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P.12: Homenagem

O cineasta português
Manoel de Oliveira foi
homenageado na semana
passada, com pompa e cir-
cunstância, em Bruxelas.

P.14: Futebol

A equipa do FC Porto de
Bruxelas quer voltar a ser
Campeão da primeira
Divisão da Federação
Trabalhista de Futebol da
Bélgica.
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Primeiras declarações geram polémica

Ana Paula Laborinho
Nova Presidente do Camões



O termo “honra” é usado para
indicar um sentimento que com-
preende a reputação, a auto-per-
cepção ou ainda a moral de uma
pessoa ou grupo. Em geral, diz-se
também que é a partilha de
regras comportamentais instituí-
das e, corresponde ao direito de
respeito dos outros como conse-
quência primordial do respeito
que deve existir entre todos. No
conceito de respeito, devem
incluir-se ainda as regras que
impõem a obrigação do sacrifício
quando em presença de determi-
nadas situações (Bombeiros,
Forças Armadas, Polícias, etc). Em
algumas culturas o conceito origi-
nal de honra foi reduzido a uma
mera prestação de respeito e exi-
gência de respeitabilidade.
No passado, a honra funcionava
como o princípio guia da socie-
dade em todos os extractos
sociais, funcionando, porém,
como parte fundamental para os
extractos mais elevados. Em seu
nome lutava-se, sofria-se e morria-
se. Era uma questão importante
na vida das pessoas.

A honra não aumenta, como o
mérito, o poder ou riqueza, mas
mantem-se como um património
recebido ao nascer e que,
outrora, se defendia com a espada
em duelo, e hoje, frequente-
mente, em tribunal.
Já no código de Hammurabi
(1750 a.c.), a defesa da honra era
contemplada através do adágio
“olho por olho, dente por dente”.
Assente desde os tempos remotos
na sociedade patriarcal, naquele
código estabeleciam-se enormes
castigos aos filhos ou esposa que
faltassem ao respeito ao pai ou
marido.Também na Bíblia, o chefe
de família detinha poder abso-
luto, por vezes de vida, como está
simbolizado no acto de Abrãao
disposto a sacrificar o seu filho
Isaac.
Na Grécia antiga, a sociedade era
fundada sobre a honra. Também
na sociedade Romana o chefe de
família possuía poder absoluto
sobre a mesma e todos os seus
bens, cabendo-lhe defender e res-
tabelecer a honra familiar.
Se a honra masculina concerne a
defesa do prestígio pessoal e
familiar, a honra feminina tem a
ver com a sexualidade, a manu-
tenção do pudor e da fidelidade.
Para os ricos, a honra podia ser
secundarizada pelo poder e pres-
tígio fornecido pelo dinheiro.
Para os pobres, só a honra e o

bom nome eram sustentáculo
para se ter uma certa posição e
reconhecimento na Comunidade
em que se inseriam.
Nos séculos passados, as pessoas
batiam-se em duelo por causas
que a nós hoje nos parecem com-
pletamente marginais tais como:
passar em primeiro lugar, punir
uma palavra em excesso, um
olhar, um gesto. Os aristocratas
batiam-se frequentemente em
defesa da sua honra porque era
sinal de estatuto, perdendo-o ao
não reagir a uma injúria, o que
implicava também, exclusão
social.
O mais importante era tomar
parte no duelo. Mesmo vencido,
era reabilitada a sua honra e man-
tido o seu estatuto; enquanto
que, se recusasse bater-se, era
considerado cobarde e era ostra-
cizado pelos seus pares.
O Concílio de Trento (1563) veio
proibir os duelos. Todavia, estes,
que anteriormente tinham um
carácter público, passaram a ser
clandestinos.
O ideal de honra dos antigos
cavaleiros - bater-se com ardor,
manter a palavra dada e a fideli-
dade a pessoas e/ou causas - foi
posteriormente transferido e
absorvido pelos militares. E a
honra protagonizada por estes,
era extensiva ao inimigo que se
tinha batido com coragem no
campo de batalha.
Nos nossos dias, o conceito de
honra está quase desaparecido.

Palavras como dignidade pessoal,
respeito pela palavra dada e
honra, deixaram de ser usadas e
de possuir o sentido que os anti-
gos lhes encontravam. Ao contrá-
rio de tempos idos, em que fidal-
gos, cavaleiros e aristocratas rei-
vindicavam uma superioridade
em relação ao resto do povo,
hoje, todos têm a mesma digni-
dade e todos merecem reconhe-
cimento e respeito.
Antigamente, dizia-se que a honra
não tinha preço. Selavam-se com-
promissos com um vulgar aperto
de mão. Eram as regras existen-
ciais nas sociedades tradicionais.
Hoje, em defesa da honra, flo-
resce uma nova “indústria”, que
assenta em pedir em tribunal
somas elevadíssimas para limpar
as ofensas à reputação. Não se
lavam mais as ofensas em sangue
mas, é-se ressarcido com din-
heiro.
Para Aristóteles (322 a.c.) “a
honra era o prémio da virtude e
conferia-se aos bons; era a recom-
pensa ao valor de quem foi assi-
nalado pelo seu próprio mérito,
que era considerado honesto e
digno de reconhecimento
público”.
No caso de um político, por
exemplo, a honra estava ligada à
honestidade e ao respeito pelo
empenho desenvolvido; e, era
muito importante a responsabili-
dade criada face aos seus eleito-
res.
Pois é! Melhor dizendo, era!
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Ricardo Teixeira (Haia)

Caro Leitor,

Certamente que nos lê via internet. Obrigado pela fidelidade.

Já não é a primeira vez que nos pedem para alargar a nossa edição da Bélgica aos Portugueses que residem na

Holanda.Até ao momento ainda não foi possível, mas quem sabe se um dia encontraremos oportunidade e meios

para o fazer.
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Crónica de opinião

Sobre a Honra
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A nova Presidente do Instituto Ca-
mões, Ana Paula Laborinho, admi-
tiu que o ensino do português
enquanto língua materna pode aca-
bar em alguns países porque o
objectivo é a sua integração nos sis-
temas de ensino no estrangeiro.
“Isso (fim do português como lín-
gua materna) tem de ser analisado
caso a caso. Não significa desconti-
nuar em todos os casos. Vamos ter
de fazer uma avaliação caso a caso
da situação dos países onde o por-
tuguês está e qual a melhor estraté-
gia”, disse à Lusa.
Ana Paula Laborinho falava à mar-
gem da conferência “A Língua Por-
tuguesa e as Relações Internacio-
nais”, que decorreu na Faculdade
de Letras da Universidade de Lis-
boa.
“O objectivo é a integração do por-
tuguês nos sistemas de ensino”,
sublinhou a responsável. Nesse
sentido, Ana Paula Laborinho rea-
firmou a intenção de Portugal
apoiar o ensino do português em
países como os Estados Unidos ou

o Canadá, onde há anos o ensino é
feito sobretudo em associações de
emigrantes.
Estas declarações da recentemente
nomeada Presidente do Instituto
Camões estão a criar vivas reacções
junto das Comunidades portugue-
sas. “É necessário verificar se as
declarações da Dra. Ana Paula La-
borinho tinham verdadeiramente o
significado encontrado num artigo
recente da Agência Lusa porque
quero crer que houve um pro-
blema de comunicação aquando
do seu contacto com a referida
agência” disse ao LusoJornal o
Conselheiro das Comunidades Por-
tuguesas eleito na Bélgica, Pedro
Rupio. “No entanto, se não houve
lapso nenhum, a intervenção da
nova Presidente do Instituto Ca-
mões revela-se extremamente ofen-
siva para com as Comunidades
portuguesas”.
Pedro Rupio diz que o Conselho
das Comunidades Portuguesas “luta
há décadas pelo crescimento do
ensino de português em países que

contam com milhões de compatrio-
tas como os Estados Unidos da
América, a Venezuela, o Canadá
mas nunca houve vontade política
para o fazer”. Depois, evoca tam-
bém o orçamento de Estado nesta
matéria. “É igualmente arrepiante
observar que o orçamento de Es-
tado para o ensino de português no
estrangeiro tem diminuído conti-
nuamente nos últimos anos, che-
gando hoje aos 33 milhões de eu-
ros previstos para o ano de 2010,
cerca de 25% de menos que em
2006!…” Pedro Rupio compara
mesmo esses 33 milhões com os
cerca de 6.000 milhões de euros
dedicados ao ensino em Portugal.
“Não há comparação” afirma.
“A desproporção é gigantesca, mil-
hões de compatriotas vêem-se dis-
criminados por não terem acesso à
aprendizagem da língua portu-
guesa mas mesmo assim, se as
declarações vierem a ser confirma-
das, conseguiu criar-se uma situa-
ção ainda pior ao atacar o ensino
de português no estrangeiro como

‘língua materna’ que a emigração
considera como um instrumento
sagrado e utilíssimo para os milha-
res de luso-descendentes vivendo
nos quatro cantos do mundo” rea-
ge Pedro Rupio. “Chegamos a
esquecer o ponto i) do 74° artigo
da Constituição Portuguesa onde
consta que se deve ‘Assegurar aos
filhos dos emigrantes o ensino da
língua portuguesa e o acesso à cul-
tura portuguesa’”.
A Presidente do IC defendeu ainda
a importância de se “reforçar a
importância do português num ins-
trumento de trabalho”, consideran-
do que essa é uma “linha funda-
mental”. Nesse âmbito, Ana Paula
Laborinho considerou também fun-
damental a formação de tradutores
e intérpretes nos esforços para re-
forçar a presença do português jun-
to de organizações internacionais.

■ Carlos Pereira
com Lusa

Mensagem de Ano
Novo do Presidente
do Conselho das
Comunidades

Caros Compatriotas,
Nesta singela quadra natalícia se-
guida de ‘Novo Ano’ que nos avi-
zinha, queria deixar mais uma
mensagem de desejo na conti-
nuação de Festas Felizes junto
dos seus e de esperança a toda a
Comunidade portuguesa residen-
te no estrangeiro.
Caros compatriotas, por motivos
de alguma instabilidade finan-
ceira que arrasta a nível mundial,
eventualmente ainda não irá ser
fácil a nossa projecção no país de
acolhimento mas, decerto com
perseverança e afincada dedica-
ção, qualidade que nos é marca-
damente designada, iremos em
comunidade amenizar essa tra-
vessia.
As necessidades e carências den-
tro da comunidade nos países de
acolhimento são variadissimos e
multiplos, alguns de grande pree-
mência.
Esse Conselho só tem valor e
motivação existencial caso nos-
sos caríssimos compatriotas nos
fomentam com sugestões e exi-
gências.
O Conselho Permanente do Con-
selho das Comunidades Portu-
guesas é Vosso e trabalhará uni-
camente para Vós.
A razão da nossa existência só
singrará na participação colec-
tiva.
Para todos, faço votos que o ano
de 2010 seja um “Ano das Co-
munidades Portuguesas partici-
pativas”.

Ana Paula Laborinho sucede a Simoneta Luz Afonso

Nova Presidente do Instituto Camões já tomou posse
A docente universitária Ana Paula La-
borinho tomou posse na segunda-fei-
ra da semana passada como Presi-
dente do Instituto Camões,numa ce-
rimónia presidida pelo Ministro dos
Negócios Estrangeiros, Luís Amado.
Luís Amado justificou a escolha por a
docente ser “uma pessoa de reco-
nhecida competência, que tem uma
experiência no sector”, apontando,
ainda, a sua ligação ao Instituto Por-
tuguês do Oriente. “Tem desenvol-
vido um trabalho importante na área
das letras portuguesas”.
A investigadora do Centro de Estu-
dos Comparatistas da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa é
“uma personalidade que nos dá ga-
rantia de ser uma boa gestora do Ins-
tituto Camões”. Isto num momento
em que o Instituto “entra numa nova
fase, com uma nova lei orgânica e
com a responsabilidade de imple-
mentar uma nova estratégia para a
afirmação da língua portuguesa no
mundo”.
A docente universitária tem dedica-
do a sua carreira a história da Língua
Portuguesa no mundo,desde os Des-
cobrimentos à literatura colonial,
dando particular destaque à posição
do português no Extremo Oriente.
Ana Paula Laborinho, actualmente
professora auxiliar do Departamento
de Literaturas Românicas da Faculda-
de de Letras da Universidade de Lis-
boa e investigadora do Centro de Es-
tudos Comparatistas da mesma facul-
dade, foi Presidente da direcção do
Instituto Português do Oriente, em
Macau,entre 1996 e 2002.Em 1999,
foi agraciada com a Medalha de
Mérito Cultural do Governo de Ma-
cau.
A nomeação de Ana Paula Laborinho
ocorre numa altura em que transita
para o Instituto Camões a tutela do
ensino do Português junto das Co-
munidades portuguesas no estran-
geiro a nível pré-escolar, básico e
secundário.
Ana Paula Laborinho, afirmou que a

língua portuguesa deve ser encarada
como “capital estratégico”e “recurso
ímpar”,cuja promoção internacional
necessita de um maior envolvimento
de parceiros privados.“Devemos en-
tender a língua como capital estraté-
gico e recurso ímpar que temos de
promover em atitude de parceria e
envolvimento dos muitos actores
que partilham responsabilidades e
empenhamento na afirmação do
português como língua internacio-
nal”, disse a responsável, na cerimó-
nia da sua tomada de posse, no Pa-
lácio das Necessidades.
Segundo a nova Presidente do Insti-
tuto Camões (organismo que tem
como missão a divulgação da cultura
e da língua portuguesa no estrangei-
ro), uma das suas “opções de actua-
ção” será o envolvimento dos vários
parceiros públicos e privados na in-
ternacionalização do português.
Apesar das competências do Estado
e dos parceiros “habituais”nos domí-
nios da língua e da cultura,Ana Paula
Laborinho apelou ao envolvimento
de parceiros do mundo empresarial

“que compreendem a importância
da expressão 'negócios em portu-
guês' e reconhecem a importância
de uma política de internacionaliza-
ção da língua e da cultura a par dos
seus objectivos de mercados mais
globais”.
A responsável focou que a nova lei
orgânica do Instituto,que entrou em
vigor no passado dia 01 de Janeiro,é
“um renovado entendimento do
lugar da língua”.
“Não podemos ignorar que foram ra-
zões históricas que disseminaram o
português e também essas razões de-
vemos considerar sem complexos.
Mas são também as razões do pre-
sente que devemos invocar e incul-
car na definição de uma política de
língua”, nomeadamente as relações
económicas e políticas, concluiu.
A presidir à cerimónia de posse, o
Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Luís Amado, destacou que Portugal
tem na sua língua e na sua cultura
“um factor incontornável para afir-
mação dos seus interesses no mun-
do”, considerando “determinante” o

papel do Instituto Camões no pro-
cesso de internacionalização do país.
Licenciada em Filologia Românica,
mestre em Literatura Francesa e dou-
torada em Estudos Literários pela
Faculdade de Letras de Lisboa, Ana
Paula Laborinho tem entre os seus
principais tópicos de investigação os
temas de Literatura e Descobrimen-
tos, Narrativas de Viagens (séculos
XV-XVII), Literatura Colonial, Orien-
talismo, Literatura de Macau e Estu-
dos Pós-coloniais, segundo a nota
biográfica inserta no sítio do Centro
de Estudos Comparatistas.
Ana Paula Laborinho sucede a Simo-
netta Luz Afonso, que se demitiu em
finais de Agosto de 2008 após um
mandato de quatro anos, mas man-
teve-se no cargo até agora a pedido
de Luís Amado. O processo de esco-
lha de um novo nome para a Presi-
dência e a alteração da lei orgânica
do organismo, que permitiu por
exemplo que o Instituto acolhesse
nas suas competências o ensino do
português no ensino básico e secun-
dário,prolongou-se mais de um ano.

Ana Paula Laborinho e Luís Amado no dia da tomada de posse
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Declarações de Ana Paula Laborinho geram polémica
e Pedro Rupio reage

Leia-nos na internet
www.lusojornal.com

■ Fernando
Cardoso

Gomes

Presidente
do CCP

Conselho
Permanente do CCP
vai reunir em
Lisboa
Segundo fonte oficiosa, o Con-
selho Permanente do Conselho
das Comunidades Portuguesas
(CCP) vai reunir-se nos próximos
dias 26, 27 e 28 de Janeiro, em
Lisboa. O órgão de cúpula do
Conselho das Comunidades tem
mantido um mandato silencioso
e discreto.
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O Secretário de Estado das Co-
munidades declarou que as prio-
ridades deste seu mandato serão
a consolidação da rede consular,
a internacionalização da econo-
mia, com ajuda dos empresários
das Comunidades, e a Língua por-
tuguesa.
“Em primeiro lugar, a prioridade
será para consolidar as reformas
que se fizeram na frente da rede
diplomática e consular, especial-
mente no que diz respeito no ser-
viço aos cidadãos que esta rede
presta em todo o mundo”, decla-
rou à Agência Lusa António Bra-
ga, à margem do encontro “Mu-
lher Migrante, Perspectivas So-
ciais e Culturais”, que decorreu
em Lisboa.
Após as eleições de Setembro,
com a manutenção do PS no
Governo, o Secretário de Estado
das Comunidades,António Braga,
foi confirmado para um segundo
mandato. “A língua portuguesa
neste mandato é a prioridade no
que diz respeito quer ao ensino
do português no estrangeiro,
junto das Comunidades portu-
guesas, quer ao nível da interna-
cionalização da língua, quer tam-
bém no contexto da CPLP (Co-
munidade dos Países de Língua
Portuguesa)”, referiu.
“Por isso, fez-se a reestruturação
do Instituto Camões, que final-
mente no próximo ano passará
na plenitude a tutela para o
Ministério dos Negócios Estran-
geiros e esta é a reunião de ins-

trumentos que era importante
para implementar esta política da
língua portuguesa no estran-
geiro”, salientou ainda o Secre-
tário de Estado.
Outra prioridade mencionada
pelo governante é a internaciona-
lização da economia com a parce-
ria dos empresários das Comu-
nidades portuguesas no exterior.
Sobre o Netinveste, António Bra-
ga disse que “é a primeira política
pública dirigida aos empresários
das Comunidades portuguesas,
naturalmente também aos empre-
sários que têm sede em Portugal.
É reconhecer as potencialidades
também no domínio da interna-

cionalização da economia e do
tecido empresarial português
através dos empresários das
Comunidades portuguesas”.
“É uma ideia que foi lançada há
dois anos e meio, que tem vindo
a ser trabalhada justamente para
também juntar aqui instrumen-
tos. É preciso montar uma rede
de balcões para motivar quer o
investimento em Portugal, quer
facilitar parcerias entre empresas
portuguesas com sede em Por-
tugal e empresas portuguesas
com sede no estrangeiro, uma vez
que são propriedade de portu-
gueses”, garantiu António Braga.
O Secretário de Estado das Comu-

nidades disse que “este programa
que se candidatou ao QREN
(Quadro de Referência Estratégi-
co Nacional), justamente no sen-
tido de poder financiar o seu
suporte organizacional e cuja
candidatura está na sua fase
final”.
“Logo que esteja financiado pelo
QREN, que eu acredito que muito
proximamente acontecerá, lança-
remos toda a articulação do pro-
grama, transformando ou dando
contributos para que a rede di-
plomática e consular possa trans-
formar-se numa via verde não só
para percorrer toda a informação
associada ao investimento em
Portugal, mas especialmente fo-
mentando as parcerias entre as
empresas portuguesas em Portu-
gal e portuguesas no estrangei-
ro”, disse o Secretário de Estado.
“Evidente, que são prioridades no
que diz respeito a organização
programática, mas há todos os
outros aspectos do relaciona-
mento com a diáspora, potenciar
os acordos bilaterais com os paí-
ses de acolhimento. Tudo isso se
faz sentir num programa que pre-
tende resguardar os direitos dos
cidadãos portugueses que vivem
no estrangeiro e também assina-
lar o vínculo de presença e a liga-
ção contínua entre os Portu-
gueses que estão fora e os Portu-
gueses que estão dentro de Por-
tugal”, finalizou.

■

Reforma da rede consular, internacionalização da economia e língua portuguesa

António Braga define prioridades para 2010

Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas,António Braga
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Gabinete do
Secretário
de Estado António
Braga
O Secretário de Estado das Co-
munidades Portuguesas António
Braga, já constituiu o seu novo
Gabinete.Victor Sereno, deixou de
ser Chefe de Gabinete, sendo o
posto ocupado agora por Pedro
Oliveira. Mas os elementos princi-
pais do Gabinete, mantiveram-se.
Pedro Manuel Soares de Oliveira,
Chefe do Gabinete
Jorge António Oliveira de Faria,
Adjunto, substituto legal do Chefe
do Gabinete
Carla Clementina Ventura Alves
Freire, Assessoria jurídica, equipa-
rada a Adjunta
Jorge Manuel Fernandes,Assessoria
diplomática
Eduardo Manuel de Castro Saraiva,
Adjunto
Nuno Miguel Jorge Barroso de
Almeida Barreto,Assessor
Luís Manuel de Brito Barreira,
Assessor
Patrícia Raquel Louro Gonçalves,
Secretária pessoal
Maria de Lurdes de Carvalho Mou-
co,Assistente técnica especialista
Maria Helena Prata Hipólito Fer-
nandes,Assistente técnica especia-
lista
Clementina Brito Marques, Assis-
tente operacional
Maria Rosa Santos Marques, Assis-
tente operacional
José Emídio Guerra, Motorista
José Farinha Lopes, Motorista

Embaixadores
de Portugal reuni-
ram-se em Lisboa

O Chefe da diplomacia espanhola,
Miguel Angel Moratinos, foi o ora-
dor convidado no Seminário Di-
plomático, presidido pelo Ministro
dos Negócios Estrangeiros portu-
guês, Luís Amado e que decorreu
em Lisboa na semana passada,com
a participação, entre outros os
Embaixadores Francisco Seixas da
Costa (bilateral), Eduardo Ferro
Rodrigues (OCDE) e Manuel Maria
Carrilho (Unesco).
Intervieram durante o Seminário
Diplomático, o Presidente do Ban-
co de Portugal,Vítor Constâncio, o
Secretário de Estado das Comuni-
dades, António Braga, o Secretário
de Estado dos Assuntos Europeus,
Pedro Lourtie, o Director-geral das
Relações Externas da Comissão Eu-
ropeia, João Vale de Almeida, o
Secretário de Estado do Ambiente,
Humberto Rosa e o Secretário de
Estado dos Negócios Estrangeiros e
da Cooperação, João Gomes Cra-
vinho.
O Presidente da República,Cavaco
Silva, ofereceu uma recepção aos
Diplomatas e o Primeiro-Ministro,
José Sócrates, participou num al-
moço com os participantes.

No começo de uma nova legislatura
é habitual o Governo dirigir-se ao
Parlamento Português para apresen-
tar as grandes linhas de orientação
em termos da sua acção governativa.
Era com alguma expectativa que se
aguardava a vinda à Comissão de
Negócios Estrangeiros e Comuni-
dades Portuguesas, dos membros do
Governo da área da política externa
e em particular no que se refere ao
sector das Comunidades Portugue-
sas,o que aconteceu recentemente.
Infelizmente, essas expectativas
foram completamente defraudadas.
Se o Senhor Ministro dos Negócios
Estrangeiros, ao não abordar a área
das Comunidades, não surpreendeu
ninguém,dado ser recorrente na sua
postura não definir como prioridade
esta área, já do Secretario de Estado
da tutela era de esperar que desse a
conhecer aos Deputados e, através
deles, aos Portugueses, quais os pro-
pósitos e intenções do Governo para
a área das Comunidades.
Contudo tal não aconteceu! Ficámos
apenas a saber que o Governo defi-
niu duas grandes prioridades nesta

área. A primeira, um programa de
incentivo às empresas denominado
Netinvest e, a segunda, a passagem
da tutela do ensino de português no
estrangeiro para o Instituto Camões.
É difícil de entender que as duas
prioridades/novidades agora apre-
sentadas não são mais do que duas
decisões já publicitadas anterior-
mente e até, no caso do Netinvest,
com pompa e circunstância.Os leito-
res do LusoJornal tiveram inclusiva-
mente já oportunidade de, no pas-
sado, terem lido uma notícia sobre
esta iniciativa que, segundo o
Governo,afinal ainda não foi concre-
tizada apesar de durante a própria
campanha eleitoral ter sido dito pre-
cisamente o contrário.
A realidade é que o projecto nunca
passou do papel e agora, mesmo
depois de anunciado, continua de-
pendente, no plano financeiro, de
uma aprovação à luz do QREN, ao
mesmo tempo que não se sabe se o
universo que ele irá beneficiar abran-
gerá o real tecido empresarial das
Comunidades.
Quanto ao ensino e à alteração da
sua tutela, novidade já várias vezes
novidade e também divulgada ante-
riormente no LusoJornal, ficámos
apenas a saber que vai ter um orça-
mento de 33 milhões de euros,verba
bem inferior aos quase 50 milhões
que, no passado, já estiveram dispo-
níveis para esta área.

No fundo, a “grande novidade” foi,
novamente, a ausência de propostas
relativas a matérias que todos consi-
deram essenciais e que deveriam
também elas estruturar a acção
governativa e que passo, em parte, a
elencar:os fluxos migratórios que no
contexto económico e social do país
têm vindo a ganhar um relevo, infe-
lizmente, muito significativo no quo-
tidiano nacional, o Conselho das
Comunidades Portuguesas,o associa-
tivismo português no estrangeiro
que sendo um pilar essencial na
organização das nossas Comunida-
des não merece a atenção devida
por parte do Governo, a comunica-
ção social que deveria ser entendida
como um elemento fundamental na
aproximação das Comunidades com
Portugal, a juventude que viu o fim
de todas as iniciativas para ela dirigi-
das e que para além da criação de
um portal não consta das preocupa-
ções do actual executivo,a participa-
ção política esperando-se ainda que
seja organizado o Fórum dos luso
eleitos tantas vezes prometido e
nunca concretizado e a formação de
quadros das Comunidades sejam
eles, dirigentes associativos, anima-
dores culturais ou jornalistas…
Longe vai o tempo da campanha
eleitoral e,como sempre,as expecta-
tivas criadas não se concretizam. Di-
zem alguns que tal acontece em
todas as áreas e que foi sempre

assim. Esta afirmação poderá não
estar longe da verdade mas é difícil
de aceitar.A falta de visão em rela-
ção à área das Comunidades portu-
guesas e a clara ausência de sensi-
bilidade para o papel que as mes-
mas podem assumir no plano da
nossa política externa tem custos
elevados para um país que vive
momentos muito difíceis.
Em todos os contactos que vou
mantendo com as nossas Comu-
nidades me é transmitido que é
preciso alterar este estado de coi-
sas. Por isso, já apresentei nesta
legislatura, com outros Deputados
do meu Grupo Parlamentar, um
conjunto de iniciativas legislativas
(apoio ao associativismo, fluxos
migratórios, mulher emigrante,
apoio à comunicação social nas
Comunidades e lei da nacionali-
dade) no sentido de, pelo menos,
conseguir promover no Parlamen-
to a discussão de temas centrais
para a área das Comunidades.
Seria realmente importante que a
Assembleia da República os pudes-
se aprovar e que o Partido que sus-
tenta o Governo mudasse a atitude
que tem vindo a manter, vindo a
associar-se ao PSD neste pacote de
propostas que, no fundo, repõem
as prioridades desta área de
Governação.

■

Crónica de opinião

Comunidades portuguesas:
as “não novidades” do Governo 

■  Carlos
Gonçalves

Deputado (PSD)
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O Instituto Camões (IC) tem 33
milhões de euros para gerir o
Ensino do Português no Estran-
geiro (EPE) durante este ano lec-
tivo, anunciou o Secretário de Es-
tado das Comunidades, António
Braga. “Trinta e três milhões de
euros é o valor do envelope finan-
ceiro que veio do Ministério da
Educação para o IC” no âmbito da
passagem da tutela do EPE para o
Instituto Camões, disse o gover-
nante.
António Braga falava na Comissão
dos Negócios Estrangeiros e das
Comunidades Portuguesas, no
Parlamento, onde esteve há duas
semanas a apresentar as priorida-
des para 2010 na área da Emi-
gração.
Assumindo que o EPE é uma das
grandes prioridades, o Secretário
de Estado disse que o Ensino do
Português no Estrangeiro pode
também beneficiar de parte dos 30
milhões de euros do Fundo da Lín-
gua Portuguesa. “O Fundo da
Língua Portuguesa divide-se em
três pilares: internacionalização da
língua,CPLP e Comunidades portu-
guesas”, disse o governante.
O Secretário de Estado reafirmou
ainda a intenção de alargar a rede
do EPE aos Estados Unidos e ao
Canadá, a partir do próximo ano
lectivo.

Na comissão, o governante prome-
teu ainda um “engajamento mais
forte de Portugal no Instituto Inter-
nacional de Língua Portuguesa da
CPLP”.
Na sua intervenção,o Deputado do
PS pela Europa, Paulo Pisco, sau-
dou a expansão da rede do ensino

português e a importância do
Netinveste, mas defendeu a neces-
sidade de se fazerem alterações aos
instrumentos para apoio aos
Portugueses mais necessitados.
Por seu lado, o Deputado do PSD
pela Europa, Carlos Gonçalves,
sublinhou que os anúncios do

Secretário de Estado não são novi-
dade, mas projectos adiados, refe-
rindo-se ao Netinveste e à expan-
são da rede de ensino. O Deputado
social-democrata referiu-se ainda
sobre matérias como os quiosques
consulares, os fluxos migratórios, o
associativismo, os luso-eleitos e a
comunicação social nas comunida-
des.“Os serviços públicos que ser-
vem as Comunidades devem ser
uma das claras preocupações do
Governo e o trabalho de informa-
ção da RTP e da Lusa é claramente
insuficiente dada a importância da
política externa para as nossas
Comunidades”, afirmou.
Os fluxos migratórios foram tam-
bém um dos temas abordados pelo
Deputado do CDS-PP, Hélder Ama-
ral, que viu com “agrado” algumas
das medidas anunciadas por Antó-
nio Braga.
José Manuel Pureza, do Bloco de
Esquerda, também levantou algu-
mas questões relativamente aos
Portugueses que estão a ir para o
estrangeiro, nomeadamente o im-
pacto que têm nos países de acol-
himento. Por seu lado, o Deputado
José Soeiro, do PCP, mostrou-se
preocupado com a falta de condi-
ções com que os professores de
português no estrangeiro se deba-
tem.

■

Disse o Secretário de Estado das Comunidades, António Braga

Instituto Camões tem 33 milhões de euros
para ensino português no estrangeiro

Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas,António Braga
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Consulados
Honorários de
Antuérpia e Liège
já podem fazer
recenseamento

O Secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas publi-
cou há duas semanas, no Diário
da República a lista dos postos
suplementares de recensea-
mento eleitoral no estrangeiro.
Na Bélgica, o Secretário de
Estado António Braga criou pos-
tos de recenceamento nos
Consulados Honorários de Por-
tugal em Antuérpia e em Liège,
dependentes da Comissão de
Recenseamento de Bruxelas.
Na Bélgica, os Portugueses po-
dem recensear-se na Secção
Consular junto da Embaixada de
Portugal em Bruxelas. Mas os
Consulados Honorários não tin-
ham poderes para fazer recensea-
mento. Este Decreto vem dar-lhes
esta possibilidade.
Curiosamente, o Cônsul Hono-
rário de Portugal em Bruges
ficou de fora desta lista e por isso
não tem poderes para fazer
recenseamento.
Apesar destas questões técnicas,
o que nenhum posto consular
tem conseguido resolver é o
recenseamento efectivo. O nú-
mero de recenseados continua a
não aumentar significativamente.
Ninguém sabe explicar porquê,
nem na Bélgica, nem em qual-
quer outro país.

O LusoJornal
é o único jornal

português editado
na Bélgica

Mande-nos suges-
tões, informações de

actividades e até
comentários.

LusoJornal
www.lusojornal.com

O Ministro dos Negócios Estran-
geiros português afirmou que “há
finalmente condições” para desen-
volver o Netinvest, um programa
para atrair investimento para
Portugal e apoiar a internacionaliza-
ção que deverá ter um financia-
mento de quatro milhões de euros.
“Na relação com as Comunidades,há
finalmente condições para pôr um
programa muito importante em des-
envolvimento (…).O Netinvest,uma
plataforma que se candidata a um
financiamento do QREN (Quadro de
Referência Estratégico Nacional) de
quatro milhões de euros, que em
princípio estará aprovado nas próxi-
mas semanas”, disse Luís Amado na
abertura do Seminário Diplomático
2010.
O Ministro, que falou do Netinvest
no âmbito das estratégias da Política
Externa para apoiar a recuperação
económica do país, considerou que
ele “vai permitir gerir uma relação
inovadora com a vastíssima Comuni-
dade empresarial e de empreende-
dores de origem portuguesa um
pouco por todo o mundo”.
O Programa Netinvest foi lançado
pelo Governo há um ano, durante o
1º Fórum de Empresários das Comu-
nidades Portuguesas, em Lisboa,
onde aliás participaram empresários
portugueses residentes na Bélgica,
mas nunca chegou a ser concreti-
zado.
Na sua intervenção,Luís Amado refe-
riu também, igualmente no domínio
do apoio ao esforço de recuperação
da economia portuguesa,a repetição
em 2010 de uma iniciativa realizada

pela primeira vez em 2009 de sensi-
bilização dos Cônsules honorários
de Portugal para a realidade econó-
mica e empresarial portuguesa.
“Vamos também manter a cativação
e atracção dos Cônsules honorários
(…) Vamos intensificar este ano a ini-
ciativa de organizar acções de
conhecimento da realidade empresa-
rial do país para Cônsules que, de
uma maneira geral, até são designa-
dos em função de uma particular
relação que têm com a elite empre-
sarial do país em que estão”, disse o

Ministro.
Também o Secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas, António
Braga, foi ao Parlamento dizer aos
Deputados que uma grande priori-
dade para este ano prende-se com o
programa Netinveste. “É uma plata-
forma para empresários de origem
portuguesa”, disse António Braga,
acrescentando que “existem mais de
120 mil empresários portugueses no
mundo,20 mil dos quais são grandes
empresas”.
Segundo António Braga, este pro-

grama “pode significar uma mais-
valia na internacionalização das Pe-
quenas e Médias Empresas”.
Ainda em relação às Comunidades
portuguesas, Luís Amado afirmou
que a política do Governo nesta área
vai continuar a assentar “no princí-
pio da promoção da integração e
participação nos países de acolhi-
mento”e “no princípio da promoção
da relação com Portugal”.

■

Governo vai desbloquear Quatro milhões de euros do QREN

Luis Amado anuncia que Netinvest vai enfim arrancar

Ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Amado
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Cavaco Silva diz que
a situação do país
está explosiva

Na sua declaração ao país, no dia 1
de Janeiro, o Presidente da Re-
pública traçou um cenário “difícil”,
disse que “Portugal está a gastar
mais do que produz” e resumiu
mesmo que a situação está “explo-
siva”.
Cavaco Silva considera que a situa-
ção não é nova. “Há precisamente
um ano, quando falei ao País, referi
que 2009 iria ser um ano muito difí-
cil. Acrescentei, na altura, que
receava o agravamento do desem-
prego e o aumento do risco de
pobreza e exclusão social. E disse
também que Portugal gastava em
cada ano muito mais do que aquilo
que produzia”.
O Presidente explicou que quer
“falar verdade” aos Portugueses.
“Falo aos Portugueses quando en-
tendo que o interesse do País o jus-
tifica e faço-o sempre com um
imperativo: nunca vender ilusões
nem esconder a realidade do País.
Em nome da verdade, tenho a obri-
gação de alertar os Portugueses
para a situação difícil em que o País
se encontra e para os desafios que
colectivamente enfrentamos”.
No seu discurso Cavaco Silva evo-
cou os mais de 548 mil desempre-
gados.“Quase 20% dos jovens estão
desempregados”.
Mas Cavaco Silva também disse que
“a dívida do Estado tem vindo a
crescer a ritmo acentuado e apro-
xima-se de um nível perigoso”. Diz
que o endividamento do País ao
estrangeiro tem vindo a aumentar
“de forma muito rápida,atingindo já
níveis preocupantes” e acrescenta
que “o tempo das taxas de juro
baixas não demorará muito a che-
gar ao fim”.
“Se o desequilíbrio das nossas
contas externas continuar ao ritmo
dos últimos anos, o nosso futuro, o
futuro dos nossos filhos,ficará seria-
mente hipotecado”diz o Presidente
da República. “Quando gastamos
mais do que produzimos, há sem-
pre um momento em que alguém
tem de pagar a factura”.
E como os tempos difíceis são tem-
pos de maior exigência e de ele-
vada responsabilidade, Cavaco Silva
diz que “o exemplo deve vir de
cima”. E o recado continua:“Não é
tempo de inventarmos desculpas
para deixarmos de fazer o que deve
ser feito”.
“Estamos perante uma das encruzi-
lhadas mais decisivas da nossa his-
tória recente. É por isso que, em
consciência,não posso ficar calado.
Em face da gravidade da situação, é
preciso fazer escolhas, temos de
estabelecer com clareza as nossas
prioridades” disse o Presidente.“Os
dinheiros públicos não chegam
para tudo e não nos podemos dar
ao luxo de os desperdiçar”.
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O Deputado socialista Paulo Pis-
co quer que a RTP diga ao Par-
lamento se vai redefinir a estraté-
gia de programação dos canais
internacionais, defendendo que a
actual suscita pouco interesse
nas novas gerações de portugue-
ses espalhados pelo mundo.
Num requerimento entregue na
Assembleia da República, o Depu-
tado refere que na RTP Interna-
cional “não há um jornalismo de
e para as Comunidades, nem tão
pouco é visível a promoção e
reconhecimento dos muitos valo-
res que existem nas Comuni-
dades em todos os domínios da
vida em sociedade”.
“Nota-se que falta capacidade

para suscitar o interesse das no-
vas gerações de Portugueses es-
palhados pelo mundo, falta a
dimensão cívica e política funda-
mental para a afirmação das nos-
sas Comunidades e não se vê
preocupação no estreitamento
dos laços económicos entre os
empresários da diáspora e Por-
tugal e vice-versa”, refere o Depu-
tado no requerimento.
O Deputado socialista considera
ainda que “não existe na RTP-
África uma verdadeira promoção
da cooperação e dos laços histó-
ricos e culturais” que ligam Portu-
gal aos países que falam portu-
guês, particularmente junto de
todos os parceiros na CPLP.

Embora reconheça alguma evolu-
ção na diversificação de progra-
mas, Paulo Pisco considera que a
grelha actual permanece, aparen-
temente, sem qualquer definição
de objectivos estratégicos e está
muito longe de competir com
canais internacionais de outros
países.
Para o Deputado Paulo Pisco, esta
situação não é consentânea com
a necessidade de utilizar os ca-
nais internacionais, tanto a RTP-I
como a RTP-África, como um ver-
dadeiro serviço público de televi-
são.
Partindo desta análise sobre a
situação da RTP Internacional, o
Deputado socialista requer à

administração da RTP que escla-
reça se está a equacionar redefi-
nir a estratégia no que respeita às
modalidades e programas infor-
mativos/noticiosos ou de entrete-
nimento direccionados para as
antenas internacionais.
O Deputado quer ainda que a
RTP explique se tem prevista
alguma alteração nos conteúdos
e, em caso afirmativo, em que
sentido.
Questionada pela Lusa sobre este
requerimento, a porta-voz da ad-
ministração da RTP disse que a
empresa não tem ainda conheci-
mento oficial deste documento
“mas quando o tiver tomará uma
posição se assim o entender”.

Num requerimento apresentado na Assembleia da República

Paulo Pisco quer redefinição de estratégia para a RTPi

www.lusojornal.com

Numa carta dirigida aos Portu-
gueses e divulgada pelas redac-
ções, o Conselheiro das Comu-
nidades Portuguesas eleito na
Bélgica denuncia “um esqueci-
mento sistemático” das Comuni-
dades Portuguesas.
Transcrevemos na íntegra a
carta de Pedro Rupio:

“Excelentíssimos Senhores,
Em primeiro lugar, queria sincera-
mente, desejar a cada um de todos
os Portugueses que constituem a
nossa Comunidade na Bélgica, que
2010 seja, antes de tudo, um ano
repleto de saúde. Também espero
que tenham muito sucesso nos mais
variados domínios.
Dois mil e nove ficará marcado na
história da Comunidade com a cons-
tituição da Federação das Associa-
ções Portuguesas da Bélgica e a elei-
ção dos seus corpos gerentes. Sei
que 2010 será um ano decisivo para
a evolução desta organização. Resta-
me agradecer todo o apoio dado
sempre que o solicitei e desejo mui-
ta coragem a todos os membros da
Federação, assim como aos outros
elementos que contribuem activa-
mente para o bom funcionamento
deste órgão.
A nível global,não posso mostrar-me
optimista.A última década e,em par-
ticular o último ano, foram anos de
marasmo para as Comunidades por-
tuguesas espalhadas pelo mundo.
O ano transacto apresentou duas
eleições aos Portugueses residentes
no estrangeiro: as europeias e as
legislativas. Infelizmente, a participa-
ção cívica das Comunidades saldou-
se por um fracasso. Será fácil lançar
a pedra aos Emigrantes por não se
implicarem convenientemente. É
verdade, temos alguma responsabili-
dade. Mas o que concretamente foi
feito para incentivar a emigração a
votar? Para quando a implementa-
ção do voto eléctronico por inter-
net? Para quando o recenseamento
eleitoral automático?
Os Deputados eleitos pela emigra-
ção, em várias ocasiões, chamaram a
atenção para a importância da co-
municação social nesse sentido. Nas
televisões, nas rádios, na imprensa
nacional, as Comunidades não exis-
tem. Será que o Governo deve inter-
vir na programação das televisões?

Claro que não, seria completamente
anti-democrático impôr assuntos
exclusivos das Comunidades a um
jornal nacional… Mas o facto é que
a política nos esquece, a comunica-
ção social nos esquece e isso torna a
situação num claro problema de
sociedade civil portuguesa na sua
totalidade. Dito isto, urge tomar
medidas para que as Comunidades
sintam algum contacto com Portu-
gal de forma a guardar e fortalecer as
suas raízes porque esse, sim, é um
dever do Estado.
Os Portugueses residentes no es-
trangeiro tiveram, no espaço de
escassos meses, a fantástica oportu-
nidade de ter um telejornal próprio:
o Jornal Notícias transmitido na
RTPi. Foi uma bela conquista, mas
com sabor amargo:de um dia para o
outro, esta excelente iniciativa des-
apareceu sem justificação... Não há
dúvida que a RTPi (e a RDPi) devem
ver os seus orçamentos reforçados
dignamente. A juventude necessita
de uma programação que corres-
ponda aos seus interesses e espera-
se encontrar regularmente debates
televisivos com os Deputados elei-

tos pela emigração. Sobre estes, um
importante projecto de lei para o
apoio à comunicação social em lín-
gua portuguesa no estrangeiro foi
recentemente apresentado no Parla-
mento português. Essas centenas de
jornais e rádios nas Comunidades
portuguesas efectuam um trabalho
assíduo e importante. O Estado
deveria ser um parceiro presente.
Perguntar-me-ão:como é que quatro
Deputados podem ter qualquer in-
fluência no meio de uma Assembleia
constituída por 230 Parlamen-
tares?... Efectivamente, é compli-
cado. Se fizermos rapidamente as
contas, a emigração só seria adequa-
damente representada por 76
Deputados. Parece exagerado, mas a
verdade é que somos 5 milhões, ou
seja, cerca de um terço da popula-
ção portuguesa. Já se ouviram
alguns apelos para a criação de uma
Comissão Parlamentar ou até de um
Ministério próprios às Comunidades
portuguesas. Apelos pertinentes na
minha opinião, mas mais uma vez,
deseja-se, espera-se,… Em vão?
O próprio Conselho das Comunida-
des Portuguesas continua sem o seu

portal na internet quando se apro-
xima o segundo ano de mandato
dos Conselheiros!… Chegámos ao
ponto de nos perguntarmos se o
Governo tem verdadeiramente con-
sideração pelo CCP...
Também não posso deixar de falar
da juventude que, muito bem, foi
valorizada na primeira edição dos
Prémios Talentos e que, muito mal,
viu a sua categoria desaparecer nas
edições seguintes. Tive a oportuni-
dade de participar no V Encontro
Mundial de Jovens Luso-descenden-
tes no ano de 2006. Na altura, o
Governo prometeu-nos a criação de
um site internet que seria uma
“Plataforma Mundial de Jovens Luso-
descendentes”. Já espero sentado.
Na Mensagem de Natal de 2008, o
Dr.António Braga anunciou a reorga-
nização do Encontro de Jovens em
2009, mas também não vimos nada.
Mais ainda, aquando da criação da
lei do CCP, alertei a Presidência da
República e outras instâncias políti-
cas sobre as enormes lacunas exis-
tentes no capítulo do Conselho da
Juventude.O resultado é aquele que
vemos, o Conselho da Juventude
não existe e dificilmente vejo um
milagre acontecer.
No mundo, na Europa, em Portugal,
observámos medidas em prol da
igualdade. Nós, Portugueses residen-
tes no estrangeiro, não fugimos à
regra e devemos exigir a mesma
consideração que os nossos compa-
triotas que vivem em Portugal.
Espero que um dia não sejamos obri-
gados a criar uma lei contra a discri-
minação, como já aconteceu nos
Estados Unidos da América...
São muitas dúvidas, muitas interro-
gações, muita coisa por fazer e por
tudo isso é necessária muita cora-
gem para não ceder ao desejo de
desistir.Enfrentemos tudo isto como
um belo desafio.Temos de acreditar.
Outros temas como o associati-
vismo ou o ensino de português não
são menos prioritários mas hoje,
ficarei por aqui.
Renovo os meus votos para que
2010 seja um bom ano para todos!

Com os melhores cumprimentos,

■  Pedro Rupio
Conselheiro das Comunidades

Portuguesas eleito na Bélgica

Conselheiro das Comunidades interroga-se: um esquecimento sistemático?

Pedro Rupio denuncia esquecimento das Comunidades

Pedro Rupio, Conselheiro das Comunidades eleito na Bélgica
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Foi com um pequeno gesto humani-
tário que o clube Lusobiker’s se ajun-
tou na quadra natalícia, para ir ao
encontro dos sem-abrigo na capital
belga.
Carlos Neves decidiu organizar pela
primeira vez esta iniciativa e foi
acompanhado de alguns colegas
motoqueiros, que percorreram as
ruas de Bruxelas à procura dos mais
necessitados, para oferecer comida,
roupa e algum apoio moral. «Conse-
guimos ajudar um pouco mais de 50
indivíduos com uma sandes e uma
bebida quente, oferecemos também
cobertores e alguma roupa. Come-
çámos por ir à procura deles nos
pontos mais aconchegados, como
estações de comboio,em alguns cen-
tros de acolhimento, etc.», começa
por declarar Carlos Neves.
Um gesto obviamente muito ben-
vindo pela parte dos mais carencia-
dos, que causou grande emoção aos
membros do Lusobiker’s. «Éramos 5
de mota acompanhados de duas car-
rinhas de assistência. Quando nos
aproximávamos deles, uns recebe-
ram-nos como se fôssemos Deus,
outros mais receosos começavam a
fugir, julgando que fazíamos parte da
polícia! Na verdade não contavam
connosco e muito menos de mota»,
acrescentou com um pequeno sor-
riso.
Os pedidos feitos essencialmente
pelos sem-abrigo eram cobertores e
calçado. Carlos Neves lamentou não
ter reunido um número maior de
cobertores, não podendo responder
eficazmente a 100%, tal como pre-
tendia. «Fizemos o que pudemos,
mas na realidade não ajuntámos sufi-
cientemente este tipo de produtos.
Não obstante termos feito o necessá-
rio junto da Comunidade portuguesa
antecipadamente, e que todos à par-
tida acharam uma boa ideia,contudo
poucos aderiram a esta acção», la-
menta ao LusoJornal. «Penso que a
Comunidade portuguesa não está
habituada a dar sem receber, talvez

pela falta de experiência ou ainda
pelo seu carácter de sobrevivência
enquanto emigrante que o leva a
poupar», aponta.
Os Lusobiker’s foram os pioneiros no
seio da Comunidade portuguesa a
terem este tipo de iniciativas. «Todos
tínhamos o mesmo estado de espí-
rito, encontrar o máximo de pessoas
para os ajudarmos.Enquanto que até
aqui nos cruzávamos com eles no
dia-a-dia sem a menor importância,
naquele dia foi precisamente o con-
trário, éramos nós que andávamos à
procura deles», recorda.

Segundo Carlos Neves, as pessoas
não sabem que contibuir com um
pequeno gesto «é estar a ajudá-los na
vida deles, porque afinal são pessoas
fragilizadas, a maioria pelo álcool ou
pela droga. Ora, uma simples roupa
que já não usamos ou que não nos
fica bem, em vez de ficar a ganhar
poeira no armário pode perfeita-
mente servir a um mais necessitado.
Inclusive a minha esposa ficou muito
comovida ao dar um casaco que já
não usava há bastante tempo e
quando viu o enorme sorriso e a
satisfação duma senhora ao vesti-lo,

sentiu-se evidentemente muito ale-
gre. E julgo que muitos de nós fica-
mos a pensar de outra maneira e a
ver os outros com mais humani-
dade».
Para Carlos Neves não foi a primeira
vez que teve esta experiência,na ver-
dade, o motoqueiro confessou já ter
sido ele próprio um sem-abrigo há
uns anos atrás em Lisboa e quando
se reinseriu na vida social, integrou
durante vários anos organismos de
voluntariado para ajudar por sua vez
os mais carenciados.
«Queremos voltar a repetir esta
acção e espero angariar mais mate-
rial e mais comida para ajudarmos
muitos mais. As pessoas nem imagi-
nam o grande número de sem-
abrigo, sejam eles belgas, espanhóis,
romenos, entre outras nacionalida-
des. Mas não encontrámos nenhum
português».
Carlos Neves concluiu agradecendo
os patrocinadores deste evento,
nomeadamente a empresa Alimentar
e as padarias que forneceram pão.
«Sem eles, nunca poderíamos ter
feito nada.Aliás já nos confirmaram o
seu apoio para a próxima vez.Agora
vai ser necessário convencer muitos
mais,para sermos mais eficazes».

■  Clara Teixeira

Motoqueiros humanitários em quadra natalícia

Lusobiker’s ajudaram os sem abrigo de Bruxelas

Grupo solidário dos Lusobiker’s
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Governo português
vai distribuir
filmes pelas
Comunidades
O Governo português assinou um
Protocolo com Instituto do Cinema
e Audiovisual (ICA) que prevê a dis-
tribuição de milhares de DVD às
Comunidades portuguesas, infor-
mou o Gabinete do Secretário de
Estado das Comunidades, António
Braga.
Um total de 28.729 DVD’s - que
correspondem a 49 filmes - serão
cedidos a título gratuito à Direcção-
Geral dos Assuntos Consulares e
Comunidades Portuguesas (DGACCP)
e destinados às Comunidades por-
tuguesas e a entidades a elas ligadas
e interessadas na promoção e di-
vulgação do cinema português.
Entre os títulos estão “Canção de
Lisboa”,“Aldeia da Roupa Branca”,
“Branca de Neve”, “Crónica dos
Bons Malandros”,“Frei Luís de Sou-
sa”, “Non ou a Vã Glória de Man-
dar”,“O Costa do Castelo”,“Recor-
dações da Casa Amarela”, “Vale
Abraão”e “Leão da Estrela”.
“Este protocolo é estabelecido na
sequência de um outro assinado
com a Casa da Moeda que estabele-
ceu a cedência de 400.000 livros
para o mesmo fim”, referiu a mes-
ma fonte. “O Secretário de Estado
das Comunidades, António Braga,
congratulou-se por mais esta inicia-
tiva e pela disponibilidade demons-
trada pelo ICA em contribuir gratui-
tamente para a difusão do cinema
português junto dos nossos compa-
triotas residentes no estrangeiro”,
indicou ainda a mesma fonte.
“É com imensa satisfação que veri-
fico que hoje instituições ligadas à
cultura cada vez mais estão atentas
ao imenso mercado que represen-
tam os cidadãos portugueses espa-
lhados pelo mundo, enquanto po-
tenciais consumidores”, declarou
António Braga.

Lusobiker’s: clube de motards portugueses
Os Lusobiker’s são um grupo de amigos portugueses que se juntaram para a realização de um sonho: a cria-
ção de um clube de motards na Bélgica. «A ideia da criação do moto clube apareceu quando alguns dos nos-
sos actuais membros se deslocaram ao Luxemburgo._A maioria das vezes éramos o grupo mais animado e
bem organizado, mas não tínhamos moto-clube no final na hora da entrega dos prémios nunca éramos recon-
hecidos como clube motard... e foi então que decidimos criar um moto clube».
O Lusobiker’s é um clube de todos, para todos... «A ideia é fazermos grandes passeios, nada de muita veloci-
dade... só puro divertimento. Os nossos sócios podem ter qualquer idade. Mesmo aqueles que não têm mota
podem inscrever-se no nosso moto-clube e participar nos nossos eventos».
O Lusobiker’s pode ser uma ideia gratificante em muitos aspectos, tanto no partilhar de culturas (porque o
objectivo do moto-clube é receber também como sócios pessoas de outras nacionalidades) como o gosto
pelas motas e pela natureza. Para além de ajudar os mais carenciados, outro dos objectivos do clube é levar o
mais longe possível o desporto radical e o gosto pela aventura.

http://www.lusobikers.be

A Câmara de Comércio Belgo-Por-
tuguesa assinalou no dia 16 de
Janeiro, em Bruges, o 580º aniversá-
rio de um dos episódios mais mar-
cantes da história do relaciona-
mento luso-flamengo: o casamento
de Isabel de Portugal, filha de D.
João I, e de Filipe, o Bom, Duque de
Borgonha e Conde da Flandres.
Para o efeito preparou um pro-
grama para a tarde do dia 16 de
Janeiro, que incluiu uma visita
guiada aos surpreendentes vestí-
gios da presença portuguesa em
Bruges e ao museu Groeninghe.
Uma conferência do Professor da
Eddy Stols, da Universidade Cató-
lica de Leuven, sob o tema “O casa-
mento de Isabel de Portugal e
Filipe, o Bom - sua importância nas
relações luso-flamengas na pri-
meira globalização”, teve lugar na
Sala Gótica do “Hotel de Ville” de
Bruges, cedida excepcionalmente
para a ocasião.
Um cocktail comemorativo no
Gabinete do Presidente da Câmara

Municipal de Bruges e um jantar na
famosa Casa João Vasques (Secre-
tário particular da Princesa Isabel),
edifício do século XV que alberga
hoje o conhecido restaurante “Ca-
fedraal”, foram também levados a
cabo pela organização.

No evento participaram cerca de
100 pessoas, entre as quais mem-
bros da Câmara de Comércio e
convidados oficiais, como por
exemplo o Embaixador de Portugal
na Bélgica, o Cônsul Honorário de
Portugal em Bruges e a Echevine da

Cultura da cidade.
Isabel de Portugal (21 de Fevereiro,
1397 - 17 de Dezembro 1471), úni-
ca filha do rei João I de Portugal e
de sua mulher Filipa de Lencastre.
Era irmã, entre outros, de Henri-
que, o Navegador, Pedro, Duque de
Coimbra e D. Duarte, Rei de Por-
tugal, sucessor de João I.
Em 1430, casou-se com Filipe III,
Duque da Borgonha, com quem
teve 3 filhos: António e José (que
faleceram durante a infância) e
Carlos, o Temerário (nascido em 10
de Novembro de 1433).
O casamento teve lugar em Bruges
e as festas populares duraram 8
dias. Tanto no interior do Palácio
como nas ruas da cidade, havia
divertimentos, danças, corridas de
cavalos,...Tudo foi organizado com
grande pompa.As ruas foram devi-
damente decoradas. O Duque che-
gou à Place du Marché depois de
um desfile pelas principais ruas da
cidade, acompanhado por 24
Cavaleiros e Escudeiros e foi anun-

ciado pelo toque de 164 trompe-
tas. À noite foi organizado um gran-
de banquete seguido de um baile.
No final das festividades, os noivos
foram para Gand, antes de conti-
nuar a visita das outras principais
cidades da Flandres.
Isabel era uma mulher muito refi-
nada e inteligente, que gostava de
se rodear por artistas e poetas e foi
uma mecenas das artes.Também na
política, exerceu a sua influência
sobre o seu filho e, em especial,
sobre o seu marido, que ela repre-
sentou em várias missões diplomá-
ticas.

Câmara de Comércio Belgo-
Portuguesa
Rue du Prince Albert 44
1050 Bruxelles
Infos: 02.230.83.23
ccportugal@skynet.be
www.ccb-portugal.be

Bruges: Jantar anual da Câmara de Comércio
evoca casamento de Isabel de Portugal com Duque de Borgonha

Traços da relação entre Portugal e a Flandres bem visíveis em Bruges
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Cultura10
Exposition de
peinture à la
librairie Orfeu

Une exposition de peinture de
trois artistes, Amélia Militão, Ca-
therine Koeckx e Marcello Sasso-
li, a été inaugurée la semaine
dernière, le 8 janvier, à la librai-
rie portugaise Orfeu.
Amélia Militão.
«J'ai commencé pour faire des
aquarelles dans un atelier privé
et plus tard j'ai fait des huiles
toujours dans le style figuratif,
passant par des natures mortes
et terminant par le portrait» dit
Amélia Militão, une des peintres
exposées. «Actuellement je me
consacre presque entièrement
aux natures mortes».
En formation aux ateliers d'aqua-
relle de Pierre Sentjens, Catheri-
ne Koeckx exprime par la délica-
tesse du jeu de la couleur et de
la lumière les univers qui lui
sont proches. Elle écrit égale-
ment de la poésie et est membre
du Cercle littéraire des Commu-
nautés européennes.
«Je présente des oeuvres qui veu-
lent affirmer un sens de vanitas
vanitatum de notre existence,
éphémère des personnages, des
bâtiments, des pierres, de tout ce
qui considérons notre monde»,
dit, à son tour Marcello Sassoli.
L’exposition a été possible grâce
à la collaboration de la Caixa
Geral de Depósitos e TAP Portu-
gal.

Librairie Orfeu
Librairie portugaise et gali-
cienne
43, rue du Taciturne
B-1000 Bruxelles
Infos: 02.735.00.77
orfeu@skynet.be
http://www.orfeu.net

Joana Amendoeira em entrevista ao LusoJornal

“O público belga é tão conhecedor de Fado
como o público holandês”
Depois da última digressão de Joana
Amendoeira à Bélgica, a fadista res-
pondeu às perguntas do LusoJornal,
nomeadamente sobre a relação en-
tre o Fado e o público belga.

LusoJornal: Como decorreu a
sua digressão pela Bélgica?
Joana Amendoeira: Fiquei muito feliz
com esta primeira mini-digressão na
Bélgica, país onde já tinha cantado
nalgumas cidades, como Brugges ou
Gent! A reacção do público foi extre-
mamente calorosa em todas as Salas
em que nos apresentámos,em Gent,
Liège e Libramont, respectivamente!
Agradeço muito a todos os que nos
foram ver, aos Belgas, até pessoas de
outras nacionalidades, mas especial-
mente a todos os Portugueses,
alguns que inclusive se deslocaram
do Luxemburgo!
LusoJornal: Precisamente, como
reagiu o público Belga?
Joana Amendoeira: O que senti nes-
tes três concertos,à parte da reacção
do público português que nos foi ver
principalmente nos dois últimos
dias,da parte do público local,foi um
enorme respeito,uma enorme sensi-
bilidade musical e muita alma que
“explodia” no final do concerto! O
público belga é tão conhecedor de
fado como o público holandês, pois
estes dois países têm sido aqueles
em que se fazem as digressões mais
longas da maior parte das novas
vozes do Fado! Ainda que possam
existir pessoas na plateia que nunca
tenham ouvido fado ao vivo mas, na
generalidade,este público já é muito
conhecedor e com um sentido crí-
tico e de comparação muito apu-
rado!
LusoJornal: Costuma adaptar o
seu reportório ao tipo de público
para o qual vai cantar?

Joana Amendoeira:Geralmente adap-
to a escolha do meu reportório de
cada concerto, ao meu próprio
estado de espírito, mais do que dife-
renciar se irei cantar para mais Por-
tugueses ou para mais pessoas de
outras nacionalidades! Com certeza
tenho alguns alinhamentos pré-es-
truturados mas tem de haver sempre
espaço para qualquer alteração que
me apeteça fazer! Até porque as cul-
turas em que nos apresentamos são
muito diferentes, casos do Japão ou
de Itália,ou da Bélgica,por exemplo!
É sempre um enorme desafio tentar
compreender como chegar melhor
às pessoas de cada cultura! Canto
com a mesma entrega e com a mes-
ma alma a língua mais bonita que

existe, a poesia que me apaixona e
que muitos estrangeiros podem não
compreender mas sentem a vibração
e a emoção que lhes é inerente! Pen-
so que é importante cantar um ou
outro clássico do Fado mas penso
também que devemos manter o nos-
so reportório em ambas as situações,
pois este é o espelho do caminho
que percorro no Fado!
LusoJornal: No Fado, a palavra é
importante. Como consegue
transmitir emoções a quem não
a compreende?
Joana Amendoeira: A palavra é
mesmo um dos elementos mais
importantes no Fado, senão a mais
importante e nos concertos tento
sempre apresentar um pouco do

ambiente que retratam as músicas,
para as pessoas imaginarem e identi-
ficarem melhor a minha expressão e
a emoção que emprego ao cantar
essas palavras! Como é que consigo
fazer isso já é mais difícil de explicar,
é desse mistério que vive o Fado...
também não sei dizer porque nasci
fadista e com este privilégio! E é real-
mente extraordinário sentir essa
compreensão da parte do público
que não nos entende (só de uma
certa forma), mas que fica emocio-
nado mesmo assim! É uma honra ser
também um pouco porta-estandarte
da Língua Portuguesa e ter a percep-
ção, como já me aconteceu, de pes-
soas que se apaixonam de tal forma
pelo Fado que se increvem em
Universidades e Institutos de Lín-
guas para aprender Português,com o
intuto de também tomarem cons-
ciência do que o Fado canta!
LusoJornal: Já tem novas datas
para regressar à Bélgica?
Joana Amendoeira: Neste momento
ainda não tenho nem datas nem os
locais específicos, mas tenho conhe-
cimento de que se está a preparar
uma digressão na Bélgica e Holanda
para Janeiro de 2011,havendo já qua-
tro datas confirmadas na Bélgica! As
programações de cada Sala de con-
certos são sempre tratadas com mui-
ta antecedência, pois existe uma
enorme educação nessas sociedades
de sairem para ir assistir a concertos
de todos os tipos de música, o que
ainda não existe em Portugal infeliz-
mente! Mas tenho esperança que
este panorama se vá invertendo ao
longo dos próximos anos, uma vez
que estão a ser renovadas muitas
salas de concerto em todas as re-
giões do nosso País!

■ Carlos Pereira

Joana Amendoeira
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Fado na Bélgica, entre o 21 de Janeiro e o 3 de Fevereiro

Raquel Tavares: digressão por 10 palcos belgas
A fadista Raquel Tavares apresenta o
álbum “Bairro” numa digressão por
dez palcos belgas que arranca já no
dia 21 de Janeiro.A digressão belga
começa no Centro Cultural de Zwa-
neberg em Heist-op-den-Berg (Flan-
dres) seguindo para Roselare, no dia
22,no Centro Cultural Spil.
Raquel Tavares é acompanhada à gui-
tarra portuguesa por Eurico Macha-
do, à viola por Marco Oliveira e à
viola-baixo por Fernando Araújo. No
dia 23, actua no Casino de Koksijde.
Evergem (dia 24), Genk (27), Be-
veren (28), Kortrijk (29), Dender-
monde (30), e Woluwe-Saint-Lam-
bert, Bruxelas (02 de Fevereiro), são
as etapas seguintes da digressão de
Raquel Tavares que termina dia 3 de
Fevereiro no Centro Cultural Roma
em Borgerhout, nos arredores de
Antuérpia.
“Bairro”, o álbum que serve de base
a esta digressão, foi produzido pelo
músico Diogo Clemente e inclui
fados dos repertórios de Lucília do
Carmo e Maria da Fé, além de inédi-
tos.“Nos espectáculos vou tentar re-
criar o ambiente das casa de fado dos
bairros, será um concerto de fado,

não uma peça de teatro,mas os com-
plementos cénicos, mais uma vez,
para aí remeterão”, disse a fadista à
agência Lusa.
Raquel Tavares assume-se como
“bairrista”e é o que quer apresentar
em palco “para que não haja diferen-
ças entre o que foi gravado e que se
canta ao vivo”, sublinhou.

Esta não é a primeira digressão da fa-
dista à Bélgica,onde se deslocou em
2008 para um conjunto de espectá-
culos.
Raquel Tavares vive onde o seu fado
mora. No coração de Alfama. Um co-
ração tradicionalmente ao pé da
boca,na ligação mais directa aos sen-
timentos que se pode ambicionar. É

o Bairro que molda a voz de Raquel.
É desse sentimento colectivo,de um
povo no máximo da sua autentici-
dade e que tudo vive de forma exces-
siva, dramática e por consequência
apaixonada, que a voz de Raquel se
alimenta.Raquel canta aquilo que vê,
sente e cheira à sua volta, que vive
diariamente. Mas se “Bairro” remete
muito naturalmente para Alfama,
aponta ao mesmo tempo para uma
outra geografia. Uma geografia inter-
ior feita de outras ruas e outros
becos,de outras portas e janelas,que
traçam o percurso musical de Ra-
quel Tavares.
De menina que cantava por graça, a
mulher que só acha graça a cantar.
Este disco documenta uma série de
momentos fulcrais no percurso mu-
sical da fadista.Só ela terá a chave pa-
ra abrir cada um dos segredos que
aqui se encerra,mas o segredo que já
deixou de o ser é que Raquel Tava-
res, vencedora do Prémio Relevação
Amália Rodrigues 2006, já não é ape-
nas uma voz que promete muito.

■  Clara Teixeira

www.myspace.com/raqueltavares

Raquel Tavares
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belgica@lusojornal.com

Portugueses cada
vez mais presen-
tes na imprensa
belga

Primeiro foi o Presidente da
Federação HoReCa de Bruxelas,
Yvan Roque, no jornal l'Echo, o
mais importante jornal econó-
mico do país, no fim de
Dezembro de 2009. Estava ao
lado do Ministro das Finanças
Didier Reynders.
Na semana passada foi a vez da
pintora Sónia Aniceto no Le Soir,
o mais importante jornal da
Bélgica, num artigo relacionado
com uma exposição organizada
no Bozar.
“Grão a grão, enche a galinha o
papo” diziam as nossas avós!
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A sexta edição do Carnabruxelas
vai ter lugar no próximo dia 13 de
Fevereiro no espaço Tour & Taxis,
na capital belga. Este ano Car-
nabruxelas irá valorizar os artistas
locais, mostrando grupo de pago-
de, as fanfarras típicas do Rio,o Axé
da Bahia, sem esquecer a energia
da dança brasileira. “Frisamos no
cartaz os representantes de cada
Estado do Brasil pois o Carnabru-
xelas é um carnaval multicultural
que mostra as diversidades e as inú-
meras faces do carnaval de cada

região do Brasil. Uma nova decora-
ção está a ser preparada pois a
Copa do mundo está a chegar», co-
menta Dioni Costa, uma das organi-
zadoras do evento!
Este ano Carnabruxelas retorna as
raízes fazendo um baile tipica-
mente brasileiro. «Por isso salienta-
mos que quem vier fantasiado con-
correrá a uma passagem para o
Brasil oferecida pela TAP Portugal,
uma maneira também de incentivar
ainda mais as pessoas», declara ao
LusoJornal.

O tema ‘O Carnaval da Copa’ tem
como objectivo salientar a impor-
tância do futebol na cultura do
povo brasileiro. No Brasil, o Car-
naval sempre foi um nobre veículo
para a discussão de um tema
actual, histórico ou mundial, por
isso desta vez é normal enfatizar o
futebol. «Em nome da Alegria reali-
zaremos uma nova edição do
Carnabruxelas e esperamos que
venha muita gente e que se divirta
muito».
Tipicamente brasileiro, o Carnaval

é também um momento de relaxar
e de viver mais intensamente o
momento da festa. «O Carnaval é
sem dúvidas um dos momentos for-
tes que eu mais aprecio, pois, as
pessoas juntam-se e são todas
iguais, dançam, convivem umas
com as outras. É uma festa muito
feliz, quente num país frio, que
reúne muita gente, de todas as
nacionalidades, dos mais novinhos
aos mais idosos», explica sorrindo.
Para Dioni Costa o Carnaval é uma
maneira de se sentir mais próxima
do seu país natal e «apesar de estar-
mos longe do Brasil conseguimos
fazer todos em conjunto uma festa
bem legal».
Cerca de 3 mil pessoas são aguarda-
das a partir das 21 horas para faze-
rem o ‘show’ toda a noite. O evento
conta com a participação de alguns
patrocinadores portugueses que
voltaram a apoiar fortemente a rea-
lização do evento.
A cantora Dioni Costa originária de
Ceres-Goiás, lançou o seu álbum
‘Algo errado’ - uma mistura de
baião, samba, reggae e bossa nova -
no ano passado, e anda constante-
mente implicada nos grandes
espectáculos brasileiros através do
seu grupo ‘Carna Brazuca’ ou da
associação ‘Terra Brasil’.

■  Clara Teixeira

Tour & Taxis
86 C Av du Port
Bruxelas
Infos: 0485.369.168
www.carnabruxelas.com

Carnabruxelas vai valorizar artistas locais

Carnaval brasileiro vai animar Bruxelas

Dioni Costa, principal organizadora do Carnabruxelas
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Pedro Mexia
esteve na Orfeu

A Embaixada de Portugal em
Bruxelas e a livraria Orfeu, con-
vidaram o poeta e crítico literá-
rio Pedro Mexia, para um encon-
tro em Bruxelas no passado dia
14 de Janeiro, com o apoio do
Instituto Camões.
Pedro Mexia foi apresentado por
Duarte Bué Alves, da Embaixada
de Portugal no reino da Bélgica
e houve também leituras por
Fernando Camilo Ferreira.
“Vamos morrer
Vamos morrer, mas somos sensa-
tos,
e à noite, debaixo da cama,
deixamos, simétricos e exactos,
o medo e os sapatos”.
Pedro Mexia é poeta e crítico li-
terário (DN, Público, Ler, SIC,
TSF) e actual subdirector da
Cinemateca Portuguesa. É Licen-
ciado em Direito pela Univer-
sidade Católica Portuguesa. Tem
poesia publicada «Duplo Impé-
rio» (1999), «Em Memória» (2000),
«Avalanche» (2001), «Eliot e Ou-
tras Observações» (2003), «Vida
Oculta» (2004), «Senhor Fantas-
ma» (2007); em teatro: «Nada de
Dois» (2009); duas colectâneas
de crónicas: «Primeira Pessoa»
(2006) e «Nada de Melancolia»
(2008); alguns diários: «Fora do
Mundo» (2004), «Prova de Vida»
(2007) e «Estado Civil» (2009); e
tem poesias suas incluídas em
algumas antologias poéticas. Par-
ticipou em diversos blogues: “A
Coluna Infame”, “Dicionário do
Diabo”, “Fora do Mundo”, “Esta-
do Civil” e “Lei Seca”.
“Há duas coisas que, nos melho-
res casos, me interessam na poe-
sia e que podem ser sinónimas: a
concisão e a intensidade. É mais
frequente na poesia encontrar
momentos em que temos de lar-
gar o livro” escreveu Pedro Me-
xia. “Todas as vezes em que me
enganei clamorosamente na vida
foi porque fui optimista. O con-
trário nunca aconteceu. Nunca”.
Este foi mais um dos muitos
eventos que a Livraria Orfeu tem
organizado regularmente em
Bruxelas.

■ 

belgica@lusojornal.com
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Cozinha do Chef
André na SIC
internacional

Um programa de culinária para
pequenos e graúdos que tem co-
mo base “Cute food”!
A “cute food” é uma tendência
que teve início no Japão com o
Chef Ken Kawasmiem, impulsio-
nador da “Cute food” no seu livro
a “Enciclopédia dos Sushis”.
A ideia conquistou a América,
chegando recentemente à Euro-
pa, onde tem conquistado cada
vez mais admiradores, desde
miúdos a graúdos. O jovem Chef
André Domingos, recém-licen-
ciado, é o apresentador de ser-
viço. Em cada programa cozinha
uma receita simples e saudável,
terminando sempre o prato com
uma apresentação surpreenden-
te e divertida.
A Cozinha do Chef André alia
três elementos fundamentais: o
entretenimento; a componente
didáctica e a promoção de hábi-
tos de alimentação saudáveis.
A não perder, aos sábados e do-
mingos às 10h45, na SIC Inter-
nacional.

Factor K na SIC
internacional

É um magazine semanal apresen-
tado por Raquel Strada para espí-
ritos jovens e arrojados, opinati-
vos e interessados, criativos e di-
nâmicos.
Factor K fala sobre cultura urba-
na e lifestyle – artes, agenda cul-
tural, espaços, música, cinema,
hot spots, viagens, desporto, mo-
da, design ou tecnologia –, mas
também sobre questões sociais e
ecológicas, desde que sejam
áreas de interesse junto da co-
munidade jovem.
Neste novo programa da SIC K,
qualquer pessoa pode ver refe-
rências sobre o que está in e o
que está out; perceber as dinâmi-
cas das diferentes tribos urba-
nas; ou inteirar-se das questões
que estão na ordem do dia: sejam
elas o vídeo do youtube de que
toda a gente fala ou o novo app
do modelo xx do telemóvel yy.
É um programa opinativo, que
gosta de ouvir pessoas com posi-
ções demarcadas, sem qualquer
problema em partilhá-las. E é um
programa que, além de estar
sempre em cima do aconteci-
mento, pode também lançar pe-
quenos separadores de conteú-
do “clássico”, essencial à baga-
gem cultural de qualquer jovem.
A não perder, aos sábados e do-
mingos às 10h15 na SIC In-
ternacional.

Durão Barroso esteve na iniciativa

Cineasta Manoel de Oliveira homenageado em Bruxelas
O realizador Manoel de Oliveira
apresentou no passado dia 15 de
Janeiro, em Bruxelas, o seu último
filme, “Singularidades de uma rapa-
riga loura”, numa sala a rebentar
pelas costuras de um público inter-
nacional admirador da obra do mes-
tre português. O evento organizado
pela Embaixada de Portugal na
Bélgica teve lugar numa sala do com-
plexo artístico Flagey e antecedeu a
projecção do filme.
Manoel de Oliveira manifestou-e
“impressionado” e considerou ser
“magnifico” ter a sala cheia de um
público interessado na sua obra.
A apresentação do realizador com
101 anos de idade foi feita numa
forma de conversa/entrevista com
Pedro Mexia, Director-adjunto da Ci-
nemateca Portuguesa e Marcel
Croes, um conhecido crítico de ci-
nema belga. “Fico contente de ver
que Manoel de Oliveira continua
com esta energia e vitalidade”, co-
mentou José Manuel Durão Barroso,
Presidente da Comissão Europeia,no
final da apresentação.
A par do último filme de Manoel de
Oliveira - uma adaptação de um con-
to homónimo de Eça de Queirós,pu-
blicado no começo do século XX - a
sala Studio 1 do Flagey exibiu “Vou
para casa” (2001) e “Belle Toujours”
(2006).

A homenagem ao realizador cente-
nário decorre em Janeiro e Feverei-
ro, cabendo a Manoel de Oliveira a
apresentação do filme que inaugu-

rou a iniciativa.
“Singularidades de uma rapariga lou-
ra” é uma co-produção de Portugal,
Espanha e França cuja história se

centra em Macário,um jovem conta-
bilista que se perde de amores por
Luísa Vilaça, uma rapariga loira por
quem fez juras de amor e casamento
até que descobre uma singularidade
da virtuosa noiva.
Nesta obra de Manoel de Oliveira
participam Ricardo Trêpa, seu neto,
Diogo Dória, Leonor Silveira, Júlia
Buisel, Rogério Samora, Luís Miguel
Cintra e Catarina Wallenstein, no
papel de Luísa, a rapariga loura.
“Singularidades de uma rapariga
loura” foi rodado em Novembro e
Dezembro de 2008 e teve a primeira
apresentação mundial em Fevereiro
no Festival de Cinema de Berlim,
onde Manoel de Oliveira foi distin-
guido com o Prémio Berlinale
Kamera.
O elenco de “Vou para casa” inclui
Catherine Deneuve, John Malkovich
e Michel Piccoli.
Por seu lado, a película “Belle tou-
jours” (2006), uma produção luso-
francesa, conta com as interpreta-
ções de Michel Piccoli e Bulle Ogier,
que recuperam as personagens do
filme “Belle de jour”,que o espanhol
Luis Buñuel dirigiu em 1967.
A homenagem a Manoel de Oliveira,
resulta de uma colaboração entre o
Flagey, a Cinematek e a Embaixada
de Portugal,com o apoio do Instituto
Camões,do BCP e da TAP.

Manoel de Oliveira com José Manuel Durão Barroso
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Harpa:
Concertos de Anneleen Lenaerts em Portugal
A jovem harpista belga Anneleen
Lenaerts deu neste mês de Janeiro,
dois concertos no Norte de Portugal:
no dia 7 de Janeiro no Centro
Cultural de Chaves e no dia 9 de
Janeiro na Agência de Ecologia
Urbana,em Vila Real.
Apesar de ser ainda muito jovem,
Anneleen Lenaerts tem já um
impressionante currículo. Entre
1997 e 2005 ganhou nada menos do
que 13 prémios em competições de
harpa na Bélgica, em França, na Áus-
tria, na Hungria, em Espanha e nos
EUA, destacando-se a distinção que
obteve no Quinto Grande Prémio
International Lily Laskine, uma das
mais prestigiadas competições de
harpa do mundo. Como solista prin-
cipal, participou em concertos de
diversas orquestras importantes da
Bélgica e de outros países. Em 2007
estreou-se no famoso Wigmore Hall
em Londres. O seu primeiro CD a
solo foi gravado e lançado pela Egan
Records.
Anneleen Lenaerts foi convidada
pela quarta edição do FAN – Festival
de Ano Novo, a mais internacional
das realizadas até à data, acolhendo
propostas musicais de cinco países:

Bulgária, Bélgica, Coreia do Sul,
Inglaterra e Portugal.
“Procurou-se,este ano,aliar à música
clássica alguns imaginários musicais
menos comuns,como a tradição búl-
gara ou a música medieval inglesa”
explica a organização em comuni-
cado. “Paralelamente, são apresenta-
dos instrumentos menos habituais
neste tipo de eventos, como o salté-

rio (instrumento medieval), a harpa,
o acordeão e o saxofone.
Para além dos concertos habituais, o
público infanto-juvenil, foi contem-
plado com 10 “Concertinhos” que
contaram “A História de Babar”, uma
obra do compositor Francis Poulenc.
O roteiro turístico que o festival
habitualmente propõe é também
este ano reforçado,com a integração

de três novos edifícios para acolhi-
mento de concertos.Assim,os espec-
táculos tiveram lugar em Vila Real,no
Teatro Municipal, na Torre de
Quintela e na Agência de Ecologia
Urbana, em Bragança, no Teatro
Municipal, no Conservatório e no
Centro de Arte Contemporânea
Graça Morais, e em Chaves, no
Centro Cultural.
Organizado no quadro da parceria
estabelecida entre o Teatro de Vila
Real,o Teatro Municipal de Bragança
e a Associação Chaves Viva, o FAN
decorre durante todo o mês de
Janeiro de 2010, totalizando 24
concertos nas três cidades.É um fes-
tival de música clássica que se consti-
tui também como um roteiro turís-
tico e cultural, com três objectivos
fundamentais: proporcionar um
acesso descontraído à música eru-
dita, descentralizar geograficamente
a oferta de espectáculos e dinamizar
espaços de interesse histórico,arqui-
tectónico e cultural. Os concertos
decorrem sob o mote “música séria
para gente divertida”.

■  Manuel Martins

Anneleen Lenaerts
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Manoel de Oliveira na Orfeu
O cineasta Manoel de Oliveira participou num encontro organizado na

livraria Orfeu, em Bruxelas, no passado dia 15 de Janeiro, pelas 18h30.

O encontro foi organizado com o apoio da Embaixada de Portugal em

Bruxelas e do Instituto Camões.
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São muitos os jornais e revistas que
publicam receitas de culinária, mas
raros ou poucos os que publicam
receitas de cocktails, uma arte em
plena expansão.
André Filipe Santos é barman no
Novotel da Grande Place em Bru-
xelas e é conhecido pela sua criativi-
dade em termos de cocktails. «Tra-
balho neste hotel há três anos,
ocupo-me do serviço do bar e sirvo à
mesa também. É um hotel luxuoso,
situado em pleno coração da capital,
por conseguinte atrai muitos turis-
tas. Regularmente sirvo clientes por-
tugueses que ficam muito admirados
quando me ouvem falar português»,
começa por declarar o jovem bar-
man.
Especializado em cocktails exóticos
ou cremosos, longs-shorts ou hot
drinks, André Filipe Santos adora o
seu trabalho e adora sobretudo in-
ventar novas bebidas, deliciando
assim os clientes que por ali passam.
Para além das bebidas clássicas (‘Dry
martini’,’ ‘Apple martini’ ‘Whisky’,
‘Manhattan’, ‘White roussian’, ‘Cos-
mopolitan’,‘Caipirinha’,...),o barman
português tenta inovar mudando
sempre um pequeno ingrediente
que vai tornar o cocktail ainda mais
saboroso. «Um dos meus best-sellers
é o célebre ‘Mojito’,por exemplo,no
qual costumo pôr outro tipo de acú-
car que lhe dá de imediato uma cor
e um gosto diferentes. Outras recei-
tas minhas são o ‘Desert oasis’ ou
ainda o ‘Funtasting summer’ muito
apreciados e que conhecem muito
sucesso»,diz a sorrir.
O cocktail sempre nos pareceu algo
mágico e misterioso,mas na verdade,
o mito foi criado em torno do bar-
man, esse grande especialista, capaz
de preparar bebidas maravilhosas,
tarefa aparentemente difícil aos não
iniciados nessa arte.Para André Filipe

dos Santos, a profissão de barman
exige os seus estudos e os seus
conhecimentos. «Tentei trabalhar há
uns tempos em Portugal, mas sem
êxito, rapidamente regressei à Bél-
gica. Na realidade fiquei um pouco
desapontado com o olhar dos Por-
tugueses perante a profissão». De-
pois explica que «em Portugal um
barman é uma simples pessoa com
poucos estudos que está ali a servir
álcool. Mas com os tempos a profis-
são foi mudando e agora é-nos exi-
gido várias formações de modo a
sabermos misturar os diferentes
álcools, porque contrariamente ao
que se pode pensar, nem todos se
podem misturar»!
Trabalhar como barman num hotel

luxuoso implica diversas regras, no-
meadamente, ser prestativo e aten-
cioso para com o cliente, servir as
senhoras em primeiro lugar, ser amá-
vel e sorrir, mas não rir com o
cliente, tudo isto faz parte da ética
profissional.Habituado a servir clien-
tes abastados, o jovem português
não tolera a falta de respeito que
alguns possam a vir ter junto dele.
«Sou obviamente respeitoso, mas
exigo o mesmo da parte da clientela,
porque às vezes,apesar de terem um
bom emprego,nem sempre são dota-
dos de boa educação, julgam-se su-
periores aos outros e isso eu não
consinto da parte de ninguém»,
confessa ao LusoJornal.
Mas ser barman também lhe traz his-

tórias engraçadas a contar: «frequen-
temente acontecem episódios diver-
tidos, entre os quais uma senhora
que após ter bebido um copo a mais,
ficou-se a dormir e quando lhe per-
guntei o nome para acompanhá-la ao
seu quarto, respondeu-me dizendo
que se chamava Edith Piaf e durante
um longo momento enchi-me de rir
com ela»!
Com 23 anos de idade,André Filipe
Santos nasceu no Barreiro, instalan-
do-se na Bélgica com apenas 12
anos. Pouco depois, a sua mãe abriu
um café «e foi assim que me transmi-
tiu o gosto pela profissão. Segui uma
formação de restauração e pouco a
pouco fiz diversos estágios em gran-
des hotéis,entre os quais no Marriott
durante 2 anos. Resolvi ir para
Portugal há 4 anos, tentar desenvol-
ver lá o meu trabalho, mas como
disse anteriormente, arrependi-me e
voltei», explica.
Contudo, o jovem português vai
regularmente a Portugal visitar a
família várias vezes por ano. «Como
acumulamos muitas horas de tra-
balho, recompensamos com muitos
dias de férias por ano. Faz parte das
avantagens do emprego»,diz a sorrir.
Para além dos concursos em que par-
ticipa para aperfeiçoar cada vez mais
a sua arte, já está a pensar em inte-
grar uma formação nas bebidas
moleculares, actualmente na moda
nas grandes capitais. Mas para o
jovem português, regressar definiti-
vamente ao seu país natal, faz parte
de um dos seus próximos projectos.
«Estou aqui, não por questões finan-
ceiras,mas pela experiência que aqui
posso adquirir e que me servirá sem
dúvidas a implantar-me mais facil-
mente em Portugal».

■  Clara Teixeira

André Filipe Santos, barman no Novotel da Grande Place

Português inventa cocktails em Bruxelas

André Filipe Santos
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Cocktails:
As receitas de
André Filipe Santos
“Desert Oasis”

Ingredientes:
1cl Sirop Cactus
1cl Licor de banana
1cl Sumo de limão
4cl Vodka

Preparação:
Com bastante gelo, misturar
todos os ingredientes num sha-
ker. Shake It!
Utilisar uma “passeoire” de bar
para reter o gelo ao passar para
o copo.
Utilisar um copo de Martini
Cocktail.
Decoração versão simples: p.ex.
“zeste” de laranja em espiral ou
uma cereja “maraschino”

“Funtasting Summer”

Ingredientes:
Coentros
2cl Campari
2cl Amaretto
4cl Vodka

Preparação:
Moer os coentros num copo q.b.
Meter os ingredientes num Sha-
ker. Shake It!
Encher o copo com gelo picado.
Verter o conteudo do shaker no
copo, previamente preparado.
Decorar com coentros e com
“citronelle”.
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Atletismo
Cross Bruxelas:
Jessica em terceiro,
Dulce Félix em
quinto

As atletas Jessica Augusto e Dulce
Félix foram terceira e quinta clas-
sificadas, respectivamente, no
Cross Cup, de Bruxelas, prova do
circuito da IAAF realizada no fim
de Dezembro, no percurso do
Europeu do último ano.
Estiveram presentes cinco das 10
primeiras atletas do Campeonato
da Europa realizado em Dublin, e
a vitória pertenceu à holandesa
Adrienne Herzog, então medalha
de bronze, que gastou 20.23
minutos.
Na segunda posição terminou a
queniana Iness Chenonge, a três
segundos, e na terceira Jessica
Augusto, a sete. Dulce Félix,
quinta, gastou 20.46 minutos,
chegando 11 segundos depois da
ucraniana Tatyana Holovchenko.
A sexta foi a britânica Freya
Murray, com 20.49.
No sector masculino, triunfou o
italiano Andrea Lalli, seguido de
três atletas quenianos.

■ 

Leia o LusoJornal
www.lusojornal.com
E envie notícias

da sua associação

Federação Trabalhista de Futebol

FC Porto cada vez mais perto do título
Alma Benfica desce um lugar na classificação

Equipes
FTF - Division 1

J Pt
1FC Porto 11 31
2Belenenses 10 23
3Alma Benfica 11 21
4Bayrampasa 11 18
5Cad Ixelles 11 15
6Oasis 11 14
7Milli Genclik 10 14
8Lima 10 13
9Vila Real 11 9

10Vimieirense 11 9

Equipes
FTF - Division 2

J Pt
1Aksehir 12 24
2Bosphore 10 22
3Beira Alta 10 20
4La Louve 11 18
5Campomaiorense 11 18
6Os Lusitanos 10 17
7Igdirspor 10 14
8Usakspor 10 10
9Penalva 9 7

10Real Madrid Mol 9 5
11Sezurense 10 2

Equipes
FTF - Division 4

J Pt
1Crossing Sch. 13 34
2Amicale Mol 11 33
3Royal Eveil 12 24
4Bouzara Medina 12 23
5Charlemagne 12 19
6Ent. La Louve 11 19
7Nahda 96 12 15
8KS Eendracht 12 15
9U.Marolles 13 13

10Postiers 12 13
11Bienvenue 12 12
12Alma e Benfica 12 12

Equipes
FTF - Division 3

J Pt
1Savio Mol 11 25
2Renaissance 11 23
3Olympic Mol 11 22
4Anatolie 95 10 21
5Germinal 11 18
6Racing Mol 11 15
7Milanello Evere 11 15
8Incontro Sport 11 15
9Vila Real 2 11 12

10Fc Oran 11 10
11Suskewiet 11 8
12Capitano 11 7
13New St. Guidon 11 7

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

11Sonatracht 12 9

13Belenenses 12 9
14Los Extranos 11 8

12Fcab 11 9

Senhor empresário

tenha confiança

no LusoJornal

0485 89 84 09

www.lusojornal.com

Federação ABSSA: Portugal Fc não consegue subir

Equipes
ABSSA - Division 1

J Pt
1Brussels British 1 14 36
2La Loraine FC 1 14 36
3Goalois 1 14 30
4Irlande FC 1 14 25
5Brussels LTC 1 14 24
6Jefke FC 14 22
7Ettekijs Ch 1 14 21
8Laeken Tennis FC 14 19
9Portugal FC 14 18

10St Georges RCS2 14 18

Equipes
ABSSA - Division 3D

J Pt
1Grez AJ1 14 33
2Irlande FC2 14 32
3Pharma SC2 14 30
4Le Clan CS1 14 27
5Well Team 14 22
6British United 2 14 22
7Hermes FC 13 20
8Wong Kapelleveld 13 19
9Friends Spirit 14 17

10Cosmos Mol. 1 14 14
11Press Amicale 14 12
12Germinal CSA 14 12

Equipes
ABSSA - Division 6E

J Pt
1Gast FC2 13 34
2Entente R ACB2 13 32
3Chenois SC4 13 26
4Elisabeth Club 2 13 25
5Anderlecht US 12 22
6Tigre FC 12 15
7Campomaiorense 13 15
8ASH Blancs 2 13 15
9Beckers FCA 13 14

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

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

11Forestois SC 1 14 12
12Manzah FC 14 8
13Babylone Aud. 14 8
14Besace FC 1 14 4

13Boavista FC 14 10
14Anciens Scouts R1 14 8

Senhor dirigente desportivo
envie-nos as notícias

e os resultados das suas
actividades

belgica@lusojornal.com
o LusoJornal publicará

15Hellas 13 3

O Futebol Clube do Porto de Bru-
xelas está actualmente no topo da
tabela da Federação Trabalhista e
encontra-se confiante para terminar
a época uma vez mais Campeão, tal
como aconteceu no ano passado.
José Carlos Rodrigues,Presidente do
Clube,declarou que o FC Porto «está
em excelente forma com uma
grande dinâmica no seio do grupo e
estamos optimistas quanto à obten-
ção do precioso título». Contudo
acrescentou que devido ao mau
tempo, o clube tem alguns jogos em
atraso e «espero sinceramente que
não tenha afectado muito o ritmo
dos jogadores que ficaram algum
tempo sem jogar».
Actualmente com 31 pontos e 8 de
avanço em relação à equipa do
Belenenses que se posiciona em
segundo lugar da classificação, o
clube tem uma posição confortável,
mas tem que guardar o mesmo dina-
mismo até ao fim. «Ainda nos resta
muito tempo,e nunca se sabe o que
poderá vir a acontecer, mas confio
nos meus jogadores, temos trabal-
hado muito desde o início. Foram
muitos treinos intensivos, muita
concentração nos jogos e sobretudo
um ambiente muito solidário que
resulta claro em grandes amizades
entre uns e os outros, e penso que é
aqui que está a chave do nosso su-
cesso», explica ao LusoJornal.
Actualmente na 1° Divisão da Fe-
deração Trabalhista, o FC Porto con-
quistou duas vezes o título de
Campeão. «O nosso principal con-
corrente tem sido desde o princípio
o ‘Alma e Benfica’. Este ano a equipa

do Belenenses tem-se mostrado um
pouco mais forte e por conseguinte
é esta que nos preocupa mais neste
momento!» O Presidente refere que
“a equipa é 100% lusófona:8 brasilei-
ros, os outros são portugueses todos
radicados na Bélgica e com idades
variadas entre o mais novo com 18
anos e o mais velho com 43». O Clu-
be conta com 30 jogadores, o que é
muito para uma equipa amadora.
«Temos muitos pedidos, muita pro-
cura para virem jogar na nossa

equipa. O Porto é uma equipa sem
dúvidas muito apreciada e com nu-
merosos adeptos», acrescenta com
orgulho José Carlos Rodrigues.
O Futebol Clube do Porto de Bru-
xelas foi criado em Fevereiro de
1994. Depois de ter começado pela
Federação ABSSA,foi transferida para
a 4° Divisão da Federação Trabalhista
e desde então tem sempre subido,
estando actualmente na primeira Di-
visão desta Federação. José Carlos
Rodrigues apontou para o facto de

serem todos voluntários e nada gan-
harem com os Campeonatos.«O que
ganhamos é a amizade e o convívio à
volta de uma refeição,após os jogos»,
diz a sorrir. O clube treina todas as
terças-feiras à noite no Centro Des-
portivo de St Gilles e joga aos domin-
gos.

■  Clara Teixeira

Chaussée de Waterloo,214 - Bruxelas

FTF: Equipa portuguesa à frente do Campeonato da 1ª Divisão

FC Porto de Bruxelas, líder incontestado do Campeonato

Jogadores e adeptos do FC Porto de Bruxelas preparam-se para festejar vitória no Campeonato (arquivo)
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Resultados não
actualizados

O quadro dos resultados dos
Campeonatos das duas
Federações de futebol amador na
Bélgica não estão actualizados no
dia de fecho desta edição do
LusoJornal pelo que não nos é
possível actualizar os quadros
que habitualmente publicámos.
Pedimos desculpa aos nossos lei-
tores pelo incómodo, indepen-
dente da nossa vontade.

■ 



Brinque connosco

Sopa de letras: Saldos
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Baixo Barato Compras

Época Espera Filas

Lojas Multidão Paciência

Poupar Promoção Preço

Redução Saldos Vendas

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
2 9 8 6

1 5

8 7 9 4

2 6 7 3 8

1 8 6

8 6 3

1 2 3 9

5 6 8

3 7 4 6
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Adivinhe de que
terras se trata

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

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

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

Para rir

- Sabe comadre, ontem à noite
estive a ver um programa sobre
sexo, mas houve algumas expres-
sões que eu não entendi...
- Então diga lá quais foram as suas
dúvidas, pode ser que eu a possa
ajudar.
- Olhe, não sei o que é sexo oral !?!
- Isso tá-se mesmo a ver o que é:
Sexo de hora a hora...
- Então e sexo anal?
- Isso é sexo de ano a ano.
- E homossexual?
- Oh comadre !!! Vocemecê não per-
cebe mesmo nada disto. Tá-se
mesmo a ver que é detergente para
os tomates...




