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P.4: Legislativas

Nove candidatos querem
ser Deputados pelo círculo
eleitoral da Europa.
O LusoJornal ouviu alguns
deles.

P.9: Bansuricollectif

“Conto” é o primeiro CD
de jazz dos Bansuricollectif,
que vai ser agora lançado
no teatro Marni em Bruxe-
las no próximo dia 10.
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Concurso organizado
pelo Portugalnet e Associação Ponte
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Sabrina
Fernandes Sá
Miss Portugal
na Bélgica 2009



A campanha para a eleição que
agora vai eleger os dois Deputa-
dos pelo círculo eleitoral da
Europa tem sido marcada pelo
trabalho parlamentar dos dois
Deputados eleitos na anterior
legislatura. “A Deputada Maria
Carrilho não fez nada, nunca apa-
receu e agora somos nós que
temos de dar a cara para conven-
cer os eleitores a continuarem a
votar no PS” confessam “em off”
alguns dirigentes socialistas de
França, contactados pelo LusoJor-
nal.
Parcídio Peixoto, Secretário da
Secção do PS nos Yvelines diz
abertamente que “foi um erro de
casting”. E acrescenta que “esta
situação prejudicou a imagem do
Partido nas Comunidades”.
Alguns argumentam que a De-
putada desconhecia este sector e
“teria sido muito mais útil nou-
tras funções”. “Fiz-lhe compreen-
der que deveria abandonar o
cargo” diz Parcídio Peixoto.
O que parece certo é que não
houve efectivamente um trabalho
de coordenação entre a Deputada
e as Secções do PS em França.“A
Deputada veio cá pelo menos
duas vezes, acompanhamo-la ao
encontro com a Comunidade,
mas não era fácil trabalhar com
ela porque desconhecia a maior
parte dos assuntos e não dava
explicações claras sobre as coi-
sas” diz o dirigente de uma Sec-
ção socialista da província.
Lurdes Rodrigues, que já foi can-
didata na lista encabeçada por
Maria Carrilho e agora volta a ser
na lista de Paulo Pisco disse ao
LusoJornal que “efectivamente
não tivemos muito eco do tra-
balho da Deputada”. E acrescenta
que “ainda nesta campanha en-
contrei pessoas que desconhe-
ciam que nós tínhamos uma De-
putada”.
Tanto Parcídio Peixoto como Lur-
des Rodrigues defendem que o
candidato devia “ser de cá”. “Não
faz sentido que o cabeça de lista
seja escolhido pelo Secretário
Geral do Partido e não pelas
Secções nas Comunidades” expli-
ca Parcídio Peixoto ao LusoJor-

nal.
Por seu lado, o Deputado Carlos
Gonçalves não deixa de evocar,
no decorrer da sua campanha a
“ausência” da Deputada do PS no
terreno.“O PS esteve ausente dos
debates sobre Comunidades” diz
Carlos Gonçalves.
A “omnipresença” de Carlos Gon-
çalves no terreno é consensual.
“Temos de reconhecer que o
Carlos Gonçalves esteve muito
presente no terreno, é de cá,
conhece bem os nossos proble-
mas e teve muita visibilidade” diz
Parcídio Peixoto. Também Lurdes
Rodrigues, mesmo sendo candi-
data pelo PS, reconhece o tra-
balho de terreno de Carlos Gon-
çalves, mas também acrescenta
que “a actividade do Deputado
não se limita a andar pelas asso-
ciações”.
“Muitas vezes encontrei-me no
terreno, sozinho, ou com os mili-
tantes socialistas, mas raramente
com a minha colega Deputada
socialista eleita por este círculo
eleitoral” diz Carlos Gonçalves.
“Não vou apelar no voto do
Carlos Gonçalves porque conti-
nuo a respeitar o meu Partido,
mas também não vou fazer cam-
panha pelo candidato do PS” diz
um dirigente de uma das Secções
do PS na região parisiense, que
prefere ficar no anonimato. “Des-
ta vez, vou ficar em casa a ver a
televisão”.

Faltas
Segundo as estatísticas disponí-
veis na Assembleia da República,
das 468 sessões parlamentares,
em quatro anos de legislatura, Ma-
ria Carrilho deu 115 (24,5%) fal-
tas e Carlos Gonçalves deu 64
(13%). Maria Carrilho faltou a um
quarto das Sessões parlamenta-
res.
As faltas dos dois Deputados fo-
ram todas justificadas. Carlos
Gonçalves faltou 50 vezes por
‘trabalho político’, uma vez por
“Motivo relevante’, uma vez por

luto, aquando da morte do pai, 7
vezes em missão parlamentar e 5
vezes com falta justificada nas
cujo motivo não está disponível
no site da Assembleia da Repú-
blica.
Por sua vez, Maria Carrilho faltou
75 vezes por razões de trabalho
político, 23 vezes por doença, 7
em missão parlamentar e 10 faltas
justificadas sem indicação de
motivo.

Trabalho parlamentar
Carlos Gonçalves participou em
12 iniciativas parlamentares du-
rante os quatro anos de mandato,
enquanto que Maria Carrilho ape-
nas participou em duas iniciati-
vas.
O Deputado eleito pelo PSD apre-
sentou 73 requerimentos ao Go-
verno sobre os mais variados
assuntos, mas Maria Carrilho ape-
nas apresentou 7 requerimentos
em 4 anos.
“É muito difícil ser-se Deputado
da maioria” reconhece um antigo
Deputado. “Mesmo se acharmos
que o nosso Partido não está a se-
guir a boa direcção, não ficaria
bom se o contrariássemos”, expli-

ca ao LusoJornal.“Foi certamente
isso que aconteceu com Maria
Carrilho”.
O Deputado eleito pelo PSD
questionou o Governo sobre a
contagem do tempo de serviço
militar para efeitos de reforma,
sobre o ensino do português e a
escola virtual, sobre a reestrutura-
ção consular e o consulado vir-
tual, os passaportes, sobre o Con-
selho das Comunidades, a refun-
dação do Instituto Camões e so-
bre a funcionária do Liceu Inter-
nacional de Saint Germain-en-
Laye.
Quanto a Maria Carrilho, questio-
nou o Governo sobre os arquivos
dos Consulados, sobre as condi-
ções de viagem de comboio entre
França e Portugal, sobre Portu-
gueses trabalhadores explorados
no estrangeiro, sobre a contagem
do tempo de tropa e em defesa
dos proprietários do empreendi-
mento Triângulo de Ouro em
Lisboa.

A articulação do trabalho entre a
Deputada socialista e a Secretaria
de Estado das Comunidades tam-
bém não aconteceu. “Com as
‘gafes’ que a Deputada faz, mais
vale vê-la distante do Largo do
Rilvas” diz-se abertamente na Se-
cretaria de Estado. Mas a Depu-
tada eleita pelo círculo eleitoral
da Europa defendeu sempre An-
tónio Braga, apoiou-o na reestru-
turação consular e sempre foi fiel
às políticas para as Comunidades.
Maria Carrilho decidiu não se
recandidatar e anunciou-o aliás
na última edição do LusoJornal.
Quanto a Carlos Gonçalves, espe-
ra ser eleito pela quarta vez con-
secutiva.

■  Carlos Pereira
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Maria Carrilho (PS) e Carlos Gonçalves (PSD)

O que fizeram os Deputados pela emigração

Errata

Na última edição do LusoJornal, a
fotografia da Festa do 10 de Junho
organizada pela associação dos
comerciantes de St. Gilles era de
Da Silva (luso.be).
Por lapso, não foi mencionado o
autor da fotografia,pelo que pedi-
mos desculpa.



Televisão ignora
comunidades

Todos os candidatos contacta-
dos pelo LusoJornal acusaram
a RTP internacional de não dar
voz aos candidatos a Deputa-
dos pelos círculos da emigra-
ção.“Afinal de contas, esta tele-
visão que é feita para nós mas
não fala de nós” diz Manuel
Bento do Bloco de Esquerda.
Raul Lopes da CDU evoca que
“ainda na semana passada a
RTPi estava a passar um spot a
pedir para se irem recensear,
quando o recenseamento está
fechado 60 dias antes das elei-
ções. Estão a brincar connos-
co”.
Os candidatos a Deputados
vão mais longe e dizem que
em nenhum debate televisivo
se abordou a questão das Co-
munidades.
Também Carlos Gonçalves
acusou a televisão pública in-
ternacional.“Durante o tempo
em que éramos Governo, a
RTPi tinha todas as quartas-fei-
ras um debate com os quatro
Deputados da emigração. Du-
rante estes últimos quatro
anos, apenas fui entrevistado
uma vez, aquando da visita de
Manuela Ferreira Leite a Paris.
Isto explica tudo”.

Pedro Rupio, Conselheiro das
Comunidades Portuguesas organi-
zou no último dia 14 de Setem-
bro, um debate que contou com a
presença de quatro candidatos à
Assembleia da República pelo cír-
culo eleitoral da Europa. O «Dia
da Cidadania» prentendia esclare-
cer os Portugueses da Bélgica
sobre as próximas eleições legis-
lativas de modo a promover a par-
ticipação cívica da Comunidade
neste país.
O encontro começou às 18h00
com um cocktail no qual os parti-
cipantes puderam conviver com
os candidatos portugueses e
alguns políticos belgas, nomeada-
mente Carlo Luyckx, Échevin da
comuna de Saint-Gilles e Ria
Kaatee, Conselheira da comuna
de Ixelles.
Os candidatos abordaram os mais
variados temas desde o ensino à
participação cívica. Sobre este
última tema, o actual Deputado
do Partido Social Democrata la-
mentou “a inexistência de debates
na televisão portuguesa sobre
matérias de Comunidades portu-
guesas e a fraca mediatização em
geral dos diferentes candidatos ao
Parlamento pelos círculos da emi-
gração”. Mas o assunto que mais
suscitou a revolta do actual De-
putado foi a recente medida por
parte do Governo, da actual rees-
truturação consular: deixar defini-

tivamente a Embaixada em Sevi-
lha.“É um edífico dum valor ines-
timável e é lamentável desprezar
esse património histórico”.
Paulo Pisco, cabeça de lista do
Partido Socialista pelo círculo da
Europa respondeu «que o objec-
tivo da reestrutração consular foi
de proporcionar às Comunidades
portuguesas serviços consulares
adaptados à realidade actual da
emigração portuguesa». O candi-
dato socialista destacou também
algumas iniciativas do Governo
como o “Festival Lusavox” ou a
“Gala Talentos” que “contribuiram
para a valorização dos jovens

luso-descendentes e dos portu-
gueses que vivem no exterior de
forma a lutar contra alguns pre-
conceitos que ainda existem em
Portugal em relação às Comuni-
dades portuguesas”.
Raul Lopes, segundo efectivo da
Coligação Democrática Unitária,
apelou a uma “ruptura com a
actual política, votando numa for-
ça alternativa capaz de fazer a
diferença”. O candidato comu-
nista acrescentou que “nunca foi
eleito um Deputado comunista
pela emigração mas apesar disso,
a CDU esteve sempre atenta às
preocupações das Comunidades

portuguesas e nesta Legislatura,
foi o Partido que mais trabalhou
em prol dos interesses dos cerca
de 5 milhões de Portugueses que
vivem fora do país apresentando
várias Propostas de Lei no
Parlamento, todas elas rejeitadas
pelo Partido Socialista”.
O cabeça de lista da Frente
Ecologia e Humanismo mostrou-
se profundamente decepcionado
com as falhas existentes na demo-
cracia tendo em conta que “não
se deixou espaço ao pequenos
partidos para que possam expor e
partilhar as suas ideias”. António
Ferro, que reside em Bruxelas há
21 anos, disse ser um candidato
conhecedor da realidade das
Comunidades portuguesas: “Rara-
mente frequentei o movimento
associativo português na Bélgica
mas emigrei para vários países,
nomeadamente o Brasil”.
As próximas eleições legislativas
decorrerão dia 27 de Setembro
mas os cerca de 2.500 Portugue-
ses recenseados na Bélgica rece-
beram recentemente um enve-
lope com boletim de voto e já
podem votar através dos correios.
Espera-se que a Comunidade por-
tuguesa da Bélgica tenha uma
forte participação nestas elei-
ções.
Bom voto!

■

Debate decorreu na associação Emaus

Conselheiro das Comunidades organizou debate
com Candidatos ao Parlamento pelo círculo da Europa
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Pedro Rupio animou o debate

D
R



Campanha4 LusoJornal Belgique n°42 - septembre 2009

O LusoJornal juntou à mesma mesa
6 dos 9 candidatos pelo círculo elei-
toral da Europa às próximas elei-
ções legislativas: Frederico Duarte
Carvalho do PPM (veio de Lon-
dres), Manuel Bento do Bloco de
Esquerda (do Luxemburgo), Jorge
Lourenço do MEP (da Irlanda),
Carlos Gonçalves do PSD (de Paris),
Raul Lopes da CDU (de Paris) e
Paulo Pisco do PS (de Portugal).

Restruturação consular dividiu
Paulo Pisco não gostou que se fa-
lasse em encerramento de Consu-
lados. “Insiste-se, quem sabe se de
propósito, a dizer que se encerra-
ram Consulados, mas não” disse o
candidato. “O PSD é que não criou
nenhuma estrutura alternativa
quando encerrou quatro Consula-
dos em França”. Mas Carlos Gon-
çalves retorquiu. “O PS fechou 25
Consulados. Nós apenas fechámos
4, mas abrimos 3 e foi porque não
tivemos tempo para mais” explicou.
“Fecharam tudo à toa. Não me diga
que encerrar o Consulado em Nova
Iorque é uma boa política externa”
disse Garlos Gonçalves, mas Paulo
Pisco, sereno, respondeu que “foi
tudo muito bem feito, não foi uma
reforma à toa. Os Consulados fun-

cionam hoje muito melhor. Basta
ver o que se passava em Nogent
[ndr: arredores de Paris] há quatro
anos”. Carlos Gonçalves voltou a
responder que “do Consulado de
Nogent conheço eu porque aí tra-
balhei e ainda em Junho, o Con-
sulado de Paris deixava de dar sen-
has a partir das 10 da manhã. Isso
não é pior?” e depois acrescentou
que “é um Consulado com menos
de 100 funcionários e onde há 20
chefes. É incrível!”.
Raul Lopes da CDU ainda disse que
a reestruturação consular foi feita
sem a devida consulta ao CCP, que
as medidas foram economicistas e
que os Consulados honorários mais
não são do que a “privatização” do
serviço público. Jorge Lourenço do
MEP disse que o Consulado Virtual
não está a funcionar bem e está
desactualizado enquanto que Ma-
nuel Bento disse que os actos con-
sulares eram caros. “Uma simples
fotocópia pode custar 25 euros. É
uma injustiça”.

Investimento ou desinvesti-
mento no ensino?
Carlos Gonçalves disse que a
Escola Virtual, que foi uma das
principais medidas de António

Braga quando chegou à Secre-
taria de Estado das Comunida-
des, foi “uma autêntica fraude,
paga com os nossos dinheiros.
Não teve um único aluno com
aproveitamento, nem um”. Acu-
sou também o Governo de ter
demorado quatro anos e deixar
para a próxima legislatura a pas-
sagem de tutela do ensino do
Ministério da Educação para o
dos Negócios Estrangeiros. “Em
quatro anos, não conseguiram
fazer a passagem da tutela”.
Raul Lopes disse que o Governo
não tem tido orçamento para es-
ta área “e sem dinheiro, não se
podem fazer milagres”. Para o
candidato da CDU “o Governo
tem desinvestido e considera isto
como uma despesa, enquanto
que devia considerar como um
investimento”.
Manuel Bento concordou e
acrescentou que “há pessoas em
Portugal que se admiram que os
nossos filhos não falem portu-
guês, mas nem imaginam o
quanto é difícil pô-los a aprender
a língua quando se vive em
França ou no Luxemburgo”. Dis-
se ainda que o Governo “devia
apoiar mais as escolas associati-

vas, que muitas vezes se substi-
tuem ao Estado”. Jorge Lourenço
defendeu a contratação local de
professores. “Os professores de
cá conhecem melhor o meio e
podem ser mais eficazes” disse.
Por sua vez, Paulo Pisco defen-
deu-se e disse que “localmente
pode haver problemas, mas glo-
balmente, as coisas vão muito
melhor”. Depois referiu que o
Governo se tem preocupado em
integrar o ensino do português
nos horários escolares normais.
“José Sócrates disse recente-
mente que o ensino da nossa lín-
gua no estrangeiro é uma estraté-
gia para Portugal. Disse que deve
ser ensinada em todos os níveis,
e em todas as partes do mundo”
e depois, para provar que houve
investimento, Paulo Pisco referiu
que o número de cursos passou
de 2.225 em 2005 para 3.795 em
2007. Referiu ainda que o
número de alunos passou de
59.306 em 2004 para 63.909 em
2008. “Só não vê estes números
quem não quer ver” terminou o
candidato socialista.

■ Carlos Pereira

Seis dos nove candidatos responderam presente

LusoJornal debateu com candidatos

Participação cívica:
que fazer?
Interrogados sobre a fraca partici-
pação cívica dos Portugueses resi-
dentes no estrangeiro, poucas fo-
ram as propostas práticas apresen-
tadas pelos candidatos para a reso-
lução deste problema.
Paulo Pisco ainda disse que as asso-
ciações têm um papel determi-
nante a desempenhar na sensibili-
zação dos seus aderentes. Jorge
Lourenço evoca a pouca informa-
ção sobre estas questões e sugere
mais utilização do correio electró-
nico. Manuel Bento constata os
números e diz que “dão vontade de
chorar”.
Sobre este ponto, Carlos Gonçalves
propõe que o recenseamento seja
“automático” sempre que se vai ao
Consulado e defende o voto elec-
trónico. “Nós não temos medo do
voto dos emigrantes”e diz que “nós
já fizemos um teste sobre o voto
electrónico, tem de ter várias mel-
horias, mas é possível”.
Interrogado sobre o facto de ter-
mos apenas 4 Deputados eleitos
pela emigração, Carlos Gonçalves
disse que “o nosso Partido fez uma
proposta de redução do número de
Deputados, dos actuais 230 para
180, mas aumentando os
Deputados pela emigração, de 4
para 6. Isto são propostas concre-
tas”.

Número dois
do PSD processado
na Alemanha
O número dois da lista do PSD pelo
círculo da Europa, Manuel Santos
Ferreira, foi judicialmente proces-
sado na Alemanha por emigrantes
portugueses, mas diz estar de
consciência tranquila, garantindo
que não vai desistir da candidatura.
Os emigrantes queixam-se de ter
sido burlados através de um
esquema de investimentos imobiliá-
rios, mas o candidato do PSD alega
que não cometeu nenhuma ilegali-
dade e salienta que ganhou todos
os processos civis que foram movi-
dos contra ele na Alemanha por
quatro famílias portuguesas.
Manuel Ferreira é director comer-
cial para o sul da Europa da BKM,
uma caixa de poupança alemã de
Mainz especializada em crédito
hipotecário, e dirige em toda a
Alemanha uma rede de mais de 100
angariadores que trabalham junto
da comunidade portuguesa.
Os queixosos, representados por
uma advogada alemã, que apresen-
tou queixas-crimes nos tribunais de
Munster e Osnabruck, dizem que
lhes prometeram juros anuais de
11%, a troco de um investimento
mínimo de 30 mil euros,mas acaba-
ram por perder tudo.
Manuel Ferreira lembra que ganhou
em tribunal os processos movidos
contra ele, o último dos quais há
duas semanas, em Munster. Quanto
ao facto de dois Ministérios públi-
cos alemães estarem a investigar o
caso na esfera criminal, Manuel
Ferreira alegou que a justiça alemã
esperava precisamente o desfecho
dos processos civis,que acabou por
lhe ser favorável.

Listagem ainda está incompleta

Candidatos pelo círculo eleitoral da Europa

Jorge Lourenço
Movimento Esperança Portugal
(MEP)

Jorge Lourenço
é o cabeça de
lista do Movi-
mento Esperan-
ça Portugal
(MEP) pelo cír-
culo eleitoral da
Europa.
Tem 27 anos,

nasceu em Nice, em França, filho de
pais portugueses do concelho de
Fafe. Licenciou-se em Gestão e mora
há cinco anos na Irlanda.
O ensino do português no estran-
geiro é uma das suas prioridades. O
candidato quer a suspensão imediata
do encerramento de Consulados e a
criação de “Consulados Móveis”.

Carlos Gonçalves
Partido Social Democrata (PSD)

Carlos Gonçal-
ves candidata-se
pela terceira
vez. É actual-
mente um dos
dois Deputados
eleitos pelo cír-
culo eleitoral da
Europa, mesmo

se continua a manter residência na
região de Paris. Foi Secretário de
Estado das Comunidades Portugue-
sas durante 7 meses.Tem 47 anos, é
licenciado em Geografia
Continua a defender uma “política
que esteja adequada às necessidades
e à actual realidade da nossa Diás-
pora”.
O Candidato tem criticado aberta-
mente a política do Governo socia-
lista em matéria de Comunidades.

Frederico Duarte Carvalho
Partido Popular Monárquico
(PPM)

Frederico Duar-
te Carvalho é o
cabeça de lista
do PPM pelo cír-
culo eleitoral da
Europa, depois
de ter sido cabe-
ça de lista para
as Europeias.

É jornalista, tem 37 anos, e tem
vários livros biográficos publicados.
Está presentemente a viver em
Bedford,no Reino Unido,enquanto a
mulher termina um doutoramento
numa universidade inglesa.
Critica o país da “cunhas” e defende
o ‘Portugal que funciona’,na ‘Europa
dos Portugueses’.

Nelson Magalhães Fernandes
Partido da Nova Democracia

Nelson Maga-
lhães Fernandes
é Beirão mas
mora na Suíça
(Albion) há cer-
ca de 30 anos.
Até já foi candi-
dato a Presiden-
te da República.

Desta vez é candidato pelo círculo
eleitoral da Europa, em representa-
ção do Partido da Nova Democracia,
do qual é Membro fundador.
Numa Carta aberta apela “aos mil-
hões de Portugueses que para saí-
rem duma miséria franciscana,à qual
estavam inexoravelmente condena-
dos se continuassem no deixa andar,
deixa arder que o meu pai é bom-
beiro, decidiram um dia: Deixar
Portugal...!”.

Paulo Pisco
Partido Socialista

Paulo Pisco é
graduado em es-
tudos Europeus
na Universidade
livre de Bruxe-
las. Actualmente
é funcionário do
Partido Socialis-
ta e trabalha no

Departamento internacional e das
Comunidades portuguesas. Já foi
Deputado eleito pelo Círculo eleito-
ral da Europa juntamente com
Carlos Luis.A número dois da lista é
Lurdes Rodrigues, funcionária da
missão de Portugal junto da OCDE,
em Paris, dirigente do Sindicato dos
Trabalhadores Consulares. Já foi can-
didata em segundo lugar na última
eleição.

José António Pereira
Centro Democrático
Social/Partido Popular

O empresário
José António Pe-
reira partilha a
sua vida entre
Viseu e Toulou-
se. Até há bem
pouco tempo
foi militante e
até dirigente lo-

cal do PSD, mas agora devolveu o
cartão de militante alegamente por
“não concordar com as práticas do
partido” e aderiu ao CDS/PP.“Paulo
Portas propôs-me de encabeçar a
lista do CDS/PP pelo círculo eleitoral
da Europa e eu aceitei”.Em Toulouse
José António Pereira criou uma
Federação de Empresários Portu-
gueses.

Maria Melo Galvão
Partido Comunista Português

São Belo, como
é conhecida,
tem 53 anos e
reside na Suíça
onde é Operária
na indústria re-
lojoeira. É Pre-
sidente do ran-
cho folclórico

Rosas de Portugal e membro da di-
recção da Federação Portuguesa de
Folclore na Suíça. O número dois é
Raúl Lopes,vive em Asnières (92),51
anos.Militante associativo,é sócio de
várias associações. Foi dirigente da
Coordenação das Colectividades
Portuguesas de França (CCPF).

Manuel Bento
Bloco de Esquerda

Manuel Bento é
o candidato in-
dependente nas
listas do Bloco
de Esquerda. Re-
side em Olm, no
Luxemburgo e
tem 51 anos. Já
foi candidato às

últimas eleições europeias nas listas
do «déi Lénk» (A Esquerda).
Nasceu na Carregueira-Chamusca,
no Ribatejo mas aos 17 anos ingres-
sou na Marinha como voluntário.Foi
para o Luxemburgo em 1979 onde
começou a trabalhar na construção
civil. Sindicalista activo desde a sua
chegada ao país, foi membro da
Chambre du Travail, e Presidente do
sindicato da construção civil.

■ 

Até à data de encerramento desta edição do LusoJornal, ainda não conhecemos todos os candidatos pelo círculo eleitoral da Europa. Mas damos a
conhecer, de uma maneira muito sucinta os candidatos já conhecidos.
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Os trabalhadores dos Consulados
vão cumprir um dia de greve no dia
24 de Setembro contra a alegada
falta de respostas do Governo em
matérias salarial e do estatuto profis-
sional,naquela que é a segunda para-
lisação em três meses.“Vamos fazer
greve porque o Governo andou a en-
treter-nos e os problemas continuam
por resolver” desde Agosto, disse à
agência Lusa Jorge Veludo, Secre-
tário-geral do Sindicato dos Traba-
lhadores Consulares e das Missões
Diplomáticas (STCDE).
O Secretário de Estado das Comuni-
dades,António Braga encontrou-se a
28 de Agosto com uma delegação do
STCDE depois de várias acções de
protesto deste sindicato,que acusa o
Governo de não avançar com a revi-
são do respectivo estatuto e de pre-
tender transferir o enquadramento
laboral dos trabalhadores do quadro
externo do Ministério dos Negócios
Estrangeiros para as legislações lo-
cais dos países onde trabalham.
Jorge Veludo disse à Lusa que os
compromissos assumidos na reu-
nião relativamente ao estatuto pro-
fissional e ao enquadramento laboral
dos trabalhadores “eram aceitáveis
no actual contexto de compasso de
espera” devido às eleições, adian-
tando que foi acordada a formaliza-
ção escrita desses compromissos na
semana seguinte. “O Secretário de
Estado disse-nos que,na sua opinião,
deveria prevalecer a legislação por-
tuguesa no enquadramento laboral
dos trabalhadores e pedimos-lhe que
assumisse esse compromisso por

escrito. Depois disso, recebemos
vários telefonemas do seu gabinete a
dizer que era agora, que era depois,
mas nada aconteceu”, disse.
O dirigente sindical disse que An-
tónio Braga prometeu ainda solucio-
nar algumas questões pendentes,
como o problema dos créditos sindi-
cais, da dupla tributação de alguns
trabalhadores, do atraso nas actuali-
zações salariais de 2009 e do não
pagamento aos funcionários da pre-
sença nas mesas eleitorais nas últi-
mas eleições europeias,mas nada foi
ainda resolvido. “Foram profunda-
mente desonestos politicamente.
Convocaram a reunião, assumiram
compromissos, não cumpriram e
depois de vários telefonemas conti-
nuaram a não cumprir. Só quiseram
ganhar tempo”, disse Jorge Veludo.
Contactado pela agência Lusa,
António Braga garantiu que tudo o
que foi acordado na reunião está a
ser cumprido. “Tudo o que ficou
concertado na audiência com o
Sindicato está a ser cumprido pelos
serviços, nomeadamente a actualiza-
ção dos índices 100 dos subsídios de
refeição e a constituição da comis-
são tripartida para enquadramento
das outras questões salariais, bem
como os créditos sindicais”, disse
António Braga, sem avançar mais
pormenores.
O quadro de pessoal dos serviços
externos do MNE tem cerca de
1.600 trabalhadores de Embaixadas,
Missões diplomáticas e Consulados
em todo o mundo.

■ 

Dia 24 de Setembro

Consulados em greve

O processo de impugnação da elei-
ção do Conselho Permanente do
Conselho das Comunidades parece
não ter chegado ao fim. No dia 7 de
Agosto o Juiz-relator António Cunha
do Tribunal Central Administrativo
do Sul considerou válidas as eleições
Conselheiro Eduardo Dias (eleito
pelo Luxemburgo) autor do pedido
de impugnação, disse ao LusoJornal
que “o recurso já deu entrada no
Supremo Tribunal Administrativo e
baseia-se sobretudo na sentença de
primeira instância do Tribunal
Administrativo de Lisboa”.
Em primeira instância, o Tribunal
Administrativo de Lisboa, de 30 de

Abril de 2009, deu razão ao quei-
xoso,mas o Ministério dos Negócios
Estrangeiros recorreu. Desta vez é o
Conselheiro Eduardo Dias que
recorre.
A decisão datada de 7 de Agosto dá
provimento ao recurso apresentado
pelo Ministério dos Negócios
Estrangeiros, “indeferindo a preten-
são de impugnação das eleições rea-
lizadas no plenário do Conselho das
Comunidades Portuguesas”, que de-
correu em Lisboa de 15 a 17 de Ou-
tubro de 2008.
“O que este acórdão diz em relação
ao anterior é que o facto de não ter
sido aprovado regulamento não pre-

judica a eleição,que é válida à luz do
regulamento antigo”, disse à Lusa o
advogado Miguel Reis, que confir-
mou já ter sido notificado da decisão
judicial.“Nós entendemos que hou-
ve uma alteração da estrutura do
Conselho e parece-nos que a inter-
pretação da Lei é no sentido de que
tinha de ser aprovado previamente
um regulamento”, defendeu.
Contactada pela Lusa,a Secretaria de
Estado não quis fazer nenhum co-
mentário, alegando tratar-se de uma
questão interna do Conselho das Co-
munidades.
O pedido de impugnação foi apre-
sentado em Novembro por Eduardo
Dias, por não ter sido aprovado o
Regulamento de funcionamento do
órgão antes da sua eleição. Eduardo
Dias tinha anunciado querer apre-
sentar-se para Presidente do Con-
selho das Comunidades,mas acabou
por integrar uma lista que perdeu as
eleições. No seguimento da reunião,
o Conselheiro enumerou uma lista
de problemas e apresentou queixa.
Esta é a segunda vez que a eleição de
um Conselho Permanente é alvo de
um processo de impugnação. O
outro processo iniciou-se após as
eleições de 1997 e culminou com a
decisão de impugnação do Supremo
Tribunal Administrativo, em Feve-
reiro de 1999, que ordenou a repeti-
ção das eleições.

■ 

Conselheiro Eduardo Dias volta a recorrer

Tribunal considerou válidas
as eleições do Conselho das Comunidades

Secretariado do Conselho Permanente do CCP
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A segunda edição da Miss Por-
tugal na Bélgica foi mais uma vez
coroada de sucesso, a avaliar pela
qualidade do público assim como
da beleza das participantes que
durante algumas horas desfilaram
nos vários trajes exigidos para o
evento.
Mais de 300 pessoas tiveram a
oportunidade de ver em palco as
mais belas caras da nossa comuni-
dade e assistir a um maravilhoso
espectáculo musical, protagoni-
zado por artistas portugueses e
belgas, Mamano e Sónia, que já
vão sendo ‘habitués’ destes even-
tos.
O evento foi agraciado com a pre-
sença do Embaixador de Portugal
Vasco Bramão Ramos acompan-
hado de sua esposa, do Bourgmes-
tre de Hoeilaart, do Echevin de
Hoeilaart e do Vice-Presidente da
HoReCa.
O espectáculo teve início pelas
20h30 e teminou por volta das
2h00 da manhã. O desfile das
mini-misses também se voltou a
realizar este ano onde se pôde ver
que as nossas pequenas concor-
rentes já se preparam para partici-
par nas futuras eleições de miss.A
concorrência para os próximos
anos está, aparentemente, assegu-
rada.A vencedora mini-Miss 2009,
foi a pequena Tatiana Fernandes.
As participantes na eleição da
Miss já levam estas coisas mais a
sério, bem como os familiares que
pela noite dentro vão animando o

evento com as suas claques.
Participaram nesta final 12 con-
correntes, tendo algumas sido eli-
minadas na pré-selecção. Segundo
o organizador e Director do Por-
tugalnet, Paulo Carvalho, “a von-
tade era que participassem todas
do início ao fim e que nenhuma
ficasse de fora, mas a logística de
um evento desta envergadura não
o permite, pois seriam muito mais
horas de espectáculo e seria de
certeza, muito cansativo para to-

dos, tanto para o público como
para as participantes” disse ao
LusoJornal.
As concorrentes desfilaram em
fato casual, este ano disponibili-
zado pela VIPortuguese, que veio
de França para apresentar a sua
marca. O segundo desfile foi em
fato de banho e na final, as seis
concorrentes escolhidas pelo júri
desfilaram em vestido de noite.
As três finalistas foram Sabrina
Fernandes Sá (Miss), Sónia Ar-

gueles (Primeira Dama de Honor)
e Judas Maria (Segunda Dama de
Honor).

Para além das três vencedoras,
participaram neste evento Diana
Costa (Miss Simpatia), Verónica
Bernardeco, Sandra Monteiro,
Andreia Matos, Joana Teixeira,Ana
Carla, Sara Matias, Flávia Monteiro
e Patricia Soares.

■  

Concurso organizado pelo Portugalnet e Associação Ponte

Sabrina Fernandes Sá é nova Miss Portugal na Bélgica

As 12 candidatas desfilaram frente ao júri do concurso
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Miss Portugal na
Bélgica 2009
Sabrina Fernandes Sá

Idade: 18 anos. Natural de Chaves
Tem olhos e cabelo castanho
Estudante em Direito
Gosta de música e moda
“Já tinha concorrido no ano pas-
sado, nesse ano não fiquei nas três
primeiras, mas como gosto muito
de moda e achei uma experiência
agradável, participei de novo” disse
ao LusoJornal. “Este ano como
estava um pouco atrapalhada com
o meu curso pensei não participar.
Recebi vários incentivos mesmo da
organização dizendo que devia par-
ticipar, acabei por ceder. Valeu a
pena pelo evento, pela experiência
que se ganha, os amigos novos que
criamos e ao mesmo tempo é sem-
pre algo diferente ao qual não esta-
mos habituados por estas bandas.
Espero que este evento tenha conti-
nuidade e não fique por aqui”.

Primeira Dama:
Sónia Argueles

Natural de Elvas
Concorreu porque gosta muito de
desafios.
“Já tinha concorrido no ano pas-
sado,achei que nesse ano poderia ir
mais longe, mas como não conse-
gui,decidi participar este ano.Valeu
a pena”.

Segunda Dama
Judas Maria

Nasceu em Bruxelas
Gosta de ir ao cinema dançar e ler.
“Concorri por achar que podia
ser uma experiência agradável”.

1.Verónica Bernardeco   2. Sónia Argueles          3. Sandra Monteiro       4.Andreia Matos 5. Sabrina Fernandes    6.Joana Teixeira

7.Ana Carla 8. Sara Matias 9. Flávia Monteiro 10. Judas Maria 11. Patricia Soares 12. Diana Costa

As doze candidatas a Miss Portugal na Bélgica
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Teresa Ricou, Presidente e men-
tora do projecto Chapitô, irá
acompanhar a Comissão de Coor-
denação e Desenvolvimento Re-
gional de Lisboa e Vale do Tejo
(CCDR-LVT) numa das iniciativas
mais importantes da CCDR-LVT e
da Política Coesão da União
Europeia: os “Open Days” da Polí-
tica Regional, que se celebram em
Bruxelas, este ano entre os dias 5
e 8 de Outubro.
Tendo em conta o contexto
actual de crise e como forma de
assinalar o Ano Europeu da Ino-
vação e Criatividade, dinamizou a
CCDR a criação de uma Parceria
Regional “Creative and Inclusive
Economic Growth Network” que
teve a sorte de poder contar com
uma adesão muito interessada de
mais 8 regiões europeias de 7
Estados membros, nomeadamente

Abruzzo, Açores, País Basco,
Gloucestershire, Malta, Merseysi-

de (Liverpool), Irlanda Ocidental
e a Zelândia.

Teresa Ricou, fundadora de um
projecto único de Reinserção
Social através das Artes, viu, este
ano, o trabalho do projecto que
lidera há 28 anos reconhecido
com o Prémio Gulbenkian Bene-
ficência. Já em 2005, o European
Awards atribuiu ao Chapitô o
Solid Silver Rose Award, reconhe-
cendo o mérito e o esforço de um
projecto impar que, mais do que
nacional, assume-se além frontei-
ras, tornando-se numa bandeira
internacional de um modelo de
economia social e desenvolvi-
mento sustentável.
A participação activa de Teresa
Ricou no “Open Days” muito hon-
ra e dignifica o trabalho desenvol-
vido por esta Casa de Intercul-
turalidades.

■  

Directora do Chapitô, em Lisboa

Teresa Ricou participa nos Open Days em Bruxelas

Cinema:
“Amália, o filme”
no Festival de
Bruxelas

“Amália, o filme” foi exibido em
Julho, na secção de antestreias
especiais do Festival Inter-
nacional de Cinema de Bruxelas,
que convidou a protagonista,
Sandra Barata Belo, a estar pre-
sente.
A longa-metragem de Carlos
Coelho da Silva foi um dos filmes
seleccionados para a mostra de
produções europeias que chega-
rão ao grande ecrã na Bélgica,
Holanda e Luxemburgo nos
próximos meses.
“Amália, o filme” é co-produzido
pela Valentim de Carvalho Filmes
e pela RTP, tendo sido financiado
pelo Fundo de Investimento para
o Cinema e Audiovisual (FICA).
Esta participação valeu a Sandra
Barata Belo um Globo de Ouro
para a Melhor Actriz e o Prémio
Amália Rodrigues Especial.
Sandra Barata Belo, 30 anos, for-
mou-se em Artes e Animação
Circense no Chapitô e fez várias
especializações em teatro, dança
e novo circo. A actriz estreou-se
nos palcos em 1996, integrando
o elenco de “A alegria na caver-
na”, com encenação de Ana Nave.
Integrou ainda o elenco do tele-
filme “F-M Rádio Relâmpago”, de
José Nascimento e das séries tele-
visivas “A família Galaró” e “Chi-
quititas”.
Além de Sandra Barata Belo,
“Amália, o filme” conta com as
participações dos actores Ricar-
do Carriço, Ricardo Pereira,Antó-
nio Pedro Cerdeira, José Fidalgo,
Ana Padrão, Maria Emília Correia,
André Maia, João Didelet, Sofia
Grillo, Lourdes Norberto,António
Montez, Leonor Seixas, Mariana
Monteiro e Natália Luiza.

Filmes belgas
ganham prémios
no Avanca’09

O filme “Masángeles”, de Beatriz
Flores Silva, realizado na Bélgica
e no Uruguai recebeu a Mensão
Especial do Avanca’09, os En-
contros Internacionais de Cine-
ma,Televisão,Vídeo e Multimédia
de Avanca. Héctor Guido, rece-
beu o Prémio Melhor Actor, pela
sua participação neste mesmo
filme.
O prémio máximo do júri foi
para a longa-metragem “Li Tong”
de Nian Liu (China).
Também o filme “Candy Darling”
de Silvie Defrance, produzido na
Bélgica, recebeu o Prémio
Cinema – Curta-Metragem.
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Desde o dia 17 de Setembro que es-
tá em cartaz no Cinema Nova (3 rue
d’Arenberg, 1000 Bruxelas) o filme
realizado por Miguel Gomes:‘Aquele
Querido Mês de Agosto’. Numa mis-
tura de género, com paisagens e
momentos de vida, o filme é uma
viagem até a aldeia de Arganil, no
distrito de Coimbra.
De um documentário nasce uma fic-
ção e as várias histórias que nos são
contadas estão judiciosamente en-
trelaçadas ao som daquelas melo-
dias de sempre que ritmam o tradi-
cional mês de Verão.
Depois de um primeiro filme ‘A cara
que mereces’em 2004,‘Aquele Que-
rido Mês de Agosto’ é a segunda
longa metragem de Miguel Gomes.
Realizado em 2008, o filme foi apre-
sentado nesse mesmo ano na quin-
zena dos realizadores no mítico fes-
tival de Cannes em França.
Originário de Lisboa, Miguel Gomes
frequentou a escola de Teatro e de
Cinema e foi durante alguns anos
crítico de cinema na imprensa por-
tuguesa. Com aproximadamente
150 min, ‘Aquele Querido Mês de
Agosto’ é um filme no filme onde o
realizador, participa activamente no
écrã, na construção da história,
encontrando por fim os actores que
levam até ao fim a complexa relação
entre um pai,a filha e o primo,músi-
cos de um grupo de baile.

No coração de Portugal, serrano, o
mês de Agosto multiplica os popula-
res e as actividades. Regressam à
terra, lançam foguetes, controlam
fogos, cantam karaoke, atiram-se da
ponte,caçam javalis,bebem cerveja,
fazem filhos. Se o realizador e a
equipa do filme tivessem ido direc-
tamente ao assunto, resistindo aos
bailaricos, reduzir-se-ia a sinopse:
«Aquele Querido Mês de Agosto
acompanha as relações sentimentais
entre pai,filha e o primo desta,músi-
cos numa banda de baile». Amor e

música, portanto.
“São duas horas e meia de um filme
que, por um momento, se teme
cruel, mas cuja linguagem se solta
em registos de um humor,involuntá-
rio ou procurado, que chega a pro-
jectar-se sobre o próprio trabalho,
ironizando com os respectivos auto-
res. A cena final é, a este respeito,
uma das melhores” escreve o Em-
baixador Francisco Seixas da Costa
no seu blog.
Mas daqui até ao próximo «Querido
mês de Agosto» este filme é um

convite às férias para todos aqueles
que esperam impacientes mais um
«baile de Verão».

■  Nélia Martins

Até 11 de Outubro
Cinema Nova
3 rue d'Arenberg
1000 Bruxelles

“Aquele Querido Mês de Agosto” até 11 de Outubro

Cinema: Filme de Miguel Gomes em Bruxelas

“Aquele Querido mês de Agosto”de Miguel Gomes
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Manuel Paiva, Director do Labo-
ratório de Física Biomédica da
Universidade Livre de Bruxelas
foi convidado para integrar o
Conselho Geral da Universidade
do Porto.
Luís Portela, Presidente do Con-
selho de administração da Bial,
Ana Maria Braga da Cruz, ex-presi-
dente da Comissão para a Igualda-
de e Direitos das Mulheres e
Beatriz Pacheco Pereira, Directora

do Fantasporto, são três das per-
sonalidades que integram o
Conselho Geral, o novo órgão de
governação das universidades
que tem a cargo a eleição do
Reitor. As outras figuras da socie-
dade civil escolhidas para integrar
o Conselho Geral da Universidade
do Porto foram Ângelo Ramalho,
Presidente da Alstom Portugal,
Manuel Ferreira de Oliveira, presi-
dente da comissão executiva da

Galp Energia e Manuel Paiva.
Em comum, estas figuras têm as
suas ligações ao Porto e à UP, já
que “todos são antigos alunos ou
professores da instituição”.
O Conselho Geral foi criado no
âmbito da transformação da
Universidade do Porto em funda-
ção pública de direito privado, de
acordo com o Regime Jurídico
das Instituições de Ensino
Superior (RJIES). Para além destas

seis personalidades, o novo órgão
de governação da UP integra 12
representantes dos docentes e
investigadores, quatro represen-
tantes dos estudantes e um dos
funcionários não docentes.
Foi a estes 17 elementos do
Conselho Geral, eleitos em Junho,
que coube a responsabilidade de
escolher as personalidades da
sociedade civil.

■  

Manuel Paiva da Universidade Livre de Bruxelas
integra Conselho Geral da Universidade do Porto

www.lusojornal.com
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“Conto” é o primeiro CD de jazz
dos Bansuricollectif, que vai ser
agora lançado no teatro Marni em
Bruxelas no próximo dia 10 de
Novembro.
Rui Salgado apresentará o seu CD
que ele define como ser uma
composição feita com espírito
português. “É um projecto que
arrancou em Portugal e readap-
tado em seguida na Bélgica com
novos artistas, novas ideias que
originaram novas composições”
disse ao LusoJornal. “Formamos
assim um quarteto de jazz, apaixo-
nados pela improvisação em
constante criação e procura”,
começa por declarar Rui Salgado.
O colectivo de improvisadores é
composto por Koenraad Ecker
(guitarra), Frederik Meulyzer (ba-
teria), Lander Van Den Noortgate
(saxofone alto) e o bailarino Yvan
Bertrem. “Inspirámo-nos no Ban-
suri, uma flauta indiana tocada
desde tempos ancestrais, visto
Portugal ter um passado histórico
com a Índia. Nessa época, os ho-
mens improvisavam sons inspira-
dos na natureza”, explica a sorrir.
O grupo foi formado em inícios
de 2007, pelo contrabaixista por-
tuguês, Rui Salgado, cujo repertó-
rio consiste em composições de
sua autoria com temas de formato
standard e alguns elementos de
jazz moderno. Depois de preparar
o repertório para apresentar em
clubes de jazz em Antuérpia e em

Bruxelas, o grupo preparou uma
tourné em Portugal com o objec-
tivo de, por um lado, dar a conhe-
cer a sua música ao público do
seu país e, por outro, apresentar
oficialmente o concerto como
recital final na Escola Superior de
Música e Artes do Espectáculo do

Porto, onde Rui Salgado terminou
os seus estudos em Contrabaixo
jazz. Desta forma,o grupo partiu
para Portugal em 2007 para um
conjunto de 10 concertos.
Em Maio de 2008 Bansuricollectif
ganham o conhecido concurso de
Jazz. “Brussels Jazzmarathon” ten-

do actuado na Grand Place de
Bruxelles ao lado de Magic Malik,
Nelson Veras, Peter Hertmans e a
Brussels Jazz Orchestra. Como
consequência, o grupo foi convi-
dado para actuar nos dois mais
importantes clubes de jazz de
Bruxelas: Sounds e Jazz Station.

“Gostava que no dia 10 o público
fosse essencialmente português.
Se for o caso para mim é como
um reconhecimento do meu tra-
balho pelos meus compatriotas.
Pois, também foi em Portugal on-
de nasci, cresci e adquiri os co-
nhecimentos musicais e no es-
trangeiro sentimos sempre essa
falta, daí a necessidade de me
aproximar das raízes”, confia ao
LusoJornal.
Nascido no Porto, deu seus pri-
meiros passos musicais no Baixo
eléctrico com o professor Alberto
Jorge Piedade. Estudou Contrabai-
xo na Esmae com António Aguiar
e em Leuven com Nic Tyes. Em
Portugal colaborou com músicos
como Afonso Paes, Nuno Ferreira,
Carlos Azevedo, Acácio Salero,
Luís Lapa entre outros. Vive ac-
tualmente em Bruxelas, desde há
3 anos, onde termina a tese de
Mestrado em Contrabaixo/Jazz e
compõe para os Bansuricollectif.
Trabalha como side man com
Marcelo Moncada, Julie Jaro-
sewski, entre outros. Compõe
neste momento para “Metal
Kollectif”, um grupo de composi-
tores, improvisadores, etc.
Para promover o CD, os “Ban-
suricollectif” organizam uma di-
gressão pelos grandes centros
urbanos da Bélgica e da Holanda.

■  Clara Teixeira

Grupo fundado por Rui Salgado

Jazz: os «Bansuricollectif» lançam o disco «Conto»

Os Bansuricollectif, com Rui Salgado no Contrabaixo

D
R



La Maison des Cultures de Saint
Gilles accueille depuis le 17 septem-
bre, jusqu’au 4 octobre, la 2ème
Biennale des Arts Brésiliens de Bru-
xelles / Les Arts Comme Facteur
d’Intégration,dirigé par l'artiste Inêz
Oludé da Silva.
Charlles Picqué, Bourgmestre et
Martine Wille, Bourgmestre chargée
de la culture, ont invité au vernis-
sage, ainsi que Ivan Cannabrava,
Ambassadeur du Brésil en Belgique.
«Ce festival multiculturel permet
aux artistes brésiliens de faire
connaître la diversité, la richesse et
la qualité de leurs productions artis-
tiques. En autre nous souhaitons
favoriser les échanges interculturels
entre le Brésil et la Belgique» dit la
principale organisatrice Inêz Oludé
da Silva.
La 2ème Biennale des Arts Brésiliens
de Bruxelles s’appuie sur une pro-
grammation pluridisciplinaire qui
fait la part belle aux arts plastiques
tout en s’ouvrant aux autres discipli-
nes (danse, théâtre, musique, littéra-
ture, cinéma). Une programmation
diversifiée, conviviale et joyeuse qui
suscite la curiosité et l’envie d’ou-
verture au monde... Une program-
mation soucieuse de toucher tous
les publics et d’apporter plaisir,qua-
lité et créativité.

Participent Chica Boryen, gravure
(France),António Matorosa,peinture
(Israel), Mariannne Merkt, sculpture
(Belgique),Walter Nascimento,pein-
ture (France),Raquel de Morais,des-
sin (Belgique), Iara Simonetti, pein-
ture (Allemagne),Totonho, peinture
(Pays Bas), Adriana Woll, peinture
(Allemagne), Inêz Oludé da Silva,
Peinture (Belgique), Projeto 365

(Cassia Aresta, Helenita, Peruzzo,
Rosa Grizzo), peinture (Brésil), Tar-
cisio Costa, photographie (Brésil),
Marilia Alves de Carvalho, gravure
(Brésil), Drica Queiroz, sculpture
(Brésil), Chico Feitosa, Performance
(Brésil).
La 2ème Biennale des Arts Brésiliens
de Bruxelles est organisée avec le
concours de l’Ambassade du Brésil,

du Ministère de Relations Extérieu-
res du Brésil, l’Echevinat de la Cul-
ture de Saint Gilles, la COCOF, Com-
mission Communautaire Française.
Ont participé aussi la Maison du
Livre de St Gilles, Andanada Asbl,
Smart asbl, Ideal Design et l’Apeb,
Association des Portugais de Belgi-
que.
La fête de clôture de la Biennale au-
ra lieu le 4 octobre de 14h00 à
18h00, avec une grande fête et une
«Feijoada» en partenariat avec
l’APEB.
À 14h00 sera projeté le film “Bra-
sileiros como Eu” de Susana Ross-
berg et ensuite la fête continue avec
le groupe Sab'Sambar (Jeferson
Caetano, Tchan, Welber Barbosa),
Sérgio Tollucci (voix et guitarre),
Ginga Brasil, groupe de percursions
de femmes, DJ Bastard Batucada
(venant de l’Allemagne).

■ Manuel Martins

Maison des Cultures de Saint Gilles
120 rue de Belgrade
1060 Bruxelles
Gratuit
Feijoada 8 euros (réservation obliga-
toire)
Infos: 0478.236.806

Du 17 septembre au 4 octobre

2ème Biennale des Arts Brésiliens de Belgique
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Isabel Baraona e
Manuel Alves
Pereira na expo-
sição comemora-
tiva do Dia da
Bélgica
Na exposição comemorativa do
dia da Bélgica participaram
dois artistas portugueses, Isabel
Baraona e Manuel Alves Pereira.
A exposição chamava-se
«L’union fait la forme» e inte-
grou este ano 40 artistas plásti-
cos contemporâneos à volta
das três cores nacionais. Teve
lugar entre os dias 21 de Julho
e 30 de Agosto.
A exposição teve 15 artistas em
2006, 13 em 2007 e 12 em
2008. Todos os anos é inaugu-
rada no dia 21 de Julho.As três
primeiras edições tiveram lugar
no Office d’Art Contemporain,
enquanto que este ano o
evento decorreu no Bozar.

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

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 fizeste
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
Andás-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

Nos passados dias 19 e 20 de
Setembro, a Escola de Música de
Nyon, na Suíça, da qual fazem
parte vários alunos, filhos de emi-
grantes portugueses, residentes
em Nyon, fez uma visita à Bélgica,
durante a qual deu três concertos.
O primeiro concerto teve lugar
no sábado dia 19, na vila de

Dinant, terra do inventor do
Saxofone, em conjunto com um
grupo de músicos de toda a região
Wallone.
O segundo concerto teve lugar no
mesmo sábado a partir das 19h00
na Praça de Santa Catarina, em
Bruxelas. Neste concerto partici-
pou a Fanfarra da Real Academia

Militar de Bruxelas.
Quanto ao terceiro concerto, teve
lugar no domingo 20 de setem-
bro, a partir das 13h00 no Quios-
que do Parque de Bruxelas, em
frente ao Palácio Real. Para inter-
calar com os jovens músicos suí-
ços, esteve uma banda de 50
jovens músicos da Academia de

Música de Dinant e juntos partici-
param na festa “Bruxelles Cham-
pêtre”.
Na organização da viagem do
grupo de Nyon, esteve o portu-
guês Nelson Fernantes, que tam-
bém foi cabeça de lista às Le-
gislativas, pelo Partido da Nova
Democracia.

Portugueses da Escola de Música de Nyon
estiveram na Bélgica

No passado 17 de Setembro foi
feita a apresentação do filme
‘Terra Sonâmbula da cineasta por-
tuguesa Teresa Prata, no cinema
Vendome em Bruxelas, baseado
no romance homónimo de Mia
Couto.
O filme que conta a história de
Muidinga, um menino moçambi-
cano que procura a família em
plena guerra civil, só tem dois
actores profissionais no elenco, a
moçambicana Ana Magaia e a por-
tuguesa Laura Soveral. Os restan-
tes actores, incluindo o menino de
12 anos que protagoniza Mui-
dinga (Niko Lauro Teresa), são
amadores que responderam a
anúncios colocados pela realiza-
dora em jornais e na televisão
moçambicanos.
A jovem cineasta, formada em
argumento e realização pela Deut-
sche Film und Fernsehakademie
Berlin (Academia de Cinema e
Televisão de Berlim), é também
autora das curtas-metragens ‘Uma
Questão de Vida ou Morte’ (1994),
‘Mil Olhos, O Sonhador do
Oeste’(1996), ‘Leopoldo’ (1999) e

‘Partem tão Tristes, os Tristes’
(1999).
Em anterior entrevista à Lusa,
Teresa Prata disse que leu ‘Terra
Sonâmbula’quando ainda era estu-
dante de cinema em Berlim,
cidade onde continua a residir. E
envolveu-se tanto na sua leitura

que teve vontade que “o livro não
acabasse nunca”. Teresa Prata
pouco sabia na altura de argu-
mento ou realização, mas imagi-
nou os seus primeiros grandes
planos. Não perdeu tempo e deci-
diu escrever logo à Caminho, edi-
tora do escritor moçambicano,

pedindo autorização para fazer
daquela história um filme. Levou
tempo, mas uma dúzia de anos
depois, aí está a sua ‘Terra
Sonâmbula’.
Não faltaram a Teresa Prata as
razões para querer realizar este
filme. A começar pela profundi-
dade da história: “Toca todos os
pontos essenciais, vida, morte,
sobrevivência, amor”. Mas tam-
bém a sua “originalidade”. E a uni-
versalidade do que é contado. “É
uma história africana, fala-se de
Moçambique, mas uma guerra é
sempre uma guerra”. Quanto ao
escritor moçambicano, Mia Cou-
to, também declarou anterior-
mente que, “o mérito de Teresa
Prata pelo seu trabalho cinemato-
gráfico na adaptação é ainda mais
especial, tendo em conta que o
filme foi produzido com poucos
recursos e envolveu actores ama-
dores. Fico feliz porque concebi o
livro, mas fico sobretudo feliz pela
realizadora portuguesa, pela exce-
lente qualidade com que fez a
transposição livro-filme”.

■  Carla Catarino

Filme de Teresa Prata baseado em texto de Mia Couto
no Cinema Vendome de Bruxelas

Quase todos os actores do filme são amadores
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Por vezes é preciso acontecer algo
de grave na vida de alguma pessoa
para que se note até que ponto o ser
humano é solidário para com o
próximo.
Desta feita verificámos que em
torno de uma figura “Anabela”, que
por não habitar perto dos centros
onde se encontram o maior número
de Portugueses em Bruxelas, faça
com que seja pouco conhecida
entre a nossa Comunidade.Observei
nos últimos meses que esse factor
em nada contribui para que a
Comunidade (em peso) não se
tivesse unido à volta da Anabela para
a ajudar no que fosse possível para
diminuir a sua dor. As ajudas têm
sido muitas, tanto a nível humano
como financeiro. Está de parabéns
por isso a nossa Comunidade portu-
guesa na Bélgica.
Até aqui quase tudo normal e do
conhecimento dos nossos leitores,
embora repita que foi um acto de
coragem da Comunidade. Sabemos
que existe sempre aquela sensação
que estamos longe do nosso país e
que amanhã nos pode acontecer a
nós e não temos por cá muita famí-
lia para ajudar, etc. Daí o nosso espí-
rito de querer ajudar.
Agora o que me deixou mesmo
muito contente e orgulhoso de ser
português, foi a festa para a qual fui
convidado em Portugal na terra
natal do esposo da Anabela e ver até
que ponto podemos ir longe
quando as pessoas se unem em
torno de uma causa.
Portugal, Cucujães, Vila do Distrito
de Oliveira de Azeméis, com 13.000
habitantes. Descobri uma jovem de
nome Silvia Barnabé,18 anos, jovem
de grande coragem e perfil humani-
tário.
Silvia decide, depois de tomar
conhecimento pela internet do

evento que se fez em Bruxelas, reali-
zado pelo Portugalnet “Todos juntos
pela Anabela” dar continuidade à
ideia. Juntamente com o seu pai, res-
tante família e amigos organizou o
evento “Juntos pela Anabela”.
Diz que tinha conhecimento do aci-
dente e que sempre pensou que
gostava de ajudar mas não sabia de
que forma o poderia fazer.Depois de
ver o sucesso que teve o evento na
Bélgica foi como se tivesse visto a
luz no fundo do túnel: era essa
mesmo a melhor forma de avançar
com a sua ajuda.
Começaram na organização 6 pes-
soas e depois o grupo de ajuda alar-
gou-se a mais de 30. Organizaram
um evento festivo no largo perto da
Igreja de Cucujães, com a ajuda de
muitos patrocinadores, grupos de
música, teatro, etc. Todos quiseram
dar o seu contributo numa causa tão
nobre, o fotógrafo Pedro Lopes, Os
Tepas, o Museu Regional de
Cucujães,“Os Janizários”,a Escola de
Concertinas, o Rancho Infantil e
Juvenil de Cucujães, a Quinta do
Seminário, a Paróquia, o grupo
Bettershell, Inder-Born, Vanessa
Cristiana, Cláudia, Carlos
Rasteirinho,Fábrica da Igreja,Rufino
Matadouro Uniagri, Alberto
Quaresma,... entre muitos outros

que iriam de certeza encher a
página deste artigo.
O pai da organizadora Silvia,António
Barnabé, diz que nasceu em
Cucujães há 50 anos e nunca viu
nada assim. Tanta gente unida em
torno de uma causa para ajudar uma
pessoa, é muito dificil em meios
pequenos como a nossa vila as pes-
soas juntarem-se em torno de um
acontecimento desta natureza, até
porque existem sempre algumas
pessoas que desconfiam deste tipo
de organizações, é esse facto que
torna sempre mais difícil levar para
a frente estes projectos.
Foi realizado e divulgado um filme
no palco de todo o trabalho da orga-
nização, e foi também escrita uma
letra para uma canção dedicada à
Anabela.
Encontrei também,em grande corre-
ria, uma menina de 16 anos na qual
vi o entusiamo estampado no rosto
pelo facto de pertencer à organiza-
ção e poder ajudar nesta causa.
Isabel Barbosa, tem 16 anos está a
tirar o curso de Química Industrial.
Diz que foi a mãe que lhe falou do
assunto e quando viu que podia ser
útil abraçou a ideia com muito pra-
zer.Fez parte dos peditórios,chegou
a ir de porta em porta,diz que o que
mais lhe tocou foi verificar que as

pessoas que mais podiam ajudar
eram sempre as que repondiam
negativamente. Diz que com-
preende também a reacção das mes-
mas, mas não deixa de ficar triste
por isso.
No final todos estavam muito
contentes, o evento durou até altas
horas da madrugada, tudo correu
bem até ao fim, os objectivos foram
mais que conseguidos. A Anabela
que esteve presente no evento,rece-
beu o carinho de todos aqueles que
participaram na festa.
Na minha opinião penso que além
da ajuda financeira que estas iniciati-
vas podem vir a dar para a sua recu-
peração, atrevo-me a dizer que a
Anabela ficou ainda com mais cora-
gem para nunca abandonar a sua
árdua tarefa. Pensamento positivo
para não desisitir de lutar, quando
temos pessoas tão boas do nosso
lado é tudo muito mais fácil.
No momento da minha partida tive
ainda a oportunidade de saber atra-
vés da organizadora Silvia que não
vão parar por aqui. Querem mesmo
fundar uma associação com o nome
“Juntos pela Anabela” onde os fun-
dos irão sempre reverter para causas
desta natureza.
Estão de parabéns toda a juventude
e habitantes de Cucujães.

Festa de solidariedade em Cucujães

Solidariedade com Anabela chegou a Portugal 

Equipa de solidariedade para com Anabela, em Cucujães
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Procuro
Carlos Alberto

Procuro um familiar (irmão por
parte do pai) que é suposto ter ido
para a Bélgica por volta de 1969,
70, 71 (mais anos, menos anos).
Pelo percurso de vida conhecido,
supõe-se que esteja na Bélgica
onde casou,e sabe-se da existência
de um filho que por uma fotografia
integrava um Rancho de Folclore ai
na Bélgica, filho esse que corrente-
mente deverá ter 35 anos ou
mais…

Carlos Alberto
Data Nascimento: 1939
Idade: 70 anos
Pai: João de Faria Couto (falecido)
Mãe:Clotilde Penedo de Faria (fale-
cida)

Percurso conhecido do Carlos
Alberto:
1) Nasceu na Argentina
2) Voltou para Portugal com o pai e
a mãe onde moraram em Ruilhe,
Braga
3) Foi para França por volta de
1969
4) Supoem-se que esteja na Bélgica
onde casou e tem 1 filho que fre-
quentava um Rancho Folclórico.
5) A partir daqui nada mais se
conhece…

Quem me puder ajudar, agradeço
contacto:

João Carlos da Silva Couto
Telefone: +351.967.989.157
Email: joaocarlo@gmail.com

■  

■  Paulo
Carvalho

Director adjunto
do LusoJornal



Paraplégico anulou
viagem de cadeira
de rodas até
Bruxelas

O paraplégico de Viana do Castelo
que tinha prometido ir de cadeira
de rodas até Bruxelas, para prote-
star contra a retirada do comple-
mento por dependência, cancelou
a viagem,porque a Segurança Social
“foi sensível” ao seu caso.“Foi uma
ameaça de protesto que valeu a
pena.A Segurança Social retirou-me
mesmo o complemento por depen-
dência, porque a lei assim o obriga
para quem exerce uma actividade
profissional,mas aumentou a minha
pensão social por invalidez, o que
significa que recebo praticamente o
mesmo que recebia antes”, disse à
Lusa José Lima.
Aquele deficiente motor acrescen-
tou que,perante esta situação,a via-
gem de protesto “já não tinha razão
de ser”, pelo que foi cancelada.
José Lima, 54 anos, ficou paraplé-
gico em 1997, na sequência de um
acidente de trabalho em Angola.

Lille-Porto en avion
avec Ryanair

La compagnie aeréenne à bas prix
Ryanair vient d’ouvrir, le jeudi 3
septembre, une nouvelle ligne
directe européenne, trois fois par
semaine, entre Lille et Porto et sou-
haite aussi toucher un publique
belge.
L’Aéroport de Lille et l’Office de
Tourisme de Lille ont été présents à
l’aéroport Francisco Sá Carneiro, à
Porto, le 3 septembre, «pour vanter
les attraits touristiques de la région
auprès des voyageurs portugais».
Les trois vols par semaine sont pro-
grammés les mardi, jeudi et samedi.
L’avion part de Porto à 11h00 et
arrive à Lille à 14h20. Ensuite il
repart de Lille à 14h45,pour retour-
ner sur Porto à 16h15.
«Si Porto s’impose aujourd’hui de
plus en plus comme une destina-
tion touristique de premier plan en
Europe, cette nouvelle ligne per-
mettra également de relier deux
régions aux liens très forts» expli-
quent les responsables de
l’Aéroport de Lille. «Plus de 30.000
personnes, portugais ou d’origine
portugaise résident ou vivent
aujourd’hui dans le Nord-Pas de
Calais,où plusieurs villes sont jume-
lées avec des villes portugaises de la
région de Porto».En effet,Tourcoing
est jumelé avec Guimarães,Roubaix
avec Covilhã, Wattrelos avec
Guarda,…
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A SIC internacional tem um novo
programa com “ligação directa ao
mundo português”, o “+351”.
Os Açores são o ponto de partida
para “+351”. O programa da SIC
Internacional aposta na ligação às
Comunidades portuguesas espalha-
das pelo mundo. É um magazine de
actualidade semanal com uma dura-
ção média de 40 minutos.A apresen-
tação está a cargo de Catarina
Morazzo.
A SIC Internacional pretende criar
um espaço de actualidade informa-
tiva dedicado aos emigrantes portu-
gueses.“+351” tem como objectivo
destacar casos de sucesso em portu-
guês, mostrar o que de mais mo-
derno se faz em Portugal sem esque-
cer a tradição e as raízes daqueles
que saíram do país.
Para além das rúbricas “Portugal em
destaque”, Portugal tradicional”,“Su-
cessos em português”, o programa
também tem uma rúbrica centrada
nas Comunidades residentes em
França, na Bélgica, na Suíça e no
Luxemburgo
A colaboração de jornalistas radica-
dos nos países de acolhimento é
fundamental na estrutura do pro-
grama.Promove uma aproximação e
uma leitura mais personalizada das
histórias das Comunidades.
A participação dos telespectadores
é outro dos objectivos do programa
que está sempre aberto para receber
sugestões de reportagem quer em
Portugal quer nos vários países de

residência dos emigrantes nacionais.
Só assim se pode criar uma relação
de verdadeira ligação em directo,em
português e na SIC Internacional.

A apresentadora do “+351”,Catarina
Morazzo, conta ao LusoJornal como
chegou ao programa:
LusoJornal: Como surgiu o con-
vite para apresentar o “+351”?
Catarina Morazzo: O convite surgiu
através do contacto directo com os
responsáveis pela grelha e progra-
mação da SIC Internacional. Foi um
convite para um projecto que abra-
cei com muito gosto, paralelamente
ao meu trabalho na SIC generalista,e
do qual muito me orgulho.
LusoJornal: O que se sente ao
apresentar um programa que

pretende estabelecer uma ponte
com os Portugueses espalhados
pelo mundo?
Catarina Morazzo: É um trabalho no
qual sinto uma enorme responsabili-
dade e que muito me aproxima da
minha formação de base na área do
jornalismo.Apesar de ser um maga-
zine semanal,é extremamente rico e
diversificado no conteúdo informa-
tivo, tratado com a maior seriedade
e respeito por todos os jornalistas
que nele colaboram. É extrema-
mente gratificante e enriquecedor
poder ajudar a divulgar os sucessos
nacionais além fronteiras, assim
como a promover o mérito dos
Portugueses que se notabilizaram
no exterior.
LusoJornal: Como vê as Comu-

nidades e como acha que se po-
de chegar melhor aos Portu-
gueses que vivem no estran-
geiro?
Catarina Morazzo: As Comunidades
portuguesas são pessoas que, como
nós, têm orgulho nas suas raízes e
interesse na informação sobre o seu
país de origem. O "+351" é um
exemplo de como é possível chegar-
se às Comunidades portuguesas es-
palhadas no estrangeiro,encurtando
as distâncias; e o trabalho desenvol-
vido pela SIC Internacional na sua
programação é notável no alcance
desse objectivo.
LusoJornal: Qual o principal
desafio em apresentar um maga-
zine de informação para as
Comunidades?
Catarina Morazzo:O maior desafio é
sem dúvida a capacidade de todos
os colaboradores do programa de
reunir a maior diversidade de infor-
mação possível, sobre as mais varia-
das localizações onde se encontram
Comunidades portuguesas.
LusoJornal: Qual das rubricas do
programa considera mais inte-
ressante?
Catarina Morazzo: É-me impossível
destacar apenas uma quando todas
se complementam num objectivo
comum. O programa não seria o
mesmo sem o “Portugal em Desta-
que”, o “Portugal Tradicional”, o “Su-
cesso em Português” ou a “Agenda
Cultural”, entre outras.

■ 

Entrevista com Catarina Morazzo apresentadora do ‘+351’

Programa sobre Comunidades na SIC Internacional

Catarina Morazzo em entrevista ao LusoJornal
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A Igreja Evangélica Assembleia de
Deus de Língua Portuguesa che-
gou à Bélgica em Abril de 1966
através do missionário Pastor João
Fernandes.“Hoje a nossa igreja já
completou 44 anos de existência
pregando o evangelho de nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Esta igreja é membro da
Convenção das Assembleias de
Deus Portuguesa e assim também
ligada à Aliança Evangélica
Portuguesa”, começa por explicar
Emanuel de Jesus Neto.
Situada em Bruxelas a Igreja
acolhe uma Comunidade portu-
guesa importante assim como
muitos Brasileiros e alguns
Belgas, no entanto segundo
Emanuel de Jesus Neto “podíamos
acolher mais gente, mas há muitas
Igrejas brasileiras aqui, que
atraem muitos fiéis”.
A Assembleia de Deus é uma
igreja evangélica pentecostal que
prima pela ortodoxia doutrinária.
Tendo a Bíblia como a sua única
regra de fé e prática, acha-se com-
prometida com a evangelização
da Bélgica do mundo, confor-
mando-se plenamente com as rei-
vindicações da Grande Comissão.
O seu Credo de Fé realça a salva-
ção pela fé no sacrifício vicário
de Cristo, a actualidade do bap-
tismo no Espírito Santo e dos

dons espirituais e a bendita espe-
rança na segunda vinda do Senhor
Jesus.
Queremos compartilhar as nossas
experiências e conhecimentos
com todos aqueles que desejarem
conhecer mais de Jesus.Aqui esta-
mos para cumprir um de seus
mandamentos, que foi o de anun-
ciar o Seu Evangelho a todas as
pessoas e em todos os lugares.
Emanuel de Jesus Neto trabalha
como voluntário na Igreja. “Toco
guitarra durante o culto público
aos Domingos à tarde e sou coor-
denador do site internet da Igreja,
onde pode encontrar mensagens
escritas e em áudio, baseadas na
Bíblia Sagrada, que é a palavra de
Deus. Com isso queremos trans-
mitir os ensinamentos de Jesus,
princípios bíblicos que irão ajudá-
lo a conhecer melhor o verda-
deiro sentido da vida e o papel
que todos temos que desempen-
har enquanto vivermos aqui nesta
terra”, acrescenta ao LusoJornal.
Emanuel de Jesus Neto instalou-se
na Bélgica há seis anos. Conheci a

minha esposa em Portugal e foi
através dela que eu comecei a fre-
quentar esta Igreja. Com 27 anos
o jovem guitarrista confessou ser
um grande apaixonado pela
música desde a sua infância,
começando a tocar a partir dos 13
anos de idade.
Segundo Emanuel todos os cren-
tes estão contentes com o o
actual Pastor brasileiro,
Gutenberg Soares, cuja mensa-
gem que dá, satisfaz plenamente a
Comunidade lusófona.

■ Clara Teixeira

Igreja Vineyard
Avenue franz Guillaume 80
B1140 Evere
Bruxelas

www.adbelgica.com

Igreja Evangélica Assembleia de Deus de
Língua Portuguesa: 44 anos ao serviço
da Comunidade lusófona de Bruxelas

Tem opinião sobre a actualidade?
Quer partilha-la connosco?

belgica@lusojornal.com

4,6 milhões de
bagagens perdidas
nos aeroportos da
União Europeia

A Comissão Europeia divulgou os
resultados de um inquérito que
revela que, entre Janeiro e
Outubro do ano passado, houve
4,6 milhões de bagagens perdidas
nos aeroportos da União
Europeia, número que Bruxelas
considera “excessivo e inadmissí-
vel”.
O executivo comunitário, que
encomendou o inquérito infor-
mal em Março passado na sequên-
cia de notícias sobre o elevado
número de bagagens perdidas nos
aeroportos europeus, apontou
agora que os dados recolhidos
confirmam a gravidade do fenó-
meno, já que, em média, uma
bagagem por cada 64 passageiros
chegou com atraso ou foi irreme-
diavelmente perdida.
Assinalando que se verificou uma
diminuição relativamente a 2007,
a Comissão, que não divulgou
dados por Estado-membro ou por
companhias, considera todavia
que o número de bagagens que
não chegam ao destino continua a
ser “excessivo e inadmissível”.
O comissário europeu dos
Transportes,António Tajani, anun-
ciou que a Comissão Europeia vai
estudar o que pode fazer para
melhorar a protecção dos direitos
dos passageiros nesta matéria e
manter-se “vigilante”.
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A creative designer portuguesa,
Maria de Fátima Ramos, expôs em
inícios de Setembro no Café Capital
em Antuérpia umas ilustrações im-
pressas em 4 telas e outras criações
artísticas, cujas vendas foram um
autêntico sucesso.
A artista lançou recentemente uma
colecção original de t-shirts e aces-
sórios sob a marca ‘Fatinha’ que está
a conhecer um grande êxito junto
da camada mais jovem.T-shirts,pin’s,
malas feitas à mão, etc, fazem parte
das colecções que tem apresentado
na Bélgica e em Portugal.“O meu tra-
balho é essencialmente baseado em
grafismo, faço ilustrações, logotipos,
posters, tudo o que tenha a ver com
a imagem sou eu que faço.De modo
que essa formação que tenho em
creative designer permite-me
durante o meu tempo disponível
divertir-me com o meu lado artístico
e fazer coisas criativas que vou ven-
dendo através do meu blog”,explica
ao LusoJornal.
Para além das t-shirts personalizadas,
algumas das quais são exemplos de
t-shirts feitas para amigos ou enco-
mendas pessoais para aniversários
ou ainda outras ocasiões especiais,
resolveu interessar-se também por
algo que não é muito vulgar e criar
com carinho uma colecção de t-
shirts para as futuras mamãs.
Quanto às malas feitas à mão, forra-
das com tecidos coloridos e impres-
sas com ilustrações pessoais, cada
mala é “única e numerada”. Acon-
selhada por alguns amigos resolveu
adaptar “algumas das ilustrações das
t-shirts para pins! É óbvio que não
resisti à tentação de criar uma nova
personagem japonesa.Confesso que
me sinto muito inspirada pelo estilo
japonês que me ajudou imenso na

criação das minhas ilustrações”.
Para Maria de Fátima Ramos, o des-
ign pode intervir em contextos
sociais, “expressando a nossa opi-
nião relativamente a determinados
aspectos da realidade em que vive-
mos.Com esta inquietude dentro de
mim perante determinadas situa-
ções que vivi, não consigo evitar o
inevitável: expressar a minha opi-
nião relativamente à sociedade
actual portuguesa, usando para isso
a melhor arma que sei usar: o des-
ign! Para isso, usei um dos símbolos
nacionais, o galo de Barcelos, adap-
tando-o à mensagem que quero
transmitir. Fiz stickers e colei-os por
todo o lado”, diz a sorrir.
Ainda recentemente em Berlim, não
pôde deixar de criar um sticker e de
o colar nos pedaços ainda existentes
do muro de Berlim.“O facto de ter

visitado esta cidade mexeu comigo
de tal forma, que de imediato criei
um sticker que reflectisse a minha
visão e conceito da era do pós-
guerra… A força do design para mim
é fundamentalmente isto: podermos
mostrar e defender o que acredita-
mos através da imagem”, aponta ao
LusoJornal.
Originária de Aveiro,Maria de Fátima
Ramos estudou em Matosinhos on-
de conheceu o seu namorado belga
com quem decidiu vir morar para
Antuérpia há sete anos. Apesar de
uma adaptação difícil, não se arre-
pende de ter deixado o país,mas vai
regularmente visitar a sua família e
amigos.Segundo a designer,Portugal
está muito mais avançado em ter-
mos de design do que a Bélgica.“Em
Portugal há muitos que têm as mes-
mas ideias que eu e finalmente lá

encontro muitas coisas que pode-
riam ser feitas por mim. Os Por-
tugueses gostam muito das cores,
dos desenhos, da originalidade, são
mais arrojados do que aqui. Ora
como é lógico, acabo por vender
melhor aqui do que em Portugal,
pela originalidade do meu trabalho
e por ser pouco comum”.
Contudo, no seu quotidiano, Maria
de Fátima Ramos não é uma ‘fashion
victim’, tentando não seguir a moda,
mas sim o seu próprio estilo.Todos
os produtos estão finalmente dispo-
níveis no seu blog.

■ Clara Teixeira

www.fatinha.com
blog.fatinha.com

“Portugal está mais avançado em termos de design do que a Bélgica”

Maria de Fátima Ramos: creative designer portuguesa
reside e trabalha em Antuérpia

Maria de Fátima Ramos em frente das quatro ilustrações expostas recentemente em Antuérpia
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Pintor António
Carmo pintou
tampa de lata de
sardinhas

A Câmara de Peniche lançou uma
lata de conserva com um extracto
dum quadro do pintor português,
António Carmo (sobejamente
conhecido na Bélgica), pertença
da Câmara, fazendo uma edição
limitada e comemorativa dos 2000
anos de conservas em Peniche.
O objectivo é de promover um
dos seus maiores recursos endóge-
nos: a sardinha.
O Município de Peniche, com o
apoio de uma empresa conser-
veira local, lançou no passado dia
14 de Julho, uma edição limitada
de 50.000 latas de sardinha em
conserva. Esta série especial pre-
tende igualmente valorizar a activi-
dade económica com traços de
genuína arte, possuindo as latas
uma impressão da pintura “Ó Mar
Salgado”de António Carmo.
A partir desse dia as latas de sar-
dinha estão à venda, por 2,00
euros, em alguns espaços munici-
pais (Posto de Turismo, Museu,
Parque de Campismo, edifício dos
Paços do Concelho), bem como
em restaurantes e outros locais
aderentes,que se voluntariaram de
forma gratuita para promover esta
campanha.
“Peniche há 2000 anos a produzir
Conservas” é sustentado no facto
da produção de conservas de sar-
dinha em Peniche remontar ao
séc. I e IV da nossa era, conforme
o comprovam estudos dos mate-
riais anfóricos (Ânforas romanas
tipo Dressel 7/11) recolhidos no
concelho de Peniche, através de
escavações arqueológicas.Um des-
ses achados refere-se ao Morraçal
da Ajuda (Peniche),onde foi desco-
berto um complexo oleiro da
época romana que alimentaria
uma importante produção conser-
veira local, já que as ânforas aqui
produzidas destinar-se-iam essen-
cialmente ao envase de conservas
de peixe, facto que demonstra a
antiguidade desta, ainda hoje,
importante indústria local. A pro-
dução conserveira é, sem dúvida,
uma das mais relevantes matrizes
identitárias deste território feito
de mar.
António Carmo já realizou diver-
sas exposições na Bélgica, nomea-
damente uma larga exposição inti-
tulada "Navegando pelos ateliers
da memória" em 2008 em
Bruxelas. Esta exposição foi uma
homenagem ao pintor belga
Edmond Dubrunfaut que tinha
falecido há pouco tempo.

www.antoniocarmo.com.pt  

Le 26 septembre, il y aura lieu un
des plus grands marathons-relais
au monde: ‘Acerta Brussels
Ekiden’ au Stade Roi Baudouin à
Bruxelles. Parmi les nombreux
candidats, la ‘Pedroso Team’ sera
sur le terrain et espère faire un
bon résultat.
Paulo Jorge Pedroso a ainsi réuni
sa famille cette année pour passer
un bon moment ensemble: ses
enfants Cláudia, 12ans (5 Km) et
Ricardo, 16 ans (7 km), son frère
Vitor Pedroso, 40 ans (10 km) et
ses neveux Bryan, 13 ans (5 km)
et João, 24 ans (5 km) et bien sûr,
Paulo Jorge Pedroso (10 km), se
passeront alors le témoin. «Nous
aimons tous le sport et chacun de
son côté pratique son activité et
nous avons alors décidé d’organi-
ser cette équipe, car nous sommes
tous bien préparés physiquement.
Bien qu’on soit conscient qu’on
ne gagnera pas et qu’on prend
plus cet événement comme un

bon moyen de s’amuser ensem-
ble, il faut quand même être pré-
paré un minimum pour courir
plusieurs kms», explique Paulo
Jorge Pedroso au LusoJornal.
A 43 ans, le chef de famille n’a pas
peur du marathon. Bien au
contraire, déjà un habitué de la
course à pied, il a déjà auparavant
participé à d’autres marathons.
«On ne s’est pas encore entraîné
tous ensemble afin de savoir le
temps qu’on pourrait faire, cha-
cun s’est un peu entraîné de son
côté mais on va essayer de le faire
avant le marathon pour pouvoir
mieux s’organiser», confie-t-il au
LusoJornal.
La ‘Pedroso Team’ portera lors du
marathon les couleurs du Portugal
avec fierté, «nous avons tous le
même t-shirt avec chacun son pré-
nom ainsi que le drapeau portu-
gais», rajoute-t-il fièrement.

■ Clara Teixeira

Bruxelles: la famille Pedroso
sur un des plus grands
marathons-relais au monde



O jovem luso-descendente, Tiago
da Silva Sepanas, é não só um
grande apaixonado pelo futebol
como é também considerado pelos
profissionais, um autêntico ‘cra-
que’ da bola.
Esta semana o jovem jogador
medita sobre a assinatura de um
novo contrato para subir de divi-
são, mas por enquanto Tiago pre-
fere não falar.
Actualmente com 18 anos, faz par-
te, desde 2007, da equipa ‘White
Star’, e conta com uma grande
experiência em diversas equipas,
começando em 1996 por Georges
Grun, seguido Kraainem (1997/
2000), Rwdm (2001/2002), Ander-
lecht (2002/2004), F.C Brussels
(2004) e novamente no Anderlecht
(2004/2007). “Realizei diversos
Torneios na Bélgica e no estran-
geiro e já tive a oportunidade de
jogar contra as melhores equipas
da Europa. Mas os meus melhores
momentos decorreram em An-
derlecht, entre os quais o jogo
contra o Bordéus para o Cam-
peonato da UEFA,no qual ainda me
lembro de ter pedido a camisola
do Pauleta”!
Também o pai do Tiago, Jaime
Manuel Sepanas se mostrou muito
orgulhoso ao falar do filho. “O
Tiago joga à bola desde os 4 anos
de idade, e sempre foi visto como
um dos melhores jogadores das
equipas por onde passava.Foi cobi-
çado por várias equipas francesas,
italianas e mesmo pelo Benfica
onde quase ia ficando. Contudo, na
altura achei que o meu filho ainda

era muito jovem e não me sentia
preparado suficientemente para o
deixar longe de casa. Além disso,
em Lisboa o Tiago não tinha onde
ficar para dormir, e finalmente
decidimos deixar de lado, mas
quem sabe se ele não fará parte um
dia da equipa»?
Um jovem alegre, sempre sorri-
dente, carinhoso, simples, mas que
mal entra no campo dá sempre nas
vistas,o médio-ofensivo,conhecido
também pelo nome de ‘mini

Cristiano’ é muito apreciado pelo
público e no seio da Comunidade
portuguesa é muito acarinhado
por todos os que o conhecem.
O Tiago sempre foi apoiado pela
família, principalmente pelo pai,
antigo jogador de futebol,“quando
ele começou desde pequenino a
interessar-se pela bola acompan-
hei-o para melhor observar e rapi-
damente me apercebi que ele
tinha técnica e que podia ir longe.
Hoje julgo, sem pretensão alguma,

que o Tiago é o jogador de origem
portuguesa que aqui há na Bélgica
que mais tem subido de nível”,
acrescenta com orgulho. Jaime
Manuel Sepanas define-se como
sendo o primeiro a apoiar mas tam-
bém o primeiro crítico do seu
filho.
Durante muitos anos, a família
Sepanas viveu ao ritmo de Tiago,
com treinos intensivos, torneios no
estrangeiro, novas equipas e por
conseguinte novos colegas e novos
treinadores. “Confesso que puse-
mos um pouco de lado os seus
estudos, pois, vi que o que ele gos-
tava mesmo era de jogar futebol e
que tinha habilidades para isso,
senão, teríamos certamente privile-
giado a escola”, explica ao Lu-
soJornal. Contudo Tiago Sepanas
tem rapidamente que tomar uma
decisão, ou ficar perto de casa e
poder alternar estudos e futebol,
numa equipa mais pequena, ou
então afastar-se do lar protector e
por conseguinte abandonar os
estudos para evoluir numa equipa
dos sonhos dele. “Este ano será
decisivo para ele. Estamos a reflec-
tir sobre o seu futuro contrato que
vai ter lugar estes dias, mas logo se
verá. O objectivo é que ele se sinta
bem que esteja aqui ou acolá é
igual, o importante é que ele goste
do que faz. Ainda tem muito que
aprender, e concordo com a opi-
nião de muitos quando dizem que
é um diamante em bruto por lapi-
dar”.

■  Clara Teixeira

Desporto14 LusoJornal Belgique n°42 - septembre 2009

Luso-descendente é considerado um ‘craque’ da bola

Tiago Sepanas pode assinar por um grande clube

Tiago Sepanas
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Râguebi:
Tomaz Morais
convidado para
treinar em
Bruxelas a
Selecção da
Europa

O seleccionador nacional de
râguebi, Tomaz Morais, foi convi-
dado para treinar a selecção da
Europa, no âmbito das comemora-
ções do 75.º aniversário da
Federação Europeia de Râguebi
(FIRA-ERA), segundo anunciou a
Federação portuguesa.
De acordo com um comunicado da
Federação portuguesa, Tomaz
Morais vai orientar, a 14 de
Fevereiro, em Bruxelas, um
conjunto de jogadores indicados
pelas 12 principais federações euro-
peias frente aos Barbarians france-
ses (equipa constituída pelos mel-
hores jogadores franceses).
A Federação portuguesa de râguebi
informa ainda que o râguebi portu-
guês estará representado por dois
atletas internacionais Luís Pissarra e
Miguel Portela.

Federação Trabalhista de Futebol

FC Porto e Alma Benfica
posicionam-se no topo da tabela

Equipes
FTF - Division 1

J Pt
1Oasis 2 6
2FC Porto 2 4
3Alma Benfica 2 4
4Bayrampasa 2 3
5Fcab 2 3
6Vimieirense 2 3
7Belenenses 1 1
8Cad Ixelles 1 1
9Lima 1 1

10Milli Genclik 1 1

Equipes
FTF - Division 2

J Pt
1Os Lusitanos 2 6
2Bosphore 2 6
3Beira Alta 2 6
4La Louve 2 4
5Real Madrid Mol 1 3
6Igdirspor 2 3
7Penalva 2 3
8Campomaiorense 2 1
9Usakspor 1 0

10Aksehir 2 0
11Sezurense 2 0
12New Leopold 2 0

Equipes
FTF - Division 4

J Pt
1Los Extranos 2 6
2Amicale Mol 2 6
3Bienvenue 2 4
4Royal Eveil 2 4
5Charlemagne 2 4
6Bouzara Medina 1 3
7Belenenses 1 3
8Hellas 2 2
9Crossing Sch. 2 1

10KS Eendracht 2 1
11Postiers 2 1
12U.Marolles 2 1

Equipes
FTF - Division 3

J Pt
1Racing Mol 2 6
2Anatolie 95 2 6
3Savio Mol 2 6
4Olympic Mol 2 4
5Suskewiet 2 4
6Incontro Sport 2 3
7Germinal 1 1
8Renaissance 2 1
9Vila Real 2 2 1

10Milanello Evere 2 1
11FC Rose 0 0
12Capitano 1 0
13Fc Oran 2 0
14New St. Guidon 2 0

■ Resultados no dia 17 de Setembro, segundo dados disponíveis no site internet da Federação

11Sonatracht 2 0

13Alma e Benfica 2 1
14Nahda 96 2 0

12Vila Real 2 0

Senhor empresário

tenha confiança

no LusoJornal

0485 89 84 09

www.lusojornal.com

Federação ABSSA: Portugal Fc no meio da tabela

Equipes
ABSSA - Division 1

J Pt
1Goalois 1 2 6
2Brussels LTC 1 2 6
3Brussels British 1 2 6
4La Loraine FC 1 2 6
5Irlande FC 1 2 3
6Ettekijs Ch 1 2 3
7Forestois SC 1 2 3
8Jefke FC 2 3
9St Georges RCS2 2 3

10Portugal FC 2 3

Equipes
ABSSA - Division 3D

J Pt
1Hermes FC 2 6
2Germinal CSA 2 6
3Wong Kapelleveld 2 6
4Pharma SC2 2 3
5Irlande FC2 2 3
6British United 2 2 3
7Grez AJ1 1 3
8Well Team 1 3
9Boavista FC 2 3

10Le Clan CS1 2 3
11Press Amicale 2 0
12Anciens Scouts R1 2 0

Equipes
ABSSA - Division 6E

J Pt
1Anderlecht US 2 6
2Gast FC2 2 6
3Campomaiorense 2 4
4Chenois SC4 2 4
5Entente R ACB2 1 3
6AEMA Veterans 2 3
7Beckers FCA 2 3
8ASH Blancs 2 2 1
9Elisabeth Club 2 2 1

10Amicale Jettoise 2 1
11British United 6 2 1
12Avia FC 2 2 0
13Tigre FC 1 0
14Nivellois-Aclot BS2 0 0

■ Resultados no dia 17 de Setembro, segundo dados disponíveis no site internet da Federação

11Manzah FC 2 0
12Babylone Aud. 2 0
13Laeken Tennis FC 2 0
14Besace FC 1 2 0

13Cosmos Mol. 1 2 0
14Friends Spirit 2 0

Senhor dirigente desportivo
envie-nos as notícias

e os resultados das suas
actividades

belgica@lusojornal.com
o LusoJornal publicará

15Ent. La Louve 2 0
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Brinque connosco

Sopa de letras: Animais selvagens
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Leão Pantera Tigre

Girafa Elefante Zebra

Raposa Urso Cobra

Panda Lagarto Crocodilo

Canguru Castor Lobo

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

SuDoKu do LusoJornal
7 1 9 2 6 5 4

5 3 8 9

6 3

2 4

4 1 3 5

9 7

7 8

4 3 6 2

1 6 4 8 5 9 7

www.lusojornal.com
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Adivinha...

Caro leitor
veja se consegue descobrir
de que terras de Portugal
falam estas quadras

1
És a rainha do Sado
De Lisboa és vizinha
És conhecida em todo o lado
Pela terra das sardinhas

2
Em dia de primavera
Foste vila que ordenaste
Com esperança ficamos à espera
Quando a cantar nos acordaste

Se não conseguiu descobrir
pergunte ao autor

■  Álvaro Hortas




