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P.11: Raquel Tavares

Digressão de Raquel
Tavares (fado) por 10 salas
belgas completamente
cheias, foi um autêntico
sucesso.

P.14: Jessica Amaro

Jovem atleta de origem
portuguesa ganhou
Medalha de Mérito
Desportivo em Bruxelas e
promete chegar longe na
modalidade.
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Deixou vazio na Comunidade portuguesa

Faleceu em Bruxelas
Manuel Augusto



- Este mês nem vi o meu orde-
nado!
- E eu, nem lhe vi a cor, nem lhe
senti o cheiro!
Frases como estas e outras semel-
hantes são usualmente escutadas
no dia-a-dia.
Pode-se imaginar que com as
transferências bancárias perma-
nentes (pagamento da casa, car-
ro, telefone, água, luz, etc) e os
pagamentos com a carta bancá-
ria, levem a que o dinheiro em
notas e moedas (dinheiro líqui-
do) quase se esboroe das nossas
mãos. A falta de credibilidade do
cheque bancário e o aumento do
comércio através da internet,
levou a que hoje em dia pratica-
mente só se faça uso de cartões
de débito e crédito. Com o incre-
mento do uso da carta bancária, o
uso do dinheiro em concreto está
a desaparecer em detrimento do

dinheiro virtual. Temo-lo sem o
termos, usamo-lo pagando sem o
vermos. É esta nova realidade que
envolve a nossa sociedade, as nos-
sas vidas.
Todavia, em certas franjas da
sociedade (pessoas mais idosas) e
em certos países, as notas e moe-
das estão mostrando resistência
ao seu desaparecimento, embora
o uso do “dinheiro electrónico”
seja mais cómodo, seguro e eco-
nómico.
Há trinta anos apareceu a carta
de crédito com banda magnética
enviando o antigo sistema (que
consistia em colocar a carta num
pequeno aparelho que estampava
os dados da mesma num impres-
so próprio) para as calendas. Por
sua vez, a carta com banda
magnética está desaparecendo
em prol do “chip” que oferece,
segundo os seus autores, maior
segurança e capacidade.
Segundo o European Payments
Council (associação de bancos da
UE), 650 biliões de operações
bancárias efectuadas por ano na
área do Euro, custam cerca de 50
milhões de Euros: este custo,
advém do transporte, dos seguros

e da gestão das cartas.
Cada dia, milhares de furgões
blindados transportam dinheiro
de um local para outro, operação
esta que poderia ser evitada se se
usasse mais o “dinheiro electró-
nico”.
A resistência ao uso do dinheiro
virtual radica em vários factores
entre os quais: espaços comer-
ciais, sobretudo de pequena di-
mensão, que não possuem termi-
nal para pagamento com carta;
serviços em que é obrigatório pa-
gar-se com dinheiro (parquea-
mento, caixas de jornais, de pão,
etc); pessoas que ainda preferem
pagar as suas compras em din-
heiro líquido.
Outro factor é o tempo: isto é,
para pagar um jornal por exem-
plo, tira-se o dinheiro do bolso e
paga-se, o que leva entre 5 a 10
segundos; com a carta, retira-se
esta do bolso, introduz-se no ter-
minal, espera-se a ligação do mes-
mo, marca-se o código e espera-se
pelo recibo o que pode levar cer-
ca de 1 minuto.
O tempo, não sendo despiciendo,
está a levar a que se façam novas
pesquisas neste âmbito para se

encontrarem melhores soluções
aos anseios de todos.
Por sua vez, os governos gosta-
riam de incrementar o uso das
cartas por várias razões, entre as
quais, evitar a lavagem de din-
heiro e levar a que todas as trans-
acções deixem um traço e assim
se evite a evasão fiscal.
Em síntese: No futuro, o dinheiro
líquido desaparecerá? Não é pos-
sível crer em tal, mau grado a ten-
dência mostrar que se utilizará
cada vez menos por algumas das
razões já expostas como a segu-
rança, comodidade, etc.
Embora hoje em dia, a partir de
um simples computador pessoal
se façam transacções de milhares
de Euros; embora existam cartas
(proton) que depois de carrega-
das, permitem pagar electronica-
mente pequenas despesas como
o café, o jornal, etc, crê-se que o
futuro sem notas e moedas será
algo mais da fantasia do que da
realidade.
Porém, tudo se passa a uma velo-
cidade vertiginosa e o que hoje
parece ser certo, sê-lo-á amanhã?
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Crónica de opinião

Dinheiro líquido ou electrónico (o nosso dinheiro)
■  António

Manuel Pereira
da Costa Pinto

Lic.Ciências
Sociais, Sociologia,

Bruxelas

Mau tempo causa dezenas de mortos
na ilha da Madeira

No momento em que se fecha esta edição do LusoJornal, já se contam às
dezenas os mortos causados pelo temporal que assolou o arquipélago da
Madeira no fim da semana passada.Mais de 120 feridos e centenas de des-
alojados é o balanço de chuvas fortes. Os estragos são enormes.

Senhor empresário

tenha confiança

no LusoJornal

0485 89 84 09

www.lusojornal.com

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

belgica@lusojornal.com

Acordo ortográfico

O LusoJornal começou a aplicar o novo acordo ortográfico. Para alegria de uns
e para tristeza de outros. Juramos que não fomos nós que assinamos o Acordo!
Durante o período de transação vão certamente desculpar-nos algumas falhas.
O LusoJornal é aliás, um dos primeiros jornais nas Comunidades a aplicar o
novo Acordo ortográfico, enquanto que alguns jornais em Portugal ainda não o
aplicam.

■  Carlos Pereira, Director do LusoJornal
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Após três dias de reuniões em
Lisboa, o Conselho Permanente das
Comunidades Portuguesas (CPCP)
aprovou um Programa de Acção
para 2010 orientado por “seis eixos
operacionais”, um dos quais no
sentido de “prosseguir esforços pa-
ra que a nova lei sobre o sistema
eleitoral referente às Comunidades
contemple disposições que harmo-
nizem a realização dos diversos ac-
tos eleitorais e inclua disposições di-
versificadas que facilitem a partici-
pação eleitoral das Comunidades”.
No final dos trabalhos no Parlamen-
to, Fernando Gomes (Presidente do
CPCP) e António Fonseca (Vice-
presidente) divulgaram o Programa
de Acção para 2010 que prevê tam-
bém a apresentação de “propostas
em matéria de reforço associativo
nas Comunidades, em particular na
vertente de formação dos jovens di-
rigentes que visem salvaguardar e
renovar as estruturas associativas
nas Comunidades”.
De igual modo, foi decidido “pros-
seguir esforços para que o CCP te-
nha representação no Conselho de
Opinião da RTP”.
No documento final do CPCP, ficou
ainda decidido “acompanhar a pros-
secução das atribuições dadas pelo
novo Regulamento consular aos res-
ponsáveis das Missões diplomáticas
em matéria de promoção cultural,

social e protecção ao cidadão e que
seja feito o acompanhamento da im-
plementação das atribuições previs-
tas no novo regulamento consular.
Acompanhar a prossecução do Pro-
grama Nacional do Ano Europeu de
Combate à pobreza e à Exclusão
Social é outro dos eixos operacio-
nais aprovados pelo CPCP. Assim
como a acompanhar de perto a im-
plementação do programa Netin-
vest que é uma das prioridades de-
finidas pelo actual Governo.
Entre outros pontos importantes
aprovados, está a consideração de
que a perspectiva apresentada pelo
Secretário de Estado das Comunida-
des Portuguesas de que o CCP não
terá dotação própria no orçamento
do Ministério dos Negócios Estran-

geiros (MNE) é “inédita e grave”. O
Conselho Permanente das Comuni-
dades Portuguesas decidiu usar das
suas competências e intervir junto
dos órgãos de soberania para que a
lei sobre esta matéria “seja respei-
tada e cumprida”.
Por último, estando prevista uma
revisão constitucional em 2011, fi-
cou decidido que o CPCP articulará
com a sua Comissão da Especialida-
de e irá “prosseguir a anterior refle-
xão do CPP no sentido da inclusão
deste na próxima revisão” da Lei
Fundamental do país.
Depois de um encontro com o Pre-
sidente da República, Cavaco Silva,
o Presidente do CPCP, Fernando
Gomes disse que “o Presidente tem
grande sensibilidade e aproximação

junto às Comunidades portugue-
sas”, tendo debatido com ele “a
questão do ensino da língua portu-
guesa” durante a audiência, “além
de outros assuntos. Junto ao Chefe
de Estado, reiteramos que muitas
vezes a própria posição do Conse-
lho das Comunidades está fragiliza-
da porque, como órgão de consulta
que é ou deveria ser, não é consul-
tado”, referiu ainda.
O Presidente do CCP destacou ain-
da o Conselho da Juventude (que
nunca foi constituído) e os Conse-
lhos consultivos criados pelo Go-
verno como temas a debater. “Os
Conselhos consultivos foram feitos
às nossas costas. Funcionam para-
lelamente ao CCP. Estamos a du-
plicar funções e responsabilidades.
Então o Secretário de Estado das
Comunidades que acabe com o
CCP se tiver coragem”.
“Face à dificuldade apresentada pe-
lo Senhor Secretário de Estado, da
efectiva implementação do Con-
selho da Juventude, o CP CCP envi-
dará esforços para que o Senhor Se-
cretário de Estado encontre solu-
ções viáveis para a representação
da juventude” diz o texto final do
CCP que não aborda a questão dos
Conselhos consultivos da área con-
sular.

■

Comunicado do
MEP sobre ensino
do português nas
Comunidades

O Movimento Esperança Portu-
gal (MEP) publicou no seu site
oficial (www.mep.pt) um comu-
nicado sobre o Ensino da língua
portuguesa no estrangeiro e so-
bre a política de divulgação da
língua portuguesa.
“Este comunicado surge depois
da polémica que se instaurou, em
especial nas Comunidades portu-
guesas no estrangeiro, sobre o
futuro do ensino da língua por-
tuguesa no estrangeiro, enquanto
língua materna, depois de decla-
rações infelizes da nova Presi-
dente do Instituto Camões que
punham em causa a continui-
dade desse ensino” explicou ao
LusoJornal o responsável pelo
núcleo MEP Comunidades Jorge
Lourenço.
“O MEP não pode deixar agora
de felicitar a Presidente do Ins—
tituto Camões por ter sido capaz
de arrepiar o caminho inicial-
mente anunciado, assegurando
no Parlamento que a estratégia
do ensino do português no es-
trangeiro passa pela expansão e
qualificação dos cursos existen-
tes e não pela sua descontinui-
dade” diz o comunicado do MEP.
“O MEP congratula-se também
que este compromisso tenha
sido reforçado pelo Governo,
através do Secretário de Estado
das Comunidades, Dr. António
Braga, assegurando que o Ensino
do Português no Estrangeiro en-
quanto língua materna vai conti-
nuar e que a rede vai ser aumen-
tada”.
“O ensino da língua portuguesa
no estrangeiro como língua ma-
terna é, antes de mais, uma exi-
gência básica de respeito pelos
nossos Emigrantes, e pelos seus
descendentes, reconhecida pela
própria Constituição da Repú-
blica. Indo mais longe, a concreti-
zação de uma estratégia séria e
consistente de divulgação da lín-
gua portuguesa no mundo cons-
titui para o MEP um caminho
essencial na defesa dos interes-
ses de Portugal, particularmente
importante num momento em
que a autoestima dos Portugue-
ses como povo se encontra visi-
velmente afectada. É claro para o
MEP que a saída da crise passa
também pela capacidade que
tenhamos de afirmar Portugal no
mundo”.
O comunicado do MEP termina
afirmando que “o MEP espera, as-
sim, que a nova responsável pelo
Instituto Camões e o Governo
português tornem pública a es-
tratégia que se propõem execu-
tar nesta legislatura para a divul-
gação da língua portuguesa no
mundo e estará particularmente
atento à sua concretização”.

Presidente do Instituto Camões reuniu com Conselho das Comunidades

Ana Paula Laborinho tranquilizou Conselheiros
A Presidente do Instituto Camões,
Ana Paula Laborinho, garantiu aos
Conselheiros das Comunidades Por-
tuguesas que o Ensino do Português
no Estrangeiro (EPE) enquanto lín-
gua materna não vai acabar. “Nada
será encerrado no que se refere ao
EPE”, assegurou a responsável no fi-
nal de uma reunião com o Conselho
Permanente das Comunidades Por-
tuguesas (CPCP), que teve lugar re-
centemente em Lisboa.
Em declarações aos jornalistas, Ana
Paula Laborinho afirmou que “nada
será descontinuado”e que o objetivo
é fazer um “reforço da rede que ago-
ra chegou ao Instituto Camões”.A ar-
ticulação da rede, a dignificação do
português e a certificação dos cur-
sos de português (no estrangeiro)
são outros dos objectivos do IC.
Na reunião, a Presidente do IC disse
ainda aos Conselheiros que o Insti-
tuto Camões não vai ter “mais meios”
para o EPE,pelo que tem de se “apro-
veitar melhor esses meios”.
À saída da reunião, o Presidente do
CPCP, Fernando Gomes, mostrou
estar mais descansado com a garan-
tia da continuação do EPE como lín-
gua materna e satisfeito com a apro-
ximação daquele órgão ao IC.“A par-
tir de agora,o Conselho das Comuni-
dades Portuguesas (CCP) tem uma
relação próxima, como parceiro na
divulgação da língua portuguesa”,
disse o Conselheiro, afirmando que
essa parceria vai traduzir-se em qua-
tro encontros anuais.
Mais tarde,o Presidente do CPCP vol-
tou a ser interrogado pelos jornalis-
tas sobre esta matéria e disse que a
forma como o Governo irá tratar o
Ensino do Português no Estrangeiro

(EPE) enquanto língua materna ain-
da suscita preocupação.“Há uma sé-
rie de situações em que não está
completamente afastada a nossa
apreensão e a nossa preocupação”,
declarou à Lusa Fernando Gomes.
Fernando Gomes referiu que, mes-
mo depois da reunião com a Presi-
dente do IC, os representantes do

Conselho não saíram “completa-
mente esclarecidos” e continuam
“apreensivos”, mas confirmou que
“houve uma abertura do Instituto
Camões em realiza reuniões regula-
res com o Conselho Permanente”.
“Já é um passo em frente, mas há
uma série de dúvidas,a própria legis-
lação em si, o próprio programa”,

realçou.
No documento final da reunião dos
Conselheiros, o CCP escreveu “O CP
CCP regista as garantias dadas pelo
Senhor Secretário de Estado das Co-
munidades Portuguesas e a Senhora
Presidente do Instituto Camões, no
sentido de confirmar a manutenção
do eixo do Ensino da Língua Materna
no quadro da nova estratégia da polí-
tica de ensino de português no es-
trangeiro. Regista também a disponi-
bilidade da Senhora Presidente do IC
para que haja quatro reuniões de tra-
balho anuais com o CP CCP e a
Comissão de Especialidade. Solicita-
se a todos os Conselheiros que
acompanhem a implementação da
nova estratégia do EPE junto dos res-
ponsáveis das missões diplomáticas,
de forma a podermos transmitir as
eventuais dificuldades encontradas
na prossecução das garantias dadas
em matéria de continuidade do en-
sino do português como língua ma-
terna junto das Comunidades”.

Ana Paula Laborinho, Presidente do Instituto Camões
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Reunião do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas

Conselheiros das Comunidades reuniram em Lisboa

Escreva-nos
belgica@lusojornal.com

Pedro Rupio continua atento...
Depois da reunião entre a Presidente do Instituto Camões e a Comissão Parlamentar dos Negócios
Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, o Conselheiro das Comunidades portuguesas eleito na Bélgica,
Pedro Rupio, reage.
“As conclusões são poucas, e pouco esclarecedoras. Como já se tinha lido na comunicação social, confirmou-
se a não intenção de acabar com o ensino de português como língua materna em certos países.Ao contrário,
pretende-se alargar a rede do ensino de português no estrangeiro (EPE)” diz em comunicado enviado ao
LusoJornal.“Aparentemente, tudo não passou de um lapso e não temos razões para estarmos alarmados... Mas
todos sabemos que não é bem assim, a ameaça feita ao EPE no estrangeiro foi sentida de forma muito violenta
pelas Comunidades portuguesas e é praticamente certo que o tema não será posto de lado por nós todos”.
Pedro Rupio diz que “depois de toda a confusão, há que salientar, ao meu ver, dois pontos extremamente posi-
tivos: o incoformismo dos Portugueses residentes no estrangeiro que se manifestaram logo a seguir às ‘supos-
tas’ declarações mas não se pode esquecer a forma exemplar como reagiu a política portuguesa sobre este
assunto. Da esquerda à direita, contámos com o apoio do CDS-PP, PCP, PSD, BE, PCTP/MRPP, MEP e até com o
Presidente do Governo dos Açores, do PS”.

Conselheiros reunidos com Cavaco Silva
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Os militantes comunistas da Bélgica
reuniram em Plenário no passado dia
24 de janeiro, na presença João
Armando e Rosa Rabiais do Comité
Central do Partido.
João Armando,o responsável no PCP
pela área da emigração, vai deixar
esta função para Rosa Rabiais.“Estas
mudanças de postos é frequente no
Partido, mas é verdade que, no que
diz respeito à emigração,eu já ocupo
este posto há muito tempo.E é sem-
pre bom ir mudando” explica ao
LusoJornal João Armando.
João Armando emigrou para França
em 1971 e esteve implicadíssimo na
vida associativa. Em 1977 João
Armando tornou-se funcionário do
Partido, trabalhou em França, mas
também na Alemanha e no Benelux.
Em 1982 regressou a Portugal, tendo
depois ingressado no Comité Central
do Partido onde foi responsável, até
agora, para as questões relacionadas
com a emigração.
“Claro que 30 anos da minha vida
dedicados à emigração resultam
numa experiência acumulada.É uma
vivência muito forte que nem sem-
pre é fácil desligar. Mas eu sou fun-
cionário do Partido e tenho de acom-
panhar este processo normal de
rotatividade” explica ao LusoJornal.
Depois acrescenta que Rosa Rabiais
é um “peso-pesado” dentro do
Partido. “É membro do Comité
Central, já foi membro da Comissão
executiva do Partido e teve funções
na Organização de Lisboa. É alguém
com visões diferentes, mas com
experiências políticas muito impor-
tantes. Por isso, a transição vai fazer-
se sem qualquer problema”.
A nova responsável pela organização
dos Comunistas portugueses na emi-
gração, Rosa Rabiais, esteve em
Bruxelas, onde participou num
encontro com militantes, ainda na
companhia de João Armando.
Numa entrevista ao LusoJornal, Rosa
Rabiais disse que as questões relacio-
nadas com o ensino da língua portu-
guesa “são as prioridades de todas as
prioridades” para o Partido
Comunista Português.“Por iniciativa
do PCP, a nova Presidente do
Instituto Camões foi ao Parlamento
para se explicar sobre declarações

gravissimas que tinha proferido”
disse a dirigente comunista, refe-
rindo-se às declarações de Ana Paula
Laborinho à agência Lusa, sobeja-
mente divulgadas pelo LusoJornal.
As declarações da Presidente do
Instituto Camões parece terem agra-
dado aos Comunistas, mas não estão
conformados com as respostas. “A
Presidente do Instituto proferiu
declarações que vão mais longe
ainda do que as declarações do pró-
prio Ministro dos Negócios
Estrangeiros, e do Secretário de
Estado das Comunidades” explicou
Rosa Rabiais. “Mas aquilo que nos
preocupa mais é saber com que
meios a Presidente vai aplicar as polí-
ticas que pretende aplicar”. Por isso,
voltou a solicitar a presença do

Ministro no Parlamento, para se
explicar sobre esta questão.
Ana Paula Laborinho disse que a
estratégia do IC era a “qualificação e
expansão da rede do ensino de por-
tuguês”, que “não haverá nada que
seja descontinuado”, que irão apo-
star na “certificação dos cursos”
como forma de qualificar e valorizar
a língua portuguesa e assumir um
“estatuto único para os professores
de português no estrangeiro” diz o
requerimento do Deputado José
Soeiro apresentado no Parlamento.
“Sendo tão clara a estratégia avan-
çada pela Senhora Presidente do IC
como explica o Senhor Ministro que
nas audiências havidas recente-
mente com o Senhor Ministro e com
o Senhor Secretário de Estado das

Comunidades Portuguesas não
tenha a mesma sido assumida de
forma tão clara e inequívoca? Será
que foi no curto espaço de tempo
que mediou as audiências que o
Governo aprovou a estratégia assu-
mida pela Senhora Presidente do IC?
Se não porque não foi a mesma assu-
mida de forma tão clara e inequí-
voca?”
Mas os Comunistas não se ficam por
aqui. “O que falta mesmo é uma
Política para as Comunidades. Não
existe. O que tem sido feito pelos
Governos do PS e do PSD são tem
tem tomado em consideração as
Comunidades” diz Rosa Rabiais.
“Senão não estávamos aqui a discutir
assuntos que já discutimos há 30
anos atrás”remata João Armando.
O dirigente comunista diz que
houve medidas que não deixam de
ser positivas por exemplo no
Consulado de Portugal em Paris,
“mas na realidade há cada vez um
maior afastamento dos Portugueses
em relação aos postos consulares.Há
muita gente que prefere ir tratar dos
documentos em Portugal do que ir
tratá-los aos Consulados” acrescenta
João Armando.“E os Consulados vir-
tuais ainda não deixaram de ser vir-
tuais”.
Também a falta de apoio ao movi-
mento associativo é assunto de crí-
tica por parte dos dirigentes do
Partido Comunista Português. “Há
muitas declarações de intenção e
muito poucos apoios” diz Rosa
Rabiais.“A realidade é que os sucessi-
vos Governos têm virado as costas às
associações.Por isso é que elas estão
na situação que hoje sabemos”.
João Armando critica as declarações
‘intervencionistas” do actual
Secretário de Estado.“Falou de fusão,
de orientações.Mas a sociedade civil
deve orientar-se por ela própria, não
com as indicações do Governo” diz
ao LusoJornal. Confrontado com o
facto do movimento associativo
estar enfraquecido, João Armando
reage perguntando “que outras redes
organizadas existem na Comunidade
portuguesa? Que eu saiba, é a única.
Por isso tem de ser apoiada”.

■ Carlos Pereira

João Armando vai deixar setor da emigração

Comunistas de Bruxelas reuniram em Plenário

João Armando e Rosa Rabiais, nova responsável pelo PCP/emigração
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Justiça vai avaliar
a decisão que revo-
gou a impugnação
das eleições do CCP
As eleições do Conselho das Co-
munidades Portuguesas, primeiro
impugnadas e posteriormente va-
lidadas pela justiça, vão ser avalia-
das pelo Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, que considera estarem
em causa questões jurídicas e
sociais “fundamentais”.
O contencioso judicial sobre a
eleição dos membros do Conse-
lho Permanente das Comunida-
des Portuguesas, em outubro de
2008, opõe o Conselheiro eleito
no Luxemburgo, Eduardo Dias, e
o Ministério dos Negócios Estran-
geiros (MNE).
Na notificação enviada às partes
no mês passado e a que a Agência
Lusa teve acesso, o Tribunal con-
clui que “o interesse suscitado
pela presente revista transcende
objetivamente o das partes e pre-
enche a exigência de importância
fundamental da questão jurídica e
social em causa”.
Na sequência do Plenário do
Conselho das Comunidades Por-
tuguesas (CCP), que decorreu em
Lisboa nos dias 15 a 17 de outu-
bro de 2008, Eduardo Dias instau-
rou no Tribunal Administrativo e
Fiscal de Lisboa (TAF) um pro-
cesso contra o MNE, alegando
irregularidades na eleição dos
membros do Conselho Perma-
nente do CCP por não ter sido
previamente aprovado o regula-
mento deste órgão de consulta do
Governo sobre emigração. Em
abril de 2009, o TAF anulou a elei-
ção do CPCP, determinando a sua
repetição em nova reunião plená-
ria do CCP depois de aprovado o
regulamento em causa.
Por seu lado, o MNE recorreu da
decisão para o Tribunal Central
Administrativo - Sul (TCA), que
em agosto lhe deu razão, tendo re-
vogado a sentença proferida em
primeira instância. Foi esta deci-
são que o Supremo Tribunal Ad-
ministrativo aceitou agora rever a
pedido de Eduardo Dias.
No texto da notificação, o Tribu-
nal sublinha a “excepcionali-
dade” do recurso de revista, con-
siderando que “a necessidade de
rigor, certeza e segurança que se
exigem em matéria de eleição de
um órgão desta natureza tem
uma relevância objetiva evi-
dente”.
Contactado pela agência Lusa,
Miguel Reis,Advogado do Conse-
lheiro do Luxemburgo mostrou-
se satisfeito com a decisão do
STA, sublinhando o facto de o
Tribunal ter considerado esta-
rem em causa interesses super-
iores aos das partes. “O simples
facto de o Tribunal reconhecer
que o órgão é importante quan-
do há pessoas que o querem des-
valorizar já é uma grande vitória
para o recorrente”, disse Miguel
Reis. Também contatado pela
Lusa, o Ministério dos Negócios
Estrangeiros não quis comentar
a decisão do STA.

Num comunicado enviado às reda-
ções,o Deputado socialista Paulo Pis-
co, contesta as declarações proferi-
das pelo Presidente da Comissão de
Fluxos Migratórios do Concelho das
Comunidades Portuguesas (CCP) e
diz que “não há qualquer aumento
da emigração portuguesa em termos
globais”.
Numa entrevista recente ao jornal
Público, o Conselheiro Manuel Beja
tinha dito que “é preciso recuar até à
década de 1960 para encontrar uma
vaga de emigração tão grande em
Portugal”.
“Há a registar, isso sim, que entre
2005 e 2008 houve cerca de 575.000
Portugueses que decidiram deixar
seis países onde estavam a viver,
contra cerca de 360.500 que opta-
ram por sair de Portugal para se ins-

talarem em 13 países, entre aqueles
que actualmente estão entre os mais
representativos dos fluxos migrató-
rios portugueses”.
“A opinião apresentada pelo Conse-
lheiro das Comunidades Portuguesas
é totalmente inconsistente e sem ri-
gor,na medida em que não é susten-
tada em dados objectivos, dando de
Portugal uma imagem que não cor-
responde à realidade e muito menos
ao estereotipo da ‘mala de cartão’”
afirma Paulo Pisco.
Depois, o Deputado esplica que “na
comparação dos dados do Observa-
tório da Emigração dos fluxos migra-
tórios entre 2005 e 2008 consta-se
uma diminuição em termos globais
da presença de Portugueses em Fran-
ça (menos 224.000),Venezuela (me-
nos 133.000), África do Sul (menos

100.000), Macau (menos 18.000),
Alemanha (menos 2.000) e Bélgica
(menos 500). Em contrapartida, veri-
ficou-se um aumento da presença de
Portugueses no Reino Unido
(100.000), Estados Unidos (90.000),
Canadá (53.000), Espanha (49.000),
Suíça (30.000), Luxemburgo
(11.000), Holanda (1.200), Andorra
(1.800).Há também um aumento do
número de Portugueses em países
africanos de expressão portuguesa
como Angola (mais 15.000), Moçam-
bique (5.300),Cabo Verde (1.500),S.
Tomé e Príncipe 1.600) e Guiné-
Bissau (1.100)”.
Perante estes dados, Paulo Pisco diz
que “conclui-se objetivamente que o
saldo entre os abandonos dos países
de acolhimento e as saídas de Portu-
gal revelam a existência de menos

215.000 Portugueses a viver no
estrangeiro”.
“Acresce que a emigração de hoje
não é em nada igual à dos anos 60 e
70, na medida em que os Portugue-
ses que vão para África são em boa
parte empresários e quadros de
empresas ou pessoas com qualifica-
ções que vão à procura de novos
mercados para os seus produtos ou
integram projetos de cooperação”
diz Paulo Pisco.“Quanto aos fluxos
migratórios no espaço da União Eu-
ropeia, é preciso considerar a aber-
tura das fronteiras,a liberdade de cir-
culação e estabelecimento e a igual-
dade de direitos consignados no Tra-
tado da União Europeia, bem como
toda a panóplia de programas e acor-
dos que incentivam a mobilidade
profissional”.

Contrariando os Conselheiros das Comunidades

Paulo Pisco diz que emigração não está a aumentar

A Bélgica a Dar Mais Força ao PCP
No passado dia 24 de Janeiro realizou-se em Bruxelas uma Assembleia
da Organização da Emigração do PCP na Bélgica, na qual foi eleito o
novo Organismo de Direcção Nacional desta organização.
Na reunião efectuou-se um balanço da actividade do PCP neste país,
passando pelas questões de organização do trabalho,do fortalecimento
e reforço do Partido. Entre as preocupações expressas pela
Organização, identificou-se a necessidade de formação política para
este coletivo, a continuação e expansão da imprensa e documentação
do Partido aos seus militantes e amigos, nomeadamente o jornal
Avante! e O Militante.
A política nacional, atuação do Governo e luta dos trabalhadores e do
povo foram igualmente debatidos, com destaque para as preocupantes
declarações proferidas pela Presidente do Instituto Camões sobre a
questão do ensino do português para as comunidades emigrantes e o
problema do recenseamento eleitoral das Comunidades.
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O Secretário de Estado das Co-
munidades Portuguesas, António
Braga, presidiu, no dia 1 de feve-
reiro, à cerimónia de assinatura
do acordo de cooperação para a
criação do Gabinete de apoio ao
emigrante (GAE) da Mealhada.
“Uma nova valência social que é
dirigida aos emigrantes e ex-emi-
grantes do concelho e destina-se
a informá-los sobre os seus direi-
tos e apoiá-los na obtenção dos
mesmos”.
António Braga, destacou as “po-
tencialidades de enriquecimento
mútuo” propiciadas pelos Gabine-
tes de apoio ao emigrante, du-
rante a assinatura do protocolo
que criou na Mealhada mais uma
destas estruturas.
“Há um universo de oportunida-
des extraordinário para desenvol-
ver e explorar”, defendeu o gover-
nante na cerimónia nos Paços do
Concelho, ao sublinhar que se
devem “explorar estas potenciali-
dades de enriquecimento mú-
tuo”.
Apoiar os emigrantes que preten-
dem regressar à terra natal e auxi-
liar os que querem emigrar são as
principais valências do Gabinete,
criado ao abrigo de um protocolo
celebrado entre a Direção-Geral
dos Assuntos Consulares e Comu-
nidades Portuguesas, pelas mãos
do Diretor-adjunto João Teotónio
Pereira e o Município da Mealha-
da (Aveiro).
“Os emigrantes insistem em man-
ter-se ligados a casa, cabe ao Es-
tado criar condições para isso
através da língua, da cultura e
também no domínio da economia
e do tecido empresarial”, referiu
António Braga, ao salientar o
papel do recentemente criado
programa Netinvest no “estímulo
às parcerias” entre empresários
locais e empresários da diáspora.
Para o Presidente da Câmara da

Mealhada, Carlos Cabral, “a inter-
venção das autarquias no domínio
social é cada vez mais importan-
te. Temos intervenções em diver-
sas áreas, faltava-nos sem dúvida o
desenvolvimento deste trabalho.
Somos um concelho muito espe-
cial: numa primeira fase, preocu-
pámo-nos imenso com a imigra-
ção, procurámos acolhê-los e inte-
grá-los. Somos também um país
de emigrantes. Faltava algo neste
município que pudesse estar ao
serviço dos que regressam ao país
ou dos que, estando no estran-
geiro, precisam de contactar com
o país de origem”, afirmou Carlos
Cabral.
“Prestar um serviço personali-
zado de fácil acesso à informação,
nomeadamente sobre os direitos
dos emigrantes, contribuir para a
resolução dos problemas apresen-
tados por todos os emigrantes e
fomentar a interligação entre o
Município da Mealhada e as Co-

munidades de emigrantes do con-
celho” são os principais objecti-
vos da criação do Gabinete.
Um serviço gratuito que é desti-
nado a todos os emigrantes e ex-
emigrantes do concelho, residen-
tes ou não em Portugal, quer se-
jam pré-reformados, reformados,
inválidos, viúvos ou filhos órfãos
e ainda a todos os seus descen-
dentes que se encontrem em
situação de candidatura ao Ensino
Superior, com projetos empresa-
riais ou outros casos especiais,
que sejam avaliados individual-
mente.
“O Gabinete de Apoio ao Emi-
grante trata de assuntos, entre ou-
tros, como acidentes de trabalho,
pensões de velhice, viuvez e
doença, prestações familiares, de
invalidez, de maternidade e de so-
brevivência, subsídios de desem-
prego e por morte, vistos de en-
trada e saída em Portugal, declara-
ções para trocas de carta de

condução, para passaportes, para
ingresso no Ensino Superior, para
efeitos bancários, informações
sobre a legalização de viaturas e
apoio e orientação de emigrantes
que pretendam criar empresas na
região”.
De acordo com o Secretário de
Estado das Comunidades Portu-
guesas, existem já cerca de 90
Gabinetes de apoio ao emigrante
e mais sete dezenas encontram-se
“apalavrados”.
“É um serviço de extraordinária
oportunidade social, para se inte-
grarem no regresso a Portugal, ou
para se informarem quando pre-
tendem sair”, sintetizou.
No protocolo assinado lê-se que
cerca de 90% dos portugueses
que regressam o fazem para a fre-
guesia de onde partiram e que no
concelho da Mealhada “sempre se
verificou um elevado índice de
emigração”.

■

Assinado na presença do Secretário de Estado das Comunidades

Mealhada passa a ter Gabinete de apoio ao emigrante

Cerimónia da criação do Gabinete de apoio ao emigrante da Mealhada
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Prémio
Empreendedorismo
Inovador na
Diáspora
Portuguesa

Por iniciativa da COTEC e com o
Alto Patrocínio do Presidente da
República, foi lançada a terceira edi-
ção do Prémio Empreendedorismo
Inovador na Diáspora Portuguesa.
O Prémio distingue os Portugueses
que se evidenciaram pela sua acção
empreendedora e inovadora no
meio empresarial, entre os mais de
cinco milhões que vivem e trabal-
ham fora de Portugal.
Esta iniciativa da COTEC Portugal –
Associação Empresarial para a
Inovação, destina-se igualmente a
estimular o aprofundamento das
relações entre Portugal e os cida-
dãos estabelecidos no estrangeiro,
assim como com os respectivos paí-
ses de acolhimento.
As candidaturas para a terceira edi-
ção do Prémio Empreendedorismo
Inovador na Diáspora Portuguesa
podem ser entregues por cidadãos
portugueses residentes no estran-
geiro no site www.cotecportugal.
pt/diaspora até ao dia 26 de Março.
Os destinatários são cidadãos por-
tugueses que, na data da candida-
tura,residam no estrangeiro há mais
de cinco anos.
“Este prémio é um forte incentivo à
cooperação entre Portugal, a Diás-
pora Portuguesa e os países que a
recebem. Os empresários que a
COTEC tem envolvido e premiado
têm um papel determinante na pro-
jecção do nosso País e, pelo conhe-
cimento profundo dos mercados
onde se inserem, representam um
grande valor, que pode e deve ser
relevado e aproveitado”, afirmou
Filipe de Botton,Presidente do Júri.
Na edição de 2009,registaram-se 68
candidaturas, provenientes de 24
países de quatro Continentes e de
vários sectores de atividade, do
financeiro ao desporto, da ciência
ao turismo. Os vencedores ex-
aequo foram Manuel Eduardo Vieira
– radicado nos EUA e o maior pro-
dutor e distribuidor de batata-doce
biológica no mundo – e Paulo
Taylor de Carvalho – fundador da
Ebuddy na Holanda, uma plata-
forma para contactar pessoas em
todo o mundo, que tem mais de 70
milhões de utilizadores.
A COTEC Portugal foi constituída
em Abril de 2003 com a missão de
«promover o aumento da competiti-
vidade das empresas localizadas em
Portugal, através do desenvolvi-
mento e difusão de uma cultura e
de uma prática de inovação, bem
como do conhecimento residente
no país». A COTEC é uma associa-
ção sem fins lucrativos que conta
com o apoio dos seus Associados e
das instituições do Sistema Nacio-
nal de Inovação (SNI) para a
concretização dos seus objectivos,
através da realização de iniciativas
em várias áreas. Desde o início da
sua actividade que o cargo de
Presidente da Assembleia-Geral tem
sido exercido pelo Presidente da
República.

O Governo prevê criar breve-
mente uma plataforma multimé-
dia on-line para divulgar os con-
teúdos dos mais de 400 órgãos de
comunicação social em portu-
guês identificados em países
lusófonos e nas Comunidades
portuguesas no estrangeiro.
Iniciativa do Gabinete do Secretá-
rio de Estado das Comunidades
Portuguesas, António Braga, o
projecto “Lusomédia” destina-se a
“reforçar a comunicação entre o
mundo lusófono”, disponibilizan-
do numa plataforma eletrónica
global e em plataformas regionais
(América do Sul, América do
Norte, Europa, África, Ásia e
Oceânia), as “produções informa-
tivas” dos vários órgãos de comu-
nicação social da diáspora e dos
países de língua portuguesa.
“O projecto visa sobretudo colo-
car a língua portuguesa em rede,
o que facilita a compreensão do
que é actualmente a nossa diás-

pora como também generaliza e
fundamenta a relação com países
da CPLP (Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa)”, disse à
agência Lusa Luís Barreira, coor-
denador do projeto.
“A intenção é que essa rede me-
diática possibilite um melhor
conhecimento de uns e outros e
que haja uma troca de informa-
ções permanente porque a nossa
diáspora evoluiu muito desde os
anos 60, mas muitas vezes ainda
continuamos a olhar para ela de
forma estereotipada”, adiantou.
Antigo Director da Rádio Latina
do Luxemburgo e actual assessor
de António Braga, Luís Barreira
disse ainda que o projecto prevê
apoiar “técnica e financeiramen-
te” os jornais, revistas, rádios, por-
tais informativos e programas
televisivos que pretendam estar
presentes na plataforma.
Ajuda financeira à compra de
equipamentos e apoio técnico à

construção e actualização de si-
tes são alguns dos apoios previs-
tos no projecto para o qual exis-
tirá em Lisboa uma equipa téc-
nica permanente, acrescentou
Luís Barreira, escudando-se a
avançar qual a verba destinada a
esta iniciativa. “A verba global é
ainda incalculável. Só depois de
termos a inscrição dos órgãos de
informação é que podemos ter
uma ideia do que é preciso”, dis-
se.
Actualmente, a equipa do “Luso-
média” está a acabar um inqué-
rito a enviar aos cerca de 400 ór-
gãos de comunicação social diri-
gidos por portugueses no estran-
geiro para os “auscultar e sensibi-
lizar para o projeto”, explicou
Luís Barreira.
“A partir da próxima semana será
feita a auscultação e à medida
que forem chegando das respos-
tas os órgãos de comunicação so-
cial vão sendo colocados nas pla-

taformas que estão já a ser cons-
truídas e serão finalizadas em
breve. Em Fevereiro a plataforma
estará no ar, sendo colocados
prioritariamente os que já têm
site Internet”, disse, ressalvando
que se trata de um trabalho de
atualização constante.
Luís Barreira mostra-se confiante
numa boa adesão ao projecto e
estima ser possível disponibilizar
para leitura e pesquisa no “Luso-
média” o conteúdo de até 500 ór-
gãos de informação, a sua maioria
localizados nos Estados Unidos,
Canadá e Europa. A plataforma
“facilita a relação em rede entre
todos os órgãos de informação,
que normalmente são distribuí-
dos para suas comunidades lo-
cais, como também com os pró-
prios órgãos de informação em
Portugal, possibilitando-lhes noti-
ciar melhor a realidade actual da
emigração portuguesa”, concluiu.

■

Governo cria plataforma virtual para
projetos informativos da emigração e países lusófonos
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“Os grandes navegadores devem a
sua reputação às impetuosas tem-
pestades”.
Inesperada, a notícia acabou por
confirmar o falecimento de Manuel
Augusto, Oficial da Marinha Mer-
cante. Era natural de Cernache do
Bonjardim, onde nasceu a 9 de Abril
de 1928 e vivia na Bélgica há mais de
meio século!
Em situação de reformado, dedicava-
se a causas e a casos sociais,em tem-
po e meio adversos. Interveniente,
sempre ao lado dos mais desprotegi-
dos,aplicado e resoluto para ajudar a
resolver inquietantes situações labo-
rais e sociais de então.Não se furtava
a esforços e dispêndios próprios,
cooperando com facilidade nos pro-
jectos associativos que visassem a de-
fesa e promoção humana, em situa-
ção imigrante. Crítico, fez-se sócio
em várias associações, mantendo no
tempo, a sua regularidade, na fre-
quência e no cumprimento de pagar
cotas. Perdemos, mais do que um
amigo, aquele que soube colocar ao
serviço dos outros,o dom e a arte da
generosidade,da cooperação e da so-
lidariedade efectiva.
É sempre algo comovente e difícil
discorrer sobre a vida e a história de
alguém que nos deixa, nessa viagem
sem retorno, a que chamamos mor-
te! Na impreterível separação, fica-
mos ainda mais afectados quando se
trata de um familiar ou de um amigo,
com quem tivemos ocasião de partil-
har pedaços de vida, nas mais diver-
sas circunstâncias da coexistência fa-
miliar, laboral, social, associativa… E
porque as palavras voam, os escritos
permanecem e os exemplos arras-
tam,aqui estamos agora para,através
deste singular testemunho, deixar
vincada justa homenagem a um ho-
mem que devotou boa parte da sua
vida à causa da diáspora portuguesa
radicada na Bélgica; uma dedicação
discreta, mas eficaz, incisiva, persis-
tente,ousada…
Manuel Augusto teve uma infância
particularmente difícil.Ainda criança
já exercia o pastoreio e outras fainas
da vida rural.De espírito arrojado,de-
pressa se desembaralhou do meio
aprisionado a que estava sujeito, ru-
mando até Lisboa, para finalmente
concretizar sonhos, realizar projec-
tos,vencer na vida! Foi com essa for-
ça e vontade,que ingressou numa es-
cola de formação para a Marinha
mercante.Terminou o curso com no-
ta máxima,o que lhe valeu realizar o
grande objectivo de pertencer, por
mérito próprio,à Marinha e à vida do
mar. No exímio exercício das suas
funções - que lhe valeram terminar a
carreira como Oficial da Marinha -
teve oportunidade de percorrer os
cinco Continentes, frequentando os
maiores portos de mar do mundo,
adquirindo conhecimentos e expe-
riências que moldaram a sua perso-
nalidade no sentido da cooperação,
da assistência e da disponibilidade:
atributos e valores que defendia e
que veio a exercer depois da sua bril-
hante carreira profissional, em situa-
ção de aposentado.
Itinerante no mar, mas também em
terra, tinha muito gosto em falar da
Bélgica,que conhecia em pormenor.
Viveu mais de 40 anos na Flandres,
onde se sentia bem.Admirava aquele

povo, expedito e aplicado no tra-
balho; guardava deles excelentes re-
cordações. Em 2007, juntou alguns
amigos para comemorar os seus 50
anos de Bélgica. Momento distinto,
marcante e intenso, pela dinâmica,
pela inteligência e pelo conhecimen-
to que demonstrou,sobre o país que
o acolheu, sim, mas também pela li-
gação afectiva que sentia e alimenta-
va por Portugal, que tão bem conhe-
cia, pisando com os próprios pés to-
dos os recantos da Terra de Santa Ma-
ria! Antuérpia,Bruxelas e Almada,res-
pectivamente, eram - por afinidade
familiar e afectiva - destinos e lugares
da sua preferência.
Numa prévia e meticulosa prepara-
ção, foi a sepultar, com missa de cor-
po presente, na igreja de Sint Lam-
bertus, paróquia de Heverlee, próxi-
mo de Leuven. A família e amigos
agradecem publicamente, a todos
quantos, de formas diversas, se asso-
ciaram à dor e pesar, tomando parte
nos actos religiosos,exaltando assim,
a sua memória. Por entre a inquieta-
ção e sofrimento, foram bálsamo as
tantas manifestações de amizade e
estima, num afectuoso Adeus, emo-
tivo, significante!
Por ter vivido e trabalhado na Bélgica
tantos anos e onde conjugava outras
actividades de teor social, foi deter-
minado proceder à dispersão das
cinzas em solo belga, sinal e teste-
munho de grande significado,que ca-
da um saberá interpretar e avaliar.

Dedicação à Comunidade
portuguesa na Bélgica

“Gosto de pensar que tive alguma
utilidade, junto da diáspora portu-
guesa”.
Ainda no período da pré-reforma,
Manuel Augusto, iniciou sentenciada
e profícua acção em favor da Comu-
nidade portuguesa na Bélgica, que
considerava explorada e sem meios
para se defender e afirmar! Não se
poupou a esforços, recorrendo a
meios e a recursos pessoais para ga-
rantir o devido sucesso naquilo que
empreendia.De muitas lutas em prol
dos seus compatriotas, destaca-se o
seu empenho pessoal na exigência
em obter os primeiros professores
de português na Bélgica, corria a já
longínqua década de 1970.“Foi uma
grande despesa,mas também uma fe-
licidade para mim”, asseverava com
orgulho.
Num complexo terreno de acção, in-
surgia-se com frequência, contra in-
teresses instalados, reprovando, criti-
cando, denunciando… Falava com
relevante autoridade, abarcando o
conhecimento e a convicção. Nas
suas numerosas intervenções, colo-
cava,por norma,o interesse comum,
bem acima de qualquer pretensão
pessoal, aplicando em cada caso, a
destreza e a frontalidade que o carac-
terizava. Intuitivo e habilidoso, não
pactuava com a ambiguidade, nem
com a hipocrisia, que por sinal, tam-
bém encontrava nos flancos da pró-
pria Igreja. - Calar seria consentir, di-
zia. Crente e assíduo na prática da
sua fé, criou laços de profunda ami-
zade e estima com o Padre Doutor
Policarpo Lopes,já falecido e a quem

ajudou nas mais variadas tarefas de
teor associativo/social. Nesse âm-
bito,organizaram conferências de es-
clarecimento com debate,programa-
ram actividades socioculturais de en-
vergadura, confrontaram e partilha-
ram bons pedaços de vida,tudo num
tempo e circunstâncias difíceis.
Duas grandes figuras da história re-
cente,heróis da Diáspora portuguesa
na Bélgica, pouco reconhecidos em
vida: ignorados, censurados, despre-
zados e até perseguidos! Incompre-
ensível realidade, que souberam, ca-
da um a seu modo,ultrapassar e ven-
cer. Tinham em comum, o compro-
misso aliado ao objectivo de apoiar e
promover as pessoas. Foram incan-
sáveis, pagando com a própria vida
alguns esforços mais ousados. Deles
nos ficam eloquentes palavras, o tes-
temunho vivo da cooperação e as
obras que perduram no tempo. Um
legado que devemos honrar e pre-
servar, também expresso no zelo e
vontade na aquisição imóvel que
lhes está inexoravelmente associado.
Terão sido numerosas e singulares as
histórias cumuladas entre os dois
personagens; a do receptor, espelha
bem o afecto e amizade que nutriam,
apesar de algumas divergências pon-
tuais.Assim,numa segunda-feira,bem
cedo, Manuel Augusto faz mais uma
visita ao seu amigo, oferecendo-lhe
um rádio receptor,topo de gama,vin-
do directamente do Japão. Sensibili-
zado, o Padre agradeceu aquele ges-
to, entendido como sinal de comun-
hão fraterna. Faz parte da história
dizer, que pouco tempo depois, os
amigos do alheio profanaram a resi-
dência do sacerdote... e lá se foi a te-
lefonia! Indignado com tão vil acto,
Manuel Augusto voltou a surpre-
ender,trazendo de bem longe um no-
vo modelo de rádio! E deixou o avi-
so: - “a ver se desta vez não lho rou-
bam”!
Meticuloso,gostava de expor as suas
ideias por escrito.A sua opinião apa-
recia em alguns jornais regionais por-
tugueses e na imprensa correspon-
dente à Diáspora,com destaque para
os boletins de informação locais.
Obstinado, não renunciava às suas
responsabilidades nem acalentava o
pernicioso intento dos seus detracto-
res.Porque defendia a justiça e a ver-
dade, protegendo e defendendo os
mais débeis, viria a sofrer reveses, in-
compreensões e ataques inúteis de
alguns iluminados, que agora, prova-
velmente, se manifestam apiedados
com a fatalidade da ocorrência,quiçá
contritos e amedrontados com o es-
pectro da própria morte; para al-
guns, este será o momento de vital
compunção!
Do seu trabalho e compromisso reza
a história,também impresso no regis-
to dos sábios e humildes.Não teve di-
reito a condecorações, nem a qual-
quer outro prémio oficioso. Homem
do Mar,Cidadão do Mundo,dedicado
e solidário terá – disso podemos es-
tar certos – a eterna recompensa de
ter cumprido na terra, os preceitos
que conduzem à Pátria Celeste, para
onde, por caminhos tortuosos e di-
versos, todos caminhamos.
O LusoJornal, de que era assíduo lei-
tor, apresenta à família e amigos as
mais sentidas condolências.
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Derradeira homenagem a Manuel Augusto

Manuel Augusto

D
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Portugal apoia
projetos no âmbito
do Ano Europeu do
Combate à Pobreza
e à Exclusão Social
No âmbito do “Ano Europeu do
Combate à Pobreza e à Exclusão
Social – 2010” a Direcção Geral
dos Assuntos Consulares e Co-
munidades Portuguesas, do Mi-
nistério dos Negócios Estrangei-
ros, pretende apoiar financeira-
mente iniciativas provenientes
das Comunidades Portuguesas
no estrangeiro para promover
campanhas de informação, ex-
posições, debates, conferências,
mesas redondas e outras relacio-
nadas com este tema.
Para isso, elaborou um Regula-
mento que pode ser consultado
na Embaixada de Portugal ou na
internet, através do Portal das
Comunidades Portuguesas,
www.secomunidades.pt - sec-
ção Apoios, o qual prevê que as
Associações, Federações legal-
mente constituídas, grupos de
cidadãos portugueses ou portu-
gueses e estrangeiros, podem
apresentar projetos que se en-
quadrem nos objectivos desta
iniciativa, tais como:“fomentar o
bem-estar social, o bem-estar
das crianças e a igualdade de
oportunidades para todas as
pessoas, fomentar a sensibiliza-
ção no combate à pobreza, fo-
mentar a participação das pes-
soas com experiência da pobre-
za e da exclusão social”.
O prazo para a apresentação das
candidaturas decorre até 1 de
março e devem ser enviadas pa-
ra a Direcção-Geral dos Assun-
tos Consulares e Comunidades
Portuguesas, avenida Visconde
Valmor, n° 19, 5° andar, 1049-
061 Lisboa.

Homenagem do PSD Bruxelas
Nestes momentos de tristeza,é justo prestar homenagem ao Sr.Manuel
Augusto, militante do PSD das primeiras horas e consciência viva da
emigração portuguesa junto da secção PSD Bruxelas.
Apraz-me destacar a frontalidade com que pugnava pelos interesses
dos Portugueses a residir no estrangeiro. Foi sempre exemplar a cora-
gem com que denunciou e resolveu os problemas da emigração portu-
guesa. Lúcido e pragmático, interpelava tudo e todos, com a mesma
convicção e audácia, sejam eles cidadãos, Deputados ou Ministros.
Com um sentido apurado das responsabilidades, falava em nome de
uma causa, a “sua” causa.
Pessoas como o Sr. Manuel Augusto prestigiam o país e as
Comunidades portuguesas. Na sua vida, granjeou o respeito e admira-
ção de todos.
Guardarei para sempre a memória de um Humanista determinado, de
ideias e convicções.

■ Alfredo Sousa de Jesus / PSD Bruxelas

Offre d’emploi

Recherche: Gens de Maisons
couple interne, sans enfant, pour
entretien et cuisine,du jeudi matin
au lundi soir, dans appartement de
standing à Knokke (Belgique).
Bonne présentation, expérience et
références exigées.
Logement: studio indépendant.

Contact:
Mme F.Verse
par e-mail: fverse@ccchar.be
ou par tél: 071.60.60.75

LusoJornal
www.lusojornal.com

0485 89 84 09



Crónica de opinião

Livre circulação de
Cabo-verdianos na
Europa

Na qualidade de Deputado Na-
cional do Movimento para a
Democracia (MpD) de Cabo
Verde, eleito pelo Circulo Elei-
toral da Europa e do Resto do
Mundo, e Vice-Presidente do
Grupo Parlamentar, enderecei
uma carta, no dia dia 5 de feve-
reiro, a Sua Excelência o Mi-
nistro dos Negócios Estrangeiros
e Comunidades, manifestando al-
gumas preocupações sobre a
Diáspora cabo-verdiana na Euro-
pa.
Neste quadro, propus-lhe que na
negociação com a Delegação da
União Europeia que se encon-
trava no país nessa altura, seja
considerado e incluído o tema
mobilidade dos Cabo-verdianos,
não apenas em relação àqueles
que residindo em Cabo Verde
poderão vir de forma seletiva
emigrar para o Espaço Europeu,
mas também, permitir aos Cabo-
verdianos que já residem na
Europa a possibilidade de livre
circulação por razões profissio-
nais para países da União que
fazem o “Arco” Schegen.
E, em alternativa que considere e
adicione um outro tema que
parece politicamente prioritá-
rio!.. que seja pedido formal-
mente a inclusão de uma adenda
de negociação no dossier de
Parceria para a Mobilidade rela-
tiva à regularização dos imigran-
tes Cabo-verdianos em França e
que seja permitido o seu livre
exercício profissional nesse país.
A minha preocupação vem na
sequência de informações veicu-
ladas pela imprensa cabo-ver-
diana, que uma Delegação da
União Europeia encontrava-se
em Cabo Verde para dar sequên-
cia negocial ao Acordo de Par-
ceria para Mobilidade entre a
República de Cabo Verde e a
União Europeia.
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Um envolvido no alegado plano para
burlas de milhões a bancos, sofre de
Perturbação Delirante,que diminui a
responsabilidade criminal,e a Justiça
quer saber se a maleita também afeta
o principal arguido, que se auto inti-
tulava “Príncipe da Transilvânia”.
Os dois homens,ambos de nacionali-
dade belga, estão acusados pelo
Departamento Central de Investiga-
ção e Acção Penal (DCIAP) de engen-
drarem, em colaboração com um
português, um plano para ludibriar
bancos, autarquias e empresas portu-
guesas,a partir de falsas intenções de
investimento numa fábrica de aviões.
Um dos arguidos - o auto declarado
“príncipe” Tristan Jacques Gillot -
está preventivamente em Caxias e
acusado de um total de cinco crimes
de burla qualificada, dois deles na
forma consumada, bem como de
dois crimes de uso de documento
falsificado.
O seu alegado cúmplice, Christian

Decot, igualmente preso preventiva-
mente e que se apresentava junto
das potenciais vítimas como “Cava-
leiro do Principado da Transilvânia”,
está acusado por sete crimes de bur-
la qualificada (cinco consumados e
os restantes tentados),três crimes de
burla simples consumada e três de
uso de documento falsificado.
De acordo com fonte ligada ao pro-
cesso, um exame forense refere que
Christian Decot padece de Pertur-
bação Delirante do tipo Grandiosos,
considerada grave e que,na avaliação
do DCIAP, lhe pode conferir uma
imputabilidade diminuída. Ainda de
acordo com o Ministério Público, o
“príncipe” adota comportamentos
indiciadores da mesma patologia,
mas a respetiva perícia psiquiátrica
está ainda por concluir.
No âmbito das duas das suas “histó-
rias fantasiosas e bem urdidas”, os
dois arguidos apresentaram “docu-
mentos forjados” em bancos portu-

gueses para obterem garantias ban-
cárias ou transferência de fundos
que em rigor não tinham.
Christan Jacques Gillot é um cidadão
belga que completa 39 anos no pró-
ximo dia 24 e que era delegado co-
mercial em Paris antes de ser detido à
ordem deste processo no estabeleci-
mento prisional de Caxias. Era apre-
sentado como Príncipe da Transil-
vânia e herdeiro de uma imensa for-
tuna, parte da qual estaria disposto a
aplicar no suposto projeto.Para refor-
çar a sua suposta idoneidade, apre-
sentava-se ainda como “Kig Bathor of
Indus Valley” e grande oficial da
“Order of the Golden Hord”.
O coarguido Christian Decot, 44
anos,é um reformado da Força Aérea
que, antes de ser detido em Caxias à
ordem deste processo, tinha residên-
cia em Ponte de Sor.Junto das poten-
ciais vítimas, apresentava-se como
“cavaleiro do Principado da Transil-
vânia”e detentor de várias condeco-

rações.
Decot assumia ainda, perante poten-
ciais vítimas,a condição de represen-
tante legal da FalconWings - Produ-
ção de Aviões Lda, da sua subsidiária
FalconWings II e da sucursal portu-
guesa da SCWAL, SA, uma sociedade
de direito belga. Eram todas empre-
sas de fachada,conforme a investiga-
ção do processo veio a apurar.
Os dois belgas gizaram o plano em
agosto de 2005 e, para a sua execu-
ção, contaram com a colaboração, a
partir de abril de 2006,de Rui Herda-
dinha, um consultor de 34 anos resi-
dente em Arraiolos, único arguido
português do processo.
Após a descoberta do estratagema,
Gillot fugiu para o estrangeiro, mas
Decot continuou o plano e ambos
continuaram a estabelecer contactos
e a cooperarem.As burlas só termina-
ram com a detenção de Decot, em
10 de fevereiro do ano passado,e do
“Príncipe”,15 dias depois.

Dois cidadãos belgas esperam julgamento em Portugal

www.lusojornal.com

O dirigente do PSD Paulo Rangel
tomou a palavra no Parlamento Eu-
ropeu para manchar a imagem de
Portugal. Corei de vergonha, não
pelo conteúdo das suas afirma-
ções, que não fazem nenhum sen-
tido, mas pelo imenso mal que fez
à imagem e auto-estima do país e
de todos os Portugueses. Imagino
os Eurodeputados austríacos e sue-
cos a pensar:“Estes do Sul não têm
emenda”, ou os romenos e búlga-
ros a cogitar,“Bom, estes ainda são
pior que nós…”.

Dizer perante Parlamentares de 27
países que “Portugal já não é um
Estado de Direito” ou que falta
liberdade de expressão quando a
imprensa faz e diz o que lhe ape-
tece e está na mão de grandes gru-
pos económicos essencialmente li-
gados à direita, é de um populismo
e mistificação verdadeiramente
inacreditável, mas que tem um
efeito tão nefasto para a nossa ima-
gem como os destemperos das
agências de rating quando se pro-
nunciam sobre as nossas contas
públicas.
As Comunidades portuguesas espa-
lhadas pelo mundo percebem bem
a importância de, no exterior, de-
fendermos o nosso país, seja em
que circunstância for. Cada portu-
guês ou luso-descendente sabe me-
lhor que ninguém como é impor-

tante não darmos motivos aos es-
trangeiros para nos olharem por
cima do ombro, quantas vezes para
esconder os seus próprios proble-
mas nacionais.Portugal,como qual-
quer outro país, tem os seus pro-
blemas, mas também as suas virtu-
des. Não somos nem mais nem me-
nos do que outros países e povos e
é isso que os nossos compatriotas
precisam de interiorizar. É deplorá-
vel que líderes políticos procurem
atingir os seus fins pessoais à custa
da imagem externa do país e da
nossa auto-estima colectiva.
Em política não pode valer tudo.Há
fronteiras, que estão na seriedade
dos argumentos e na defesa do
nosso bom nome. As representa-
ções diplomáticas em Bruxelas e
em Portugal devem achar estranho
este espectáculo terceiro-mundista

de agitação e instabilidade.
É que aquele tipo de argumentos
pesa na decisão de potenciais in-
vestidores estrangeiros, nas opções
de turismo e,de uma maneira geral,
na forma como o país e cada portu-
guês é visto. O candidato a líder do
PSD foi infeliz e revelou falta de
dignidade para representar
Portugal perante a comunidade
internacional como faz no Parla-
mento Europeu.
Perante as dificuldades impostas
pela crise económica e financeira
que afecta todos os países sem ex-
cepção, exigir-se-ia uma atitude res-
ponsável que não lesasse os nossos
interesses colectivos.Só que Rangel
não olha a meios para atingir os
seus fins. Nem se percebe como é
que pode ter aspirações a represen-
tar e a falar em nome de Portugal.
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A imagem de Portugal
■ Paulo Pisco

Deputado (PS)
eleito pelo

círculo eleitoral
da Europa

Portugal tem hoje na sua língua e na
sua cultura, um dos mais importan-
tes instrumentos de afirmação inter-
nacional e de promoção dos valores
que há séculos formam a nossa iden-
tidade como povo de cariz universa-
lista.Não nos esqueçamos que foram
os Portugueses que com o seu espí-
rito de aventura e vontade de saber o
que havia para além do que a vista
alcança que lançaram o projecto das
Descobertas e com ele ergueram a
primeira pedra da Globalização de
que tanto se fala nestes tempos cha-
mados da modernidade.
De facto, o português com cerca de
230 milhões de falantes no Mundo
assume-se hoje como a sexta língua
mais falada a nível planetária e a ter-
ceira a nível da Europa Ocidental. É
uma mais valia que realmente não

podemos desperdiçar e que, ao
invés,devemos utilizar como um fac-
tor potenciador da imagem de
Portugal no Mundo e de capitaliza-
ção de vantagens para o nosso país.
Torna-se assim importante consoli-
dar a Lusofonia, mesmo que com
pequenos passos, de uma forma sus-
tentada e pensada para alicerçar de
forma consistente um espaço lusó-
fono que poderá começar por se sus-
tentar nos três pontos que exponho
a seguir.
Primeiro, os milhões de Portugueses
da Diáspora assumem, neste contex-
to um papel fundamental, sendo ver-
dadeiros embaixadores da língua e
da cultura portuguesa, tornando-se
indispensáveis para um Portugal que
cada vez mais tem o discurso da
necessidade da via da internacionali-
zação da sua economia. É por isso
que,na minha actividade política,me
tenho batido de uma forma inces-
sante pela defesa e manutenção do
ensino da língua e cultura portugue-
sa no estrangeiro. É uma tese que te-
nho apadrinhado e procurado trans-
mitir em todas as minhas actividades

políticas.
Num segundo plano, mas também
muito importante, destaco a Comu-
nidade de Países de Língua Portugue-
sa (CPLP) que assume um papel bas-
tante decisivo na defesa do espaço
da lusofonia sendo uma câmara am-
plificadora dos esforços de Portugal
para defender o Português nos diver-
sos fóruns internacionais e para pro-
mover uma verdadeira diplomacia
lusófona.
Nesse sentido, os Deputados portu-
gueses deram mais um passo no sen-
tido da consolidação deste espaço da
Lusofonia ao aprovar um Projecto de
Resolução que aprova a entrada da
Assembleia da República na Assem-
bleia Parlamentar da CPLP (AP-CPLP)
com o objectivo de reforçar as rela-
ções entre os diversos parlamentos
nacionais dos Estados-membros da
CPLP e, dessa forma, contribuir tam-
bém para uma consolidação do
Estado de Direito e dos valores da
Democracia.
Finalmente, não posso deixar tam-
bém de destacar aqui o facto da
Comissão de Negócios Estrangeiros

e Comunidades Portuguesas da
Assembleia da República,da qual sou
membro efectivo, ter decidido, por
unanimidade,que todos os trabalhos
decorrem em língua portuguesa,
mesmo quando se venha a receber
uma qualquer delegação estrangeira.
É um importante sinal que se trans-
mite da vitalidade e força da nossa
língua.Estamos no Parlamento nacio-
nal devemos falar português!
Penso que estes pequenos passos
concretos que acabei de referir, são
verdadeiramente importantes para
defender a nossa língua,preservando
o seu valor e aumentando as suas
potencialidades como factor de
expansão da cultura portuguesa.
Conjugando estes três factores
Diáspora, CPLP e defesa da língua
portuguesa no Parlamento Nacional
– acho que estaremos a contribuir
verdadeiramente para a defesa da
consolidação da Lusofonia, o que
trará evidentes benefícios para Por-
tugal e para todos os portugueses
que residem no estrangeiro.

■  
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Pequenos passos para a consolidação da Lusofonia
■  Carlos

Gonçalves

Deputado (PSD)

■  Miguel Cruz
Sousa

Deputado (MpD)
em Cabo Verde)
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Tomás Quitério
vai receber
em Bruxelas
o Prémio de
Jovens Tradutores

Tomás Quitério, de 17 anos, é o
vencedor português do concur-
so “Juvenes Translatores” (jovens
tradutores, em latim), mas a tra-
dução não seduz o estudante,
que no futuro gostaria de traba-
lhar na União Europeia “como
Deputado”.
“Não gostaria de ser tradutor,
mas Eurodeputado ou alguma
função que pudesse mudar algu-
ma coisa” disse à Lusa o autor da
melhor tradução apresentada pe-
las escolas portuguesas.
Aluno do Colégio Rainha D. Leo-
nor, em Caldas da Rainha,Tomás
Quitério foi um dos cinco alunos
que respondeu ao desafio lan-
çado pelo professor de inglês, Ri-
cardo Morais. De entre mais de
meia centena de escolas partici-
pantes, a tradução de Tomás Qui-
tério foi selecionada como a me-
lhor do país.
Mas para o jovem de 17 anos,
que no ano passado terminou o
ano letivo com média de 17,6,
traduzir as quatro páginas sobre
a União Europeia (EU) “foi bas-
tante fácil”.
“Havia algum vocabulário que
não conhecia, mas podíamos re-
correr a um dicionário e acabei
por ser dos primeiros a acabar”
conta.
Aluno de 18 a inglês,Tomás Qui-
tério desconhece ainda qual o
prémio que lhe será atribuído a
25 de março, em Bruxelas. Mas
“conhecer Bruxelas e o funcio-
namento da UE” é já uma com-
pensação para o jovem que ad-
mite ter aspirações a uma car-
reira política,“quem sabe no Par-
lamento ou na Comissão Euro-
peia”.
Tomás Quitério falava após os
tradutores da representação da
Comissão Europeia em Portugal,
Luís Pedro Correia e Luís Morei-
ra, visitarem o Colégio Rainha D.
Leonor para felicitar o aluno
vencedor. O concurso “Juvenes
Translatores” destina-se a estu-
dantes de 17 anos em toda a
União Europeia (UE) e põe à
prova competências de tradução
em qualquer língua oficial.
O concurso foi realizado simulta-
neamente em todos os Estados-
membros a 24 de novembro de
2009 e concorreram 599 escolas
da UE. Foram entregues 2.253
traduções, abrangendo todas as
línguas oficiais e 139 combina-
ções linguísticas.
O prémio e um certificado serão
entregues aos 27 vencedores -
um por Estado-membro - pela
Comissária para a Educação, Cul-
tura, Multilinguismo e Juventu-
de,Androulla Vassiliou.

Ex-Cônsul em Antuérpia salvou milhares de vidas em Bordeaux

Fundação Aristides de Sousa Mendes desafia arquitetos
a fazerem projeto para casa do ex-Cônsul
A Fundação Aristides de Sousa
Mendes vai desafiar arquitetos a
fazerem um projeto de recupera-
ção da Casa do Passal, em Cabanas
de Viriato, distrito de Viseu, onde
o ex-Cônsul de Portugal em Bor-
deaux viveu e chegou a receber
dezenas de refugiados.
Era na casa de Cabanas de Viriato
que o cônsul - que em Bordeaux
salvou milhares de refugiados do
Holocausto - costumava passar fé-
rias na companhia dos 14 filhos e
da primeira esposa, Angelina,
tendo aí também vivido alguns
anos antes da sua morte com a se-
gunda mulher, a francesa Andrée
Cibial.
Depois de mais uma época de
chuvas, a casa encontra-se em ris-
co de ruir e os buracos cada vez
maiores no telhado e nas paredes
tornam mais difícil perceber
como seria no tempo em que era
chamada de “Palácio”.
“Está muito degradada, quase que
é até um milagre ela manter-se em
pé, porque o telhado está em
completa ruína. Pensávamos que
já este inverno cairia”, afirmou à
agência Lusa Luís Fidalgo, Admi-
nistrador da Fundação. Contou
que, ainda há menos de um ano, o
então Ministro da Cultura António
Pinto Ribeiro e o Embaixador de
Israel em Portugal visitaram a ca-
sa (classificada Monumento Na-
cional em 2005) e se mostraram
impressionados com o seu esta-
do.
“O senhor Ministro deu aqui um
grande impulso à porta desta
casa, dizendo que queria o pro-
jeto para estar pronto em três me-
ses. Entretanto, ele também saiu
do ministério e com reestrutura-
ções na própria Direção Regional
da Cultura (DRCC) parece-me
que o próprio arquiteto (respon-

sável pelo projeto) já não está”,
lamentou.
Por considerar que a Fundação
não pode ficar de braços cruza-
dos e agarrada “a um projeto que
não anda do Ministério da Cultu-
ra”, na semana passada Luís Fidal-
go propôs aos restantes membros
que partissem “para outros camin-
hos”.
“Fiquei de fazer contactos com
duas ou três personalidades dessa
área no sentido de saber da sua
sensibilidade para abraçar esse
projeto e esperamos a breve pra-
zo ter algumas novidades”, con-

tou, acrescentando que com o
projeto feito, quer a Câmara Mu-
nicipal de Carregal do Sal, quer a
Fundação poderão candidatar-se a
fundos comunitários.
Em agosto do ano passado, pre-
vendo este inverno, a Fundação
propôs à DRCC fazer “uma inter-
venção no sentido de aliviar as
cargas do telhado, tirar algumas
telhas”. No entanto, o parecer não
foi favorável, propondo a DRCC
“fazer uma cobertura autopor-
tante fixa que preservasse a casa,
mas que os custos seriam na
ordem dos 350 mil euros. Mas nin-

guém diz quem é que os suporta,
considerando que a Fundação
não tem neste momento qualquer
recurso financeiro”, afirmou Luís
Fidalgo.
O Administrador, que é também
vice-Presidente da autarquia, lem-
brou que um estudo prévio já ela-
borado estimava que “o custo do
restauro e das obras seria da
ordem do meio milhão de euros”,
valor que considera “muito pouco
significativo para um investi-
mento deste tipo”.
O objetivo é transformar a Casa
do Passal num espaço que dê a
conhecer a importância do Côn-
sul português na história e os
valores que ele representa.“É um
investimento no interior, na cul-
tura e sobretudo naquilo que é
uma obra que em termos regio-
nais e nacionais se impõe como
um dever de Estado. Acho que o
Estado português deve isso para
aliviar a injustiça que caiu tam-
bém sobre Aristides de Sousa
Mendes e toda a família”, frisou.
Contactado pela Lusa, o Diretor
Regional de Cultura, António Pe-
dro Pita, remeteu para mais tarde
esclarecimentos sobre a situação.

Casa do Passal, onde viveu Aristides de Sousa Mendes
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Gent: Martifer Solar
em destaque na Feira Intersolution
A Martifer Solar esteve presente na
segunda edição da Feira Intersolu-
tion, na Expo Flandres, em Gent. A
única feira de energia solar na
Benelux teve lugar nos dias 14, 15 e
16 de janeiro e recebeu aproximada-
mente 5.000 visitantes profissionais
vindos de todo o mundo.
O stand da Martifer solar ocupou
uma posição estratégica no certame
da feira, tendo recebido ao longo dos
três dias um elevado fluxo visitantes
interessados em estabelecer relações
estratégicas, evidenciando a posição
de líder internacional da Martifer no
sector da energia solar.
A Martifer teve assim oportunidade
de mostrar algumas das suas obras já
realizadas a nível nacional e interna-
cional, e as inovações tecnológicas
desenvolvidas, sendo que o smart
park ocupou um lugar de destaque.
As soluções oferecidas aos potenciais
clientes destacaram-se dos 94 exposi-
tores de todo o mundo presentes no
certame da feira,na medida em que a
Martifer oferece “serviços integra-
dos”,que vão desde a fabricação dos
painéis, à sua integração e manuten-

ção no projecto.A Martifer Solar apre-
sentou também na feira de Gent o
seu novo sistema de fixação de estru-
turas sob telhado,“uma solução com-
pletamente desenvolvida pela Marti-
fer Solar Belgium que emprega uma
estrutura gravitacional que não
necessita de perfuração, este sistema
evita melhores obras nos telhados e
assegura a segurança das superfícies
evitando com isso possíveis infiltra-
ções de água e humidade”.
Ricardo Meireles, Country Manager
da Martifer Solar na Bélgica, faz um
balanço bastante positivo da partici-
pação na feira e afirma que “é impor-
tante que a Martifer se destaque no
panorama internacional das empre-
sas de energias fotovoltaicas, sendo
uma mais-valia poder mostrar o
Know how da Martifer aplicado nos
diversos projectos, aos potenciais
clientes que nos visitaram”.
A Martifer é um grupo multinacional
com mais de 3.000 colaboradores e
atividade centrada nos sectores da
construção metálica e das energias
renováveis.A Martifer é líder no mer-
cado ibérico da construção metálica,

e ambiciona atingir uma posição de
liderança em outros mercados sele-
cionados, nomeadamente Europa
Central e Angola.
No sector das energias renováveis, a
Martifer quer afirmar-se como produ-
tor integrado de soluções chave-na-
mão para os segmentos eólico e
solar. Ainda no campo das energias
renováveis,a Martifer atua como pro-
motor de projetos de geração elé-
trica,gerindo um conjunto de partici-
pações em projetos em diferentes
estádios de desenvolvimento.
A Martifer SGPS, SA é a holding do
Grupo e está cotada na Euronext
Lisbon desde junho de 2007. Em
2008, os proveitos operacionais das
suas actividades nucleares ascende-
ram a 650 milhões de euros.
A Martifer Solar, empresa do Grupo
para a energia solar, está consolidada
em Itália, Grécia, Bélgica, Portugal,
França, Espanha e Estados Unidos.
Em 2008 participou na implementa-
ção de cerca de 40 MW de energia
solar fotovoltaica na Europa.

■  

belgica@lusojornal.com

Cônsul Geral em Antuérpia
durante 9 anos
Em 1929 Aristides de Sousa Mendes foi nomeado Cônsul-Geral de
Portugal em Antuérpia (naquela altura havia Consulado-Geral naquela
cidade) mas também tinha acreditação no Luxemburgo. Viveu 9 anos
em Antuérpia (antes de ser transferido para Bordeaux) com a esposa e
os seus 13 filhos. Cinco dos seus filhos frequentavam ao mesmo tempo
a Universidade na Bégica, e todos tinham aulas de música e de dança.
O ex-Cônsul mandou mesmo fabricar um carro especial, protótipo, de
marca Ford, com 15 lugares, para transportar toda a família. É escusado
dizer que não passava despercebido em Antuérpia.

Aristides de Sousa
Mendes
Aristides de Sousa Mendes foi
Cônsul de Portugal em Bor-
deaux durante a Segunda Guer-
ra Mundial. Em 1940, salvou mil-
hares de refugiados do Holo-
causto, muitos judeus, passando-
lhe vistos para sairem de França.
Acabou na miséria depois de
Oliveira Salazar o ter “castigado”
por não cumprir as suas ordens,
expulsando-o da carreira diplo-
mática.

Bruges: Portugal na
Semana Ibero-ame-
ricana do Colégio
da Europa

Como já é tradição do Colégio da
Europa em Bruges,os estudantes ibe-
ro-americanos da promoção 2009-
2010 organizam entre o dia 12 e 17
de abril a “Semana Ibero-Americana”.
“O objectivo deste evento (sem fins
lucrativos) é o de transmitir uma am-
pla visão das diferentes realidades
deste grupo de países não só ao cor-
po docente,aos funcionários,mas so-
bretudo aos estudantes (actuais e an-
tigos) do Colégio da Europa”disse ao
LusoJornal José Pedro Salgado dos es-
tudantes portugueses da promoção
2009-2010 do Colégio da Europa em
Bruges.Na edição deste ano,os países
participantes são a Argentina,o Brasil,
a Colômbia, a Espanha, o México e,
naturalmente,Portugal.
“No que toca à participação portu-
guesa estamos, naturalmente, a em-
preender todos os esforços para que
as nossas empresas,associações e ou-
tras instituições tenham um protago-
nismo especial”disse o representante
dos estudantes.
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A jovem fadista Raquel Tavares
passou pela Bélgica numa digres-
são de 10 espetáculos por salas
todas completamente cheias a
aplaudir e obrigando a fadista a
regressar várias vezes ao palco.
Numa entrevista ao LusoJornal,
Raquel Tavares fala-nos do seu
precurso artístico assim como
desta sua passagem pela Bélgica.

Lusojornal: Quando começou
a cantar fado?
Raquel Tavares: Uuiiiiii, comecei
muito pequenina, tinha 5 anos e
no dia 7 de abril 20 anos. Foi com
essa idade que cantei fado pela
primeira vez. Tudo aconteceu de
uma forma muito espontânia até
porque costumo dizer que não
fui eu que escolhi o fado, foi o
fado que me escolheu a mim.
Claro que eu não tinha maturi-
dade nem autonomia para esco-
lher o que quer que fosse. Então
ouvi aquela música uma ou duas
vezes e pedi à minha mãe para
me ensinar mais uma ou duas mú-
sicas e numa certa noite, numa
coletividade no Alto Pina, a minha
mãe levou-me, cantei dois fados, e
nunca mais parei.
Lusojornal: Quando se tornou
profissional?
Raquel Tavares: Até aos 14 anos,
participei em vários concursos,
concorri em tudo o que havia pa-
ra concorrer, até que ganhei a
Grande Noite do Fado. Corri o
país pelos sítios mais incríveis,
pelas tasquinhas, o bom fado
vadio e essa é a minha escola, é o
Bairro.Aos 16 anos tornei-me pro-
fissional.
Lusojornal: Qual foi a pri-

meira Casa de fados onde can-
tou?
Raquel Tavares: A primeira foi na
Adega Machado, com 12 anos, de-
pois veio o Luso.
Lusojornal: Vem de família de
fadistas?
Raquel Tavares:A minha mãe mui-
to nova cantava mas nunca exer-
ceu essa influência em mim. Mas
sei que também não foi daí que
veio o bichinho porque eu nem
pouco mais ou menos sabia que
ela tinha cantado. Só uns anos
mais tarde é que ela me disse que
tinha cantado.
Lusojornal: Nasceu em Alfa-
ma?
Raquel Tavares: Não, eu nasci no
Alto Pina, vivo em Alfama. A mi-

nha mãe é do Bairro Alto, o meu
pai da Mouraria. Mas é verdade
que o meu bairro do coração, é
Alfama.
Lusojornal: Com que idade
gravou o primeiro disco?
Raquel Tavares: Com 18 anos
Lusojornal: O nome do segun-
do disco é “Bairro”, porquê?
Raquel Tavares: Porque Bairro é a
minha escola, a minha essencia, é
de onde eu venho, do meio do
povo, do meio das gentes. É essa
mensagem que quero passar às
pessoas.
Lusojornal: Já passou por
vários países?
Raquel Tavares: Sim, já corri um
pouco por toda a Europa.
Lusojornal: Já tinha vindo a

Bélgica?
Raquel Tavares: Sim, já tinha vindo
cá.
Lusojornal: Como correu esta
digressão aqui na Bélgica?
Raquel Tavares: Foram 10 concer-
tos, salas sempre cheias, público
muito entusiasta, a meu ver é um
pouco diferente... eles estão até
ao fim a por à prova, só aí é que
explodem, é magnífico. É um po-
vo muito culto, muito peculiar,
muito exigente. É maravilhoso.
Lusojornal: Consegue dar-nos
um ou uma fadista da sua pre-
ferencia?
Raquel Tavares: Beatriz da Concei-
ção.

Raquel Tavares ganhou a Grande
Noite do Fado em 1997 com ape-
nas 12 anos.
Ainda antes de lançar o seu pri-
meiro disco foi atração nacional
em 2005 na revista “Arre Potter
que é de mais”, no Teatro Maria
Vitória.
Em 2006 lançou o seu primeiro
álbum “Raquel Tavares”, também
ainda nesse ano recebeu o Pré-
mio Revelação Amália Rodrigues.
Em 2008 lançou o seu segundo
álbum “Bairro”.
Já passou por várias Casas de fa-
do: Senhor Vinho,Arcadas do Faia,
Café Luso,Adega Machado,Adega
Mesquita, sendo agora uma pre-
sença regular na Casa dos Condes
de Linhares “Bacalhau de Molho”.

■  Paulo Carvalho

www.myspace.com/raqueltava-
res

Fadista deu dez concertos com salas cheias

Fado: Raquel Tavares (en)cantou na Bélgica

Raquel Tavares
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LusoJornal
Andorra vai
nascer na
próxima semana

Vai ser lançado no próximo dia 2
de março, no Principado de
Andorra, a primeira edição do
LusoJornal Andorra, um jornal
quinzenário, de informação de
proximidade dirigido aos Portu-
gueses residentes no país.
Em França, o LusoJornal foi cria-
do em setembro de 2004, é se-
manário, e tem actualmente
cerca de 35.000 leitores por
semana.“Hoje somos o jornal de
referência na Comunidade por-
tuguesa de França. Conseguimos
mostrar que a Comunidade por-
tuguesa radicada neste país é
extremamente rica em eventos e
em notícia” diz Carlos Pereira,
Diretor do LusoJornal. “Conse-
guimos mostrar que é possível
fazer um jornal gratuíto, com
qualidade e com pouca publici-
dade”.
Em 2005 foi lançado o LusoJor-
nal Bélgica, um jornal mensal
num país onde não existe qual-
quer outra publicação regular na
Comunidade portuguesa.
Em Andorra residem atualmente
cerca de 14.000 Portugueses.
“Num país com 80.000 habitan-
tes, a Comunidade portuguesa
representa 16% da população.
Há mesmo quem diga, que repre-
sentamos cerca de 25% da popu-
lação ativa” afirma José Luis
Carvalho, Diretor Executivo do
LusoJornal para Andorra. “A Co-
munidade é bem considerada no
Principado, como aliás ficou
provado pela solidariedade de-
monstrada aquando do trágico
acidente que vitimou Portugue-
ses que trabalhavam no viaduto
“dels dos Valires”.
O LusoJornal Andorra será bilin-
gue, em português e em catalão.
“O LusoJornal tem uma forte
vertente pedagógica e a utiliza-
ção do catalão permitirá uma
melhor integração linguística”
refere José Luis Carvalho. “O
idioma catalão também permi-
tirá mostrar à sociedade andor-
rana o dinamismo da nossa Co-
munidade”.
“Quero acreditar que o LusoJornal
vai contribuir para a coesão social,
permitirá dispor de uma outra ver-
tente informativa e provocará que
se renove o interesse pela atuali-
dade, o conhecimento e a integra-
ção desta Comunidade no país”
escreve o Primeiro Ministro de
Andorra Jaume Bartumeu.
O LusoJornal Andorra vai ser apre-
sentado alguns dias antes da visita
de Estado do Presidente da Re-
pública Portuguesa,Aníbal Cavaco
Silva, ao Principado de Andorra.“É
um momento importante para o
relacionamento entre os dois paí-
ses, e pensámos que é oportuno
lançar nessa altura um jornal que
também tenha essa vocação bilate-
ral entre Andorra e Portugal” ex-
plica Carlos Pereira.
O lançamento do LusoJornal An-
dorra vai ter lugar no dia 2 de
março, na sede do Andbanc, em
Escaldes-Engordany.
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O novo Acordo
Ortográfico
Numa altura em que o LusoJornal
aplica já o novo Acordo ortográfico,
consideramos importante esclare-
cer os leitores sobre o que efetiva-
mente mudou.

Com a inclusão do k, do w e do
y o alfabeto passa a ter 26 letras.
Usam-se em nomes próprios e seus
derivados (Kant, Wagner, wagne-
riano); Unidades monetárias (kwan-
za, yuan); Símbolos e siglas Km, kg;
Topónimos e seus derivados (Wa-
shington, kuwaitiano); Desportos
(windsurf).

Passam a escrever-se com mi-
núscula:
Os nomes dos dias da semana
(segunda-feira, domingo, etc); os
nomes dos meses (janeiro, dezem-
bro, etc); os nomes dos pontos car-
deais (norte,oeste, etc)

O que não se pronuncia, não se
escreve:
Desaparecem as consoantes mudas
integrantes, como por exemplo,de:
- Cc (colecionador, direcional, lecio-
nar). Mas mantém-se: perfeccionis-
mo, faccioso
- Cç (ação, coleção, correção, prote-
ção, reação). Mas mantém-se: con-
vicção, fricção
- Ct (ato,atual,coletivo,direto,exato,
objetivo, projeto). Mas mantém-se:
contactar, convicto, intelectual, pac-
to,bactéria
- Pc (anticoncecional,dececionante,
excecional). Mas mantém-se: egíp-
cio,núpcias
- Pç (adoção, deceção, conceção).
Mas mantém-se: corrupção,opção
- Pt (adotar, batismo, ótimo). Mas
mantém-se: (adepto, apto, repto)
Por outro lado, há alguns casos em
que, havendo oscilação na pronún-
cia das sequências consonânticas,
admite-se a dupla grafia:
aspecto/aspeto, caracteres/carate-
res, característica/caraterística, fac-
to/fato, infectar/infetar, sector/setor,
concepção/conceção, corrup-
to/corruto, recepção/receção, cac-
to/cato, súbdito/súdito, amígda-
la/amídala, omnipotente/onipoten-
te.

Supressão de acentos gráficos:
- Nos verbos da 2° conjugação, 3°
pessoa do plural do presente do in-
dicativo ou do conjuntivo: Creem,
deem, leem,veem, reveem
- Nas palavras graves com ditongos
‘oi’:Asteroide,heroico, jiboia,...
- Do acento grave em palavras
homógrafas: para (parar) e para
(preposição); pela (pelar) e pela
(substantivo), pelo (pelar) e pelo
(substantivo); coa (coar) e coa (to-
pónimo). Mas: paramos e parámos;
pôde e pode;pôr e por

Supressão do hífen nos seguin-
tes casos:
- Prefixo terminado em vogal e ele-
mento seguinte começado por r ou
s (Antirreligioso, autorrádio, autos-
serviço, contrarrelógio, microssis-
tema,minissaia, semisselvagem)
- Ligação de proposição de com for-
mas monossilábicas do presente do
indicativo do verbo haver (Hei de,
hás de,hão de)

[...]

Sexta edição do evento no Tour&Taxis

Carnabruxelas 2010: A festa brasileira naturalizada belga
Mais de três mil pessoas lotaram o
espaço de eventos Tour&Taxis no
passado dia 13, segundo sábado de
fevereiro, na sexta edição do Carna-
bruxelas.
A festa começou oficialmente às
21h00 e contou com a presença de
pessoas de várias nacionalidades
europeias e até mesmo de outros
continentes como África e América
Central, que souberam abrilhantar,
esse que é o maior símbolo da cul-
tura popular brasileira,o Carnaval.
O acontecimento prolongou-se para
além das quatro horas da manhã,
com a grande maioria dos foliões ex-
tremamente empolgados com a ani-
mação e o ritmo contagiante da mú-
sica popular brasileira.
Este ano a organização resolveu
investir nos artistas profissionais lo-
cais, apresentando grupos de pago-
de, as fanfarras típicas do Rio de
Janeiro, os grupos de Axé típicos da
Bahia, sem esquecer a energia e a
força da dança brasileira.
A ideia inicial do Carnabruxelas par-
tiu da cantora e intérprete Dioni

Costa e teve o apoio imediato de seu
marido Augusto e do amigo Paulinho
da Cuíca. “Não havia um Carnaval
brasileiro em Bruxelles, ainda mais
em pleno inverno, foi a ideia do ano

e hoje é o maior evento brasileiro na
Bélgica”, enfatizou ela.
Segundo os organizadores foi através
de um grande investimento e apoio
em publicidade, nas rádios e TVs

locais que o evento se instaurou.
Conta, desde a primeira edição com
o apoio dos mesmos patrocinadores
e,a cada ano,novos grupos se envol-
vem e investem cada vez mais no
projecto.
Em função da grande repercussão
das edições anteriores do Carnabru-
xelas e da certeza da continuidade
desse sucesso na edição deste ano, a
Tele Bruxelles realizou um docu-
mentário - que será transmitido qua-
tro vezes durante o próximo dia 27
de fevereiro - onde conta um pouco
da história do Carnabruxelas e de
seus organizadores; brasileiros em-
preendedores que vivem na Bélgica
há 15 anos.
“O Carnabruxelas é o resultado de
um ano de trabalho e nesta edição
estamos ainda mais contentes, pois
sentimos o grande envolvimento e
interesse dos Belgas e do público
europeu em geral,destacando princi-
palmente o grande apoio da Comu-
nidade portuguesa”, finalizou Dioni
Costa.

■  Horacio Fernandes

Muita gente no Carnabruxelas de 2010
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Banda portuguesa ‘a Jigsaw’ na Bélgica
A banda portuguesa ‘a Jigsaw’ vai
passar pela Bélgica entre os dias
18 e 23 de março. Dias 18, 19 e
20 toca em Bruxelas, ainda no dia
20 volta a tocar em Louvain e
regressa a Bruxelas até dia 23
para promover o seu novo tra-
balho ‘Like the Wolf’. O álbum em
inglês é descrito como “irresistí-
vel”, “viciante” e como “um dos
melhores álbuns do ano”.
“Trata-se de um álbum concep-
tual, para o qual nos isolamos du-
rante algum tempo na nossa casa,
inspirando-nos uns dos outros e
de tudo em geral. Na realidade
baseámo-nos na ideia assustadora
do lobo da nossa infância, que
têm as crianças em geral, culmi-
nando no crescimento, sinónimo
da quebra da inocência, no qual
nos damos conta de que o lobo é
parecido com um cão e não
como um monstro”, começa por
declarar João Rui.
Considerados como um dos pro-
jetos Indie Folk Americana mais
interessantes e originais da Euro-
pa, ‘a Jigsaw’ editou em 2009 o
seu segundo álbum ‘Like The
Wolf’, o sucessor de ‘Letters from
the Boatman’.
Natural de Coimbra, a banda é
composta por 4 multi-instrumen-
tistas: João Rui (voz, guitarra acús-

tica, entre outros instrumentos),
Jorri (baixo e percussões), Susana
Ribeiro (violino, entre outros ins-
trumentos) e o mais recente ele-
mento, que se veio juntar ao cole-
tivo, Marco Silva.
Com um nome adaptado de uma
música da banda dEus (jigsaw
you), os ‘a Jigsaw’ surpreenderam
o público com músicas revestidas
de uma variada panóplia de ins-
trumentos. Em 2007, para o
álbum de estreia ‘Letters From
The Boatman’, os ‘a Jigsaw’ reuni-

ram vários convidados instru-
mentistas, incluindo alguns dos
nomes mais proeminentes do
panorama musical português.
“Este álbum, que se manteve nos
tops de rádios nacionais, foi des-
crito como um dos melhores do
ano. Tivemos muita exposição
mediática, os Portugueses aderi-
ram bastante”, recorda a sorrir.
Considerados uma das revelações
de 2007, quer pela sua perfor-
mance ao vivo, quer pela sua so-
noridade, a banda enche as salas

com um público cada vez mais
fiel. Já no segundo álbum, decidi-
ram multiplicar-se em vários ins-
trumentos e partilhar com o
público um álbum rico e com-
plexo, onde os detalhes anseiam
por atenção e fomentam músicas
de beleza singular.
Após a sua bem sucedida Tour
promocional em 2009 e com a
primeira edição do álbum quase
esgotada, os ‘a Jigsaw’ embarcam
agora para uma longa tour
Europeia para promover o seu
viciante ‘Like The Wolf’ que irá
permear França, Itália, Espanha,
Bélgica e Suíça. Outros países
aguardam a chegada da banda.“É
necessário fazer no estrangeiro o
mesmo tipo de trabalho que se
faz em Portugal, temos que fazer
várias datas para marcar o espí-
rito das pessoas, porque uma vez
só não é o suficiente”, aponta.

■  Clara Teixeira

As datas dos concertos podem
ser consultadas na página Myspa-
ce da banda.
http://www.myspace.com/ajig-
saw

‘a Jigsaw’vão cantar em Bruxelas
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Cantor Flávio pela primeira na Bélgica
O cantor Flávio vai cantar, pela primeira vez na
Bélgica, num espectáculo em que a vedeta principal é
Tony Carreira.
Flávio nasceu em Lisboa a 19 de Novembro de 1988.
Aos seis anos, descobre a paixão pela música e, pouco
mais tarde, começa a manifestar aptidões na área do
canto. Com algum atrevimento, faz a sua primeira
actuação ao vivo aos onze anos de idade, tendo rece-
bido as melhores críticas de alguns dos nomes mais
importantes no panorama musical português, reve-
lando também alguns dotes como teclista.
Nos anos seguintes, Flávio começa a compor alguns
dos seus temas.
Inicia uma nova etapa em 2008, com o apoio dos seus 

pais e de um amigo recente, Tó Andrade, que orientou a
pré-produção do seu disco, cujos arranjos e produção fica-
ram a cargo do produtor e amigo comum,Jorge do Carmo.
Em 2009 concorre ao Festival RTP da Canção, tendo sido
a sua canção, intitulada “Jura que ainda me queres”, uma
das 24 apuradas para as semi-finais.
O seu último álbum chama-se ‘Quem dera, quem dera’.
“Considero que neste meu primeiro álbum encontramos
música para todos os gostos dentro da música ligeira por-
tuguesa, acessível a todas as idades” diz ao LusoJornal.“À
medida que fui crescendo surgiu a vontade de editar um
CD.A verdade é que sonhei, lutei e consegui realizar o meu
maior sonho”.

■ Clara Teixeira
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Foram precisos vinte anos para que
aquele que é hoje um dos cantores
populares portugueses mais conhe-
cidos regressasse à Bélgica. Em Por-

tugal e pelo mundo fora onde exis-
tem Comunidades portuguesas o
cantor faz sucesso. A organização e
concretização do projecto esteve a

cargo da empresa de construção Pin-
to e Pinto e do grupo musical resi-
dente em Bruxelles,Novo Som.
Num concerto que teve lugar numa

sala repleta, a animação foi geral. A
abertura do espectáculo foi da res-
ponsabilidade do grupo Novo Som
tendo o artista principal atuado pelas
23h30. Tinha chegado o momento
esperado da noite, o aparecimento
do artista Quim Barreiros e os seus
músicos.
O atuação durou até altas horas e o
cantor gentilmente ainda teve tempo
na sua curta passagem pela capital
da Europa, para dar a conhecer um
pouco do seu percurso ao LusoJor-
nal e aos seus leitores.
Lusojornal: Ainda se lembra da
última vez que veio à Bélgica?
Quim Barreiros: Os meus músicos
estão a dizer-me que a última vez que
passei por aqui foi há 20 anos... mas
eu penso que já passei outra vez,mas
não tenho a certeza. Como deve cal-
cular, um artista que faz uma média
de 280 espectáculos por ano, ao fim
de quase 40 anos não é fácil guardar
com precisão essas datas.
Lusojornal: Já deu a volta ao
mundo?
Quim Barreiros : Quase (risos). Por
onde houver um Português, tenho
quase a certeza que passei. Só onde
houver Portugueses...é para eles que
canto.
Lusojornal: Quantos discos tem
gravados?
Quim Barreiros: Mais de 80, não há
ninguém em Portugal que gravasse
mais discos do que eu,nem de perto,
ninguém, ninguém, nem a Amália,
nem ninguém.
Lusojornal: Cantar até quando?
Quim Barreiros: Olhe... não contem
comigo para me arrastar pelos pal-
cos. Enquanto tiver saúde, enquanto
tiver pedalada e a gaita a funcionar...
nem que seja com Viagra ou qual-
quer outra coisa. (Risos)
Lusojornal: As sua letras quem as
escreve?
Quim Barreiros:A maior parte delas
sou eu que as escrevo, outras é a ra-
paziada que me vai dando e muitas
também são oriúndas do Brasil... te-
nho lá muita rapaziada amiga.
Lusojornal: Que ideia leva da Co-
munidade portugesa na Bélgica?
Quim Barreiros: São todos maravilho-
sos como em todo lado por onde pas-
so.Estou muito contente com os orga-
nizadores e gostava também de agra-
decer aos amigos Carlos e José,donos
do restaurante Espace New Europe,
onde tive a oportunidade de comer
como se estivesse em Portugal.
Lusojornal: Qual é a sua maior
virtude?
Quim Barreiros: Ser honesto e traba-
lhador... humilde.
Lusojornal: E o seu maior defei-
to?
Quim Barreiros: Oh pá, o meu maior
defeito?...Acho que não tenho defei-
tos.Talvez seja gostar de mulheres...

Quim Barreiros, nasceu a 19 de
Junho de 1947, em Vila Praia de
Âncora, no concelho de Caminha e
distrito de Viana do Castelo. Aos 9
anos, Joaquim de Magalhães Ferna-
des Barreiros já tocava bateria num
conjunto do pai “Conjunto Alegria”.
Gravou o seu primeiro disco em
1971.

■   Paulo Carvalho

www.quimbarreiros.pt

Sala cheia para ouvir o cantor português com mais discos gravados

Vinte anos depois, Quim Barreiros voltou à Bélgica

Muita gente no concerto de Quim Barreiros em Bruxelas
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Rider Bar e BXL
Band juntos
pelo Haiti

A gerência do bar português Rider
Bar realizou no passado dia 31 de
janeiro,um evento de solidariedade
de apoio às vítimas do Haiti, numa
iniciativa humanitária conjunta en-
tre as duas proprietárias Cristina e
Sónia.O evento teve lugar no Rider
Bar.A contribuição entregue na en-
trada e 10% dos lucros do consumo
do bar foram depositados na conta
bancária das vítimas do Haiti.
O conjunto musical convidado foi
o BXL Band, grupo que também
aceitou actuar gratuitamente para
apoiar a causa.Estiveram ainda inte-
grados no grupo de apoio amigos e
elementos do grupo Motard Luso-
bikers.
A julgar pela adesão do público, es-
tão de parabéns todos os interve-
nientes no evento para uma causa
tão nobre.

■   Paulo Carvalho

Exposição de
António Carmo
sintetiza ultimos 10
anos de pintura

O pintor António Carmo, que par-
tilha a sua vida entre Portugal e a
Bélgica, sintetiza, numa exposição
que foi inaugurada na Moagem, no
Fundão, a última década dos seus
40 anos de carreira, depois de ter
calcorreado o mundo com Portugal
em telas.
Uma oportunidade de revisão antes
de trazer à vida as Pautas da Memó-
ria,telas em que vai homenagear os
grandes compositores da história
da música,disse à Agência Lusa.
Para já, até 28 de Fevereiro, é possí-
vel passear pelo Alentejo, pelo
mundo do fado lisboeta,“que já não
existe”ou trocar olhares com Maria
da Fé, Fernando Pessoa ou Almada
Negreiros, motivos que o estran-
geiro vai conhecendo pela mão do
pintor.“Quando apostei no estran-
geiro,pensei em levar alguma coisa
que estivesse relacionada com
minha identidade”, descreve Antó-
nio Carmo. “Independentemente
de perceberem ou não o tema, o
que lhes agradou foi a questão da
cor. Depois passa a mensagem, em
que explico de onde são os moti-
vos e o que são”, referiu.
“Fico muito satisfeito por conse-
guir passar além fronteiras sem ter
que fazer coisas ‘à estrangeiro’.Não
é por estar na Bélgica que vou pin-
tar à belga”, sublinhou.
Às memórias portuguesas junta-se
“uma memória universal”, com as
obras sob o tema Navegando Sobre
os Ateliers da Memória, mostradas
pela primeira vez, em setembro
2008,em Bruxelas.

D
R

P
or

tu
ga

ln
et



Desporto14 LusoJornal Belgique n°47 - février 2010

Abriram as
inscrições para
Festa desportiva
escolar na ilha
da Madeira

A Secretaria Regional de Educa-
ção e Cultura da Região Autóno-
ma da Madeira, através do seu
Gabinete Coordenador do Des-
porto Escolar organiza a Festa do
Desporto Escolar da R.A. da Ma-
deira, na cidade do Funchal, de
27 a 30 de abril próximos.
O Gabinete Coordenador do
Desporto Escolar gostaria de
poder contar com a presença de
três luso-descendentes de origem
madeirense, nascidos entre 1991
e 1999, residentes na Bélgica,
Luxemburgo ou Holanda, prati-
cantes de uma das modalidades
desportivas seguintes: Andebol,
Basquetebol, Futsal, Judo, Volei-
bol, Ténis de mesa, Badminton,
Ginástica, Natação, Atletismo, Ca-
noagem, BTT, Vela, Escalada e
Orientação, a participarem neste
encontro, ficando os custos de
deslocação e estadia a cargo da
entidade organizadora.
A participação na Festa no Des-
porto Escolar deverá obedecer
ainda às seguintes condições:
- Não terem participado em edi-
ções anteriores
- Terem vivências e preparação fí-
sica nas modalidades em que par-
ticipam
As inscrições devem ser envia-
das, até ao próximo dia 3 de
março para:

Embaixada de Portugal
na Bélgica
Av. de la Toison d'Or, 55
1060 Bruxelles
Tel: 02/533.07.28
Fax: 02/539.07.73
portugalpresse@skynet.be

Federação Trabalhista de Futebol

FC Porto instalado definitivamente no cima da tabela
Alma Benfica e Belenenses disputam segundo lugar

Equipes
FTF - Division 1

J Pt
1FC Porto 14 40
2Alma Benfica 12 24
3Belenenses 12 23
4Bayrampasa 13 21
5Cad Ixelles 15 19
6Oasis 14 17
7Lima 11 16
8Sonatracht 16 16
9Fcab 14 15

10Milli Genclik 11 14

Equipes
FTF - Division 2

J Pt
1Aksehir 14 30
2Bosphore 13 28
3La Louve 14 27
4Campomaiorense 14 22
5Beira Alta 12 21
6Os Lusitanos 12 20
7Usakspor 13 19
8Igdirspor 13 17
9Penalva 12 10

10Real Madrid Mol 11 2
11Sezurense 12 2

Equipes
FTF - Division 4

J Pt
1Crossing Sch. 15 40
2Amicale Mol 13 39
3Bouzara Medina 15 32
4Royal Eveil 14 27
5Charlemagne 15 25
6Ent. La Louve 14 20
7Nahda 96 14 19
8Bienvenue 14 18
9KS Eendracht 15 17

10Postiers 14 16
11U.Marolles 16 14
12Alma e Benfica 14 13

Equipes
FTF - Division 3

J Pt
1Savio Mol 14 29
2Olympic Mol 13 26
3Renaissance 12 24
4Anatolie 95 13 24
5Vila Real 2 14 21
6Incontro Sport 14 21
7Germinal 13 19
8Milanello Evere 13 19
9Racing Mol 13 16

10Suskewiet 14 14
11Fc Oran 12 11
12Capitano 13 8
13New St. Guidon 14 7

■ Resultados no dia 21 de fevereiro, segundo dados disponíveis no site internet da Federação

11Vimieirense 13 10

13Los Extranos 14 12
14Belenenses 15 10

12Vila Real 13 10

Senhor empresário

tenha confiança

no LusoJornal

0485 89 84 09

www.lusojornal.com

Federação ABSSA: Portugal Fc na segunda metade da tabela

Equipes
ABSSA - Division 1

J Pt
1Brussels British 1 16 40
2La Lorraine FC 1 16 39
3Goalois 1 17 34
4Brussels LTC 1 16 30
5Irlande FC 1 16 29
6Jefke FC 17 28
7St Georges RCS2 17 24
8Portugal FC 17 23
9Ettekijs Ch 1 17 21

10Laeken Tennis FC 17 19

Equipes
ABSSA - Division 3D

J Pt
1Grez AJ1 17 39
2Irlande FC2 17 38
3Pharma SC2 17 34
4Hermes FC 17 30
5Le Clan CS1 16 30
6Well Team 16 26
7British United 2 17 23
8Wong Kapelleveld 16 23
9Friends Spirit 17 19

10Press Amicale 17 16
11Germinal CSA 17 15
12Cosmos Mol. 1 17 15

Equipes
ABSSA - Division 6E

J Pt
1Gast FC2 16 45
2Entente R ACB2 16 41
3Chenois SC4 15 29
4Elisabeth Club 2 16 28
5Anderlecht US 16 26
6Amicale Jettoise 16 22
7Campomaiorense 16 20
8Tigre FC 16 19
9ASH Blancs 2 15 18

10Beckers FCA 15 17
11AEMA Veterans 16 16
12British United 6 15 10
13Avia FC 2 16 2
14Nivellois-Aclot BS2 0 0

■ Resultados no dia 21 de fevereiro, segundo dados disponíveis no site internet da Federação

11Manzah FC 16 12
12Forestois SC 1 16 12
13Babylone Aud. 17 11
14Besace FC 1 17 10

13Boavista FC 16 13
14Anciens Scouts R1 17 12

Senhor dirigente desportivo
envie-nos as notícias

e os resultados das suas
actividades

belgica@lusojornal.com
o LusoJornal publicará
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A atleta luso-descendente, Jessica
Amaro, recebeu no mês passado a
Medalha de mérito desportivo 2009,
levando para casa mais um título de
Campeã com a sua equipa de esta-
feta de 4x60 metros.
Não é a primeira vez que Jessica
sobe ao pódio, Campeã de cross de
Bruxelles – categoria ‘Pupilles’ – em
2008,tem obtido regularmente bons
resultados nas competições quer em
cross quer em pista. Atualmente no
1° ano da categoria ‘Minimes’,“con-
seguiu um brilhante 3° lugar, ainda
há poucos dias no Campeonato de
cross de Bruxelles. Temos muito
orgulho nela,ela tem trabalhado bas-
tante e vê-se nos seus resultados.Não
me quero exibir, mas penso que ela
merece que os media falem um
pouco dela”, começa por declarar
José Amaro,pai de Jessica.
Com apenas 11 anos, a atleta tem
levado grandes emoções para casa,e
desde sempre contou imenso com o
apoio dos pais. “Muito acarinhada
pelo Presidente do Clube assim
como pelos Treinadores”, Jessica
Amaro é conhecida pelas suas habili-
dades no atletismo assim como pela
sua gentileza e timidez. Com dois
treinos por semana, Jessica desloca-
se sempre acompanhada pelo pai
graças a quem lhe é possível conti-
nuar as competições. Segundo José
Amaro, o atletismo não beneficia de
ajuda financeira alguma, e os jovens
atletas são obrigados a solicitar a
família para irem aos treinos e para
poderem participar nas diversas pro-
vas espalhadas pelo país. “O atle-
tismo não tem nada a ver com o fute-

bol, nós os pais é que temos que
acarretar com as despesas todas,
mesmo quando vamos assistir às
competições, temos que pagar”,
lamenta ao LusoJornal.
A aventura da pequena Jessica come-
çou em 2007, quando recebeu em
casa uma carta enviada pela Direção
da escola informando as suas apti-
dões nesta modalidade.“Sinceramen-

te fiquei muito surpreendido, não
estava à espera,nunca pensei que ela
tivesse jeito para o atletismo ou que
pudesse suscitar algum interesse aos
clubes”!
Muito rapidamente, Jessica Amaro
inscreveu-se no Clube Racing de
Bruxelles e começou a destacar-se
em várias provas,sendo mais notável
no sprint. “Ultimamente no salto e

comprimento, conseguiu ultrapassar
a sua própria marca com 3.80 e tam-
bém no salto em altura com 1m25,o
que é muito bom para ela, sabendo
que ela prefere o cross ou a corrida
em pista do que as outras modalida-
des.Aliás daqui por uns três anos,ela
já vai poder ser orientada pelo Clube
para uma só modalidade,naquela em
que mostrar melhores resultados.
Por enquanto é obrigada a treinar
todas as modalidades do atletismo
ou seja salto, corrida e lançamento”,
acrescenta o pai da atleta.
José Amaro acredita que a filha irá
longe,mas teme que a fase da adoles-
cência possa vir prejudicar um
pouco o percurso desportivo da
filha.“Ainda é nova,mas vejo algumas
meninas um pouco mais velhas que
já começam a ter outros interesses,
que começam a namorar e já não
manifestam tanto interesse até aca-
barem por abandonar completa-
mente. Estou consciente de que não
posso obrigá-la a continuar,o que eu
quero é que ela continue a fazer o
que lhe dá prazer, apenas gostava
que fosse alguém na vida”.
Daqui até lá Jessica Amaro continua
com a mesma motivação de sempre,
pronta para enfrentar novas provas,
novos obstáculos. Brevemente vai
disputar a pista de corrida em Gand
e quem sabe se vai levar mais um tro-
féu para casa... Segundo o pai, a
pequena Jessica é a única atleta luso-
descendente a competir em Bru-
xelles,o que o orgulha ainda mais.

■  Clara Teixeira

Jovem atleta diz ser a única luso-descendente a correr em Bruxelles

Medalha de Mérito Desportivo para Jessica Amaro

Jessica Amaro
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Brinque connosco

Sopa de letras: Bancos

B

L

U

X

T

O

N

S

R

A

I

F

L

U

Q

N

D

S

U

B

T

I

O

M

O

T

I

S

O

P

E

D

N

A

E

O

D

R

E

P

L

S

A

R

Q

G

D

I

P

L

A

G

U

D

I

R

C

T

E

X

O

B

E

N

B

R

I

E

U

T

E

A

B

L

D

C

A

R

I

R

L

D

F

A

B

R

L

N

U

D

I

A

Q

D

A

F

D

I

L

M

G

B

O

Q

L

O

Q

D

E

P

D

I

G

N

U

J

F

A

L

U

N

B

A

R

U

N

I

L

F

H

R

T

A

S

O

L

U

T

A

R

E

M

E

C

P

I

C

L

U

D

L

I

O

X

P

E

U

Q

E

H

C

Z

R

C

E

B

A

R

O

T

O

L

L

O

N

T

N

D

T

U

F

T

A

Z

E

A

Q

L

U

R

B

D

O

I

L

H

C

I

S

D

L

B

T

E

A

Q

I

L

D

F

E

O

D

B

U

A

H

S

J

R

O

P

E

E

N

U

N

T

O

E

F

T

R

I

P

Q

A

L

R

L

E

T

M

S

U

D

L

D

U

M

T

A

Z

C

P

D

A

U

Q

O

T

Z

I

R

O

S

M

E

B

I

D

U

T

R

O

L

F

E

A

C

S

I

L

R

A

T

S

A

G

U

C

O

F

R

E

Banco

Cartão

Cheque

Cofre

Comprar

Conta

Crédito

Débito

Depósito

Dinheiro

Gastar

Negócio

Poupar

Seguro

Taxa

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
5 6

8 2 3

7 8 2

1 6

4 1

7 1 5

5 3 4

6 2 7 4 5 1

1 4 9 2
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Para rir
um bocadinho

Qual é a única comida que liga e
desliga?
- O Strog-On-Off.

Como é que se fazem omeletas de
chocolate?
- Com ovos da Páscoa.

O que é que um tomate diz para o
outro?
-Tomatas-me

O que é que um tubarão diz para o
outro?
-Tubaralhas-me

O que é que uma impressora diz
para a outra?
-Essa folha é tua ou é impressão
minha?

Como é que duas enzimas fazem
amor?
- Uma enzima da outra.

Diz a massa para o queijo:
- Que maçada!
Responde o queijo:
- E eu ralado!

Sabem quando é que os americanos
comeram carne pela primeira vez?
- Foi quando lá chegou o Cristovão
co-lombo

No hospital, diz o médico:
- O senhor é o dador de sangue?
- Não, eu sou o da dor de cabeça!




