex-
combatentes emigrantes que antes
de irem para a tropa, já trabalhavam
e descontavam no estrangeiro. Para
estes uma regulamentação especial
está para ser aprovada.

■ Manuel Martins

■ Paulo Pisco

Director
do Departamento
de Comunidades

do PS

LusoJornal
www.lusojornal.com



Na semana passada, a Presidente do
PSD,Manuela Ferreira Leite, afirmou-
se em Bruxelas “segura” de que vai
chefiar o próximo Governo portu-
guês, concordando com um “pro-
gnóstico” avançado instantes antes
pelo Presidente do Parlamento
Europeu.
Ferreira Leite foi recebida, no pas-
sado dia 19, no Parlamento Europeu
pelo Presidente Hans-Gert Poette-
ring, que, ao receber a líder social-
democrata, e impressionado com a
atenção mediática em seu torno,
comentou com um sorriso que se
trataria decerto da próxima Primeira-
Ministra de Portugal.
À saída da reunião, questionada
sobre se pensava que o “prognós-
tico”de Poettering se iria concretizar
já nas eleições legislativas deste ano,
a Presidente do PSD respondeu:“Não
penso, acho que seguramente se vai
realizar”.
O episódio ocorreu durante um en-
contro entre Ferreira Leite e Poet-
tering,ambos da mesma “família polí-
tica”, o Partido Popular Europeu
(PPE),que classificaram como muito
positivo.“É sempre bom ter persona-
lidades convincentes aqui,e se forem
senhoras ainda melhor, precisamos
de ter mais senhoras em posições de
responsabilidade e estou muito con-
tente que partilhemos as mesmas
convicções no que se refere ao des-
envolvimento europeu”, disse o

Presidente do PE.
Em jeito de despedida, Poettering
agradeceu a visita de Ferreira Leite
com um “obrigado”em Português.
Já a líder do PSD, que se encontrou
também com o líder do Grupo Parla-
mentar do Partido Popular Europeu,
Joseph Daul, comentou que, numa
fase em que se aproximam eleições
europeus,“interessava muito ter um
contacto pessoal com quem tem um
papel importante nesta família euro-
peia”.
Questionada sobre o nome do ca-
beça-de-lista do PSD às próximas
eleições europeias, em Junho próxi-
mo, Ferreira Leite voltou a remeter

para mais tarde um anúncio, reafir-
mando que já tem ideias claras sobre
o assunto e “com certeza sobre o
perfil” do candidato, que será “sem-
pre na base da competência e par-
tilha do ideal europeu”.
Manuela Ferreira Leite participou
em Bruxelas na mini-cimeira do PPE,
que antecedeu o Conselho Europeu
da Primavera. Os líderes das grandes
famílias políticas europeias, PPE (de-
mocratas cristãos) e PSE (socialistas),
realizam reuniões separadas que
antecedem o Conselho Europeu.

■ 

Presidente do PSD certa que vai ser Primeira-Ministra de Portugal

Manuela Ferreira Leite recebida em Bruxelas
pelo Presidente do Parlamento Europeu
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Manuela Ferreira Leite com Hans-Gert Poettering
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A Presidente do Partido Social Demo-
crata, Manuela Ferreira Leite, esteve
em Paris onde participou num jantar
com militantes.
Fortemente aplaudida pelos cerca de
250 militantes presentes, Manuela
Ferreira Leite disse que nunca esque-
cerá os Portugueses,“não só os que
residem em Portugal,mas também os
que residem no estrangeiro, sobre-
tudo pela importância que as Comu-
nidades têm para o nosso país”.Agra-
deceu também a contribuição de
muitos autarcas de origem portugue-
sa presentes “porque promovem o
bom nome e o prestígio de Portugal”.
Num discurso sem variação de tonali-
dade, Manuela Ferreira Leite afirmou
que Portugal tem empobrecido mui-
to por culpa do Partido Socialista.
“Nos últimos 14 anos,11 foram gover-
nados pelo PS, por isso não se pode
dizer que a culpa foi do PSD”, disse
enaltecendo os anos de governação
de Cavaco Silva.
“Para o actual Governo, tudo é festa,
tudo é espectáculo,enquanto que em
Portugal a situação é preocupante,
até do ponto de vista social” disse
Manuela Ferreira Leite.
Já no seu discurso,o Deputado Carlos
Gonçalves eleito pelo círculo eleito-
ral da Europa e ex-Secretário de
Estado das Comunidades Portugue-
sas, tinha sido bastante crítico em re-
lação ao Governo socialista. Carlos
Gonçalves passou em revista as políti-

cas do PS para a emigração evocando
o fim das contas poupança emigran-
te,a questão do Porte-pago e “o encer-
ramento ou despromoção dos 25
Consulados de Portugal.Eles que fala-
ram de nós e afinal fizeram muito
pior do que nós”.
“Os dois últimos Ministros dos
Negócios Estrangeiros nunca fizeram
uma única deslocação às Comunida-
des. É caso para perguntar, que mal
fizemos nós ao Eng. José Sócrates pa-
ra que nos trate assim”disse num dis-
curso muito aplaudido pelos militan-
tes.“No entanto há um ponto positivo
na política deste Governo, que é a
criação do Gabinete de emergência
consular”disse Carlos Gonçalves,mas
depois rematou:“mas até este ponto
positivo se dirige essencialmente aos
Portugueses que moram em Portugal
e que vão de férias ao estrangeiro, é
não especialmente para nós Por-
tugueses residentes no estrangeiro”.
Manuela Ferreira Leite também disse
no seu discurso,“vocês já mostraram
que são capazes” e acrescentou “pro-
meto continuar a visitar as Comuni-
dades”.
Em declarações ao LusoJornal, Ma-
nuela Ferreira Leite promete “empe-
nho” nas questões relacionadas com
as Comunidades.“Quando for Gover-
no, certamente não encerrarei Con-
sulados como este Governo encerrou
e a não afastarei a administração por-
tuguesa dos Portugueses”disse.

Líder vai continuar a visitar as Comunidades

Ferreira Leite promete
não encerrar Consulados
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A associação Força Luso-Descen-
dente organizou no passado sá-
bado dia 21 de Março, a primeira
edição da Festa da Juventude. O
evento occoreu no bar Pessoa e
foi, na opinião da esmagadora
maioria dos presentes, um suces-
so total.
A festa tinha como objectivo reu-
nir a juventude portuguesa da
Bélgica num só espaço de modo a
reforçar os laços de amizade en-
tre os jovens.A resposta do públi-
co não podia ser melhor pois pas-
saram na festa cerca de 300
jovens e menos jovens. Por outro
lado, a associação pretendeu pro-
mover alguns dos muitos jovens
talentos portugueses ou luso-des-
cendentes que estão radicados na
Bélgica e criar, entre eles, uma
nova rede de contactos.A associa-
ção Força Luso-Descendente deci-
ciu então organizar uma Gala com
8 nomeados para o «Prémio Força
Luso-Descendente». O vencedor
do prémio foi PretchelDave que
conseguiu, através da sua música
Reggae, convencer os internautas,
os membros da direcção da Força
Luso-Descendente e do juri que
era o jovem mais talentoso. «No
entanto, todos os nomeados ti-
nham imenso talento» referiu Pe-
dro Rupio, Presidente da Força
Luso-Descendente, ao LusoJornal.
“Mas só um podia sair da festa
enquanto vencedor… Parabéns
ao PretchelDave por esta bela vi-
tória!”

Durante a Gala, a organização pas-
sou por ligeiros imprevistos mas
tudo correu bem de modo geral:
«Passámos naturalmente por al-

guns imprevistos, nomeadamente
a nível do som, mas penso que
todos ficaram extremamente sa-
tisfeitos com esta primeira edição

da Festa da Juventude. Ter rece-
bido palavras de incentivo e de
parabéns por parte de pessoas
como a Tatiana Silva, o DJ Lusita-
no ou o Jean Nunes do Studio
Vibes, são motivos de grande
satisfação para toda a equipa da
associação.Aproveito para agrade-
cer a Liliana, a Jeanette, a Marta, a
Teresa, a Ana Maria, a Diana, o
Bruno, o David, os elementos do
bar Pessoa e os nossos patrocina-
dores por toda a ajuda que foi
dada na preparação da festa. Sem
eles nada teria sido possível”disse
Pedro Rupio ao LusoJornal.
A Festa da Juventude acabou há
poucos dias mas o contentamen-
to dos participantes e do público
foi além das expectivas criadas e
a organização pensa já na pró-
xima edição da Festa da Juven-
tude:“Como devem imaginar, este
tipo de evento dá muito trabalho.
Somos todos voluntários e a quan-
tidade de tempo dedicado à orga-
nização do evento é muito ele-
vada… No entanto, quando se
observa a satisfação do público,
dos nomeados e convidados de
honra, é óbvio que se desenvolve
uma motivação extra e novas
energias para a preparação de
uma segunda edição… Mas ainda
é muito cedo, começaremos a
estudar a questão nos próximos
meses” declarou o Presidente da
associação.
http://festadajuventude.nosca-
fora.be

Organizada pela associação Força Luso-Descendente

Primeira Festa da Juventude foi coroada de sucesso

Muitos jovens na Festa da juventude
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LusoJornal: Décrivez-nous cette
première expérience en Belgi-
que?
Mic-L & Sotrop: On a passé une
très bonne soirée. La salle était
pleine et le public très participa-
tif, tout ce qu'il faut pour un bon
concert et une soirée réussie.
Dj Lusitano: Cela restera vrai-
ment un très bon souvenir et très
positif.

LusoJornal: Avez-vous été sur-
pris de retrouver hors-France un
public conquis?
Mic-L: Par internet on reçoit sans
cesse des messages de soutien,
assez souvent de la part de per-
sonnes qui ne sont pas de France,
notamment provenant de Belgi-
que. On avait donc conscience
que notre musique avait réussit à
dépasser les frontières mais agréa-
blement surpris de voir que
c'était plus que ça, les gens
étaient vraiment conquis.
Sotrop: Vraiment surpris, j'étais
loin d'imaginer une telle adhésion
du public.
Dj Lusitano: Mais oui, c'était un
peu ma crainte, mais notre objec-
tif était de faire passer un bon
moment aux gens qui étaient
venus à cette soirée.

LusoJornal: Avez-vous program-
mé d'autres concerts hors de
France?
Sotrop: Pas pour l'instant.

Dj Lusitano: Pour le moment
non, mais on reste ouvert à toutes
propositions!

LusoJornal: Pouvez vous infor-
mer le LusoJornal de vos futurs
projets?
Mic-L & Sotrop: Depuis quel-
ques mois, nous travaillons sur
une troisième mixtape, en colla-
boration avec Dj Lusitano. Sur ce
projet il n'y aura que des featu-
ring.

LusoJornal: Quels sont vos im-
pressions de la première édition
de la Festa da Juventude, organi-
sée à Bruxelles? C est ce que vous
imaginiez?

Mic-L: Dans l'organisation d'évè-
nements comme celui ci, il y a un
passage malheureusement quasi-
obligatoire par la case ‘imprévus’,
‘problèmes techniques’, etc...
Etant donné que c'était la premiè-
re fois pour l'association Força
Luso-Descendente, on s'attendait
à rencontrer ce genre de problè-
mes mais l'organisation a vrai-
ment été efficace et tout s'est
bien déroulé.
Sotrop: On appréhendait un peu
et ce jusqu'au dernier moment.
Mais finalement, je pense que
cette soirée a été bénéfique pour
tout le monde.
Dj Lusitano: Sincèrement, je ne
m’attendais pas du tout à cela, j'ai

été agréablement surpris sur
plein de points, votre organisa-
tion, vos attentions, le retour du
public, le show... Et j'en passe.
J'espère que votre 2ème édition se-
ra un succès.

LusoJornal: Comment avez vous
trouvez la jeunesse portugaise de
Belgique?
Mic-L: On va commencer par
remercier celle que l'on a rencon-
trée au niveau de l'organisation et
à la radio. On a vraiment apprécié
toute l'équipe: jeune, sérieuse et
motivée. Ceux qui étaient là à la
soirée, on a pu, grace à eux, voir
qu'en Belgique c'est vraiment
chaud! Ils suivent le mouvement
et ça fait plaisir.
Sotrop:Très accueillante. J'ai l'im-
pression qu'ils attendent plus
d'évènements comme celui-ci.
Dj Lusitano: Ils chantaient les pa-
roles, ils étaient présents et vi-
vaient la scène avec nous, elle est
même très au courant de ce qu'il
se passe sur Paris.

LusoJornal: Un mot pour l'orga-
nisation?
Mic-L: Lourd!
Sotrop: Continuez!
Dj Lusitano: Un seul, euhh....
Obrigado!

■ Entrevista de Pedro Rupio

http://festadajuventude.nosca-
fora.be

Entrevista a Mic-L, Sotrop e DJ Lusitano

Mic-L, DJ Lusitano et Sotrop
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Pretcheldave, vencedor
do Prémio Força Luso-Descendente
Né le 14 mai 1975, ce chanteur de Reggae est originaire de Sintra.
En faisant un mélange de Reggae Roots, de Dub et de musique tradi-
tionnelle indienne, PretchelDave a inventé le «International Reggae
Temple».
Son premier album s’appelle Chaïs’ ready et est vraiment un mé-
lange de différents sons venus d’ailleurs à travers lesquels
PretchelDave transmet des messages qui ne laissent personne insen-
sible.
Les autres nominés ont été: Batlhazar Pinto (DJ musique électroni-
que), Cami da Costa (animateur radio Voz Portugal), Jean Nunes
(directeur Studio Vibes), Nuno da Rocha Pinto (architecte), Olivier
da Silva (directeur Fiesta Club), Os Tótós (groupe de musique
pimba) et Sónia Aniceto (artiste peintre).

Reuniões do PCP
sobre o futuro
das reformas
dos ex-emigrantes

Na continuação de reuniões pú-
blicas sobre o futuro das refor-
mas dos ex-emigrantes portugue-
ses, o PCP está a promover as
seguintes reuniões:
Dia 20 de Março, às 15h00, no CT
do PCP em Alpiarça
Dia 21 de Março, às 15h00, no
Salão de Festas da Cooperativa,
em Grândola
Dia 26 de Março, no CT do PCP
na Marinha Grande
Desde Janeiro que o PCP tem
vindo a promover um conjunto
muito vasto de iniciativas relacio-
nadas com a situação e o futuro
das reformas dos ex-emigrantes.
A semana passada, uma delega-
ção do PCP em França encon-
trou-se com o Embaixador de
Portugal em Paris a quem apre-
sentou as conclusões do debate
que promoveu em Paris sobre
esta temática, no qual participa-
ram vários especialistas nesta
matéria. No mês de Fevereiro
uma delegação do PCP reuniu
com o Director do Departamen-
to de Acordos Internacionais de
Segurança Social (DRISS), uma
reunião muito positiva que per-
mitiu abordar de forma detalhada
as situações em diversos países.

Quase cinco
milhões de
emigrantes
De acordo com a Direcção-Geral
dos Assuntos Consulares e Comu-
nidades Portuguesas (DGACCP),
em 2007-2008 havia mais 22.726
portugueses a viver no estran-
geiro do que em 2006-2007. Exis-
tem assim oficialmente
4.990.923 portugueses espalha-
dos pelo mundo.
Os números fornecidos pela
DGACCP são uma estimativa e
referem-se apenas aos portugue-
ses que se registam nos Con-
sulados de Portugal.
Conseguir determinar o número
exacto de portugueses no estran-
geiro é um dos objectivos do
Observatório da Emigração, cria-
do pelo Governo em Maio de
2008, e que começou os seus tra-
balhos no início deste ano.



Aquando da eleição do novo Presi-
dente da associação,Paulo Carvalho,
novos projectos foram lançados.
Reeditar a saudosa revista “O Em-
presário” era um dos projectos pro-
postos que irá ver agora a luz do dia.
O Presidente Paulo Carvalho avança
ao LusoJornal que “foi um grande
desafio para a nova Direcção e era
necessário projectar a estrutura
desta edição tanto em forma como
em conteúdo”.
A ideia é de criar uma interactivi-
dade entre os empresários através
desta revista, publicando artigos de
interesse empresarial e informativo
em duas línguas, francês e portu-
guês.“Porquê bilingue? Porque esta
renovada associação tem como
objectivo uma abertura e uma co-
operação empresarial não só entre
os empresários portugueses mas
também com empresas locais”
explica Paulo Carvalho.“Como é do
conhecimento público muitas em-
presas portuguesas trabalham ou
têm contratos com empresas com
uma estrutura internacional e o
facto de se divulgar uma edição bi-
lingue permite a essas empresas de
conhecerem ou informarem-se so-
bre as empresas portuguesas. As
empresas portuguesas na Bélgica
são cada vez mais formadas pela
segunda e terceira geração. Essa ‘no-
va’ geração está já muito bem inte-
grada na sociedade belga e muitos
dos contactos e relações profissio-
nais são já naturalmente efectuados
em francês”.
Esta revista tem também como ob-
jectivo a “participação dos empresá-
rios”. De uma forma geral os temas
desta revista serão áreas de interesse
geral tais como política, economia,
notícias do AICEP, assuntos consula-
res, entidades financeiras, seguros,

novas leis na área da construção e
restauração.“Esta revista tentará ter
uma dimensão interactiva e nesse
sentido criar e fomentar uma maior
e melhor comunicação”. Os leitores
poderão enviar as suas questões ou
propor temas que estimam úteis
para o meio empresarial.
A revista terá também uma parte
com uma dimensão mais prática e
de lazer tratando de curiosidades,
história de Portugal, lista de descon-
tos e mercado de procura e oferta
de emprego.“Num momento de cri-
se mundial a ideia é que a revista

tenha também um cariz social. Para
isso foi criada na A.E.P.B. em colabo-
ração com todos os empresários
uma ‘lista de descontos’ que será
publicada na revista e onde as
empresas dão a conhecer o mon-
tante do desconto segundo o seu
ramo de actividade”.
Outra novidade é o mercado de pro-
cura e oferta de emprego que, se-
gundo o Presidente da A.E.P.B.,espe-
ra que seja um sucesso permitindo
assim inverter as tendências actuais
de desemprego.

■ 
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Fernando Medroa,
Director de Walibi
Belgium
Com 37 anos de idade,o português
Fernando Medroa foi nomeado
Director de Walibi Belgium (parque
e Aqualibi).
Fernando Medroa nasceu na África,
viveu em Portugal, foi para Jersey,
onde estudou e depois para a Ingla-
terra. Como queria aprender a falar
francês, concorreu para ir trabalhar
na Euro Disney em Paris, onde aca-
bou por ficar 10 anos. Foi subindo
na hierarquia e em 2002 transferiu-
se para a Walibi enquanto Director
das operações. Mas em Janeiro
deste ano, foi promovido a Director
geral.
O objectivo está agora traçado:
manter os 1,35 milhões de visitan-
tes em 2009... e aprender a falar fla-
mengo (ele que já fala português,
inglês, francês, espanhol e italiano)!

Newvision présente
à Bruxelles le sys-
tème de gestion des
filles d’attente de
La Poste belge
L’entreprise portugaise Newvision,
fournisseur de La Poste belge,
devrait présenter ses produits et
son plan de développement ce 25
mars, à l’Ambassade du Portugal,
avenue de la Toison d’Or, 1060
Brussels.
Newvision est une entreprise por-
tugaise à caractère technologique
et spécialisée dans le domaine des
Systèmes d’Accueil des Clients:Ges-
tion des Files d’Attente, Corporate
TV et Systèmes de Self-Service. Ces
produits sont présents au sein des
plus divers domaines d’activité:
l’État,les Administrations Locales,La
Poste, les Banques, le domaine da la
Santé, les Télécommunications, les
Transports, l’Éducation, les Services
et les Loisirs.
Aujourd'hui Newvision a quatre
cents clients et plus de trois milles
systèmes installés dans vingt pays.
Wincor-Nixdorf,l'une des plus gran-
des entreprises d’IT du monde, dis-
tribue l'équipement de vente de
timbres développé et produit par
Newvision aux organisations de La
Poste, dans le monde entier.
Il y a trois ans, La Poste Belge a
choisi Newvision, parmi plusieurs
concurrents, pour être son fournis-
seur de solution de gestion de file
d'attente. Newvision était une en-
treprise quasiment inconnue en
Belgique. Néanmoins elle a prouvé
que sa solution de gestion de file
d'attente avait la meilleure architec-
ture technique et les meilleures
spécifications.Aujourd'hui La Poste
a installé environ 200 systèmes et
est en train d'en installer 20 autres.
Ayant comme objectif principal
présenter Newvision et ses pro-
duits sur le marché Belge, l'Am-
bassadeur du Portugal, Vasco Bra-
mão Ramos et son Département
Économique - AICEP Portugal Glo-
bal, dirigé par Gonçalo Homem de
Mello - ont annoncé cette présenta-
tion, qui devrait avoir lieu le 25
mars.

Antoine Pinto
inaugurou Midi
Station

Antoine Pinto acaba de inaugu-
rar Midi Station, um restaurante
gigante para 410 lugares e atí-
pico porque ocupa um grande
hangar transformado em restau-
rante, mas que é também um
local de passagem até às 19h00.
Filho de Portugueses, Antoine
Pinto chegou à Bélgica com 17
anos onde integrou a Academia
de Belas Artes de Liège. Pagou
os seus estudos enquanto tra-
balhava em restaurantes e em
1976 abriu o seu primeiro res-
taurante. Quatro anos depois,
um célébre guia alemão de res-
taurantes considerou-o um dos
100 melhores cozinheiros da
Europa Central.
Antoine Pinto concilia assim as
suas duas paixões: cozinheiro e
arquitecto decorador já que
criou a empresa de arquitec-
tura Pinto & Co. Realizou mais
de 50 projectos, quase sempre
no domínio da Horeca, como
por exemplo o Alcantara Café
em Lisboa, Espaço Lisboa,
Dock's Café, Pakhuis, La Quin-
caillerie, Pasta Commedia, Gen-
val les Bains, Mundo Pain,
l'Ostend Queen, Museum Bras-
serie, Museum Café, e, claro, os
dois Belga Queen.
O Midi Station, em Bruxelas,
com 2.000 m2, tem agradado a
quem o visita. Passou a ser um
dos espaços emblemáticos da
capital belga, onde se pode
comer, tomar um copo, ou sim-
plesmente aí convocar reu-
niões profissionais. Está aberto
a qualquer hora do dia e da
noite, sete dias por semana.

■ 

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

Um projecto aprovado aquando da eleição do novo Presidente

Associação de Empresários Portugueses na
Bélgica reedita a revista “O Empresário”

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



Seis dezenas de alunos de duas facul-
dades do Porto participaram numa
competição para criarem,em apenas
24 horas, protótipos com materiais
de baixo custo e resistente a vários
tipos de testes.A final europeia desta
competição está marcada para
Agosto,na cidade belga de Ghent.
Aos alunos forneceram um carro
telecomandado e deram-lhes a esco-
lher vários percursos a trilhar, qual
deles o mais difícil, entre pontes e
túneis, rampas íngremes, cursos de
água ou pisos arenosos. Tudo “para
obrigar os concorrentes a desenvol-

verem a sua capacidade para resol-
ver problemas complexos de enge-
nharia”,disse Carina Vicente, respon-
sável pela competição. Os concor-
rentes tiveram que adaptar o carro
para vencer os obstáculos, usando
para o efeito materiais em número e
quantidade limitados.
Hoje, perante um júri, os participan-
tes explicaram o que fizeram,de que
conhecimentos teóricos se socorre-
ram,que razões determinaram o per-
curso escolhido, que materiais usa-
ram, o que correu bem e o que cor-
reu mal.

Vanessa Madureira integrou uma das
equipas mais azaradas e confessou
aos jornalistas que só dormiu duas
horas porque o carro telecomando
se estragou na água, obrigando à
construção de um novo veículo
“mais simples”.
Os protótipos construídos pelas
equipas foram depois testados na
Faculdade de Engenharia do Porto.
Esta é a primeira fase de uma compe-
tição organizada pelo Board of
European Students of Technology
(BEST) que tem como objectivo per-
mitir que os estudantes coloquem

em prática o que aprendem nas
aulas. Os três primeiros classificados
recebem prémios de valor superior a
400 euros, sendo as duas equipas
melhor classificadas apuradas para a
final nacional, que se realiza em
Abril, em Lisboa. Em Agosto estarão
na Bélgica.
O BEST é uma associação que reúne
estudantes de engenharia, ciência e
tecnologia de toda a Europa, inte-
grando 81 grupos locais espalhados
por 30 países.

■

Estudantes portugueses de engenharia participam em
concurso internacional para virem à Bélgica

Workshop
realizado por
arquitecto cego
português em
Lovaina e Bruxelas

No passado dia 19 de Março, o
arquitecto cego português Carlos
Mourão Pereira apresentou em
Lovaina um conjunto de projec-
tos de arquitectura, que em parte
já tinha apresentado no ano pas-
sado no Pavilhão de Portugal na
Expo Zaragoza, os quais desen-
volveu depois de ter ficado cego
em 2006.
“O convite para a apresentação
do meu trabalho foi efectuado
pelos alunos do curso de Ar-
quitectura da Universidade de
Lovaina, integrando um work-
shop com uma aula prática, onde
analisarei trabalhos dos alunos
com a metodologia que desen-
volvi na minha actividade de do-
cente e de doutorando, no Ins-
tituto Superior Técnico” diz o
arquitecto.
No dia 20, integrado no mesmo
workshop, Carlos Mourão Pereira
fez uma visita sensorial a duas
obras de arquitectura de Arte
Nova em Bruxelas. E no dia 21,
fez parte do workshop “{im}ma-
teriality II: designing for more
sense/s”, a decorrer no Arenberg
castle, Heverlee.

Prémio
Empreendedorismo
inovador na
diáspora portu-
guesa
Irá realizar-se, neste ano, a 2ª.
Edição do “Prémio Empreende-
dorismo inovador na diáspora
portuguesa” (2009), o qual tem
por objectivo divulgar e premiar
cidadãos portugueses que consti-
tuam exemplos de inovação na
sua actividade empresarial nos
países onde estão inseridos e que
tenham a residência no estran-
geiro há mais de 5 anos.
Os processos de candidatura
deverão ser submetidos à COTEC
Portugal, através do endereço
electrónico diaspora@cotec.pt
até ao dia 31 de Março de 2009.
www.cotec.pt/diaspora
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O Grupo de Fados da Faculdade de
Medicina do Porto esteve na Bél-
gica,numa visita de alguns dias para
visitarem Bruxelas e Antuérpia e
teve a oportunidade de cantar em
vários restaurantes e associações
portuguesas.
“Tivemos a oportunidade de cantar
e tocar em restaurantes portugue-
ses e em duas colectividades. Foi
bom poder contar com o apoio da
Comunidade portuguesa” disse ao
LusoJornal André Silva, um dos
membros do grupo.
Os jovens cantam fado de Coimbra.
“Em Portugal ainda há muita gente a
cantar fado.Apesar de toda a histó-
ria do fado já remontar a várias
décadas, há muita gente famosa por
cantar fado”diz André Silva.“O Fado
de Coimbra talvez não tenha tanta
projecção mundial como o Fado de
Lisboa, que foi dado a conhecer ao
mundo cantado por Amália Rodri-
gues. No entanto as pessoas conti-
nuam a gostar e a reacção é sempre
positiva”disse ao LusoJornal.
O grupo cantou nos restaurantes

Algarve e Marquis de Pombal, tam-
bém cantou na APEB e na associa-
ção Emaüs,num casamento luso-ita-
liano e na Igreja de Ixelles.
“Fomos muito bem recebidos”

explica André Silva. “Já estamos
habituados a fazer estas pequenas
viagens ao estrangeiro e efectiva-
mente Bruxelas não foi a excepção
à regra: a Comunidade é sempre

muito receptiva a este tipo de
música e como somos um grupo de
estudantes, são sempre muito cari-
nhosas para connosco”.

■  Carlos Pereira

Grupo tocou e cantou para Portugueses

Grupo de Fados da Faculdade de Medicina do Porto
em digressão por Bruxelas e Antuérpia

Grupo de Fados da Faculdade de Medicina do Porto, em Bruxelas
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O trabalho “extraordinário” que as
mulheres portuguesas estão a fazer
no estrangeiro deve ser mais divul-
gado,defendeu na semana passada a
ex-Secretária de Estado das Comuni-
dades Manuela Aguiar.
“O percurso das mulheres tem sido
menos visível e menos estudado que
o dos homens no que se refere à
expatriação”, disse Manuela Aguiar,
actual Vereadora na Câmara de
Espinho e Presidente da assembleia-
geral da associação Mulher Migran-
te, no Congresso “Cidadãs da Diás-
pora”,que se realizou em Espinho.
Manuela Aguiar reconheceu que o
discurso soa a “feminista”, mas afir-
mou:“Não tenhamos medo da pala-
vra - feminismo é humanismo no
feminino”.
Também a Presidente da Fundação
Pro Dignitate, Maria de Jesus Barro-

so, que interveio na sessão de aber-
tura do congresso, falou na “discre-
pância” no relevo dado ao trabalho
de homens e mulheres,mas conside-
rou que, independentemente do gé-
nero,a Comunicação Social não dá o
devido destaque aos portugueses
que, “em vários pontos do mundo,
têm uma acção louvável, brilhante e
interessante”.
“Há uma insistência permanente nas
notícias negativas”, criticou a ex-pri-
meira-dama, que preferia ver divul-
gar-se que,“lá fora, há portuguesas e
portugueses extraordinários que
honram o seu país”.

■

Manuela Aguiar defende
maior divulgação
do trabalho das
emigrantes portuguesas

O cantor Tony Gama residente em
França, acaba de lançar no mercado
belga um novo disco intitulado “Ope-
rette Nostalgie”.
O CD é composto de 12 títulos,
sendo 9 deles assinados pelo famoso
Francis Lopez,que fez de Tony Gama
o intérprete masculino principal nas
suas famosas Operetas.A maioria das
canções já são clássicas que foram
utilizadas nos espectáculos.
Neste Cd estão ainda incluídos “Les
Cloches de Lisbonne – Triste Madra-
goa” de Frederico Valério e João Bas-

tos,numa adaptação de Francis Blan-
che (Fado misto interpretado em
português e francês),dois novos títu-
los “Pedras morenas”de Tony Gama e
S. Gama e “Matador de Bangkok” de
Gaby Nouard,Tony Gama e D. Rein-
gold.
Tony Gama diz-nos que o lançamen-
to deste CD,faz parte da exigência da
distribuidora, de lançar um disco
pelo menos todos os dezoito meses.
Este trabalho é um produto da “Trevo
da Música”, é distribuído pela “Ma-
riane Mélodie”, encontra-se à venda
nas lojas Fnac,em alguns mercados e
supermercados. O disco também é
distribuído em França.
Tony Gama anunciou-nos ainda que
um novo disco já está gravado em
português com dez inéditos, e estará
à venda muito em breve. O cantor
continua a interpretar “Revista Musi-
cal”,ultimamente trabalha um pouco
mais com a Comunidade portugue-
sa, assim como em Portugal.

■ José Lopes

Tony Gama lança “Ope-
rette Nostalgie” na Bélgica
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José Lima é paraplégico com 80%
de incapacidade e desempregado,
sobrevivendo apenas com uma
pensão que está abaixo dos 200
euros por mês. Por isso, está a pro-
gramar uma viagem em handbike
do Norte de Portugal até
Bruxelas, para ao longo dos 2.500
km do percurso protestar, em
Espanha, França e Bélgica,“contra
as leis que esquecem as pessoas
que não podem trabalhar (neste
caso os deficientes) e que são tra-
tadas exactamente como pessoas
‘normais’”.
José Lima quer vir a Bruxelas “pa-
ra perguntar ao Sr. Durão Barroso
se vai continuar a permitir, que na
Europa comunitária, e em Parti-
cular em Portugal, se abandonem
os deficientes à sua sorte, obri-
gando-os a passarem fome, frio, e
a uma luta diária num esforço so-
bre humano para poderem pagar
os altos alugueres das paredes e
do tecto que os abriga e escon-

de”.
José Lima tem uma handbike, mas
diz não ter dinheiro para comprar
a água e algum alimento, que
necessitará durante os 30 dias da
viagem. “Neste momento estou

ainda a fazer um estudo mais pro-
fundo da viagem e das suas impli-
cações a nível prático. Quais as
estradas secundárias que vou uti-
lizar, quais os hotéis onde posso
ficar, adaptados para deficientes,

etc.” diz ao LusoJornal. José Lima
está a pensar sair de Viana do
Castelo no dia 14 de Agosto e che-
gar a Bruxelas 30 dias depois, per-
correndo 85 km por dia. “Quero
estar em Bruxelas, antes da elei-
ções legislativas de Portugal, que
estão previstas entre 14 de Setem-
bro e 14 de Outubro”.
José Lima necessita de patrocí-
nios para cobrir os gastos ineren-
tes à viagem e eventualmente
refeições e sítios para pernoitar
sem ter de recorrer a hotéis.
Quem sabe se os leitores do Luso-
Jornal o podem ajudar?

■ Carlos Pereira

Contactos de José Lima
258 838 078 / 969 268 970
vpcr@clix.pt
http://webleones.home.sapo.pt
http://vpcr.planetaclix.pt
www.editalivros.com

Quer denunciar a forma desumana como os deficientes são tratados

Paraplégico português vem de cadeira de rodas a Bruxelas
para se encontrar com Durão Barroso

José Lima vai viajar nesta cadeira entre Viana e Bruxelas

D
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Orfeu: Conversa
sobre os livros
do Rafa
Os livros ‘Rafa e as Férias de
Verão’ e ‘Rafa e a Liberdade’ de
Fátima Pombo vão ser apresenta-
dos por Ângela Jesus, no pró-
ximo dia 28 de Março, às 18
horas, na Livraria Orfeu, Rue du
Taciturne 43, em Bruxelas.
“Rafa é um adolescente normal
do século XXI. Aos 15 anos, vai
deixando de ser imberbe a pou-
co e pouco, as borbulhas não
têm pudor em assaltá-lo, os pais
estão divorciados, tem duas
irmãs e toca bateria. ‘Rafa e as
férias de Verão’ é o primeiro
livro da colecção ‘Os Livros do
Rafa’, de Fátima Pombo, autora
de vários romances onde a
música tem sempre lugar. Este
jovem baterista que está a apren-
der a ser homem conta, na pri-
meira pessoa, as peripécias da
sua vida, principalmente aquelas
que contam com a companhia
de Pilar, objecto da sua paixão,
que o faz começar a não com-
preender as mulheres. Uma mãe
distraída que o faz perder a
calma e um pai ‘de ontem’ com-
pletam o quadro da vida deste
rapaz, que é igual aos outros
todos. E isso é, provavelmente, o
mais aliciante desta colecção”.

Encontro Mundial
de Pessoas com
Deficiência
O Gabinete do Secretário de
Estado das Comunidades Portu-
guesas vai realizar o II Encontro
Mundial de Pessoas com Defi-
ciência, em Lisboa, de 20 a 26 de
Abril próximo.
O evento destina-se a cidadãos
portugueses residentes no es-
trangeiro, portadores de defi-
ciência, e integrará a realização
de um Fórum para troca de
impressões e experiências.
As candidaturas deverão ser
efectuadas junto da Embaixada
de Portugal em Bruxelas onde o
interessado deverá preencher
um formulário para esse efeito,
até ao dia 24 de Março ou ende-
reçá-las para o e-mail:
jfaria@mne.gov.pt, até ao dia 31
de Março.
A selecção dos participantes te-
rá em consideração as condi-
ções médicas das pessoas com
deficiência, bem como o facto
de ser a primeira vez que visitam
o nosso país.

A Livraria Orfeu, em Bruxelas,
inaugurou no passado dia 17 de
Março a exposição de pintura
“Máscaras Rituais do Douro e
Trás-os-Montes” de Balbina Men-
des que pretende com este tra-
balho “divulgar um património
com dimensão mágica única e
pouco conhecida”.
A autora procurou evocar nas
máscaras de grandes dimensões
em óleo sobre tela “os enigmáti-
cos e ancestrais ritos do interior
norte de Portugal”. As máscaras
que serviram de base ao trabalho

de Balbina Mendes saem à rua
anualmente por ocasião das anti-
quíssimas festividades do solstí-
cio de Inverno, de 25 de Dezem-
bro a 6 de Janeiro, ou no Carna-
val.
“A mim interessa-me principal-
mente a riqueza cromática das
máscaras”, disse a pintora à Agên-
cia Lusa, acrescentando que “to-
das as máscaras existem”, tendo-
se ela limitado a “recreá-las”.
A “exposição” inaugurada é, na
realidade uma “pré-apresentação”
de 13 telas que serão alargadas a

30 e apresentadas na Bienal de
Máscaras de Bragança de Dezem-
bro a Janeiro em Bragança.
A exposição “Máscaras Rituais do
Douro e Trás-os-Montes” integra
um projecto mais amplo que
inclui a produção de um livro e
um dvd, assim como a sua apre-
sentação de Norte a Sul de Por-
tugal e no estrangeiro.
Nascida em 1955 em Malhadas,
Miranda do Douro, Balbina Men-
des realizou em 1989 no Porto a
sua primeira exposição pública
que foi seguida de muitas outras

em Portugal e no estrangeiro. Bal-
bina Mendes dedica-se actual-
mente em exclusivo à pintura,
depois de ter partilhado esta sua
paixão durante muitos anos com
o ensino.
A Livraria Orfeu desenvolve há
vários anos uma actividade signi-
ficativa em várias áreas culturais,
principalmente na divulgação de
autores portugueses.

■

“Máscaras Rituais do Douro e Trás-os-Montes”

Máscaras de Balbina Mendes na Livraria Orfeu



A loja de brinquedos ‘Le Chat Parti’
situada em Bellefontaine, vai festejar
brevemente o seu primeiro aniver-
sário. Um espaço mágico para as
crianças, completamente colorido
de uma ponta à outra que atrai de
imediato o olhar do cliente e que
fascina muito rapidamente os mais
novos.“A loja é um mundo cheio de
cor, alegria e divertimento onde se
encontram brinquedos,jogos e aces-
sórios para bebés e crianças dos 0
aos 12 anos escolhidos com base no
potencial educativo,ética de fabrico
e qualidade dos materiais utiliza-
dos”, começa por referir Raquel
Devillé, proprietária da loja.
Brinquedos originais, engraçados e
que nos dão logo a vontade de os
levar para casa, é o que se encontra
essencialmente no ‘Le Chat Parti’,
especialmente decorado por arqui-
tectos portugueses. Um enorme
queijo serve de candeeiro, bonecas,
peluches, puzzles, mantas e uma
série de jogos pedagógicos enchem
as prateleiras dando vida e sobre-
tudo ânimo aos móveis da loja, que
faz sonhar qualquer criança. “Le
Chat Parti é uma loja ética que se
caracteriza por representar no
Benelux marcas de artesanato urba-
no português,nomeadamente bone-
cas da marca ‘Matilde Beldroega’ e
outras marcas de brinquedos origi-
nais fabricados na Europa”.
No que diz respeito à China (o que
preocupa alguns pais no que diz res-
peito ao fabrico), Raquel Devillé
afirma não ter problema algum com
os produtos chineses que vende, a
partir do momento em que respei-

tam a certificação de segurança.
“Contudo vou no futuro dar priori-
dade aos produtos fabricados na
Europa”, acrescenta. A segurança
dos brinquedos é sem dúvida um
dos factores importantes para os
pais na compra de um brinquedo,
porém segundo Raquel Devillé, a
maioria procura a originalidade, a
qualidade e o design do brinquedo.
“Tento sempre procurar a originali-
dade o que deixa os clientes maravil-
hados, pois é raro aqui na região
encontrar-se este tipo de brinque-
dos que eu tenho à venda e de mo-
do que tento sempre privilegiar a
distinção entre a minha loja e as ou-
tras”, confia ao LusoJornal.
Criada por uma lisboeta, Raquel da
Conceição, veio para a Bélgica há 4
anos com a intenção de estagiar na
Comissão Europeia, “finalmente co-
nheci aqui o meu marido e instala-

mo-nos no Sul da Bélgica perto do
Luxemburgo, onde eu inicialmente
me queria instalar. Mas para não
ficar muito longe de casa decidi
abrir esta loja de brinquedos, o que
também não era à partida o que eu
pretendia vender, mas finalmente
após reflexão e porque gosto muito
de brincar, e que é também uma
actividade que me diverte bastante,
acabei por optar por esta solução”,
explica.
Foi a pensar não só nos pais mas
também nos familiares, amigos e
todos aqueles que procuram um
presente original para um nasci-
mento, aniversário ou outro evento,
que Raquel Devillé abriu ‘Le Chat
Parti’. Aos poucos vai experimen-
tando alguns brinquedos com a sua
filha, mas sem no entanto a mimar
completamente. “Impressiona-me
imenso ver os miúdos com tantos

brinquedos, é mesmo demasiado,
nesse aspecto eu sou rígida com a
minha filha, ela tem claro, brinque-
dos bem específicos para a sua
idade, mas tudo muito controlado”,
diz a sorrir.
Recentemente foi à Feira dos brin-
quedos de Nuremberg muito conhe-
cida, onde teve novas ideias para
renovar a sua mercadoria.Muito bre-
vemente vai ter à venda alguns equi-
pamentos para crianças deficientes,
teclados ou jogos que permitirão
ajudar a produzir correctamente os
sons, entre outros.“Sempre me inte-
ressei desde o início por esse tipo
de produtos,o que é muito difícil de
encontrar, e agora vou finalmente
poder vender”.
Um dos projectos para a Portuguesa
seria abrir uma dia uma loja em
Portugal,“a gestão seria feita aqui ob-
viamente,pois,não pretendo regres-
sar a Portugal nos próximos tempos,
mas por enquanto nada de con-
creto, mas quem sabe mais tarde?”
Para as famílias mais atarefadas e que
têm pouco tempo para se de deslo-
car, podem também comprar
online, no qual a loja propõe um
catálogo de venda.

■ Clara Teixeira

Le Chat Parti
Rue des Prisonniers Politiques 279
6730 Bellefontaine
Tel/Fax: +32 63 23 23 53
www.lechatparti.com
Loja online: lechatparti.appee.com

Primeiro aniversário da loja “Le Chat Parti”

Portuguesa cria loja de brinquedos no Sul da Bélgica
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“Le Chat Parti”em Bellefontaine, no sul da Bélgica
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O Rider Café
reabriu com nova
gerência e um
novo conceito

Num ambiente de alegria e
festa o novo proprietário do
Rider Café,António Silva, expli-
cou que este espaço irá ter um
‘new concept’ mais amplo e
mais aberto ao público interna-
cional.

É um espaço moderno e convi-
dativo, onde poderá tomar uma
bebida com os amigos e ouvir
boa música. Os vários ecrãs ins-
talados permitir-lhe-ão de apre-
ciar vídeos musicais ou de
espectáculos enquanto confra-
terniza. Um serviço e uma ima-
gem de qualidade é a grande
aposta deste projecto, ao qual
António Silva dedica todo o seu
tempo disponível. A inaugura-
ção foi em grande com uma
grande afluência de jovens de
todas as nacionalidades.

■ Paulo Carvalho

www.rider-cafe.be

APEB tem
nova Direcção
Finalmente foi eleita uma nova
Direcção para a associação APEB:
Presidente: Francisco Gaita
Monho
Vice-Presidente: José Maria
Carrapiço
Tesoureiro: Álvaro Hortas
Secretária: Liliana Amaro
Vice-Secretária: Isabelle Steger
Vogais: David Martins,Vanda
Carvalho e Joaquim Alexandre.
A eleição ocorreu à terceira
Assembleia Geral, não tendo
havido candidatos nas duas pri-
meiras vezes, conforme noti-
ciado na última edição do
LusoJornal.

Quando os homens decidem fazer
surpresas às mulheres, costuma ser
coisa em grande. Desta vez, um
grupo de homens da associação
Emaüs,em Bruxelas,decidiu investir
a cozinha da colectividade e prepa-
rar o almoço para as mulheres,
mesmo se uma semana depois do
Dia Internacional da Mulher.
Sem avental, sem touca e sem pre-
tenções,o grupo masculino,dirigido
por Mário Campolargo, meteu mãos
à obra, de forma determinada. E
durante toda a manhã, preparou
uma “Carne de Porco [quase] à
Alentejana”e um Bacalhau que rega-
lou os quase 60 convivas que se
apresentaram para almoçar.
O mais difícil parece ter sido acertar
com as doses,mas com cálculos cer-
tamente complicados e com a ajuda
de um quadro excell, Mário Cam-
polargo preparou a ementa, onde
não faltaram as saladas e as sobreme-
sas.
Na opinião de quem comeu, “está
tudo muito saboroso” mesmo se há
quem desconfie que o grupo foi aju-
dado por alguma mulher que, “de
calças,para não dar tanto nas vistas”
se introduziu secretamente na co-
zinha para não deixar mal os valen-
tes cozinheiros. Tal continua ainda
por provar,mesmo se a RTP interna-
cional vai difundir, brevemente, no

quadro do programa Europa Contac-
to, uma reportagem sobre esta ini-
ciativa. Há quem espere pela repor-
tagem para saber se foram efectiva-
mente os cozinheiros improvizados
que prepararam a carne, o bacalhau
e a salada.
No fim do almoço, não faltou uma

rosa para cada mulher presente e a
animação esteve a cargo do grupo
de fados da Faculdade de Medicina
do Porto que aproveitou a sua passa-
gem pela capital belga para partilhar
o repasto masculino da associação
Emaüs.
Contentes com o resultado, as mu-

lheres pedem mais iniciativas deste
género, mas a Presidente da associa-
ção não resistiu e confeccionou uma
travessa com peixe frito para o prin-
cipal mentor da iniciativa.
O LusoJornal não sabe quem acabou
por lavar a louça!

■ Carlos Pereira

Uma semana depois do Dia Internacional da Mulher

Homens da associação Emaüs
prepararam almoço para as mulheres

Aspecto geral da sala da associação Emaüs, durante o almoço confeccionado pelos homens
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Depois de alguns anos de prepara-
ção, foi definitivamente criada no
passado dia 23 de Março, a Fede-
ração das Associações Portuguesas
na Bélgica.“É uma realidade:o dia 23
de Março ficará marcado como a
data na qual o movimento associa-
tivo português da Bélgica decidiu
unir-se em torno da criação de uma
Federação de Associações”escreve o
Conselheiro das Comunidades Pedro
Rupio,que organizou várias reuniões
até que o processo teve agora um
“fim feliz”.
Os dirigentes associativos responde-
ram em peso ao convite que lhes foi
dirigido pois participaram cerca de
30 pessoas na reunião. As associa-
ções Alma e Benfica, APEB, Elvas,
Emaús, Federação Portuguesa de
Futebol na Bélgica, FC Porto, Força
Luso-Descendente, Gente-Ainda,
Lusobiker’s,MAR,Associação de Pais,
A Ponte e Vila Real são as organiza-
ções fundadoras da Federação das
Associações Portuguesas na Bélgica
(FAPB). No entanto, participaram
também como observadores as asso-
ciações Câmara de Comércio Luso-
Belga e o Clube dos Trabalhadores
Portugueses de Liège.
O processo foi iniciado pelo anterior
Conselheiro das Comunidades, Fran-
cisco Barradas e, depois da sua elei-
ção, Pedro Rupio decidiu deitar
mãos à obra para concretizar enfim
esta velha aspiração.
Foram organizadas várias reuniões
de preparação para análise dos esta-
tutos e do regulamento interno da
Federação. Foi na reunião de 25 de
Fevereiro que decorreu nas instala-
ções do Consulado de Portugal, em
Bruxelas, que os dirigentes associati-
vos presentes (Câmara de Comércio
Luso-Belga, Elvas, Emaús, Federação
Portuguesa de Futebol na Bélgica,FC
Porto, Força Luso-Descendente, Lu-

sobiker’s,Associação de Pais e A Pon-
te) aprovaram por unanimidade o
regulamento interno elaborado por
uma Comissão de trabalho que tinha
sido formada na reunião anterior.
Como referido no regulamento inter-
no, cada associação pode enviar 2
delegados à Assembleia Geral da
federação, tendo cada um destes
direito de voto (2 votos por associa-
ção) para eleger os 9 corpos geren-
tes: 5 membros para a Direcção, 2
membros para o Conselho Fiscal e 2
membros para a Mesa da Assembleia.
Na Assembleia Geral será apresen-
tada uma lista de todos os delegados
presentes, por ordem alfabética,
onde a eleição será efectuada por
voto secreto. A designação dos car-
gos será feita na base da votação obti-
da e na ordem seguinte: Presidente,

Vice-Presidente, Secretário, Tesou-
reiro e Vogal para a Direcção; Pre-
sidente e Secretário para o Conselho
Fiscal; Presidente e Secretário para a
Mesa da Assembleia.
Na reunião desta semana,a constitui-
ção da Federação foi aprovada pela
totalidade dos delegados das associa-
ções e ficou decidido a marcação de
uma nova reunião entre os dirigentes
associativos de modo a eleger os
futuros corpos gerentes da Federa-
ção. Para isso, 4 elementos propuse-
ram-se para apoiar o Secretariado
Provisório com o objectivo de orga-
nizar o próximo encontro da melhor
forma possível.
Os actuais membros do Secretariado
são:António Gomes (Emaús), Batista
Dias (Ass.Pais),Francisco Barradas (A
Ponte), Marta Bernardino (Força

Luso-Descendente),Miguel de Sá (FC
Porto),Sérgio Ribeiro (Elvas) e Pedro
Rupio (Conselheiro das Comunida-
des Portuguesas).
“A diversidade da constituição do
Secretariado Provisório é já uma
amostra da riqueza e da força que
tem a Federação graças à sua referida
diversidade” diz Pedro Rupio. O Se-
cretariado reunir-se-á provavelmente
no Domingo dia 29 de Março e infor-
mará todas as associações da data
escolhida para a eleição dos corpos
gerentes da Federação.

■ 

Numa iniciativa do Conselho das Comunidades

Nasceu a Federação das Associações Portuguesas

Fundadores da Federação das Associações Portuguesas na Bélgica

D
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Cidadão Belga
detido em
Portugal por trá-
fico de droga

A “Operação Tridente” da Polícia
Judiciária, em colaboração com
a GNR e a Polícia Nacional es-
panhola, resultou “numa das
maiores apreensões de haxixe
dos últimos três anos”, afirmou o
Director nacional da PJ, Almeida
Rodrigues.
A operação garantiu a apreensão
de mais de sete toneladas de
haxixe (7.250 quilos) e a deten-
ção de seis pessoas de três
nacionalidades (belga, inglesa e
marroquina), seis lanchas com
motores de grande potência e
duas viaturas todo-o-terreno,
referiu o coordenador da PJ,
António Sintra.
O Coordenador da operação,
António Sintra, revelou à Agên-
cia Lusa que “este modo de ope-
ração é relativamente novo para
a Polícia Judiciária (PJ)”, neste
caso o tráfico de haxixe com
destino à Europa tinha por base
“uma empresa legal com sede
social na Moita”, na margem Sul
do Tejo, que se dedicava ao alu-
guer de embarcações de recreio
para pesca e passeios no mar.
A maioria da informação deste
processo teve origem na Polícia
Nacional espanhola, que “já
acompanhava as actividades cri-
minosas há cerca de seis meses”,
afirmou o Comissário chefe Ri-
cardo Touro, daquela força de
segurança de Espanha, durante a
conferência de imprensa hoje à
tarde junto à Torre de Belém, Lis-
boa, sob fortes medidas de segu-
rança.
O representante da Unidade Na-
cional de Combate ao Tráfico de
Estupefacientes (UNCTE) da PJ,
António Sintra, e o comissário
chefe espanhol garantiram que
“vão continuar a investigar as
ramificações da organização in-
ternacional”, com uma base
importante em Portugal e “liga-
ções transnacionais”, conside-
rando como uma “organização
importante no tráfico interna-
cional de haxixe”.

LusoJornal
www.lusojornal.com

0485 89 84 09



Eventos12 LusoJornal Belgique n°38 - mars 2009

Organizado por Paulo Carvalho, Portugalnet e A Ponte

Festa de solidariedade para ajudar Anabela
De um dia para o outro Anabela
viu a sua vida dar uma volta ines-
perada. Um acidente de viação fez
com que Anabela se encontrasse
amarrada a uma cama de hospital
sem poder continuar a sua vida
normal.
A sua esperança está numa opera-
ção que só poderá ser realizada
em Cuba ou na Suíça e para a qual
precisa de ajuda. Os amigos toma-
ram a iniciativa de contactar
Paulo Carvalho no intuito de aju-
dar a Anabela a conseguir ajuda
financeira para realizar este
sonho.
Numa parceria entre o Portugalnet e
a Associação A Ponte, Paulo Car-
valho disponibilizou-se para orga-
nizar uma festa de solidariedade
para ajudar a recolher parte dos
fundos necessários para o paga-
mento da viagem e a operação,
custos estes que serão muito ele-
vados. A viagem de Anabela terá
requisitos especiais visto o seu
estado de saúde e a sua incapaci-
dade de se movimentar sozinha.
Esta não é, nem será com certeza,
a primeira ou a última festa de
solidariedade que Paulo Carvalho
irá organizar, tendo em conta que
frequentemente é solicitado para
ajudar este tipo de causas. Para
realizar esta festa recorreu à boa
vontade de alguns artistas portu-
gueses, pessoas que se prontifica-
ram a ajudar na organização e
claro está às empresas portugue-

sas que são sempre muito solidá-
rias com este tipo de causas e se
disponibilizam a participar com
ajuda financeira.
Esta festa irá ter lugar no dia 2 de
Maio, em Ixelles, na escola junto
aos lagos, na rue Alphonse de
Witte, 37 e contará com a pre-
sença de vários artistas e uma
tômbola.
Infelizmente, este é mais um caso
dos muitos que conhecemos ou
que nos entram em casa todos os
dias através dos noticiários televi-
sivos. A nossa esperança é que
cada vez menos se verifiquem
estas situações graves e que as
pessoas tomem consciência dos

perigos, sobretudo os jovens.
Quando o período de férias chega
todos querem chegar o mais
rápido possível, mas afinal o
essencial não é chegar depressa
mas sim chegar e voltar em segu-
rança.
Nas palavras de Paulo Carvalho, a
Comunidade portuguesa é uma
Comunidade solidária e por isso o
organizador está convencido que
irão aderir em massa e que irão
ajudar a Anabela a dar um passo
imprescindível para melhorar a
sua qualidade de vida.

■

Anabela necessita do apoio de todos

D
R

«Linha de passe» de W. Salles
en exclusivité à Wolubilis

Le 10 avril, à 20h00, découvrez en
avant-première et en exclusivité à
Wolubilis, le dernier film du célèbre
réalisateur brésilien Walter Salles,
«Linha de passe».
«Linha de passe» (1h48) est un drame
de Walter Salles et Daniela Thomas,
avec Sandra Corveloni, João Baldas-
serini, José Geraldo Rodrigues...
Pour illustrer le Brésil et ses condi-
tions de vie, le réalisateur Walter
Salles (‘Diários de motocicleta’,‘Abril
Despedaçado’, ‘Central do Brasil’) et
son inséparable scénariste et co-réali-
satrice Daniela Thomas n’ont pas
leur pareil. Pour leur dernier film, les
deux cinéastes parlent du Brésil d'au-
jourd'hui, pays contrasté où règnent
à la fois richesse et pauvreté. Ils cap-
tent avec justesse les espoirs et les
illusions de milliers d'habitants de ce

pays en pleine transformation.
La vie quotidienne d’une famille pau-
vre de São Paulo. Au cœur de cette
ville en transe, quatre frères essaient
de se réinventer de manières diffé-
rentes.Reginaldo, le plus jeune,cher-
che obstinément son père; Dário
rêve d'une carrière de footballeur,
mais l'âge, 18 ans, le rattrape; Dinho
se réfugie dans la religion tandis que
l'aîné, Denis, déjà père d'un enfant,
gagne difficilement sa vie.Leur mère,
Cleusa, femme de ménage qui élève
seule ses quatre enfants nés de pères
différents, est à nouveau enceinte.A
l'image d'un Brésil en état d'urgence
et en crise identitaire,tous cherchent
une issue.
Film âpre et sans concession, «Linha
de passe» est porté par la perfor-
mance des interprètes.

“Linha de Passe”

D
R
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A Comunidade portuguesa jun-
tou-se uma vez mais para apoiar a
vinda de uma equipa portuguesa
a Bruxelas. O Sport Clube de
Braga deslocou-se a Liège e como
não podia deixar de ser os adep-
tos portugueses responderam
“presente”.
Numa iniciativa do FC Porto de
Bruxelas, vários transportes foram
organizados a partir da sua sede
“O Castiço” e os adeptos começa-
ram a festa logo à partida de
Bruxelas. Confiantes que a equipa
portuguesa iria levar a melhor
deste encontro, a Comunidade
portuguesa juntou-se para dar
apoio e aproveitar assim para um
convívio animado. As cores eram
bem visíveis, desde o azul do
Porto ao vermelho do Braga, pas-
sando pelas cores da bandeira
portuguesa, tudo preenchia o
ambiente animado que se vivia já
à partida de Bruxelas.
José Carlos, Presidente do FC
Porto de Bruxelas diz que sempre
que possível organizam este tipo
de saídas pois para além da von-
tade de apoiar as equipas portu-
guesas é também uma forma de
fomentar o convívio entre a Co-
munidade e de reencontrar pes-
soas que vivem fora de Bruxelas.
Muitos dos Portugueses que
vivem fora da capital aproveitam
estas oportunidades para se des-
locaram a Bruxelas e juntaram-se
aos seus compatriotas.“O futebol
é um desporto que move montan-
has e o que é que nós não faze-
mos para podermos apoiar as nos-
sas equipas quando estas se deslo-
cam ao estrangeiro? Juntamo-nos
e vamos todos, mesmo que não
seja a nossa equipa! É sempre
uma equipa portuguesa que joga
contra uma equipa estrangeira”.

Miguel Desa diz que sempre que
lhe é possível acompanha as equi-
pas portuguesas, não só em
Bruxelas mas também quando
estas se deslocam a países frontei-
riços, tais como a França, o Lu-
xemburgo, a Alemanha ou mesmo
a Holanda. É sempre um prazer
poder apoiar os nossos.
De preferência gostaria que as
equipas portuguesas ganhassem
sempre, mas, nem sempre esse
sonho é realizável… mas enfim
vale pelo espectáculo e pelo con-
tacto com os compatriotas. Às ve-
zes acontece de nos reunirmos
mesmo com familiares e amigos

que vêm por exemplo de França e
que aproveitam o jogo de futebol
para confraternizar. Encontramo-
nos todos e é uma grande festa.
Desta vez, a equipa portuguesa
saiu vencedora pelo bom resul-
tado que trazia de Portugal de 3-0
este jogo ficou com um resultado
de 1-1. Não só vencedora pelo
resultado dos dois jogos mas tam-
bém pelo excelente espectáculo
de futebol que proporcionou aos
adeptos presentes.

■ Paulo Carvalho

Transportes organizados pelo FC Porto de Bruxelas

Portugueses deslocaram-se a Liège para apoiar o Braga

Um dos grupos de apoiantes do Braga, à saída de Bruxelas
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Poesia

Os Ditadores

1
Eles, os grandes ditadores
Deixaram seus nomes gravados;
Alguns por serem opressores,
Chegaram a ser condenados,
Outros passando por libertadores,
Tentando todo o mundo enganar,
Deixam para trás o horror
Só pensando em matar.

2
Este último diz-se democrático
E até passa por bom católico;
O que ele quer é passar por simpá-
tico
É um maníaco diabólico.

3
Se o Deus dele existe,
Terá de o castigar;
Outra roupa terá de vestir
E até terá de mendigar.

4
O seu objectivo foi tudo demolir
O que pela frente encontrava
Tudo tentou destruir
Até velhos e crianças matava.

5
E a guerra vai andando
E os inocentes vão morrendo
Porque entre eles se vão matando
E o ditador continua vivendo.

6
Não faltaram os engraxadores
Para dizerem amém à vontade
Dos senhores libertadores
Que só falam em liberdade
Encandeando os opositores
E disso até têm vaidade
Vão instalando horrores
Isso é uma realidade

7
Não têm direito a perdão
Pelos crimes cometidos
E ficarão um dia certamente na
escuridão
Os ditadores serão sempre venci-
dos,
Disso não tenhamos ilusão
Eles nem mereciam ser defendi-
dos.

■ Álvaro Hortas

Adivinhas
poéticas

Entre Faro e Lisboa te vou encontrar
Da tua província és capital
Tens sempre pão para dar
Chamam-te o celeiro de Portugal

Na escola és utilizada
O teu peso vale ouro
Estás muito numerada
Moras à beira do Douro

■ Álvaro Hortas

Senhor empresário
tenha confiança
no LusoJornal

www.lusojornal.com
0485 89 84 09



Federação Trabalhista de Futebol

Alma & Benfica ultrapassou FC Porto de Bruxelas
equipas lideram campeonato amador de futebol belga
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Alma Benfica
regressou ao
comando do
Campeonato

As equipas portuguesas conti-
nuam em destaque no compeo-
nato da primeira divisão da
Federação Trabalhista de futebol
belga.
Mas desta vez,o Alma Benfica,que
já está habituado a estar na mais
alta marcha do pódio, voltou ao
primeiro lugar, ultrapassando o
FC Porto que esteve sempre em
primeiro lugar na grelha classifica-
tiva, desde o princípio do ano.
Tradicionalmente o Alma Benfica
começa mal o ano, mas depois
tem sempre equipa para recupe-
rar e ultrapassar toda a gente.
Quem sabe se desta vez volta a
ganhar o campeonato, pelo ter-
ceiro ano consecutivo? E como
vai reagir o FC Porto que não
quer deixar fugir esta oportuni-
dade de ganhar o título?

Equipes
FTF - Division 1

J Pt
1Alma Benfica 20 46
2Porto 19 43
3Milli Genclik 19 38
4Fenerbahce 20 35
5Bayrampasa 20 33
6Vila Real 19 29
7Belenenses 21 28
8Cad Ixelles 22 27
9Lmia 20 26

10Fcab 21 24

Equipes
FTF - Division 2

J Pt
1Oasis 20 49
2Sonatracht 20 49
3Bosphore 23 42
4Aksehir 19 39
5La Louve 1 20 37
6Campomaiorense 20 34
7Sezurense 22 28
8Beira Alta 18 26
9Os Lusitanos 20 26

10Penalva 22 18
11Usakspor 2 20 15
12Riesina 21 13

Equipes
FTF - Division 4

J Pt
1Fc Oran 22 51
2Capitano 06 21 48
3New St. Guidon 19 40
4Real Molenbeek 19 40
5Bienvenue 20 37
6Old Ketje 21 35
7Los Extranos 21 34
8U.Marolles 21 25
9Charlemagne 23 20

10Postiers 20 20
11Eendracht 20 16
12Hellas 20 12

Equipes
FTF - Division 3

J Pt
1Incontro Sport 21 49
2Savio Molenbeek 21 49
3Fc Rose 22 45
4Milanello Evere 22 40
5Olympic Bxl 21 38
6Renaissance 21 36
7Portugal 21 32
8Germinal 22 29
9Suskewiet 22 26

10Evasion St. Josse 22 23
11Vila Real 2 22 18
12La Louve2 22 17
13Anatolie 95 20 16
14Royal Eveil 21 10

■ Resultados no dia 24 de Março, segundo dados disponíveis no site internet da Federação

11Midar 20 18

13Belenenses 23 5
14X 0 0

12Bosna 20 10
13Vimieirense 19 9
14

13Usakspor 1 21 12
14

Senhor empresário

tenha confiança

no LusoJornal

0485 89 84 09

www.lusojornal.com

Jogador luso-descendente tem apenas 16 anos

Diogo Ribeiro vai ingressar no Standard de Liège em Julho
Com apenas 16 ans, o jovem luso-
descendente Diogo Inácio Ribeiro
vai integrar a partir do mês de Julho
a equipa do Standard de Liège de
menos de 17 anos. Um sonho incrí-
vel que a família Ribeiro vai concre-
tizar com este grande salto do jovem
futebolista que aguarda ansiosa-
mente a partida para uma nova aven-
tura.“A equipa do Standard de Liège
é uma das melhores equipas belgas,
que ganhou o campeonato no ano
passado, e na qual jogou o nosso
compatriota Sérgio Conceição,
considerado o melhor jogador na
Bélgica. Ao acolher o Diogo, é não
só uma enorme chance para ele,mas
como é óbvio um grande orgulho
para toda a família”, começa por
declarar Hélio Ribeiro,pai do Diogo.
Observado e bastante apreciado
pelos técnicos do Standard de Liège,
o luso-descendente foi de imediato
convocado no início do ano para
passar os testes decisivos na sua inte-
gração.“As equipas do Benfica e do
Sporting também estavam interessa-
das nele e esteve quase a ingressar o
Benfica, mas o destino decidiu de
outra maneira”, diz a sorrir. Diogo
Ribeiro manifestou-se bastante con-
tente e pronto para integrar na sua
nova equipa, “2 amigos meus já
jogam no Standard de Liège, de
modo que a adaptação será mais fá-
cil”, disse com optimismo. Embora

um pouco receosos e tristes por
verem o filho afastar-se de casa,
Hélio Ribeiro e a esposa confiam no
bom enquadramento que irá benefi-
ciar o filho em Liège. Com dois trei-
nos por dia,Diogo Ribeiro terá aulas
da parte de manhã e usufruirá de
boas condições para poder alternar
o desporto com os seus estudos.
“Esta ida só poderá ser benéfica para
ele, pois, contrariamente aqui, irá ter
melhores condições, com meios
financeiros mais importantes, e por
conseguinte uma melhor estrutura
para ele poder avançar ainda mais.
Paralelamente poderá seguir os estu-
dos, o que é sem dúvida muito
importante. Enquanto actualmente,
tem pouco tempo para estudar,
devido ao tempo perdido na deslo-
cação e lá será tudo muito mais prá-
tico”, explica ao LusoJornal. En-
corajado pela família e amigos,
Diogo Ribeiro está consciente de
que se trata de uma grande oportu-
nidade para ir o mais longe possível
enquanto jogador, mas não esquece
de que será uma tarefa árdua que lhe
vai exigir mais esforços e mais cora-
gem.“O meu objectivo é concentrar-
me ao máximo no futebol e dar tudo
por tudo para ir o mais longe possí-
vel. Na verdade, gostava mais tarde
de viver apenas do futebol, mas se
não conseguir, vou tentar então
dedicar-me às línguas latinas, para as

quais tenho muitas facilidades de
aprender e talvez lançar-me na tra-
dução”, declara. “Mas isso só em
último recurso”, confessa com um
pequeno sorriso. Especialmente ani-
mado pelo pai, que o tem acompa-

nhado todos os dias no seu percurso
futebolístico e um grande apaixona-
do pelo futebol, o jovem luso-des-
cendente é também encorajado por
todos aqueles que acreditam no seu
talento, a seguir a sua paixão e a

subir cada vez mais de nível.“Adoro
o futebol,aliás mais jovem joguei em
Portugal e mesmo aqui na Bélgica e
só parei porque fiquei lesionado no
joelho. Agora, de uma certa forma,
realizo o meu próprio sonho através
do meu filho, porque sinto que ele
tem competências para ir mais
longe pelo menos no campeonato
belga”, aponta com orgulho. Diogo
Ribeiro vai assim deixar a equipa do
UFC Bruxelas da 2° divisão para ves-
tir as cores vermelhas do n°11 do
Standard de Liège e posicionar-se
como médio atacante esquerdo, o
que faz lembrar um famoso Cris-
tiano Ronaldo, grande ídolo do jo-
vem luso-descendente. “Aqui em
Bruxelas, penso que já aprendi tudo
o que tinha a saber, por isso agora
pretendo desenvolver melhor o meu
jogo”, acrescenta Diogo.
O Luso-descendente irá assinar o
contrato dia 6 de Abril e contará a
partir de aí,com impaciência os dias
para enfrentar novas equipas e ten-
tar escalar de ano para ano um mel-
hor nível. Originário de Carcavelos,
apesar de ter nascido na Bélgica o
jovem diz não se considerar Belga,
mas Português. Quem sabe se um
dia, será reconhecido internacional-
mente e optará pela camisola verde
e vermelha  para defender a ban-
deira do país do seu coração.

■  Clara Teixeira

Federação ABSSA

Portugal FC continua a ter bons resultados
e a estar no meio da tabela classificativa da primeira divisão

Equipes
ABSSA - Division 1

J Pt
1Jefke FC 22 50
2La Loraine FC 1 22 49
3Brussels British 1 22 44
4Irlande FC 1 21 42
5Portugal FC 22 37
6Ettekijs Ch 1 21 29
7Goalois 1 22 29
8Besace FC 1 22 24
9Brussels LTC 1 21 23

10Laeken Tennis FC 21 23

Equipes
ABSSA - Division 2B

J Pt
1Nanzah FC 22 49
2Anatolie 95 FC 22 43
3Tourinnois FC 1 22 39
4Hellas Berchem 21 39
5New Inn FC 1 22 37
6No Limits Boys 22 36
7Apollon FC 22 32
8Choule Auderghem 22 29
9Centre FC 22 28

10Coin du Balai 22 26
11Saint Georges 1 22 25
12Jeun. SP Forest 22 22

Equipes
ABSSA - Division 6C

J Pt
1Longchamp 22 47
2Auderghem 21 45
3Tubifoot AS 21 44
4Drogenbos Vet FC 21 41
5ITT FC 3 22 41
6New Arquois 2 21 41
7Union Woluwe 20 29
8Tourinnois FC 4 21 29
9Old Ducks FC 22 23

10Auderghem RU 22 23
11Fbg. Brainoise 22 22
12Pangloss FC 2 21 19
13Campomaiorense 22 10
14Forestois SC 3 22 8

■ Resultados no dia 24 de Março, segundo dados disponíveis no site internet da Federação

11Babylone Aud. 22 22
12Forestois SC 1 22 22
13Enghien Amical 22 15
14Gast FC 22 15

13Virginal ASF 21 15
14Boavista FC 22 8

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: Cinema
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Actriz

Câmara

Cenário

Cerimónia

Cineasta

Cinema

Estúdio

Ficção

Figurante

Filmar

Filme

Imagem

Oscar

Papel

Realizador

Regras do SuDoKu:
Sudoku é um puzzle de colocação de números. O puzzle
contém algumas pistas iniciais.Cada coluna, linha e região
só pode ter um número de cada (de 1 a 9).
O objectivo é preencher todos os campos com números.
Cada linha de 9 números tem de incluir todos os algaris-
mos de 1 a 9 em qualquer ordem.
Cada coluna de 9 números tem de incluir todos os algaris-
mos de 1 a 9 em qualquer ordem.
E cada sub quadro 3x3 tem de incluir todos os algarismos
de 1 a 9 em qualquer ordem.
Resolver o problema requer apenas raciocínio lógico e
algum tempo.

SuDoKu do LusoJornal
9 6 3

3 9 4 6

7 8 9 5

8 2 1 5 9

5 1 7 3

3 7 6 2 8

4 5 3 2

3 2 1 9

1 5 6

Horóscopo

■ Carneiro
O enfoque vai para a reestrutu-
ração dos seus recursos finan-
ceiros. Terá que cortar com des-
pesas desnecessárias e reorgani-
zar as suas economias.

■ Touro
É uma altura ideal para lidar
com assuntos psicológicos e pa-
ra investigar aspectos ocultos.
Poderá manter uma agenda
apertada de trabalho conservan-
do toda a concentração.

■ Gémeos
Vai sentir-se exausto e tomará
medidas drásticas para acabar
com situações que estejam a es-
gotar a sua mente. As medidas
serão correctas mesmo que sinta
que perde algo importante.

■ Caranguejo
Nos próximos dias vai sentir-se
com poder e sente também que
pode comandar bem a sua vida.
Vai conseguir aquilo que quer e
irá adquirir tudo sempre de uma
forma diplomática.

■ Leão
Lidar com pessoas autoritárias
no trabalho também irá estar na
ordem do dia. Haverá um con-
fronto com alguém próximo de
si mas que perde a razão. 

■ Virgem
O futuro parece risonho: amor,
viagens, riquezas, sucesso edu-
cacional… tudo parece estar ao
ser alcance.

■ Balança
Hoje poderá ter atitudes incons-
cientes em relação à sua vida
financeira, o que lhe poderá
causar alguma instabilidade nes-
sa área de vida.

■ Escorpião
Parece que os progressos não
serão muitos nesta altura. Gosta-
ria de sentir-se livre mas é força-
do a perceber que há assuntos
por resolver que requerem a sua
atenção.

■ Sagitário
Há fantasmas do passado que
precisam de ser exorcizados e
vai levar algum tempo… talvez
meses. Liberdade e entusiasmo
só para o próximo Verão.

■ Capricórnio
A sua cara-metade está mais
consciente do caminho a tomar
do que você. Seria bom deixar
de lado ideias ultrapassadas as-
sim com pontos de vista não ba-
seados na realidade.

■ Aquário
Depois de um ano de liberdade
e de expansão parece que o ce-
nário muda. Tem tido imensas
exigências e a pergunta é: vai
ficar de braços cruzados ou
fazer algo?

■ Peixes
Na vida social haverão desen-
volvimentos favoráveis que vão
torná-lo popular, influente e
charmoso. As suas ideias e opi-
niões terão também bastante
impacto.

www.lusojornal.com
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Televisão:
Destaques da SIC internacional

Alô Portugal apresentado por José Figueiras

Alô Portugal é um programa em
directo, de segunda a sexta-feira
que pretende ser mais um ponto
de encontro das diversas Comu-
nidades portuguesas espalhadas
pelos 5 continentes, bem como,
dos milhares de pessoas que
falam português por este mundo
fora.
Bem ao estilo do apresentador, o
programa passa por uma con-

versa informal, animada e descontraída com um ou mais convidados
em estúdio. Conta ainda com as chamadas telefónicas do público
que tem a oportunidade de entrar na conversa e partilhar as suas
ideias.
Logo a seguir ao Jornal da Noite na SIC Internacional

De 2ª a 6ª Feira, em Directo às 15h45 (Lisboa)

Quando nasceu...‘Contacto’ pro-
metia prender o seu olhar. Pode
dizer-se, hoje, que ‘Contacto’...
cumpriu. Tem vindo, de facto e
cada vez mais, a prender o seu
olhar.Tem vindo, de facto e cada
vez mais, a constituir um ponto
de encontro entre gerações.
Tem vindo, de facto e cada vez
mais, a ser o programa irreve-
rente, animado, inteligente e

divertido de que então se falou.
Agora apresentado por Maya e por Nuno Graciano,‘Contacto’, como
a ‘coisa viva’ que um programa emitido em directo será sempre e
assim com as mudanças a que o passar do tempo sempre obriga, tem
vindo a conseguir, de si, uma aproximação crescente graças ao
intento, diário, permanente, de tudo fazer para ir ao seu encontro.




