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P.3: Eleições

PS venceu as eleições na
Embaixada de Portugal em
Bruxelas. Bélgica registou
maior taxa de participação
nas Europeias.

P.7: Fotografia

Jovem Joana Pereira
Fernandes foi premiada
num concurso de fotografia
sobre Património de
Bruxelas.
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Foram eleitos os Corpos gerentes
da Federação das Associações Portuguesas

na Bélgica (FAPB)
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António Gomes
Presidente

da FAPB



Neste dia de celebração, o Dia de
Portugal, de Camões e das Comu-
nidades Portuguesas, num tempo
de trabalhos mais difíceis, vividos
à escala mundial, na economia e
no emprego, exprimo a solidarie-
dade do Governo de Portugal
diante das dificuldades e a espe-
rança em que nos diversos Gover-
nos do mundo se construam as
pontes para os compromissos
duradoiros, principalmente nos
domínios social e económico.
Portugal é um país que se esten-
de muito para além do próprio
espaço geográfico, é um país cuja
“alma” vai muito para além de si,
é uma Nação que cobre o mundo
por via dos mais de cinco mil-
hões de compatriotas que lançam
raízes, projectam o valor da lín-
gua, promovem a cultura, a histó-
ria, ou realizam o encontro como
forma de relacionamento com as
sociedades onde se inserem.
Essa arrojada forma de ser con-
voca o Estado, permanentemente,

para um renovado olhar das polí-
ticas direccionadas à Diáspora,
consubstanciadas no desenvolvi-
mento das condições efectivas
para o exercício dos direitos de
cidadania.Aí, tal como aqui.
Está fora do tempo e do lugar
qualquer relação assente na retó-
rica sentimentalista, ainda que
mesclada pelo brilho atraente de
bondosas acções. Falo, antes,
deste tempo e deste lugar. Refiro
a concretização de programas, a
renovação e implementação de
novos serviços e novas modalida-
des de acesso, cuja finalidade
consiste na sua qualificação e uti-
lidade, tendo em vista garantir os
direitos de cidadania.
Importa, antes de mais, promover
a igualdade de tratamento e de
oportunidades, dimensionar as
políticas sociais, educativas, cul-
turais ou económicas que se pra-
ticam no país, de modo a levar em
conta os concidadãos residentes
no estrangeiro.
Hoje Portugal está em condições
de dar esse passo, feitas que
foram as adaptações técnicas nas
representações diplomáticas e
consulares, das mais avançadas
do mundo ao nível tecnológico,
com capacidade de resposta
muito próxima das criadas no
país.
A mais que tradicional tese da
saudade, aquela que nos apega ao
marcar passo, a que está asso-
ciada a mecanismos de contem-
plação ao passado, explicou pou-
co do muito que estava em falta.
Os afectos, remetendo a saudade
para essa categoria de sentimen-
tos, são muito importantes para
construir e reforçar os laços de
vinculação colectiva à Língua de
Camões e à História de Portugal,
sem as quais não havia pertença.
Mas nenhuma comunidade, expa-
triada ou não, pode viver apenas
dos rendimentos desse patrimó-
nio, por mais rico que ele seja.
Agir, fazer, levar próximo o Portu-

gal moderno é uma exigência
cívica e política que o Governo
cumpre com honra e orgulho.
Construir igualmente uma inter-
actividade que traduza o poten-
cial inexplorado da exportação
do melhor de Portugal através
das Comunidades e que consiga
trazer de volta para o país mais
conhecimento ou experiências, é
uma necessidade reconhecida.
Valorizar os Portugueses que tra-
balham no estrangeiro, quer por
sinais públicos de mérito, quer
na criação das condições para o
exercício dos direitos de cidada-
nia é uma constante programá-
tica cuja concretização vê a luz

do dia nas mais diversas iniciati-
vas, desde a modernização consu-
lar até ao “Talentos” ou “Lusa-
vox”.
Este é o tempo que nos coube
viver. As dificuldades da actual
conjuntura global constituem
novos incentivos, radicados no
património histórico de quase
novecentos anos. Ser Português é
partilhar dessa honra.

■  António Braga
Secretário de Estado das

Comunidades Portuguesas
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Portugueses e luso-descendentes,
Neste Dia de Portugal, de Camões e
das Comunidades Portuguesas,
saúdo os Portugueses que vivem ou
trabalham fora do seu País, bem
como os luso-descendentes que,nas
sete partidas do mundo, mantêm
acesa a chama da portugalidade.
«Quanto mais longe vou, mais perto
fico», foram palavras que Miguel
Torga nos legou, num inesquecível
poema. Torga conheceu e viveu a
realidade da diáspora, sabia do que
falava.
É essencial sabermos do que fala-
mos, quando falamos da diáspora
portuguesa.Por isso me tenho esfor-
çado para contactar de perto as
Comunidades portuguesas disper-
sas pelo mundo.
Sempre que me desloco em visitas
oficiais ao estrangeiro – como suce-
deu este ano, na viagem que fiz à
Alemanha –, procuro que o pro-
grama oficial inclua momentos de
diálogo directo com as Comuni-
dades da diáspora.

É fundamental conhecermos a reali-
dade concreta dos Portugueses que
emigraram.Só assim estaremos a par
dos seus anseios,das suas necessida-
des, do seu amor à Pátria, do seu
profundo e comovente desejo de
preservar os laços que os unem a
Portugal.
Mas estes laços têm de ser materiali-
zados em acções concretas. Não
bastam meras palavras de apreço
nem simples discursos de ocasião.
Não é possível construir uma rela-
ção autêntica com as Comunidades
tendo por base apenas proclama-
ções retóricas sobre os afectos ou
os sentimentos.
Deve garantir-se que os Portugueses
da diáspora mantenham laços efecti-
vos com o Portugal de onde parti-
ram.Entre eles,avulta,naturalmente,
o vínculo da cidadania. Por isso,
defendi, através de actos concretos,
que o exercício dos direitos cívicos
pelos emigrantes fosse assegurado
de forma plena.
Não esqueçamos que, como disse o

escritor Mia Couto,a identidade dos
emigrantes é uma «identidade fugi-
dia».
É imprescindível que a identidade
dos nossos emigrantes não seja fugi-
dia e que, com o passar dos anos,
não se percam os elementos essen-
ciais que ligam as Comunidades da
diáspora à terra de onde vieram.
Porque essa terra tem um nome:
Portugal.
E, como Portugueses que todos so-
mos, temos um dever colectivo e
patriótico: tornar real o que pode
ser fugidio, construir uma identi-
dade própria, capaz de superar as
distâncias e as saudades.
No século XXI,em que as distâncias
diminuem num mundo global, as
questões relacionadas com a diás-
pora não podem continuar a ser tra-
tadas através do tradicional discurso
saudosista e passadista, em que se
enaltecem os afectos mas se esque-
cem as realizações concretas.
Não por acaso, ainda ontem tive o
gosto de distinguir com o “Prémio

Empreendedorismo Inovador na
Diáspora Portuguesa” um jovem
que,na Holanda,criou uma empresa
de aplicações de «software» para te-
lemóveis que factura 2 milhões de
euros por ano e tem 70 milhões de
utilizadores, e um português, resi-
dente na Califórnia, Presidente de
uma empresa agro-alimentar, a
maior produtora mundial de batata-
doce biológica, que factura 36 mil-
hões de euros por ano e emprega
700 pessoas.
Orgulho-me de ter contribuído para
que a política da diáspora esteja
mais atenta à necessidade imperiosa
de manter intocados os direitos cívi-
cos dos emigrantes.
Orgulho-me de Portugal e de ser
Português. E, neste dia 10 de Junho,
quero dizer muito vincadamente:
orgulho-me de todos os que querem
continuar a ser Portugueses.

■  Aníbal Cavaco Silva
Presidente da República

Por ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades

Mensagem do Presidente da República às Comunidades

Por ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades

Mensagem do Secretário de Estado das Comunidades



Resultados
na Comunidade
Portuguesa
na Bélgica

Total de Inscritos: 2.430
Total de Votantes: 377 (15,51%)

PS: 124 votos (32,89%)
PPD/PSD: 98 votos (25,99%)
PCP-PEV: 62 votos (16,45%)
B.E.: 47 votos (12,47%)
MEP: 16 votos (4,24%)
CDS-PP: 11 votos (2.92%)
MPT: 5 votos (1,33%)
PCTP/MRPP: 3 votos (0,8%)
PPM: 3 votos (0,8%)
MMS: 1 voto (0,27%)
P.H.: 1 voto (0,27%)
P.N.R.: 1 votos (0,27%)
POUS: 0 votos (0,0%)

Brancos: 3 votos (0,8%)
Nulos: 2 votos (0,53%)

Participação
na Europa

Bélgica: 15.51%
Andorra: 5.99%
Espanha: 5.38%
Suiça: 5.36%
Luxemburgo: 5.1%
Holanda: 3.41%
Alemanha: 2.34%
França: 0.97%

A lista apresentada pelo Partido
Socialista e encabeçada por Vital
Moreira ganhou as eleições na
Embaixada de Portugal na Bél-
gica, com 124 votos representan-
do 32,89% dos cerca 377 votan-
tes.
Estão inscritos nos cadernos elei-
torais da Embaixada 2.430 cida-
dãos portugueses, mas apenas
exerceram o seu direito de voto
377, ou seja 15,51%.
A abstenção nas comunidades
portuguesas a residir no estran-
geiro nas eleições para o Parla-
mento Europeu foi 97,8%, segun-
do a Direcção-Geral da Adminis-
tração Interna (DGAI). Por isso, a
Bélgica até teve resultados super-

iores aos de outras comunidades
visinhas, como por exemplo Fran-
ça (0,97%), Luxemburgo (5,1%),
Holanda (3,41%) ou Alemanha
(2,34%). “Há, seguramente, um
caminho a percorrer mas muito
me orgulho do exemplo de parti-
cipação da Comunidade portu-
guesa residente na Bélgica” disse
ao LusoJornal Duarte Bué Alves,
Encarregado da Secção Consular
na Embaixada de Portugal em
Bruxelas.
Apesar de ter um candidato resi-
dente em Bruxelas, Alfredo Sousa
de Jesus, o PSD não foi além de 98
votos (25,99%), seguindo-se a
CDU com 62 votos (16,45%) e o
Bloco de Esquerda com 47 votos

(12,47%).
Supreendentemente o MEP, com
16 votos, ultrapassou o CDS-PP
com 11.
Num sufrágio nacional com
62,95% de abstenção (61,24% em
2004), o PSD conseguiu 1.127.128
votos expressos (31,69%), ele-
gendo um total de oito Deputa-
dos para o Parlamento Europeu.
O PS recolheu 945.362 votos
(26,58%) e elegeu sete eurodepu-
tados, perdendo cinco mandatos
relativamente ao acto eleitoral de
2004.
A terceira força política mais
votada nestas eleições para o
Parlamento Europeu, em que os
votos em branco quase duplica-
ram relativamente há cinco anos,
foi o Bloco de Esquerda, que
contabilizou 10,73% das inten-
ções (379.290 votos). O Bloco de
Esquerda, que duplicou a votação
registada há cinco anos, garantiu
a eleição de três Deputados, mais
dois do que na anterior eleição
europeia.
O PCP-PEV, que, nesta eleição
europeia se fixou nos 10,66%
(379 290 votos), subiu a votação
para os dois dígitos e manteve os
mesmos dois mandatos alcança-
dos em 2004, em que ficaram à
frente dos bloquistas.
Os restantes dois eurodeputados
foram eleitos pelo CDS-PP, que
obteve 297.823 votos expressos
(8,37%).

■ Carlos Pereira

Eleições para o Parlamento Europeu

Vital Moreira ganhou em Bruxelas
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Vital Moreira, cabeça de lista pelo Partido Socialista
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Cartão do Cidadão
disponível em 80%
dos Consulados
até Setembro
Oitenta por cento dos Con-
sulados portugueses espalha-
dos pelo mundo deverão ter,
em Setembro, “a cobertura da
área consular com oferta do
Cartão do Cidadão”, anunciou
o Secretário de Estado das Co-
munidades,António Braga.
Braga referiu que “há já um
conjunto de Consulados com
relevo para a Europa, mas tam-
bém fora da Europa, que estão a
receber o programa. A nossa
meta é termos cerca de 80% de
todo o trabalho consular com a
oferta do Cartão do Cidadão
até ao mês de Setembro e,
nessa medida, estão agora a
desenvolver-se um conjunto de
acções”, afirmou o governante.
O LusoJornal não conseguiu
apurar se a Secção consular de
Bruxelas está nesses 80%.
Na Suíça, Londres, Canadá e
alguns países da América Latina
“esse procedimento está a ser
desenvolvido”, afirmou.
António Braga mencionou igual-
mente que também “o pro-
grama de acesso directo à base
de dados da justiça - que per-
mite fazer o serviço na hora - já
está praticamente todo con-
cluído, devendo até ao final do
mês de Julho ficar disponível a
100% na rede consular”.
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No passado dia 10 de Junho, em
Santarém, o Presidente da Repú-
blica, Aníbal Cavaco Silva conde-
corou 20 personalidades residen-
tes no estrangeiro. A promoção
da língua e cultura portuguesa e
o apoio às comunidades portu-
guesa são os factores comuns a
estas personalidades, das quais o
Carlos Elmano de Oliveira e Ro-
cha, que receberá a cruz pátea,
de esmalto vermelho, filetada de
ouro da Ordem do Infante D.
Henrique.
O novo Comendador Carlos Ro-
cha disse-nos que “sinto conten-
tamento mas não confundo com
vaidade”, para o doutor “a vida
continua” e sente uma “grande
gratidão” para com “as pessoas
que fizeram com que tal pudesse
acontecer”.
Carlos Rocha tem uma profissão
que o leva a ajudar os outros e
não só a Comunidade portugue-
sa. “Não sou médico só para os
Portugueses mas também para
todas as nacionalidades, mas
acredito que muitas pessoas vêm
ao meu consultório porque têm
dificuldades para se exprimirem,
mas muitos também não vêm
porque sou português, inclusive
os próprios portugueses”, diz a
sorrir.
Para o médico, exercer a sua
profissão é apoiar os seus pa-
cientes. “Ser médico é tentar re-
solver muitos problemas, escutar,
mas acredito que para muitos
isso não é tão importante como

formar uma associação de fute-
bol” confia-nos o Comendador
originário de Ílhavo, no distrito

de Aveiro, que espera continuar
a exercer a sua profissão por
muitos mais anos.

De qualquer das formas “é uma
grande honra de receber uma
Comenda do Presidente da Re-
pública” conclui Carlos Rocha.
Várias personalidades, exercen-
do profissões diferentes recebe-
ram uma comenda de uma das
quatro Ordens portuguesas: a
Ordem de San’Iago da Espada,
Ordem do Infante D. Henrique
da qual faz parte o Doutor Carlos
Rocha, Ordem Liberdade e a
Ordem de Mérito. Eugénia Melo
e Castro (cantora e compositora),
o jornalista luso-brasileiro Aristi-
des Drummond, mas também
cineastas, sacerdotes, imulogis-
tas, e muitos mais, residentes em
vários países como Brasil, Fran-
ça, Reino-Unido, Espanha,... re-
ceberam esta condecoração pelo
Presidente da República Portu-
guesa.
No ano passado a Comenda foi
entregue ao Presidente da Fe-
deração HoReCa de Bruxelas,
Ivo Roque e no ano anterior
tinha sido entregue a Geraldo
Bessa de Oliveira, proprietário
dos Móveis Prestige e ex-Pre-
sidente da Associação de empre-
sários.
Ainda não foi divulgada a data
da entrega das insígnias, que
serão certamente colocadas pelo
Embaixador de Portugal na
Bélgica.

■ Lourdes Maias

Comendador da Ordem do Infante D. Henrique

Cavaco Silva condecorou o Doutor Carlos Rocha
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Carlos Rocha

Os Condecorados
das Comunidades
pelo Presidente
da República

Lista das condecorações atribuídas
pelo Presidente da República, Aní-
bal Cavaco Silva, a personalidades
das Comunidades portuguesas e a
cidadãos estrangeiros:

Ordem de Sant´Iago da Espada
- José Maria Conceição Nunes -
Espanha (Grande Oficial)
- Isabel Meyrelles - França
(Comendador),
- Caetano Maria Pacheco dos Pais
Reis e Sousa - Reino Unido
(Oficial)
- Carlos Manuel Simão da Silva
Caldas (grau oficial)

Ordem do Infante D. Henrique
- Carlos Elmano de Oliveira e
Rocha - Bélgica (Comendador)
- Horácio Ramiro Gonzalez -
Argentina (Comendador)
- Contra-Almirante Jacobus
Everhardus Louw - África do Sul
(Comendador)
- José António Ribeiro Monteiro -
França (Comendador)
- Joutei Boutaleb (Comendador)
- Jack Cunha - EUA (Oficial)
- Eugénia Melo e Castro - Brasil
(Dama)
- Sociedade Nossa Senhora da Luz -
EUA (Membro Honorário)

Ordem da Liberdade
- Djelloul Melaika (Grande Oficial)

Ordem de Mérito
- Padre Alfredo Ribeiro Neres - RD
Congo (Grande Oficial)
- Aristides Drummond - Brasil
(Grande Oficial)
- Charles de Sousa - Canadá
(Comendador)
- José Mário Coelho - Canadá
(Comendador)
- Luciano de Sousa - Austrália
(Comendador)
- Armando da Silva Pinheiro -
Moçambique (Oficial)
- Piedade Heroína dos Reis Simões
de Pina - Luxemburgo (Oficial)

Europa:
Vistos mais fáceis
para Cabo Verde

Os Ministros da Administração
Interna dos países membros da
União Europeia decidiram, durante
uma reunião realizada no Lu-
xemburgo, de concluir un acordo
de facilitação de vistos entre Cabo
Verde e a União Europeia.
O acordo também reduzir o tempo
para tomada de decisão sobre a
emissão dos vistos, reduzir as taxas
e até a sua exoneração para algu-
mas categorias de pessoas, como
por exemplo os parentes próxi-
mos, os estudantes e os vistos para
programas culturais e desportivos.
Cabo Verde já assinou acordos bila-
terais sobre imigração com
Portugal, Espanha, Luxemburgo e
França. O país foi escolhido, com a
Mondávia, em 2007, como países
piloto para uma nova aproximação
das questões relacionadas com a
imigração.

Governar é modernizar e, se possí-
vel, revolucionar, quando isso é
necessário. E para modernizar e
revolucionar é preciso aproveitar
todas as potencialidades das tecno-
logias de informação e comunicação
para facilitar a vida aos cidadãos.
Este tem sido o lema dos Governos
do PS. Quem não compreende isto
lança o país para um atraso sem
remédio.
Mas embora a importância da aplica-
ção intensiva dos computadores e
da internet aos serviços públicos e
às actividades profissionais, acadé-
micas e lúdicas seja fundamental
para o progresso e a qualidade de
vida,há partidos políticos que prefe-
rem fazer chacota com o esforço
gigantesco e bem sucedido de mo-
dernização tecnológica que o Go-
verno de José Sócrates tem vindo a
fazer ao longo da legislatura.
Como é normal, a aplicação das
novas tecnologias de informação e
comunicação na Administração Pú-
blica e, por consequência, também
nos Consulados portugueses espal-
hados pelo mundo,pode precisar de
algum tempo de adaptação e de afi-
nação. Mas isso não justifica a siste-

mática desvalorização das novas tec-
nologias, ainda para mais porque os
argumentos utilizados para o fazer
são pobres e deliberadamente omis-
sos. O importante, contudo, é ousar,
transformar e melhorar a eficácia do
atendimento às pessoas, poupando-
lhes tempo, dinheiro e transtornos.
Nos três anos em que o PSD gover-
nou, entre 2002 e 2005, pratica-
mente o mesmo tempo que o Go-
verno do PS tem no Executivo, nen-
hum dos Secretários de Estado das
Comunidades, José Cesário e Carlos
Gonçalves, empreendeu qualquer
acção no domínio das novas tecno-
logias dirigidas às Comunidades,
para servirem melhor os portugue-
ses. Mas, com surpresa, vemos que
quem nada fez nestes domínios
agora escarnece no que tem sido
feito, como se pode ler no artigo de
opinião do Deputado Carlos Gonçal-
ves no Luso-Jornal com o título
“Internet vs Propaganda” de 4 de
Junho passado.
Tudo o que tem sido feito no domí-
nio do Plano Tecnológico aplicado
às Comunidades constitui, de facto,
não só um progresso e um sinal de
modernidade, mas também uma
vantagem efectiva para os portugue-
ses quando têm de pedir qualquer
tipo de documento pessoal num
Consulado. Os factos estão aí para o
demonstrar. Quando o novo Passa-
porte electrónico foi criado, foi lan-
çada a descrença com a força de
uma autência barreira que até pare-

cia que melhor seria não fazer nada.
E, no entanto, hoje, Portugal pode
orgulhar-se de emitir nos seus Con-
sulados um dos documentos mais
seguros do mundo e de o entregar a
quem o requesita em poucos dias.
Também o Consulado virtual tem
sido por alguns dirigentes políticos
da oposição motivo de gozo. Mas o
Consulado virtual lá vai fazendo o
seu caminho, com cada vez mais
portugueses a utilizá-lo para pedir os
seus documentos (já mais de mil por
mês). Além disso, o Governo foi
ainda mais longe e envolveu o movi-
mento associativo neste processo,
instalando quiosques multimédia
nas associações, permitindo assim
aos portugueses aceder aos seus
documentos muito mais comoda-
mente. E o que dizer do cartão do
cidadão, que já está a ser entregue
em alguns Consulados, entre os
quais o de Paris, onde funciona sem
falhas? E o que dizer da aplicação do
SIRIC,o novo sistema que permite a
obtenção de diversos documentos
de registo civil quase de forma ins-
tantênea, porque está ligado infor-
maticamente às Conservatórias de
todo o país?
Tudo isto, no entanto, é motivo de
escárnio e de dúvidas para o PSD,
que até parece que se dá mal com a
modernidade e as novas tecnolo-
gias. Mas por mais que tente disfar-
çar o incómodo, a verdade é que
não consegue esconder as evidên-
cias, como revela um recente relató-

rio da Comissão Europeia, que mos-
tra que entre 2004 e 2007 Portugal
passou de 16º e de 15º na União
Europeia com 27 Estados-membros
para 4º e para 3º respectivamente no
que se refere à sofisticação e à aces-
sibilidade dos serviços públicos on
line.
O PSD e o deputado Carlos Gon-
çalves bem podem fazer chacota
com o Plano Tecnológico e tudo o
que lhe está associado, particular-
mente na sua aplicação às políticas
para as Comunidades,mas a verdade
é que nenhum país pode progredir
se não tirar o melhor partido dos
computadores e da internet e prepa-
rar as novas gerações nesses domí-
nios. Note-se que os programa “E-
Escola” e “E-Escolinha” já distribuí-
ram mais de um milhão de computa-
dores. Será que isto não merece
consideração?
Quando o PSD esteve no Governo,
com a obsessão de começar tudo de
novo e de criar novas leis orgânicas
para tudo quanto eram serviços do
Estado, acabou por paralisar o país.
Agora, que está na oposição, quer
travar os investimentos públicos
que são, até se inventar outra coisa,
o melhor instrumento para sairmos
mais depressa da crise. Por outras
palavras,quando esteve no Governo
o PSD não fez avançar nada.Quando
está na oposição, quer paralisar
tudo.

■ 

Crónica de opinião

As novas tecnologias contra a pobreza de argumentos
■ Paulo Pisco

Director
do Departamento
de Comunidades

do PS
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O Presidente em exercício do Con-
selho Permanente das Comunidades
Portuguesas, Fernando Cardoso Go-
mes, foi eleito em Macau onde é Mé-
dico-Responsável do Serviço de Me-
dicina Física e de Reabilitação do
Centro Hospitalar Conde de S.Januá-
rio.
O Tribunal administrativo de Lisboa
anulou a eleição do Conselho Per-
manente do CCP, alegando falta de
regulamento do Plenário, mas a Se-
cretaria de Estado das Comunidades
recorreu desta decisão.
O Presidente do CCP acedeu res-
ponder às perguntas do LusoJornal.

LusoJornal: Como considera a
decisão do Tribunal administra-
tivo de Lisboa que anulou a elei-
ção do Conselho Permanente?
Fernando Cardoso Gomes:A decisão
do Tribunal até que chegou em boa
hora, de acordo com o que consta
no seu acordão, clarificou de forma
isenta as dúvidas suscitadas sobre a
capacidade eleitoral da minha pes-
soa e também da Conselheira Teresa
Heimans. Se dúvidas ainda houves-
sem, penso que deveriam deixar de
tê-las e,duma forma serena e respon-
sável, ultrapassar em definitivo o
assunto.
O tribunal não impugnou em con-
creto o resultado eleitoral da Lista B,
a vencedora, mas sim numa ordem
meramente técnica, na falta de
"...regulamento interno". Querendo
isto dizer que, na eventualidade de

ser a Lista A vencedora, a condena-
ção pelo Tribunal seria a mesma.
O que se pugna em todo o processo
é que não houve ilegalidade na
constituição da lista vencedora, nem
no seu resultado, não existiu pois
manipulações ou falseamento do
resultado. Isto é uma questão de
honra!
O actual Conselho Permanente está
sereno desde o início em todo o pro-
cesso judicial e vai continuar a tê-la.
Estamos num processo meramente
judicial,por essa via que ela deverá e
será resolvida. Penso que a via de
recurso é a via adequada para ree-
quacionar essa interpretação técnica
da não existência do regulamento de

funcionamento no Plenário. Será
mesmo que não houve? A ver vamos.
LusoJornal: Que balanço faz des-
te primeiro ano de Presidência
do CCP?
Fernando Cardoso Gomes: O man-
dato só vai nos seus primeiros 8
meses em concreto e não no seu pri-
meiro ano.O balanço é deveras posi-
tivo, tem demonstrado grande em-
penho e dinamismo da parte dos
Conselheiros, se tivermos em conta
que grande número dos Conselhei-
ros que compõem o actual Conselho
das Comunidades estão, pela pri-
meira vez. Sem esquecer que a Lei
que rege actual Conselho também é
diferente, requere alguma familiari-

zação da parte dos Conselheiros,
penso que essa aproximação tem
sido rápida.
LusoJornal: Como comenta as
críticas que são feitas ao actual
CCP por não tomar posições pú-
blicas?
Fernando Cardoso Gomes: As críti-
cas construtivas são e serão sempre
benvindas e motivadoras, são como
que a locomotiva para maior empe-
nho no trabalho. Penso que muitas
das eventuais críticas suscitadas de
momento, são injustas ou infunda-
das. O Conselho Permanente é um
orgão de consulta do Estado Portu-
guês e não uma força paralela ao Es-
tado Português.Naturalmente,pode-
rá e tem-na feito, de uma forma se-
rena, apresentar sugestões em algu-
mas matérias pertinentes mesmo
antes de ser equacionado essa even-
tual consulta pelo Estado Português.
Não podemos impor nada nem te-
mos essa capacidade, com um espí-
rito de diálogo pró-activo e de pres-
são construtiva temos conseguido
até ao momento algum fruto.A nossa
intervenção tem sido concertada
dentro do Conselho Permanente,
que funciona de uma forma colegial.
Posições públicas? A intervenção do
Conselho Permanente na questão da
‘Lei Eleitoral’ foi uma das mais públi-
cas, foi reposto o papel e a postura
dignificante para o Conselho Perma-
nente.
LusoJornal: Por exemplo, qual a
sua posição sobre a ausência de

campanha de informação para
as eleições europeias?
Fernando Cardoso Gomes:A Comis-
são Nacional de Eleições cometeu
um erro técnico grave relativamente
à não feitura de campanha para as
eleições europeiras, junto das Comu-
nidades Portuguesas. A nossa posi-
ção e de estranhesa foi firmada junto
à entidade.
Penso que, isto não poderá nem de-
verá acontecer por motivo algum no
futuro.
LusoJornal: Quais as próximas
acções do Conselho Permanente
do CCP?
Fernando Cardoso Gomes: O Con-
selho Permanente está a enquadrar
ter duas reuniões até ao final do ano,
a última para finais de Novembro ou
princípio de Dezembro e,a primeira
como suplementar ou extraordiná-
ria, ainda antes das eleições para a
Assembleia da República.
Acho que temos vários assuntos que
terão que ser apreciados e debati-
dos, a título de exemplo, nomeada-
mente das conclusões advindas da
primeira reunião das Comissões de
Especialidade. Teria que realinhá-las
em termos de prioridades e suscep-
tíveis de maior empenho junto dos
orgãos de tutela.
O trabalho do Conselho Permanente
é continuado, de grande fraterni-
dade, com grande empenho e pro-
gramado para um espaço temporal
de 4 anos.

■ Carlos Pereira

Entrevista com Fernando Cardoso Gomes, Presidente do CCP

“Tribunal de Lisboa clarificou que não houve ilegalidades
na constituição da lista vencedora ao Conselho Permanente do CCP”

Fernando Cardoso Gomes, Presidente do CCP
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Dois meses depois de ter sido
criada a Federação das Associa-
ções Portuguesas na Bélgica
(FAPB), António Gomes, da asso-
ciação Emaüs foi eleito pelos
delegados e representantes de
várias associações, o Presidente
da nova estrutura. Na reunião que
decorreu no dia 25 de Maio,
foram também eleitos os restan-
tes corpos gerentes da FAPB.
Mediar e dinamizar as relações
entre as várias entidades associati-
vas de portugueses na Bélgica é o
principal objectivo da Federação,
defendeu o Presidente da institui-
ção.“Nós criámos esta Federação,
um bocadinho, para que haja paz
entre as associações, para que
estejamos do mesmo lado e que
possamos contribuir para o bem-
estar de todos e para a divulgação
da nossa cultura aqui na Bélgica”,
declarou à Agência Lusa António
Gomes.
A Federação “é também uma for-
ma de termos uma melhor organi-
zação. Seremos mais ouvidos em
grupo e teremos mais força e
autoridade para quando precisar-
mos de alguma coisa das autorida-
des belgas”, disse o Presidente da
FAPB. “O projecto já estava a ser
pensado há cerca de cinco anos e
agora, enfim, realizámos as elei-
ções, foram nomeados dois repre-
sentantes de cada associação que
faz parte da nossa Federação”,
acrescentou.
Foi o ex-Conselheiro das Comuni-
dades, Francisco Barradas, que
lançou a ideia e fez as primeiras
reuniões de preparação da federa-
ção. Depois, o recentemente
eleito Conselheiro das Comunida-
des, Pedro Rupio, terminou o tra-
balho: reuniu as colectividades,
preparou os Estatutos e um Re-
gulamento interno e procedeu à
criação definitiva da Federação. A
eleição dos corpos gerentes, de-
pois de ter sido criada uma Co-
missão instaladora, foi o último
passo do objectivo de Pedro Ru-
pio.
Quanto ao Governo português,

António Gomes indicou que “o
apoio é praticamente nulo”, não
acreditando que a Federação se
faça ouvir pelo Governo de
Portugal.“Ainda temos de registar
a associação no Tribunal de
Comércio aqui da Bélgica. Já fize-
mos alguma coisa, mas temos
ainda trabalho por realizar. Espe-
ramos que corra tudo bem, pois
somos nós mesmos que temos de
o fazer”, finalizou o dirigente
associativo.
“Escreveu-se assim uma nova
página na história da Comunida-

de portuguesa da Bélgica” diz o
Conselheiro das Comunidades
Pedro Rupio. “Durante 6 meses,
três dezenas de dirigentes asso-
ciativos encontraram-se, debate-
ram e trocaram ideias de modo a
formar uma Federação de Associa-
ções forte que possa coordenar e
representar o movimento associa-
tivo por vários anos junto das
autoridades portuguesas e bel-
gas”.
Pedro Rupio considera “extrema-
mente gratificante” observar que
as associações portuguesas da

Bélgica tenham conseguido unir-
se com o objectivo de dar uma
maior dimensão à Comunidade.
“Esta etapa será um desafio com-
pletamente novo para os mem-
bros eleitos e confio sincera-
mente que os corpos gerentes
eleitos farão um excelente tra-
balho em prol dos ideias do movi-
mento associativo” disse em co-
municado.
“A título pessoal, repito mais uma
vez que irei naturalmente afastar-
me da vertente coordenadora da
Federação e como sabem, estarei
sempre presente para ajudar no
que for necessário” explicou o
Conselheiro das Comunidades.
A Federação é composta por 16
colectividades: Alma e Benfica,
APEB, Associação dos Comercian-
tes de Saint-Gilles, Elvas, Emaús,
Federação Portuguesa de Futebol
na Bélgica, FC Porto, Força Luso-
Descendente, Gente-Ainda, Luso-
biker’s, Mão Amiga Bombos de
Portugal, MAR,Associação de Pais,
A Ponte, Os Portucalenses e Vila
Real.

■  

Foram eleitos os Corpos gerentes da Federação das Associações

António Gomes é o primeiro presidente da FAPB

Conselheiro Pedro Rupio com os novos membros da Direcção da Federação das Associações Portuguesas
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STCDE:
Greve paralisou
Secção consular
de Bruxelas

O Sindicato dos Trabalhadores
Consulares e das Missões Diplo-
máticas (STCDE) considerou a
greve marcada para dia 4 de
Junho “um sucesso”, com uma
adesão superior a 80%, embora o
Governo tenha garantido que
apenas cerca de 30% dos trabal-
hadores participaram na paralisa-
ção.
Alexandre Vieira, do STCDE,
considerou à agência Lusa que “a
greve foi um sucesso”, sublin-
hando a existência de vários pos-
tos consulares com adesão de
100% dos trabalhadores. “Os
números avançados pelo Gover-
no são falsos e podemos provar
que são falsos”, disse Alexandre
Vieira, considerando que ao vei-
cular esta informação o gabinete
de António Braga está a “prestar
um mau serviço à população”.
Mais tarde, fonte do Gabinete do
Secretário de Estado das Comu-
nidades precisou que, de acordo
com dados fornecidos pela Di-
recção-geral de Administração do
MNE, dos 1.646 trabalhadores
consulares 515 aderiram à greve,
ou seja 31,2%.
De acordo com o sindicato,
alguns dos maiores postos na
Europa estiveram fechados ou
sem pessoal para garantir o aten-
dimento.
Na Europa, fecharam os Consu-
lados em Londres, no Reino
Unido, Luxemburgo e Zurique,
na Suíça, e as Secções consulares
em Bruxelas, na Bélgica, Roter-
dão, na Holanda, e Berna, na Suí-
ça.
Os trabalhadores dos Consulados
fizeram greve em protesto pelos
atrasos nas actualizações salariais
e contra o que consideram uma
tentativa do Governo de os afa-
star da Função Pública, subme-
tendo-os a regras de contratação
locais.

Direcção:
Presidente:António Gomes
(Emaús)
Amélia Militão (APEB)
Miguel Sá (FC Porto)
António Figueira Gomes (MAR)
Marta Bernardino (Força Luso-
Descendente)

Suplentes:
Sérgio Ribeiro (Elvas)
Manuel Batista Dias
(Associação de Pais)
Licínio Dias (Os Portucalenses)

Mesa da Assembleia:
Presidente: José de Matos
(Federação Portuguesa de
Futebol na Bélgica)
Secretário: João Teixeira (Vila
Real)

Conselho Fiscal:
Telma Águas (Emaús)
José Alves Pereira (Elvas)

Decorreu mais um acto eleitoral
para os Portugueses da Bélgica.
Desta vez o nosso dever cívico foi
de eleger os 22 políticos que repre-
sentarão Portugal no Parlamento
Europeu. Nas Comunidades, a par-
ticipação cívica foi historicamente
marcada por uma fortíssima absten-
ção de 97,5%.
Raramente se votou tão pouco na
Diáspora. É certo que as eleições
Europeias costumam atrair pouca
gente às urnas mas não há dúvida
que o resultado das votações nas
Comunidades foi fraquíssimo. Dos

5 milhões de Portugueses, cerca de
200.000 tinham capacidade de voto
e somente 5.000 exerceram o seu
dever de cidadão…
As razões são várias e a primeira
será certamente a falta de interesse
pela política. Mas será adequado
salientar que pouco foi feito para
incentivar a participação e o inte-
resse destes últimos a nível global.
É verdade que se viu na televisão
campanhas de promoção sobre as
eleições europeias mas estas eram
pouco interpelativas. Pior ainda,
milhares de folhetos e cartazes
foram enviados pela Secretaria de
Estado das Comunidades ao Con-
sulado de Portugal na Bélgica mas
não serviram para nada, ou quase,
tendo em conta que foram envia-
dos a meia-duzia de dias das elei-
ções.
Será falta de organização, falta de

interesse pelas Comunidades ou
ambas as razões?
No entanto, não posso deixar de
felicitar a iniciativa do Consulado
de Portugal na Bélgica que promo-
veu o recenseamento eleitoral du-
rante vários meses, o que levou a
um aumento de centenas de com-
patriotas nas listas eleitorais. Hoje,
somos mais de 2.600 portugueses
recenseados na Bélgica.
A participação da Comunidade
portuguesa da Bélgica também foi
reduzida: votaram apenas 367 pes-
soas (metade dos 711 portugueses
que, em 2006, votaram para as elei-
ções Presidenciais). Apesar de tu-
do, a nossa Comunidade continua
a ser um exemplo. A taxa de parti-
cipação de 15% é das mais altas no
mundo e também podemos regozi-
jar-nos de ter tido mais votantes
que no Consulado de Portugal em

Paris, cidade que, como sabem,
conta com centenas de milhares de
emigrantes portugueses.
Ainda há muito caminho por per-
correr mas será primordial haver
uma postura diferente por parte do
Governo, implementando final-
mente acções concretas em prol da
participação cívica das Comuni-
dades portuguesas. Por outro lado,
também é da nossa responsabili-
dade apostar numa atitude mais
participativa e dinâmica de forma a
atrair a atenção das autoridades
portuguesas e belgas.
Termino este comunicado desejan-
do a todos umas boas férias e apro-
veito para informar que os cader-
nos de recenseamento estão nova-
mente abertos para aqueles que
quiserem votar nas próximas elei-
ções legislativas.

■ 

Cónica de opinião

Sobre as últimas eleições europeias
■  Pedro

Rupio

Conselheiro das
Comunidades

Os dirigentes da FAPB

Senhor empresário
tenha confiança
no LusoJornal
0485 89 84 09
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Joana Pereira Fernandes foi pre-
miada na semana passada num
concurso de fotografia cujo tema era
os Patrimónios de Bruxelas. Entre
1576 fotografias apresentadas ape-
nas 16 foram recompensadas.
Joana foi felicitada pela fotografia a
preto e branco que tirou à ‘Grande
Place’ na qual se vê o seu ângulo e
em 2° plano se avistam grandes pré-
dios situados mais ao fundo. «Foi a
minha professora que me conven-
ceu em participar pela primeira vez
neste tipo de concursos,e não estava
nada à espera de ganhar», confessa
ao LusoJornal.
Foi com algum espanto e orgulho
que Margarida Fernandes, a mãe de
Joana acolheu a informação. «Quan-
do abri a carta e descobri que a
minha filha tinha participado e
ganho um prémio, fiquei realmente
muito surpreendida. A Joana é uma
jovem muito discreta, que gosta de
tirar fotografias, por onde ela passa,
ela vai tirando às pessoas e às paisa-
gens, e efectivamente, não pensei
que ela tirasse tão boas fotografias»!
A Joana ganhou um livro histórico
sobre a capital, um pequeno cheque
para fazer compras na Fnac e rece-
beu a sua foto emoldurada em ponto
grande.
Com 17 anos, Joana Pereira Fer-
nandes é estudante no liceu e espera
mais tarde poder frequentar a escola
de Belas Artes. Desde pequena sem-
pre se entusiasmou pela cultura, e
com apenas 6 anos de idade come-
çou a tocar violino. Grande orgulho
dos pais, foi ganhando ao longo dos
anos, alguns prémios. «Contudo, não
percebi porquê, decidiu parar o vio-
lino no ano passado. Julgo que foi
devido a um mau entendimento en-
tre ela e o professor e que provocou
aqui uma ruptura repentina»,explica

Margarida Fernandes. «Porém apesar
de ter havido aqui algum investi-
mento importante na compra do vio-
lino,sabemos que ela faz isso apenas
por lazer e que não pretende fazer
carreira com a música», acrescenta.
Ao que de imediato, Joana retorquiu
que iria voltar a tocar violino no
próximo ano, para grande alívio do
pai.
Originária de Lamego, a jovem luso-
descendente vai todos os anos pas-
sar férias a Portugal.Ela fala bem por-
tuguês e diz ser uma jovem muito

curiosa e activa. «Adoro aprender
novas coisas, estou sempre a fazer
novas actividades,ainda recentemen-
te fiz uma pequena formação de
arquitectura e decoração. Não páro,
na verdade gosto de surpreender as
pessoas»,diz a sorrir.
Joana Pereira Fernandes espera com
optimismo poder fazer uma longa
carreira artística e sabe que pode
contar com o apoio da família e ami-
gos que acreditam no seu talento e
força de vontade.

■  Clara Teixeira

Premiada no Concurso Patrimónios de Bruxelas

Jovem Joana Pereira Fernandes
premiada com fotografia da Grande Place
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Joana Pereira Fernandes, com a fotografia premiada
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António Braga
pede a todo
o Governo
“revalorização”
dos Portugueses
no estrangeiro
O Secretário de Estado das Co-
munidades, António Braga, aler-
tou para a necessidade de todo
o Governo se empenhar na
“revalorização dos Portugueses
que vivem no estrangeiro”, tra-
duzindo-se “em acções concre-
tas”.
“Estou a salientar que a reali-
dade dos Portugueses que vivem
fora de Portugal não pode ser
desconsiderada e, muito menos,
esquecida e é também esse o
papel que cabe ao membro do
Governo que tutela esta área”,
defendeu o governante, em de-
clarações à Lusa.
António Braga salientou a urgên-
cia de reforçar “a componente
de visibilidade e reconhecimen-
to até no lançamento de progra-
mas e acções que contemplem
de forma constante essa parce-
ria ou essa relação com os
Portugueses que vivem no
estrangeiro”.
“Falo de uma população esti-
mada em cerca de cinco milhões
de cidadãos, em empresários,
cujo levantamento ultrapassa já
cerca de 120 mil empresas, falo
num conjunto de indicadores
que são indissociáveis desta rea-
lidade”, disse.
Instado a mencionar acções
concretas, o Secretário de Esta-
do apontou medidas “no domí-
nio da economia, da cultura, da
preservação da língua. Mas isso
também tem que ter contraparti-
das para Portugal na revaloriza-
ção interna do peso específico
da própria comunidade portu-
guesa que vive no estrangeiro”,
salientou.
De acordo com António Braga,
“os programas dedicados ao estí-
mulo ao investimento em Por-
tugal têm que levar em conta
estes parceiros que vivem fora
de Portugal”. Relativamente aos
programas destinados às parce-
rias entre empresas, em particu-
lar, estes “têm que levar em
conta o tecido empresarial titu-
lado por portugueses que têm
lugar em diferentes países do
mundo e que têm lugar privile-
giado do ponto de vista da com-
petitividade e da economia cada
vez mais global”.

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

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

Prémios
Talento 2008
sem nomeados
da Bélgica
A actriz Inês Escobar, o investiga-
dor Gonçalo Bernardes e a autarca
Alda Lemaître são três dos 36 fina-
listas dos Prémios Talento 2008,
que serão entregues a 26 de Junho
numa cerimónia no convento do
Beato. Este ano não há nenhum
nomeado da Bélgica.
Os 36 finalistas dos mais de 300
candidatos à terceira edição dos
Prémios Talento, uma iniciativa do
Governo para distinguir os portu-
gueses que anualmente se desta-
cam no estrangeiro,foram apresen-
tados hoje em Lisboa pelo secretá-
rio de Estado das Comunidades.
António Braga sublinhou a impor-
tância de "convalidar" um conjun-
to de pessoas e projectos que se
distinguiram no estrangeiro, adian-
tando que a criação deste prémio
pretende "homenagear a memória
do encontro com a Diáspora".
"Estas candidaturas são extraordi-
nárias e os seus currículos deno-
tam não só uma excelente integra-
ção destas pessoas, como o facto
de eles se distinguirem e serem dis-
tinguidos nos países de acolhi-
mento", disse António Braga.
Organizados em 12 categorias,des-
tes 36 finalistas, o júri presidido
pela antiga primeira-dama Maria
Barroso, irá escolher 12 premiados
que irão receber um troféu da
autoria do escultor Charters de
Almeida.
Durante a apresentação dos finalis-
tas foi assinado um protocolo com
a RTP para a transmissão da ceri-
mónia de entrega dos prémios e
lançado um livro que reúne os cur-
rículos de todos os candidatos à
edição dos Prémios Talento 2007.



A escritora portuguesa, Dulce
Rodrigues, radicada na Bélgica, lan-
çou há alguns meses o seu último
livro infantil em versão bilingue: ‘Il
était une fois…une Maison’, nas edi-
ções Persée, com 40 páginas e ilus-
trações de Cristian Polocoser.
“…Uma casa sozinha, perdida no
meio da natureza e esquecida de
todo o mundo, vê finalmente dife-
rentes visitantes aí se instalarem,
pouco a pouco, ao ritmo das esta-
ções… A senhora Aranha, a senhora
e o senhor Rato, a senhora Pata e os
seus filhotes, depois o grande Gato
cinzento e branco, a Ovelha, as
Formigas, mesmo as Abelhas, todo
este pequeno mundo forma uma
bela equipa e vive numa tranquila
harmonia. Infelizmente,esta tranqui-
lidade é repentinamente perturbada
pela chegada do Homem com o seu
fiel companheiro,o Cão! Qual será a
lição que lhe ensinará a ser menos
egoísta e a respeitar melhor a
Natureza?”
Autora de diversos livros bilingues:
‘Le Père Noël est enrhumé’, ‘Le
Théâtre des Animaux’ e ‘L’Aventure
de Barry’,mantém uma vida cultural
bastante activa.“A Internet veio sem
dúvida revolucionar a minha
maneira de trabalhar e é assim que
consigo colaborar e encontrar novas
amizades nos quatro cantos do
mundo”, diz a sorrir.
A autora afirmou ter diversos livros
em curso, mas alguns ainda na
gaveta à espera de maior predisposi-
ção. Escreve essencialmente para os
mais pequeninos, mas pensa tam-

bém poder brevemente publicar
para os mais adultos. “Na verdade,
escrevo para as crianças do mundo
inteiro,como infelizmente ainda não

tenho netos e que os meus dois fil-
hos se encontram longe de mim
então passo a vida a escrever”.
Porém, Dulce Rodrigues confessa

ter ficado “traumatizada com alguns
editores, nomeadamente em Por-
tugal, com quem pensava no ano
passado poder trabalhar e final-
mente após algumas esperanças
apercebi-me que não estavam muito
interessados por razões meramente
ridículas,daí também eu escrever os
meus livros nas duas versões”.
Dulce Rodrigues nasceu em Lisboa,
antiga funcionária da NATO, insta-
lou-se na Bélgica em 1985. Grande
apaixonada pela escrita, foi galar-
doada com vários prémios literários.
É também poliglota, fala 6 línguas,
adora viajar, sempre em constante
deslocação,“visitei a maior parte dos
países europeus, um pouco da
América do Norte, e também pisei
solo africano. Mas aprecio igual-
mente o aconchego da minha casa,
quer seja a de Portugal ou a da Bél-
gica. Sou uma apaixonada pela Na-
tureza, pela sua grandeza e diversi-
dade. Após mais um contacto com
uma editora francesa, uma nova
publicação bilingue já está prevista
depois do Verão”.
Dulce Rodrigues trabalha também
com o ‘Service du Livre Luxembour-
geois’ na Bélgica e os seus livros
estão à venda on-line ou directa-
mente no seu site.

■  Clara Teixeira

www.dulcerodrigues.info

Escritora Dulce Rodrigues lança mais um livro para
crianças

Durão Barroso nas
comemorações
do 10 de Junho,
na residência
do Embaixador
de Portugal

Como é habitual nos postos con-
sulares e Embaixadas de Portugal
espalhadas pelo mundo, o Em-
baixador de Portugal no Reino da
Bélgica ofereceu uma recepção
por ocasião do dia 10 de Junho,
Dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas.

Entre os muitos convidados por-
tugueses e belgas, esteve também
o Presidente da Comissão Euro-
peia e candidato à sua sucessão,
José Manuel Durão Barroso.

Bispo de Beja
apela a emigrantes
para que lutem
por sociedade sem
discriminações
O Presidente da Comissão Epis-
copal da Mobilidade Humana ape-
lou aos emigrantes portugueses
para que não deixem de lutar por
uma sociedade mais fraterna e mais
universalista.
Na mensagem a propósito do Dia
de Portugal, D. António Vitalino,
Bispo de Beja, classifica os emigran-
tes como “grandes embaixadores
de Portugal”, que, além de não
custarem ao erário público,“ainda o
enriquecem com as suas remessas,
contribuindo para construir e afir-
mar Portugal no mundo”.
O prelado recorda que os portugue-
ses criaram a mestiçagem, “fenó-
meno que muito contribuiu para
ultrapassar as divergências e lutas
racistas, dando origem à afirmação
da unidade do género humano”.
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Do 28 de Maio ao passado 7 de
Junho, uma exposição dos artistas
plásticos portugueses Pedro Correia
(fotografia) e Sílvia Schiermacher
(óleos) esteve patente na Sala
Damião de Goes, na Embaixada de
Portugal em Bruxelas, com o apoio
do Instituto Camões.
“Como se mede um artista? per-
gunta Sivia Schiermacher. Alguém
pode dar resposta a esta pergunta?
perguntamo-nos. Quase três déca-
das no Norte da Europa, não trira-
ram à obra de Silva Schiermacher
um brilho e uma luz que, correndo
o risco de simplificação, se pode-
riam dizer portugueses. A sua pin-
tura ‘a ausência de pressa’ porque
pintar é,para ela,uma necessidade e
isso basta à artista. Quando agora
decidiu mostrar o que faz, decidiu
‘mostrar o seu silêncio’, véu que se
desvela,deitando por terra o ‘ruído’.
Silva diz que seguiu um caminho,fez
paragens, voltou a arrancar, ‘para
enfim chegar a um destino que não
está inteiramente nas nossas mãos,
ou perderia o seu mistério’. Como
se mede um artista?, pergunta Silvia
Schiermacher. Arriscamos uma res-
posta: pelo olhar de quem contem-
pla”.
Quanto a Pedro Correia diz que
“fotografar é ‘imobilizar’ a passagem
do tempo”. Por isso, cada fotógrafo,
em cada disparo, desafia a lógica da
existência, em corrida permanente

contra a finitude.Se as fotografias de
Pedro Correia fixam esse tempo que
é o dele,enquanto artista,mas que é
também o cada um de nós no reen-
contro com estas imagens, nem por
isso são limitadores duma noção de
espaço, duma profundidade e duma
luz. Na sua obra há movimento, ges-
tos doces de gente como nos num
cenário duma Lisboa que julgáva-
mos perdida.
Silvia Schiermacher nasceu em
Loulé,em 1956.Em 1980 terminou a
licenciatura em História pela Uni-
versidade de Lisboa.A sua vida pro-

fissional tem estado relacionado
com o ensino do português, tradu-
ção e interpretação, assim como
com a promoção da cultura portu-
guesa na Dinamarca. Embora já pin-
tasse em Portugal e apesar de nunca
ter abandonado esta forma de
expressão, só nos últimos 5 anos se
dedicou seriamente à pintura a óleo,
para passar a mostrar as suas obras a
um público mais alargado.
Quanto a Pedro Correia nasceu em
Lisboa,em 1965.Tem a sua vida pro-
fissional estabelecida na Bélgica,
onde vive desde 1977. Para além da

informática,domínio da sua especia-
lidade,desde muito novo se dedicou
à fotografia que continua a praticar
intensamente. Pedro Correia foto-
grafou Lisboa com uma grande sen-
sibilidade muito próxima do
carinho que imprime às palavras
nos fala da sua cidade. Na última
década tem-se dedicado à macrofo-
tografia e à fotografia sub-aquática,
apaixonado que se tornou do mer-
gulho,que pratica no Mar Vermelho,
nos Açores e nas águas frias da
Bélgica e da Holanda.

■  

Pedro Correia e Sílvia Schiermacher expuseram na Embaixada

Exposição de artistas portugueses na Sala Damião de Goes

P
or

tu
ga

ln
et

Inauguração da exposição na Embaixada de Portugal
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Novo condomínio privado em Lagos - Algarve/Portugal
37 Apartamentos de 2 e 3 quartos com óptima vista mar
Todas as fracções com estacionamento privado
e arrecadação na cave

Equipamento dos apartamentos (instalado)

Ar condicionado
Aquecimento por piso radiante
Alarme e Vídeo porteiro
Aspiração central
Porta blindada
Estores eléctricos
Equipamento das casas de banho de marca Grohe
Banheira de hidro massagem
Cozinhas totalmente equipadas com electrodomésticos de
marca AEG (placa, forno, micro-ondas, exaustor, frigorífico
americano, máquina de lavar loiça, máquina de lavar/secar
roupa)
Acabamentos de 1º qualidade
Água quente sanitária através de panéis solares
BBQ nas varandas (7 apartamentos não tem BBQ na varanda)
Mobílias da varanda principal incluídas

Equipamentos comuns 

Piscina exterior + piscina para crianças
Piscina interior aquecida (ambiente climatizado)
Zona de SPA (banho turco, cabine de sauna, balneares)
Ginásio equipado
Sala de jogos para crianças (equipada)
Sala de tratamentos de beleza/massagem
Elevadores

Materiais utilizados 

Pavimento cerâmico
de 1ª qualidade
Casas de banho totalmente
revestidas com pedra natural
Bases de duche em pedra natural 
Resguardes de duche em vidro
temperado
Loiças sanitárias suspensas
Roupeiros com portas de correr
Caixilharia de vidro duplos
Cozinhas com tampo de granito
Mesa de cozinha em granito
Tectos falsos com luzes
embutidas em todas as divisões.

CONTACTOS

Rua da Gafaria n°4
Bloco 5 - Loja 8

8600 Lagos

Daniel Neves
Tel: +351.282.762.871
Tlm: +351.919.221.092

info@casasdosul.pt

Peça já uma brochura.

um empreendimento de luxo
com vista panorâmica sobre a baía de Lagos

Possibilidade
de financiamento

a 100%



Foi entregue em Bruxelas um
busto de Camões pelas mãos do
escultor Mário Rodrigues de
Castro aos dirigentes da associa-
ção Clube dos Trabalhadores
Portugueses de Liège.
Manuel da Costa, está na Bélgica
há 39 anos e é “artista plástico”,
esteve na escola António Arroios
em Lisboa e frequentou a
Academia de Belas Artes durante
dois anos Em Liège desde 2001
ocupa-se de uma pequena galeria
de arte com o nome Orfeu, onde
expõe com alguns artistas belgas.
É administrador da associação, e
diz ao Lusojornal que “esta asso-
ciação não tem Presidente nem
vice-Presidente. Todos são admi-
nistradores, cada um ocupa-se do
que pode e sabe”.
“Para nós é um grande orgulho
receber um busto de tão ilustre
poeta, que representa para nós o
início da língua portuguesa quase
o início... da nacionalidade portu-
guesa. Se não fosse Camões talvez
no nosso país hoje se falasse um
pouco de castelhano ou de
galego. Portanto, a meu ver, os
Lusíadas foi e será sempre um
marco na nossa história”. Manuel
da Costa não conhecia o escultor
Mário Rodrigues de Castro. “Co-
nheci-o no ano passado quando
ele entregou um busto a uma
outra associação portuguesa em
Liège”.
A seu ver, o associativismo conti-
nua a ter um papel muito impor-

tante nas Comunidades até por-
que continuam a haver vagas
sucessivas de pessoas a emigrar.
Sem saberem falar a língua do
país, o primeiro local a que por
vezes recorrem são essas associa-
ções, que têm um papel muito
importante na entreajuda aos
mesmos. “Penso que enquanto
houverem emigrantes também
vão existir associações. Embora
não veja esse fenómeno com ale-
gria, até porque os espanhóis já
não emigram, talvez por terem
melhores condições” disse ao
LusoJornal.“Espero que assim seja
um dia no nosso país”.
A Comunidade portuguesa em

Liège tem cerca de 3.000 pessoas.
“Temos óptimas relações com a
comunidade belga e não só”.
Por seu lado, com mais de quatro
décadas a viver na Bélgica, Antó-
nio Moura é um dos fundadores
do Clube dos Trabalhadores Por-
tugueses de Liège, em 1969. “Co-
meçámos em Verviers com um
grupo de estudantes ligados à in-
dústria têxtil, depois com um
grupo de trabalhadores criámos
uma associação belgo-portuguesa
e alguns anos depois formamos o
CPTL que até hoje ficou com esse
nome” disse ao LusoJornal.
“Foi com grande honra que
recebi a notícia da entrega deste

busto do grande Luís Vaz de Ca-
mões” disse António Moura. “Co-
nheço bem Camões no aspecto
literário até porque naquele tem-
po de escola éramos obrigados a
ler os Lusíadas. Confesso que na-
quela altura não me agradava
muito, com 14, 15 anos era muito
difícil compreendermos a magia e
o encanto, naquela idade era
muito difícil percebermos o signi-
ficado de tamanha obra”.
António Moura agradeceu ao es-
cultor Mário Rodrigues de Castro,
que através dos seus atributos
artísticos vai brindando as asso-
ciações portuguesas com perso-
nagens da nossa história.
Com respeito ao associativismo
António Moura considera que
“estamos em grandes estudos de
reestruturação da nossa associa-
ção. Penso que durante muito
tempo vivemos em guetos fecha-
dos, sem abrirmos as portas a
outras culturas. Hoje penso que
isso já não tem razão de ser,
temos que abrir as portas a outras
nacionalidades e isso vai-nos enri-
quecendo em todos os aspectos.

■ Paulo Carvalho

Clube dos Trabalhadores
Portugueses de Liège
Rue de Sain-Léonard, 37
4000 Liège
Tél: 04.227.77.73

Oferta do escultor Mário Rodrigues de Castro

Busto de Camões para o CTPL de Liège
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Mário de Castro entrega o busto a António Moura
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Poesia

O Pecado 

1
O nosso olhar se cruzou
Naquela tarde de Verão
Meu coração balançou
Para viver uma iluzão

2
Nunca pensei que era verdade
Que era falso o teu amor
Seria só por vaidade
Que me deste tanta dor?

3
O mal que tu me fizes-te
Não será fácil de curar
Nada de bom tu me deste
Toda a vida irei penar

4
Por todo o mal que me fizeste
Deus saberá te castigar
Pois tu assim o quiseste
Um dia terás de pagar

5
Quantas vezes tu mentiste
Quando dizias que me amavas
Era tudo bem triste
E meu amor tu matavas

6
Já vamos estando apagados
Nada se pode remediar
Fomos os dois condenados
Não vale a pena sonhar

Ref.
Por esse teu grande pecado
Só Deus te pode castigar
Andas-te por caminho errado
Eu não te posso perdoar
Por me teres enganado
Tudo isso irás pagar

7
Já vamos estando apagados
Nada se pode remediar
Fomos os dois condenados
Não vale a pena sonhar

■ Álvaro Hortas

Consulte o

LusoJornal

na internet

www.lusojornal.com

0485 89 84 09

A Associação Luso-Belga de Soi-
gnies foi desta vez a escolhida
pelo escultor Mário Rodrigues de
Castro para ser presenteada com
um busto de Luis Vaz de Camões.
O Presidente da Associação, Amé-
rico Teixeira, ficou muito sensibi-
lizado com este feito.
“Já ganhámos muitos Torneios de
futebol em Bruxelas, já fomos
muito conhecidos na Comuni-
dade portuguesa na Bélgica, mas
hoje sentimo-nos aqui perdidos,
para não dizer abandonados”
disse ao LusoJornal o Presidente
da colectividade.“As pessoas anti-
gas vão abandonando o barco por
questões óbvias, os mais novos
têm outros projectos e com algu-
ma pena minha as coisas vão des-
aparecendo. Felizmente que te-
mos agora sangue novo com
algum interesse neste trabalho
que os antigos a todo o custo não
querem deixar acabar”.
Quando Américo Teixeira chegou
à Bélgica, há 31 anos, “tudo era
diferente”...
“Agora abrimos a sede sempre aos
fins-de-semana e cumprimos tam-
bém o calendário para promover
as datas que marcam Portugal, é
uma maneira de mostrarmos a
nossa cultura aos demais. Temos
em Soignies um conselheiro co-
munal, foi muito bom ele ter sido
eleito, pois era muito difícil fazer

pedidos à comuna e com ele as
coisas foram-se tornando mais
fáceis”.
Existem em Soignies cerca de 100
famílias portuguesas.
António Pires é um dos sócios
fundadores e está na Bélgica há
42 anos. “Vim para Soignies com
contrato de trabalho para trabal-
har na pedra, como a maior parte
dos portugueses que aqui estão.
Fundámos a associação inicial-
mente num café com a ajuda de
alguns belgas e por essa razão o
nome Luso-Belga, era obrigatório
ter belgas na associação”.
António Pires diz que “nessa

altura era tudo tão difícil...”. Tam-
bém já foi Presidente da associa-
ção,“mas quando cheguei à idade
da reforma achei que devia dar o
lugar aos mais novos. Hoje com
tanta facilidade a nível de comu-
nicação, vai-se fazendo menos
coisas e é estranho” disse ao Luso-
Jornal.“Também é pena a falta de
interesse das pessoas hoje em dia.
Gostava que houvesse mais união”.
Fernan Hulim é belga, tem 73
anos, e também é um dos funda-
dores da associação. Hoje ainda
continua na colectividade, fala
português e disse ao LusoJornal
que “ajudei nessa altura muitos

portugueses que cá chegavam
sem meios. Tive durante a minha
vida muito boas relações com
portugueses em África e daí as
minhas raízes com Portugal. Aca-
bei por casar com uma algarvia,
hoje falo português com sotaque
brasileiro (risos) e sou um portu-
guês de coração”.
Uma grande parte dos Portugue-
ses que vieram para Soignies, vie-
ram trabalhar para a exploração
da Pedra Azul, matéria-prima que
ainda hoje dá trabalho a muita
gente.
A associação luso-belga existe
desde 1987. Inicialmente era ape-
nas um clube de futebol, federado
com o nome F.C.Lusitanos, mas
depois constituiu-se a associação,
com o nome de Associação Luso-
Belga de Soignies.“A nossa equipa
de futebol ainda tem o mesmo
nome, e actua na Groupe Corpo-
rative Centre Borinage, na pri-
meira divisão. Já foi campeã nesta
Federação duas vezes”.

■ Paulo Carvalho

Associação Luso-Belga
Place Van Zeeland, 24
7060 Soignies
Tél: 06.734.11.33

Mais um busto de Luis de Camões
para a associação de Soignies

Mário Castro entrega o busto aos dirigentes da associação
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No passado dia 31 de Maio,na igreja
Ste Croix,Praça Flagey em Bruxelas,
duas Comunidades a de Ixelles e a
de St Gilles reuniram-se para cele-
brar o Crisma de 24 adultos e 36
jovens. Este ano foi na igreja de Ste
Croix (Ixelles) que a cerimónia teve
lugar, as Comunidades alternam
todos os anos, para o próximo ano
será celebrado na igreja de St Gilles.
“Faz 5 anos que a Comunidade cele-
bra o crisma em conjunto”conta-nos
Frei Eugénio Boleo, Frade Domi-
nicano que faz parte de uma Comu-
nidade internacional de Domini-
canos de 6 países europeus.
Este ano revelou-se “especial” para a
Comunidade de Ixelles e de St Gilles
com a vinda do Bispo auxiliar de
Bruxelas, Jozef De Kesel. Depois do
Crisma, o Bispo de Bruxelas e os
representantes das Comunidades
partilharam um almoço juntos.Aliás
as duas Comunidades colaboram
juntas durante todo o ano, na cate-
quese das crianças e dos adultos, na
formação de catequistas e também
na liturgia das missas em Ste Croix.
A Comunidade é composta em
maioria por portugueses mas não
só, também há brasileiros e outras
pessoas vindas de países lusófonos.
Bruxelas é composta por 19 comu-
nas,no dia 31 de Maio estiveram pre-
sentes 40 comunas das quais as de
Bruxelas e as de outras à volta da
capital. A Comunidade de Ixelles
representava cerca de 20% das pes-
soas presentes naquele dia.
A missa foi, e é sempre, celebrada
em português. Frei Eugénio Boleo
revelou-nos que “a presença nas mis-
sas é variável”mas que “na catequese
é muito elevada”,os jovens ficam até
os 13 anos na catequese. Nesse
mesmo dia não houve só crismados

mas também dois baptizados o que
foi um “caso especial” e importante
para a Comunidade católica. “Cada
vez mais, quando são adultos, que-
rem ser crismados” revela-nos uma
catequista da Comunidade, Fátima
Morais.“Pois, o facto de serem cris-
mados é algo religiosamente impor-
tante e necessário se têm como pro-
jecto ser padrinho ou então mesmo
casar pela Igreja católica, poucos
padres ainda aceitam que não sejam
crismados”.
Nascido em Coimbra, Frei Eugénio
Boleo contou-nos que estudou em

Coimbra, Lisboa e Canadá, também
trabalhou muitos anos no Porto e
visitou o país como pregador de
Chaves até Silves (Algarve). «Permi-
tiu-me conhecer muitas terras»
disse-nos.Assim,não é de admirar se
hoje encontramos Frei Eugénio
Boleo com a responsabilidade das
actividas religiosas, sociais (proto-
colo com associação Emmaus) e cul-
turais (Centro de informática que já
formou mais de 160 alunos) e além
disso actividades para a família com
o objectivo de dar a conhecer mel-
hor a cultura e a língua portuguesa

aos adolescentes. «Infelizmente cada
vez mais não se escrevem a essas
aulas por várias razões», confia-nos,
sendo o ensino uma das suas preo-
cupações.
Em relação com a Comunidade de St
Gilles que é um bairro antigo, as
duas Comunidades juntam-se várias
vezes no ano, em eventos impor-
tante como a peregrinação ao
Santuário em Banneux e a procissão
em honra da nossa Senhora de
Fátima na cidade de St Gieux.

■  Lourdes Maias

Comunidade de Ixelles e Pastoral de St Gilles

Comunidades católicas portuguesas juntas para o Crisma

Aspecto geral da cerimónia na igreja de Ste Croix
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Procissão anual
de Bruxelas
até Banneux
em honra
de nossa Senhora
de Fátima

No dia 10 de Maio houve em
Banneux uma procissão, organi-
zada pela Comunidade Católica
Portuguesa de Ixelles (CCPI), no
santuário da cidade.
Esta peregrinação tem lugar
todos anos desde 1977 no dia
mais próximo do 13 de Maio, dia
do aparecimento de Nossa Se-
nhora de Fátima. E é para festejar
este acontecimento religioso
que a Comunidade Católica Por-
tuguesa de Ixelles, com a ajuda
da Associação Emaús e pessoas
de várias nacionalidades (Espa-
nhóis, Franceses, Cabo-verdia-
nos...) vindas de fora ou do país,
foram até Banneux.
De manhã cedo, na capital Belga
reuniram-se todos os fiéis que
partiram de autocarro em direc-
ção Banneux, às 11h00 começou
a procissão com o andor da
Nossa Senhora de Fátima “carre-
gado de flores” disse ao Luso-
Jornal António Gomes, membro
da Associação Emaús que ajudou
na organização de este evento.
Ao meio-dia começou a missa
em português, continuando de
seguida com um pique-nique na
Casa grande Povorelo, composta
por três salas, onde os peregri-
nos se juntaram para partilha-
rem o almoço num ambiente de
“convívio”, revela António Go-
mes, originário da Beira Alta.
Com tudo isso, depois do almo-
ço, deu-se um pequeno passeio
na pequena cidade entre o Lu-
xemburgo e a fronteira Alemã,
onde também apareceu em 1933
a Nossa Senhora, mais conhecida
por “Nossa Senhora dos Pobres”

■  Lourdes Maias

LusoJornal
www.lusojornal.com

0485 89 84 09



Ideia de que
a emigração acabou
é “ilusão de óptica”

A emigração portuguesa está actual-
mente ao nível dos anos 1960,man-
tendo-se a tendência de fixação nos
países de destino, defende o Coor-
denador do Observatório da Emi-
gração, que considera ilusória a
ideia de que as saídas estagnaram.
“Há características novas nesta emi-
gração, mas no essencial diria que
se mantém uma emigração de fixa-
ção no destino que não deve ser,nes-
te momento, inferior à média dos
anos 50/60”, disse Rui Pena Pires.
O Coordenador científico do Ob-
servatório da Emigração rejeita a
ideia de uma vaga repentina de emi-
gração, considerando que se tem
mantido constante desde a adesão
de Portugal à União Europeia.“Não
é um fenómeno novo. Houve uma
ilusão de óptica. Com a transforma-
ção de Portugal também em país de
imigração, houve uma concentra-
ção do olhar sobre a imigração,mas
todos os dados disponíveis mos-
tram que a emigração praticamente
só esteve parada em 1974/75 e nos
anos da integração europeia”.
No âmbito do Observatório da Emi-
gração,criado no início do ano pelo
Gabinete do Secretário de Estado
das Comunidades, uma equipa de
investigadores do Instituto Superior
de Ciência do Trabalho e da
Empresa (ISCTE) está a recolher
informação sobre os portugueses
emigrados. Os primeiros dados
recolhidos, relativos ao período
2000-2005 deverão ser disponibili-
zados on-line ainda este mês.
“Toda a emigração para o Espaço
Económico Europeu cresceu, no-
meadamente em países como o Rei-
no Unido ou a Suíça, mas o cresci-
mento mais importante dos últimos
anos é para Angola”, onde há cerca
de 100 mil portugueses, números
que não “andam muito longe” dos
oficiais. “A emigração para os Esta-
dos Unidos, Canadá ou Venezuela
não desapareceu,mas baixou,quan-
do comparada com os novos desti-
nos”, diz, acrescentando que a
França é o único país que mantém
um fluxo regular e constante de
emigrantes portugueses.
O investigador afirma ainda que
“uma parte da nova emigração na
União Europeia é mais temporária e
envolve mais circulação do que no
passado”, justificando que é uma
emigração mais qualificada e por-
que as deslocações são mais baratas
que no passado.
Sem dados que lhe permitam per-
ceber os efeitos da actual crise eco-
nómica na emigração portuguesa,
Rui Pena Pires considera, no entan-
to, que “os emigrantes não são par-
vos e não vão emigrar se não tive-
rem oportunidades maiores no país
para onde vão emigrar do que no
país onde estão”.

Segundo os últimos dados da Di-
recção-Geral dos Assuntos Consu-
lares e Comunidades, há 4.968.197
portugueses no estrangeiro, mas
este número é apenas relativo aos
inscritos nos Consulados, registo
que não é obrigatório.
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A secção de futsal infantil da
APEB organizou no passado dia
24 de Maio uma festa para os
jovens jogadores. Mais de 100
pessoas participaram na festa na
qual também se celebrou o Baile
da Pinha. Carlos Gonçalves, res-
ponsável da equipa há já 7 anos,
falou com o LusoJornal e declarou
que o ano foi muito positivo para
a equipa de futsal: «Num Cam-
peonato com 16 equipas, acabá-
mos em nono lugar, resultado que
na minha opinião é muito bom».
Os jovens jogadores da APEB par-
ticiparam também na Taça e che-
garam às meias-finais onde tive-
ram que se inclinar frente aos
favoritos por 6-5. «Mas nem esta
derrota desanimou os jovens por-
que uma semana mais tarde, rece-
bemos a Taça Fair-Play. É já a ter-
ceira vez que a vencemos em qua-
tro anos e isso deixa-nos clara-

mente muito orgulhosos».
O Treinador da equipa não fica
por aqui e confiou ao LusoJornal
um projecto inovante: «Neste mo-
mento estou a pensar em trabal-

har com uma equipa de senhoras
em Futsal na APEB, coisa que não
existe nos clubes portugueses.
Não deixarei de apoiar os miúdos
mas se me derem esta oportuni-

dade, ficará na história desta
colectividade e na população por-
tuguesa».
Para terminar, Carlos Gonçalves
agradeceu todos os sócios e ami-
gos «que estão a trabalhar e a aju-
dar a APEB, assim como os patro-
cinadores que nos apoiam há
vários anos: Delta Cafés, Café
Barril, O Manolito, New Espace
Europa, Lusidis, Crombé e o
LusoJornal. Para todos eles um
abraço desportivo da parte desta
direcção». Pela parte que nos
toca, continuaremos sempre a
apoiar qualquer actividade que
envolve a juventude. Boa sorte
para o próximo ano.

■ Pedro Rupio
www.noscafora.be

Mais de 100 pessoas participaram no Baile da Pinha

Festa da Secção infantil de futsal da APEB

Mais de 100 pessoas jantaram na APEB
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No passado domingo, dia 14 de
Junho, celebrou-se a nona edição
da Festa comemorativa do Dia de
Portugal, organizada na Praça
Maurice Van Meenen, em St
Gilles, pela Associação dos comer-
ciantes portugueses de St Gilles,
da qual fazem parte Duarte
Ribeiro, Presidente e os seus cola-
boradores Otília de Matos, Jean
Louis e Rui Ferreira.
Mais uma vez os Portugueses vol-
taram a encontrar-se numa grande
manifestação tradicional e popu-
lar. A festa inicialmente organi-
zada pela Embaixada é hoje cele-
brada pela Associação dos comer-
ciantes. “Retomamos a iniciativa
porque gostávamos desta festa e
pensávamos que era algo de bom
para a Comunidade portuguesa”,
revela Duarte Ribeiro.Assim criou
esta associação composta por
comerciantes, e este ano, como

todos os anos, a festa teve muito
sucesso, “ajuntando aproximada-
mente 18.000 pessoas” segundo a
organização, muitos Portugueses,
obviamente,mas também brasileiros
e Belgas.“A festa é para todos! Aliás a
entrada é grátis, tudo é oferecido
pelos comerciantes”, aponta.
A festa começou logo de manhã
com um grupo de Bombos e em
seguida o Rancho da Associação
dos Portugueses Emigrantes na
Bélgica (APEB) dançou ao som
das concertinas que se faziam
ouvir de forma vibrante, anun-
ciando um dia especial, em que a
Comunidade portuguesa se jun-
tava para a partilha de momentos
agradáveis, que valorizam e refor-
çam os laços da fraterna amizade.
Finalmente o público assistiu às
marchas populares.
Júnior e Rogénio, dois cantores
brasileiros, e o grupo Novo &

Som, animaram grande parte da
festa, deixando lugar ao tão espe-
rado Toy que veio especialmente
de Portugal para cantar. Os portu-
gueses puderam partilhar mais
um bom momento, pois, todos os
ingredientes estavam reunidos
para fazer deste dia um verda-
deiro convívio, solidariedade e
fraternidade.
Como não podia deixar de ser, os
cheiros e os paladares mistura-
ram-se entre as tendas dos diver-
sos comerciantes, abrindo o ape-
tite aos que por ali passavam e
que ao longo do dia puderam
saborear os tradicionais petiscos:
sardinha na brasa, entrecosto,
churrasco... e claro os vinhos
regionais, a cerveja portuguesa
sempre presente, tudo estava reu-
nido para que fosse um sucesso.
Foi de destacar a presença do
Embaixador de Portugal na

Bélgica, Vasco Bramão Ramos,
assim como vários artesãos portu-
gueses.
O Presidente da Associação rego-
zijou-se com o ambiente da festa,
começando por agradecer a
‘Maison Communale’ de St Gilles,
“todos os serviços prestados,
nomeadamente o de segurança,
os colaboradores e evidente-
mente todos aqueles que vieram
fazer a festa connosco”, disse a
sorrir.
Para o ano, se tudo correr bem,
“haverá mais uma festa”, contudo
Duarte Ribeiro confiou ao
LusoJornal que necessitaria de
maior financiamento e mais ajuda
para poder continuar a reunir a
Comunidade portuguesa com
uma dimensão desta importância.

■ Lourdes Maias

Festa anual do Dia de Portugal em St Gilles

A Praça Maurice Van Meenen, em St Gilles, vestiu as cores portuguesas para festejar o Dia de Portugal
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A nona edição do Torneio anual
de futebol do Benfica de Ander-
lecht teve lugar nos dias 13 e 14
de Junho, na sala Simonet, parc
Astrid, avenue Theo Verbeeck em
Anderlecht.
No sábado, o Torneio de séniores
foi ganho pela equipa de Ternat
que foi à final contra a equipa do
Castiço. No domingo foi a equipa
de veteranos All-Stars que venceu
a final contra o Real Derchem.
Este ano 24 equipas de futebol
multiculturais (portuguesas, bel-
gas...) participaram no Torneio,
12 no sábado e 12 no domingo.
No sábado jogaram as equipas de
séniores e no domingo jogaram as
equipas de veteranos. No fim,
todas as equipas receberam pré-
mios: “o melhor jogador, melhor
guarda redes, melhor equipa,....”,
todos partiram com um prémio.
Neste Torneio, mesmo se alguém
se magoou vai embora com um
“prémio especial”, este ano foi
para os Papy Boys “uma equipa
muito alegre que animaram o
Torneio a cantar”disse ao LusoJor-
nal o principal organizador do
evento, Carlos Espinho.
Este evento reúne todos os anos
entre 400 e 600 pessoas que gos-
tam de futebol ou simplesmente
do ambiente festivo, mas este ano
foram 700 pessoas que passaram
pelo estádio e pelas tendas de
churrasco e bebidas. Aliás, curio-
samente, até o próprio cartaz do
Torneio fazia alusão a algumas
cervejas bem portuguesas.“Há um

bom ambiente, há de beber, há de
comer, a festa é sempre boa”
confia Carlos Espinho, originário
de Santarém. “Este Torneio foi
antes de tudo criado em memória
de uns amigos que jogavam co-
migo no Benfica de Bruxelas,
Nilton e José Alberto tiveram infe-
lizmente um acidente de carro
onde faleceram”, revela o organi-
zador.Aquilo que inicialmente era
para ser uma simples homena-
gem, transformou-se num Torneio
anual.“Vi que tinha sucesso, então
continuei a organizá-lo”, disse ao
LusoJornal, mas “sigo pensando
neles” acrescenta.

Apesar do Torneio se chamar
Torneio do Benfica, encontramos
também portistas, sportingistas e
outros. “O Torneio está aberto a
todos” afirma Carlos Espinho, que
criou a equipa do Benfica An-
derlecht e foi jogador de futebol
no Benfica de Bruxelas durante
18 anos. “O Torneio passou-se
muito bem apesar da chuva no
domingo mas no final houve um
melhor ambiente”. Pois a chuva
refrescou o ar e aliás os veteranos
são em geral muito mais descon-
traídos do que os jovens que têem
mais o espírito de competição”
assegura ao LusoJornal.

■ Lourdes Maias

Resultados:

Sábado 13 de Junho
Séniores:

1° - Ternat
2° - Castiço
3° - Benfica Waterloo
4° - Sergom
5° - Red Boys Bruxelles
6° - Mia Bar Café
7° - Sande City
8° - Angonet
9° - Café Juventude
10° - Les Amis de Max
11° - Au Soleil Santé
12° - La Louvière
Melhor jogador: David Pereira
Melhor guarda-redes: Café Castiço
Fair-play: Café Juventude

Domingo 14 de Junho
Veteranos:

1° - All-Stars
2° - Real Derchem
3° - Copains réunis
4° - Capital Games
5° - La Lorgnette
6° - Café Bateau Ivre
7° - Café Costa Azul
8° - Dinant Boys
9° - Papy Boys
10° - Bati Jardin
11° - Stanley Bet
12° - Benfica Jet
Melhor jogador: Smaile Taldi
Melhor guarda-redes: Capital
Games

Torneio do Benfica de Anderlecht

Anderlecht: dois dias de futebol intercultural

Todos os Torneios têm um vencedor:neste caso os All Stars
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FC Porto de Bruxe-
las entregou faixas
aos Campeões
No passado dia 6 de Junho, o FC
Porto organizou um jantar no res-
taurante português ‘Terramar’ para
entregar as faixas aos Campeões da
Primeira divisão da Federação
Trabalhista de Futebol.
José Carlos Rodrigues, Presidente
do Clube declarou ser um jantar
special «por ter um sabor dife-
rente, um sabor a Campeão! Já há
muitos anos que o título nos fugia
das mãos, por várias vezes nos
escapou por alguns pontos apenas
e finalmente este ano depois de
um óptimo arranque, sofremos
algumas reviravoltas com o nosso
principal concorrente o Alma e
Benfica, mas finalmente graças ao
nosso esforço e empenho conse-
guimos dar a volta à situação».
O jantar reuniu todos os jogadores
da época assim como as esposas e
namoradas e a Direcção do clube.
“Foi um jantar familiar, uma manei-
ra de homenagear as mulheres dos
jogadores que ficam todos os do-
mingos privadas dos homens por
causa dos jogos», sublinhou ao
LusoJornal.
José Carlos Rodrigues saboreia
com muito orgulho esta grande vi-
tória no Campeonato e espera para
o ano voltar a entregar mais faixas
de Campeão aos seus jogadores.

■ Clara Teixeira

Pedro Bessa:
jogador do
Anderlecht sonha
com a Academia
do Sporting

Pedro Bessa conseguiu a sua ava-
liação anual e continua este ano
a jogar futebol no Anderlecht. Só
este ano já ganhou três Torneios.
O primeiro, no GBA contra o
Standard de Liège, o segundo no
Lokram onde foram à final GBA
e ganharam 5-0 e além disso, “o
Pedro foi nomeado o melhor
jogador do torneio frente a 160
jogadores” declarou André Bes-
sa, pai do pequeno futebolista. O
terceiro torneio em Aloste teve
lugar com a equipa do Benfica
de Bruxelas com a qual houve
empate.“O Pedro é benfiquista e
obviamente teve mais dificulda-
des em ganhar contra a sua
equipa preferida” revela-nos o
pai do Pedro.
Durante as férias a família fez
um acordo com o Sporting para
que ele passe uma semana na
Academia de Alcochete o que
alegra o pai porque o Sporting é
sua equipa preferida.“Claro que
ele preferia jogar no Benfica mas
aceitará qualquer oportunidade”
confia-nos o pai.
Além disso, a Academia do Spor-
ting é uma escola muito boa que
formou nomeadamente Luís
Figo, Ricardo Quaresma, Cristia-
no Ronaldo, entre outros. “Hoje
o Pedro só tem 9 anos por isso
não pode ir para Portugal so-
zinho” disse-nos André Bessa,
“teria de ser acompanhado pe-
los pais” mas por enquanto eles
não estão prontos para deixar a
Bélgica. Se tudo correr bem, aos
11 anos poderá ir para Portugal
e ficar na Academia, por isso o
Pedro faz todo o seu possível
treinando todos os dias. Tem
uma agenda tão carregada para
uma criança que “faz os deveres
no carro entre a escola e o
treino”, disse-nos o pai, e “mes-
mo assim tem bons resultados
na escola”.
Pedro Bessa tem tudo para con-
seguir o seu projecto, os pais
apoiam-no muito, agora só o
futuro nos dirá. “Desejo felicida-
de e muita saúde a todos os por-
tugueses” acabou por dizer ao
LusoJornal, o Pedro que não se
esquece das suas origens.

■ Lourdes Maias

A Federação Portuguesa de Futebol
na Bélgica organizou mais um
Torneio anual no passado dia 1 de
Junho no Complexo desportivo de
St Gilles. “Como é costume realiza-
mos todos os anos este Torneio no
âmbito das comemorações do Dia
de Portugal.
Em dois campos, as equipas partici-
pantes este ano foram: ‘Beira Alta’,
‘Sport Alma e Benfica’,‘Vila Real’,‘Os
Lusitanos’, ‘Penalva’, ‘CAD O Elvas’,
‘Sezurense’,“e a oitava equipa portu-

guesa que acabou por não participar
foi o Belenenses, cuja razão ainda
ignoramos”, começa por declarar
José de Matos, membro da Federa-
ção Portuguesa de Futebol.
O vencedor foi ‘CAD O Elvas’,
seguido em 2° lugar do ‘Vila Real’e o
‘Sezurense’ também subiu ao pódio
em 3° lugar. “As equipas defronta-
ram-se em vários jogos durante o
dia, perante um público cada vez
mais fiel. Este Torneio não dá nen-
hum título apenas é um Torneio ami-

gável”afirma José de Matos.
“A Federação tem 12 equipas e
estas decidem em que torneios
querem participar, por isso todos
os anos são equipas diferentes”.
Os vencedores ganham apenas
uma taça simbólica. Por razões
administrativas, os resultados defi-
nitivos apenas foram comunica-
dos ao LusoJornal vários dias
depois da realização do torneio.

■ Clara Teixeira

Organizado pela Federação Portuguesa de Futebol na Bélgica

CAD Ixelles venceu Torneio da Federação

Para além dos jogos de futebol, os torneios são também local de convívio e de partilha
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Filipe Vieira, o jovem campeão de
karting na Bélgica, ganhou em Ja-
neiro e Maio, uma prova de 3 horas
no clube BSK (Waterloo), no 7 de
Março em Liège,no 28 de Março em
Mariembourg e no 31 de Maio gan-
hou no grande prémio de Mazerine
(La Hulpe) assim começou o ano e
conseguiu alcançar o oitavo lugar no
Campeonato do mundo (World
Karts) em Coutrai.
Hoje Filipe está no mais alto nível no
karting, mas quando tem provas de
«endurance» que podem atingir 6
horas,Filipe Vieira necessita de ajuda
e por isso actualmente faz equipa
com Amândio Costa Paz, 18 anos, e
com ele ganhou as últimas 7 corri-
das.

Os dois pilotos formam os PT Kids
em honra a Portugal.Tal como o seu
colega de equipa,Amândio Costa Paz
começou cedo.“Esta paixão nasceu
quando vi o meu pai andar de kart
com os amigos” confia-nos, a ele
sozinho ganhou umas vinte corridas

e 6 campeonatos.
Os dois jovens gostam de trabalhar
em equipa «com Filipe divirto-me
muito» disse-nos Amândio. O jovem
originário do Porto confiou-nos que
mesmo quando não estão juntos nas
corridas, eles apoiam-se sempre.

«Prefiro trabalhar em equipa porque
gosto vê-lo a divertir-se» revelou-nos
Amândio Costa Paz. «Somos como
irmãos»,disse Filipe.
Filipe Vieira quer ser mecânico e
Amândio Costa Paz é estudante em
informática. Gostavam os dois de
serem profissionais, mas para isso
necesitam de mais financiamento.
«Se tudo correr bem com o Filipe,
não duvido que ele chegará até à
Fórmula 1» acrescentou Amândio
Paz.
Por enquanto os dois amigos fazem
corridas pelo prazer.

■  Lourdes Maias

www.dwracing.be / www.ekcw.net
www.filipevieira.be

Desporto14 LusoJornal Belgique n°41 - juin 2009

Kart: Jovens pilotos gostavam de ser profissionais

Filipe Vieira e Amândio Costa Paz formam a PT Kids

Jovens pilotos luso-descendentes:Filipe Vieira e Amândio Costa Paz ao volante do karting
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Kayak: a aventura
do Ricardo Pedroso
acabou...
O jovem Ricardo Pedroso, Cam-
peão de kayak na Bélgica, que foi
assunto de manchete numa das edi-
ções do LusoJornal, abandonou
“infelizmente” toda a actividade
desportiva em kayak.
O pai do ex-desportista deixou uma
mensagem na internet no site
www.Ricardo -Pedroso .com:
“Agradeço todas as pessoas que o
ajudaram e apoiaram, os amigos, a
família, os instrutores, os responsá-
veis desportivos e esqueço certa-
mente alguém mas estou como-
vido, desculpem-me” disse Paulo
Jorge Pedroso.“Pois estas coisas po-
dem acontecer sobretudo quando
se é adolescente e se está sempre a
mudar de orientação” confia-nos o
pai do jovem. “Esperemos só que
não se arrependa dessa decisão”.

■  Lourdes Maias

O Byakusenshi
karaté club tem
cada vez mais
sucesso em
Bruxelas

Fernando de Deus Barreiro, respon-
sável pelo Byakusenshi karaté club,
anunciou ao LusoJornal que vai
organizar no dia 3 de Outubro, um
estágio internacional pluri-discipli-
nar em Karaté, Jiu-jitsu e Judo, no
CERIA em Bruxelas.
“O clube tem cada vez mais
sucesso” disse-nos Fernando de
Deus Barreiro, Mestre da escola.
Apesar de só ter uns vinte alunos,
“prefiro a qualidade do que a quan-
tidade” acrescenta, explicando que
o seu objectivo de Mestre é antes
de tudo ensinar o melhor possível
as técnicas das artes marciais. “O
objectivo é que quando os alunos
saírem possam ir para qualquer
clube, e conhecerem todas a técni-
cas”. As técnicas revelam-se mais
importantes para o Mestre do que a
luta, isso faz parte da filosofia do
clube.
Além disso, o clube tem como pro-
jecto lançar uma campanha para
incitar as mulheres para se inscreve-
rem.“Há muitos preconceitos acer-
ca disso,porque as pessoas pensam
que é um desporto para homens,
mas na verdade as raparigas têm
muita energia”. Aliás já há várias
raparigas no clube e Fernando de
Deus Barreiro está contente com
elas.
Fernando de Deus Barreiro está em
contacto com vários Mestres nacio-
nais ou internacionais.“Muitos pedi-
ram-me para fazer estágios na
América do Sul” confia ao Luso-
Jornal.

■  Lourdes Maias

Próxima corrida
dos jovens pilotos portugueses

A próxima corrida que a PT Kids, de Filipe Vieira e Amândio Costa Paz,

vai disputar, será uma “endurance” de 6 horas que se realizará no dia 4

de Julho, em Mariembourg no circuito Internacional de “Karting des

Fagnes”.



Brinque connosco

Sopa de letras: Festas de Verão
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Cantor Concerto Dançar

Divertir Família Farturas

Festa Foguetes Jovens

Música Palco Popular

Público Romaria Verão

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

SuDoKu do LusoJornal
7 5 8 1 2

3 2 1 6 4

5 2 3 7

5 9 2 8

2 3 9 7

1 7 4 3

3 8 6 1

1 9 2 8 3

4 9 3 5 6

www.lusojornal.com
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Maître KEBEBAA

Après ses exploits en Inde et en
Haïti, il détient tous pouvoirs
ancestraux, Descendant des

Mandaingues de l’Afrique (pro-
fonde). Résoud tous vos problè-

mes. Spécialiste du couple,
retour de l’être aimé. Amour,

famille, faiblesse sexuelle,
chance retrouvée, bonheur

conjugal, commerce, entreprise,
protection astrale des personnes

et biens. Spécialiste assistance
contre le mauvais sort.

TRAVAIL RAPIDE EFFICACE
ET GARANTI

Reçoit de 9h à 21h
Discrétion assurée au cabinet

ou par correspondance
7 rue de Douvre

94250 Gentilly (France)

00.33.142.53.67.99
00.33.634.55.80.87

Protection et attraction de la
clientèle dans le commerce

et entreprise.

Voyant – Médium
Magnétiseur




