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P.8: Empresários

A Associação dos
Empresários Portugueses
na Bélgica entregou os
prémios de Empresário
do Ano e Revelação

P.14: Benfica Waterloo

O SL Benfica Waterloo é a
primeira equipa portuguesa a
chegar à Primeira divisão pro-
vincial da Liga belga de futsal. 
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Abaixo-assinado contra troca de horários 
dos cursos de português

Início do ano letivo
com contestações
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Le Conseiller des Communautés
Portugaises, Pedro Rupio, a écrit
à Willy Decourt, Bourgmestre de
la commune d’Ixelles, en juin de
cette année, suite à l’annulation
de la retransmission du match
Portugal x Brésil sur la Place
Flagey et à la Fête de la Journée
du Portugal sur cette même
place.
Pour information, nous transcri-
vons ci-dessous la lettre envoyée
par Pedro Rupio.

Cher Monsieur le Bourgmestre,
Je me permets de vous écrire
concernant les quelques événe-
ments qui ont récemment eu lieu
dans la commune d’Ixelles et qui
ont suscité l’attention de la com-
munauté portugaise de cette
commune mais aussi des
citoyens Ixellois dans son ensem-
ble.
Il m’a été communiqué qu’un
groupe d’entrepreneurs portu-
gais avait eu l’initiative d’organi-
ser la projection du match
Portugal-Brésil ce vendredi 25
juin sur la Place Flagey, et ceci

avec la présence d’artistes luso-
phones. Les organisateurs étaient
entrés en contact avec les autori-
tés communales d’Ixelles et
avaient reçu l’autorisation pour
lancer l’organisation du projet.
Dix jours avant le match en ques-
tion, les organisateurs ont été
informés qu’il n’était plus possi-
ble pour les artistes invités de
faire leur représentation (utilisa-
tion du matériel sonore prohi-
bée).
J’ai cru comprendre que vous
aviez pris cette décision afin
d’éviter des troubles du voisi-
nage et également parce que la
Fédération des Associations
Portugaises de Belgique avait
organisé la fête nationale du
Portugal sur la même place une
semaine auparavant.
Or, ces deux organisations sont
complètement indépendantes: la
retransmission d’un match de
football via écran géant dispose
de caractéristiques totalement
différentes de celles de l’organi-
sation d’un événement mené par
des associations sans but lucratif

ayant l’objectif de célébrer la
fête nationale. Entretemps, les
organisateurs de la projection du
match ont investi une somme
non-négligeable (qu’ils ne pour-
ront pas récupérer) pour recru-
ter les artistes et louer le maté-
riel sonore nécessaire.
Par ailleurs, j’ai également
constaté que la Fédération n’a
disposé que d’un tiers de la Place
Flagey pour l’organisation de la
fête nationale portugaise, une
vieille tradition de cette place.
L’espace autorisé était bien trop
réduit pour accueillir les milliers
d’Ixellois venus assister à l’évé-
nement. Certes, il est compré-
hensible que l’agenda culturel de
la commune, et notamment de la
Place Flagey, a pu être perturbé
par les dernières élections fédé-
rales et d’autres travaux se
déroulant aux étangs d’Ixelles,
mais je m’interroge tout de
même: aurions-nous pu éviter ces
situations avec un meilleur dia-
logue?
En tant que représentant de la
communauté portugaise démo-

cratiquement élu dans les
Ambassades de Liège, Bruxelles
et Anvers, j’avais le devoir de
vous faire part de la préoccupa-
tion de mes compatriotes.
La commune d’Ixelles et la com-
munauté portugaise ont déve-
loppé une forte amitié ces der-
nières décennies. En effet, les
autorités belges ont pour habi-
tude de nous transmettre toute
leur sympathie vis-à-vis des
Portugais de Belgique considérés
comme parfaitement intégrés à la
société civile belge.
Je suis persuadé que cela conti-
nuera à être le cas et que nous
pourrons également avoir l’ambi-
tion d’une plus ample collabora-
tion dans le cadre du développe-
ment d’une commune que nous
apprécions tant.
Pour d’éventuelles questions, je
reste à votre entière disposition.
Je vous prie de croire en l'expres-
sion de mes salutations distin-
guées,

Fiche technique
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Le Conseiller des Communautés Portugaises questionne

Lettre de Pedro Rupio au Bourgmestre d’Ixelles

n Pedro Rupio
Conseiller des Communautés

Portugaises

Lula da Silva insta brasileiros emigrados a regressar
O Presidente brasileiro, Lula da
Silva, enviou uma mensagem aos
brasileiros no exterior, por ocasião
do Dia da Pátria, em que refere a
construção de um “país de oportu-
nidades” para todos os cidadãos e
insta os emigrantes a retornarem.
“Nesse momento de celebração,
não posso deixar de registar um
pensamento por aqueles que deixa-
ram suas vidas ou têm vivenciado
situações de penúria na busca de
realizações pessoais noutros países.
Estamos construindo um país de
oportunidades para todos os brasi-
leiros e brasileiras. O Brasil os
espera de volta”, assinalou.
Lula da Silva lembrou que, há oito
anos, quando ainda era candidato à
presidência da República, redigiu a
“Carta aos brasileiros que vivem

longe de casa” e disse que hoje
está feliz em constatar que os com-
promissos então assumidos “foram
plenamente cumpridos”.
“De um lado, buscámos assegurar
condições de vida digna no Brasil
com a criação de milhões de
novos postos de trabalho e, de
outro, criámos normas e desenvol-
vemos projetos concretos em
benefício dos que decidiram viver
no exterior”, acrescentou.
O Presidente destacou ainda que
foi criada no Itamaraty, sede do
Ministério das Relações
Exteriores, uma unidade para
implementar ações e oferecer
atendimento adequado aos brasi-
leiros emigrados. “Com isso, foi
possível fortalecer os Conselhos
de Cidadãos no exterior, implantar
programas de regularização migra-
tória na América do Sul e assinar
acordos previdenciários com
grande número de países”, diz a
carta presidencial.
Lula da Silva referiu também que o
atendimento aos brasileiros no
exterior foi melhorado com a
informatização e a reforma do sis-
tema consular, inclusive a presta-
ção de serviços nas áreas de edu-
cação, previdência, trabalho, saúde
e cultura.
“Abrimos diferentes canais de
comunicação direta, como o Portal

Consular, o Portal das Comunidades
e a Ouvidoria Consular, que recebe
todo o tipo de sugestões e críticas
para aprimorarmos o serviço. Mais
importante, lançámos o processo
das Conferências Brasileiros no
Mundo”, salientou.
Em junho do ano passado, o
Presidente brasileiro promulgou
um decreto que estabelece dire-
trizes para uma política governa-
mental voltada aos brasileiros no
estrangeiro, o que permitiu a cria-
ção de um Conselho de
Representantes dos Brasileiros no

Exterior. Esses representantes, elei-
tos pelas próprias Comunidades no
exterior, tomarão posse em dezem-
bro, no Rio de Janeiro, por ocasião
da III Conferência Brasileiros no
Mundo. “Saúdo a todos e manifesto
a certeza de que a cada ano tere-
mos motivos para celebrar avanços
e para nos orgulhar, seja aqui ou no
exterior, deste dia, que é o dia de
todos os brasileiros”, concluiu o
Presidente, na mensagem aos emi-
grados.Presidente Lula da Silva
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Conselho Permanente dividido fragiliza Presidente do órgão

Fortes tensões no Conselho das Comunidades
O anúncio do adiamento do Plenário
do Conselho das Comunidades
Portuguesas (CCP), inicialmente pre-
visto para novembro deste ano, tem
provocado tensões no seio dos
Conselheiros, nomeadamente no
Conselho Permanente. 
Os Conselheiros das Comunidades
tomaram posse há dois anos e ainda
têm dois anos de mandato para cum-
prir. Mas, segundo a Lei, devem reu-
nir-se em Plenário todos os dois
anos.
Citado pela agência Lusa, o Presidente
do Conselho Permanente anunciou
que foi informado pela Direção Geral
dos Assuntos Consulares que este ano
não há verba disponível para a realiza-
ção do Plenário. Anunciou também
que o Plenário deveria ser realizado
em abril ou maio do próximo ano.
Este anúncio, sem consulta prévia
dos Conselheiros, provocou graves
tensões no seio do CCP. “No meu
entender, o Presidente cometeu um
erro de falta de prática. À pressa,
porque estava de partida para férias,
informou a imprensa que o Plenário
seria adiado e tornou-se assim um
porta-voz do Governo” disse ao
LusoJornal o Vice-Presidente António
Fonseca. “Claro que o facto de ter
tomado decisões sem consultar os
colegas provocou descontenta-
mento junto dos membros do
Conselho Permanente”.
Contactados pelo LusoJornal, vários
Conselheiros afirmam que “a Lei é
para se cumprir. Se a Lei diz que deve
haver uma reunião Plenária todos os
dois anos, se foi este Governo que
fez a Lei, agora já não a cumpre?”.
Embora também haja Conselheiros
que afirmam: “conhecemos todos a
situação política e económica do
país e por isso não será grave de
adiar por quatro ou cinco meses a
reunião do Plenário”.

Uns e outros têm trocado mails
“incendiários”. António Fonseca diz
mesmo que “a troca de mails tornou-
se irracional”, mas no fundo, o que
todos condenam é a “forma” como
Fernando Gomes anunciou o adia-
mento do Plenário.

Conselho Permanente em guerra
aberta
Uma reunião do Conselho Permanente
estava prevista para os dias 8 e 9 de
setembro, mas Fernando Gomes des-
marcou a reunião. Esta foi a gota de água
que criou um ambiente de discussão
coletiva no Conselho Permanente, com
Amadeu Batel, Conselheiro eleito pela
Suécia à frente de um movimento de
protesto.
Dois terços dos membros do
Conselho Permanente decidiram
então convocar uma reunião do

órgão, alegando a ausência de convo-
catória do Presidente. Este ato que
desacredita Fernando Gomes foi no
entanto “travado” pela Direção Geral
das Comunidades Portuguesas.
“Alegando um parcer jurídico, a
DGACCP diz que esta reunião teria
de ser convocada com um mês de
antecedência, o que não aconteceu e
por isso a convocatória ficou sem
efeito” explicou António Fonseca. “Eu
penso que tem havido muita precipi-
tação de uma parte e da outra”
explica o Vice-Presidente do CCP.
António Fonseca diz-se “solidário
com todos os Conselheiros” e com-
pleta que “só não estou solidário é
com o Governo”. No entanto,
explica que “sobre esta questão, o
Secretário de Estado ainda não disse
nada. Os Conselheiros andam todos
uns contra os outros, em vez de faze-

rem converger posições” remata.
No fundo, a pergunta que é unâ-
nime a todos os Conselheiros é
que “o Governo teve 65.000 euros
para pagar a Gala dos Talentos
difundida na RTP e agora diz que
não tem dinheiro para cumprir a
Lei e reunir os Conselheiros eleitos
pela Comunidade”. E António
Fonseca acrescenta que “o Secretário
de Estado António Braga sempre nos
garantiu que nenhuma reunião esta-
tutária deixaria de ser realizada por
falta de verbas”. O assunto promete
continuar a dar que falar até porque,
como afirma Amadeu Batel “o CCP
anda muito doente”!

Conselho Permanente recebido por Cavaco Silva
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Caboverdianos 
chamados a 
recensearem-se

Está em curso atualmente o recen-
seamento da população cabover-
diana residente no estrangeiro.
Cabo Verde vai entrar no próximo
ano em campanha eleitoral para a
eleição de um novo Parlamento. O
recenseamento que agora se está a
fazer, visa atualizar completamente
os cadernos eleitorais de um país
que tem dois terços da sua popula-
ção a residir no estrangeiro. Foi
necessário haver empenho político
dos dois principais Partidos do país,
o PAICV no poder e o MdP, principal
Partido da oposição, para que fos-
sem ultrapassadas as desconfianças
políticas que este recenseamento
poderia provocar.
Os dois Partidos apelam ao recen-
seamento.

CGD promoveu
convívio de 
clientes emigrantes
na Tocha

A Caixa Geral de Depósitos promo-
veu, no passado dia 12 de agosto, na
Quinta do Escoural, na Tocha
(Cantanhede), um encontro de
Residentes no Estrangeiro. Este
evento reuniu cerca de 250 clientes
que vivem nos quatro cantos do
mundo e que se encontravam de
férias em Portugal.
De acordo com as opiniões recolhi-
das junto dos participantes, a Caixa
proporcionou um final de tarde de
Verão diferente e muito agradável,
num ambiente de convívio e de par-
tilha de histórias, que se estendeu
até tarde. Além de um buffet e de
um espetáculo musical (foram mui-
tos os que quiseram dar um pezinho
de dança!), a Caixa brindou os seus
clientes presentes com algumas
ofertas, tendo sorteado, também,
entre os mesmos, máquinas fotográ-
ficas.
O encontro promovido pela Caixa
serviu para reforçar os laços já exis-
tentes com estes portugueses que
residem no estrangeiro e que
contam com o apoio da Caixa, que
está representada em 23 países.

XIII Encontro de Emigrantes
Fafenses
A décima terceira edição do tradicio-
nal Encontro de Emigrantes Fafenses
realizou-se no dia 12 de agosto, no
Jardim do Calvário, contando com a
presença de mais de 300 partici-
pantes oriundos de vários países.
O convívio começou com a concen-
tração dos participantes no jardim
fronteiro da Casa Municipal de
Cultura e visita à exposição sobre a
emigração (Fafe na Emigração) e ao
Museu da Imprensa de Fafe. Ambos
se enquadram no contexto do
Museu da Emigração e das
Comunidades, projecto de âmbito
nacional, com epicentro na Casa da
Cultura de Fafe.
A iniciativa contou com a participa-
ção do Presidente da Câmara, José
Ribeiro e do Vereador da cultura,
Pompeu Martins, além de dirigentes
associativos ligados à emigração.
Participou ainda a Dra. Isabel que
dirigiu a visita do Museu da emigra-
ção, Coimbra Martins do Museu da
Imprensa e do Cine Teatro.
Também Manuel Sousa Fonseca,
escritor e poeta emigrante, filho

desta terra de Fafe “da qual me
orgulho” marcou presença no
evento. O escritor entrega cada uma
das suas obras literárias para a
Biblioteca Municipal e para o Museu
da Emigração, assim como se dedica
à recolha de material para o Museu.
O Museu da emigração foi durante
muito tempo virtual, mas é hoje um
Museu bem real e pode ser visitado,
graças ao empenho do Municipio.
Não se pode esquecer o empenho
de Miguel Monteiro, hoje falecido,
“mas neste Museu haverá sempre
uma lembrança para ele”.
Fafe é uma das localidades do norte
do país mais marcadas pela emigra-
ção, desde meados do século XIX e
até à atualidade. Primeiro para o
Brasil e depois para a Europa e para
os Estados Unidos. “Não há pratica-
mente família nenhuma em Fafe que
não tenha elementos seus espalha-
dos por algum dos quatro cantos do
mundo” diz uma nota da Câmara
Municipal.

Convenção debateu 
emigração em Chaves
O recenseamento eleitoral na emi-
gração e o desenvolvimento econó-
mico em Portugal são alguns dos
temas que estiveram em destaque
no IV Convenção Cívica das
Comunidades Portuguesas, que
decorreu no fim de julho, em
Chaves, organizada pela Associação
dos Portugueses no Estrangeiro
(APE Portugal).
Com a convicção de que “ainda há
muito por fazer” quanto ao recensea-
mento no estrangeiro, o interve-
niente no painel sobre esse tema,
Carlos Luís, defendeu que “sempre
que um emigrante se desloque a um
Consulado português devia ter, com
caráter obrigatório, de fazer o recen-
seamento eleitoral”.
Em declarações à Lusa, o ex-
Deputado pela Emigração do PS,
Carlos Luís afirmou que os
Portugueses no estrangeiro estão
pouco sensibilizados para se recen-
searem e exercer o direito de voto.
“Tem havido uma grande desmotiva-
ção por parte das Comunidades por-
tuguesas, quer da eleição dos quatro

Deputados, quer à do Presidente da
República”, disse.
Carlos Luís, atual Secretário geral da
Fundação Inatel, mostrou-se favorá-
vel ao voto eletrónico para os
Portugueses residentes no estran-
geiro. O antigo Deputado socialista
pela Emigração disse que aceita o
voto eletrónico, “desde que reunidas
todas as condições de segurança”,
por considerar que o voto por cor-
respondência “é passível de fraude”.
Organizado para debater alguns dos
principais problemas que afetam os
portugueses no estrangeiro, a IV
Convenção foi inaugurada com a
exposição “30 anos de história da
emigração portuguesa para França”.
Seguiu-se também a exibição do
filme “O Salto”, de Christian de
Chalonge.
A Convenção foi marcada para
Chaves por ser a terra do Presidente
José João Morais, um emigrante por-
tuguês nos Estados Unidos, que
entretanto se demitiu do projeto e da
presidencia da APE (Associação dos
Portugueses no Estrangeiro).n 
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Campanha de 
inscrição levada a
cabo pelo
Conselheiro

O ano escolar até tinha corrido
bem, com o arranque de uma
Campanha de apelo à inscrição
dos alunos nos cursos de por-
tuguês, numa iniciativa do
Conselheiro das Comunidades,
Pedro Rupio.
“Desde 2001, tem-se observado
uma redução importante do

número de alunos inscritos na
Coordenação Pedagógica da

Embaixada de Portugal na
Bélgica. De facto, as estatísticas
são bastante reveladoras e indi-
cam que no ano letivo de
2000/2001, eram 1.400 os alu-
nos inscritos na escola portu-
guesa. De ano para ano, a dimi-
nuição foi gradual e contam-se
hoje cerca de 900 alunos ins-
critos” afirma Pedro Rupio.
É para inverter essa situação
que o Conselheiro levou a
efeito, pelo quarto ano conse-
cutivo, uma campanha de pro-
moção ao ensino de português
na Bélgica com a distribuição

de centenas de cartazes e mil-
hares de folhetos informativos
em todo o país.
Para além disso, o Conselheiro
pediu que fosse realizado um
spot publicitário que foi trans-
mitido na RTP Internacional
durante a primeira semana de
setembro.
“Paralelamente a esta inciativa,
outra medida será lançada, em
dezembro: um Concurso de
Natal que irá premiar os mel-
hores alunos lusodescendentes
da Bélgica” explica Pedro
Rupio.
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O início do ano letivo de por-
tuguês na Bélgica está a ser mar-
cado pela contestação à mudança
dos horários das aulas, que afeta
centena e meia de alunos do pré-
escolar e secundário, disse à Lusa o
Conselheiro da Comunidade.
Segundo Pedro Rupio, Conselheiro
da Comunidade Portuguesa na
Bélgica, no ano passado, o ensino
pré-escolar era dado aos sábados
de manhã. Este ano, esse horário
foi suprimido e foram criados dois
horários, das 12h00 às 15h00, e das
15h00 às 18h00.
No caso do secundário, as aulas de
português serão lecionadas
durante a semana, o que inviabiliza
a frequência por muitos alunos,
por se sobreporem às aulas nas
escolas belgas.
Os horários propostos estão a
gerar a contestação dos pais, que
enviaram à Coordenação do ensino
de Português na Bélgica um abaixo
assinado com cerca de 750 assina-
turas. “Os pais não estão satisfeitos
com a mudança horária que está a
interferir com os cursos de por-
tuguês na Bélgica e o objetivo é
mostrar aos poderes políticos que

esta situação está longe de ser ade-
quada”, disse à agência Lusa Pedro
Rupio.
Segundo o responsável, há ainda a
questão das aulas de pré-escolar
lecionadas à quarta feira, que
começam ao meio dia, sobre-
pondo-se também estas ao horário
das escolas belgas.
Nesse sentido, os pais querem que
as aulas dos dois níveis sejam lecio-

nadas ao sábado. “A nível do secun-
dário queremos que se aposte mais
no ensino paralelo. Para o 12º ano
foi testado um horário durante a
semana, e isso já demonstrou,
devido ao abandono escolar, que
não era um horário adequado para
jovens que têm aulas belgas
durante o dia”, disse.
O Conselheiro das comunidades
entende esta mudança de horários

à luz da estratégia governamental
“de apostar numa internacionaliza-
ção da língua portuguesa através
do ensino integrado”, o que consi-
dera positivo, desde que não seja
feito “em detrimento das
Comunidades portuguesas”.
Pedro Rupio espera que possa
haver uma “solução rápida” para
esta questão dos horários. “Isto está
a gerar uma grande confusão, há
imensas mudanças ao nível dos
horários, e o mais grave é o facto
de essa mudança de horários não
ser conveniente para muitos alu-
nos, o que pode perturbar a adesão
às inscrições e resultar num
número muito alto de abandono”,
alertou.
Segundo Pedro Rupio, há ainda
duas escolas: em Rixensart e
Waterschei (Genk) que estão atual-
mente sem professores. A agência
Lusa tentou entrar em contacto
com a Coordenadora do ensino de
Português na Bélgica, Maria José
Meira, mas não foi possível até ao
momento.

Abaixo-assinado com 750 assinaturas

Início do ano letivo de português na Bélgica
marcado por contestações

Abaixo-assinado entregue na Embaixada

D
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Reuniu-se no dia 6 de setembro, na
Embaixada de Portugal em Bruxelas, o
Conselho Consultivo da área consular.
Tratou-se da terceira reunião deste
órgão de aconselhamento da Secção
Consular que é composto por António
Gomes, Nuno Rocha Pinto, Vitória
Palma Brito, Arminda do Carmo
Oliveira, Manuel Alves, Amélia Nobre,
Filipa Melo Antunes e Mário
Campolargo. Integram ainda o
Conselho Consultivo, por inerên-
cia de funções, Margarida Gouveia

(Conselheira Cultural) e Regina
Sena (Coordenadora do Ensino).
Conforme decidido na primeira
reunião deste órgão, participam
como observadores, Pedro Rupio e
José António Gonçalves, membros
do Conselho das Comunidades
Portuguesas.
Na reunião deste mês de setembro
constaram da agenda os seguintes
temas: o QUAR (Quadro de Avaliação e
Responsabilização) da Embaixada de
Portugal em Bruxelas para 2010; as acti-

vidades comemorativas do centenário
do 5 de Outubro; os novos horários de
funcionamento da Embaixada; o novo
site da Embaixada; a cessação de fun-
ções de Regina Sena como
Coordenadora do Ensino; a programa-
ção cultural da Embaixada até ao final
do ano e questões ligadas ao ensino.
Este órgão foi criado pelo novo
Regulamento consular, aprovado em
março de 2009 e, no caso da Bélgica,
reuniu-se agora pela terceira vez. Nos
termos da lei, os Conselheiros que o

integram chegaram ao fim do seu man-
dato com a partida do encarregado da
Secção consular, Duarte Bué Alves que
cessou funções em Bruxelas em setem-
bro, tendo partido para o Japão.
O novo responsável pelos assuntos
consulares em Bruxelas é João Terenas
que vem do Ministério dos Negócios
Estrangeiros em Lisboa. Nos termos da
lei, o novo titular consular terá agora seis
meses para formar e reunir um novo
Conselho consultivo.

Conselho consultivo da área consular reuniu pela terceira vez

Nova Coordenadora do ensino do português na Bélgica
A rede de coordenação do Ensino
Português no Estrangeiro (EPE)
conta a partir de 1 de setembro com
um novo elenco, o primeiro
nomeado desde que o EPE transitou
para a tutela do Instituto Camões
(IC), em fevereiro passado.

Os novos Coordenadores vão ser
responsáveis, pela primeira vez, não
só pelo ensino pré-escolar, básico e
secundário, como também pelo
ensino superior, em resultado da
junção da tutela destes quatro níveis
no IC, legislada em julho de 2009 e

posta em prática em janeiro pas-
sado.
Regina Sena deixa de ser a
Coordenadora para o ensino. Aliás a
Bélgica deixa de ter Coordenadora,
passando Maria José Meira, a
Coordenadora nomeada para o

Luxemburgo, a ter também como
missão apoiar a rede EPE na Bélgica
e na Holanda, países vizinhos do
antigo Benelux.
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No momento em que se encerra esta
edição do LusoJornal, os funcioná-
rios do Consulado de Portugal em
Bruxelas estão em greve no atendi-
mento ao público a partir das 16h30.
A greve levou ao encerramento da
distribuição de senhas de atendi-
mento às 13h30, disse à Lusa o diri-
gente sindical José Campos.
A suspensão da distribuição de sen-
has ao público na secção consular
foi decidida às 13h30 porque “só
havia dois funcionários no atendi-
mento e a sala de espera já estava
cheia”, contou ainda.
O dirigente sindical acrescentou
também que “houve protestos, e
uma senhora chegou a pedir o livro
de reclamações, tendo acabado por
optar por escrever ao embaixador”.
Na origem da greve, que vai conti-
nuar a decorrer a partir das 16h30 e
por tempo indeterminado, está uma
alteração aos horários de trabalho,
explicou o dirigente sindical José
Campos, imposta pelo Ministério dos
Negócios Estrangeiros (MNE) a
todos os Consulados, sem olhar às
especificidades nacionais. “Durante

dez anos tivemos um horário, que
foi acordado com os represen-
tantes da Comunidade, em jor-
nada contínua, das 9h00 às 14h00,
às segundas, terças, quintas e sex-
tas feiras, e das 12h30 às 17h30, às
quartas”, incluindo um intervalo
de meia hora para almoço, disse.
O MNE “alterou o horário para
rígido, com horas de entrada e saída
idênticas durante toda a semana e
interrupção de uma hora ou duas

para almoço”, explicou, exemplifi-
cando que o horário passaria a ser
sempre das 8h30 às 16h30.
José Campos indicou também que o
MNE foi informado de que esta não
seria uma boa solução para a Bélgica,
onde não há aulas à quarta feira à
tarde, dia da semana em que normal-
mente há uma grande afluência aos
serviços consulares, porque estão
abertos até mais tarde.
O sindicalista explicou que o MNE

sugeriu então que o horário da
quarta feira passasse a ser das 10h30
às 18h30, também com pausa para
almoço, que, sustenta, é ilegal. “Se nos
impõe um horário rígido, não
podem pedir flexibilidade um dia
por semana, ou é uma coisa ou
outra”, disse.
O representante sindical contesta
ainda a retirada de uma pessoa do
atendimento, que passa, assim, a ter
só três funcionários. Como esta
semana há ainda uma pessoa de
férias, o serviço é assegurado por
apenas duas.
Questionado sobre a greve, o
Conselheiro das Comunidades
Portuguesas na Bélgica, Pedro
Rupio, disse à Lusa esperar que
“através do diálogo” possa ser
encontrada “uma alternativa viável
para todos”. Sobre a alteração dos
horários, Rupio considerou ser “cla-
ramente positivo que os Portugueses
da Bélgica tenham serviços consu-
lares mais acessíveis”.

MNE alterou horários de atendimento ao público

Funcionários do Consulado em greve a partir das 16h30
Alfredo Sousa de
Jesus continua
Presidente do 
PSD Bruxelas

No passado dia 13 de julho, os mili-
tantes do PSD Bruxelas elegeram os
seus órgãos internos (Comissão
Política e Mesa), renovando o man-
dato de Alfredo Sousa Jesus como
Presidente da Secção para os anos
2010-2012.
Foram eleitos para a Comissão
Política: Alfredo Sousa de Jesus
(Presidente), teresa Oliveira (Vice-
Presidente), Gabriela Caldas (Vice-
Presidente) e Vitor Gomes
(Tesoureiro).
Mesa da Assembleia Geral: Joaquim
Marinho de Bastos (Presidente),
Paulo Vidal (Vice-Presidente) e
Bruno Pereira Lagos (Secretário).

Comemorações 
do Centenário da
República
Portuguesa

A Embaixada de Portugal em
Bruxelas organiza uma série de ativi-
dades para comemorar o primeiro
centenário da República
Portuguesa, que terão lugar na Sala
Damião de Goes, na Embaixada de
Portugal em Bruxelas (Avenue de la
Toison d’Or 55, 1060 Bruxelles) e na
Livraria Orfeu (Rue du Taciturne 43,
1000 Bruxelles).
O evento começa no dia 30 de
setembro, às 16h30, na sala Damião
de Goes com um recital de poesia e
cravo intitulado “…diz-se Livro…
soa Cravo!” com Sónia Ferro, cra-
vista e Armando Ramos Pereira, reci-
tante. Segue-se depois a apresenta-
ção e lançamento do livro de poe-
mas “Poetandum a Cor do meu
Livro Branco” de Armando Ramos
Pereira e da inauguração da exposi-
ção de pintura de Francisco
Casanova, intitulada “Vivências”.
No dia 1 de outubro, às 14h00, vai
ser inaugurada na Livraria Orfeu,
uma exposição intitulada “...o imagi-
nário infantil... o traço... a cor... a
palavra...”, com ilustrações de livro
infantil de Dorindo Carvalho e
Mostra do livro infantil com
Dorindo Carvalho e Teresa Pereira.
Duas sessões de animação vai ter
lugar nos dias 2 e 4 de outubro, na
Livraria Orfeu e na Sala Damião de
Goes. Leitura e artes plásticas -
Francisco Casanova, Teresa Pereira,
Groupe Chansons et Comptines en
Voyage e Leitura e artes plásticas -
Teresa Pereira, Groupe Chansons et
Comptines en Voyage.
O evento acaba no dia 5 de outubro,
às 18h00, na Livraria Orfeu, com um
recital de poesia e piano intitulado
“…liberdade… liberdades…” com
Alena Kmenlinskaia ao piano, Maria
José Guerra e Armando Ramos
Pereira, recitantes.

www.lusojornal.com

José Campos, dirigente do STCDE
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O Bispo das Forças Armadas e de
Segurança disse à agência Lusa que
os abusos sexuais contra menores
envolvendo o clero católico belga
são uma “humilhação” para a Igreja
Católica e um “convite” a uma
reforma, afirmou Januário Torgal
Ferreira.
“É um momento para a Igreja em
geral e para a Igreja belga em particu-
lar de fazer um exame de consciên-
cia, de parar, de fazer justiça”, decla-
rou o Bispo das Forças Armadas e de
Segurança, elogiando a atuação do
Presidente da Conferência Episcopal
da Bélgica, que “encara todos estes

combates com muita convicção, de
forma direta”.
“Eu acho que é uma lição muito
grande e o nosso povo costuma dizer
ninguém cuspa para o ar (…) porque
as janelas da nossa casa podem ter os
vidros partidos ou então as telhas da
nossa casa podem também estar des-
truídas”, acrescentou.
Sublinhando que os casos de abusos
sexuais envolvendo padres são uma
oportunidade para “uma reforma em
muitas coisas”, Januário Torgal
Ferreira apontou “a preparação dos
seminários, o contacto com uma vida
de serviço missionário já adulto, uma

abordagem muito mais científica, se
não houve, e muito mais atualizada
do celibato”.
Recusando qualquer “relaciona-
mento entre o celibato e a pedofilia”,
o bispo defendeu ainda “uma atualiza-
ção, um estudo muito mais sério do
fenómeno da sexualidade, com matu-
ridade e uma aceitação humilde de
todas as faltas nesse capítulo”.
Para o prelado, estes problemas não
devem ser tratados “com pinças”,
embora requeiram “muito cuidado”:
“Mas não ter medo, de forma alguma,
se nós estamos diante de um cul-
pado”.

O bispo das Forças Armadas e de
Segurança disse ainda desconhecer
casos de pedofilia envolvendo clero
da Igreja Católica Portuguesa.
“Sinceramente não conheço. Poderei
dizer, talvez acontece noutros povos
por que não?”, declarou, convicto de
que se fossem conhecidos “fenóme-
nos desse género a Igreja em
Portugal assumiria com certeza as
responsabilidades que são suas”.

Abusos sexuais envolvendo clero belga 
são uma “humilhação” para a Igreja Católica

Comunistas: Organismo de Coordenação da Emigração na
Europa quer viragem patriórica à esquerda
Reunido no dia 4 de agosto em
Lisboa, o Organismo de Coordenação
da Emigração na Europa do PCP
confirmou a existência de uma ofen-
siva generalizada contra os direitos
sociais e laborais à escala de toda a
União Europeia. O agravamento da
crise do sistema capitalista com o seu
cortejo de desemprego e de miséria
está a ser aproveitado para atacar
direitos e conquistas sociais obtidas
em longos anos de lutas contra a
exploração e a opressão.
Esta ofensiva está a ser acompan-
hada por um incremento do
racismo e da xenofobia com o pro-
pósito de fazer dos trabalhadores e
das Comunidades emigrantes o
bode expiatório da crise econó-
mica e social gerada pela política
do grande capital.
Confirma-se a chegada a diversos
países da UE de uma nova vaga de
compatriotas emigrados à procura de

emprego e meios de subsistência na
sequência do agravamento do des-
emprego e da degradação das condi-
ções de vida resultantes das políticas
do governo português. A proposta de
revisão da Constituição da República,
apresentada pelo PSD, agravaria ainda
mais a situação ao pretender, entre
outros aspectos, instituir a arbitrarie-
dade dos despedimentos.
A falta de uma política patriótica
defensora da identidade das
Comunidades portuguesas no estran-
geiro torna esta situação ainda mais
difícil e está a conduzir ao progres-
sivo enfraquecimento dos serviços
consulares, nomeadamente dos servi-
ços sociais, ao fiasco dos chamados
“consulados virtuais”, à paralisação
do Conselho das Comunidades
Portuguesas (CCP), ao desinteresse e
dificuldade no recenseamento e na
participação eleitoral, ao abandono
do movimento associativo e a graves

dificuldades e anomalias no funciona-
mento e na manutenção da rede de
ensino do português no estrangeiro,
um direito constitucional, elo de liga-
ção e vector indispensável à identifi-
cação das Comunidades portuguesas
ao nosso país, à nossa história e à
nossa cultura.
O Organismo de Coordenação da
Emigração na Europa do PCP apela a
todos os membros do Partido e às
Comunidades portuguesas para que
se integrem na luta de resistência que
se está a travar nos países europeus e
que participem na jornada de luta do
dia 29 de setembro expressando nos
vários países, localidades, associações
e outros pontos de encontro o seu
repúdio contra esta política de des-
truição de direitos e conquistas dos
trabalhadores e dos povos.
As Comunidades portuguesas devem
também associar-se ao movimento
pela paz e contra a guerra, apoiando

a campanha “Paz Sim, NATO Não!”
que em Portugal congrega já mais de
100 organizações (entre elas o PCP) e
que está a preparar inúmeras acções
contra a NATO e os objetivos da sua
cimeira em Lisboa, prevista para
novembro.
O reforço da Organização do PCP, da
sua expressão política e eleitoral, da
sua capacidade financeira e da sua
influência junto das Comunidades
portuguesas é condição indispensá-
vel para o êxito da luta de resistência
contra a política antipatriótica dos
sucessivos governos do PS, PSD com
ou sem o CDS/PP.
Só o aumento da influência do PCP
poderá garantir uma viragem patrió-
tica e de esquerda na política nacional
ao serviço de todos os Portugueses
dentro e fora do país.

O Organismo de Coordenação da
Emigração na Europa do PCP
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A Associação dos Empresários
Portugueses na Bélgica (AEPB) rea-
lizou mais uma vez o seu jantar
anual, onde teve também lugar a
entrega dos prémios “Empresário
do Ano” e “Revelação”.
Este ano o jantar anual teve como
objetivo não só a entrega dos pré-
mios e o reencontro de muitos
empresários, mas também por
decisão da Direção foi prestada
uma merecida homenagem em
honra de uma das fundadoras da
associação, Teresa Paranhos.
Teresa Paranhos exerceu o cargo
de Secretária desde o início da
associação, “por motivos de saúde
faleceu inesperadamente no pas-
sado mês de junho, deixando um
grande vazio no grupo de empresá-
rios e amigos” disse o Presidente da

AEPB. Uma “salva” em reconheci-
mento de todos os anos de dedica-
ção para com a associação foi
entregue à filha da homenageada.
A cantora belga Sónia (animadora
da noite) também quis prestar
homenagem, interpretando uma
música de Dulce Pontes, “Canção
do Mar”, que comoveu todos os
presentes, principalmente a filha
de Teresa Paranhos que adiantou
ser aquela uma das musicas preferi-
das da sua mãe.
No evento estiveram presentes quase
uma centena de pessoas, incluindo o
Embaixador de Portugal no Reino da
Bélgica, Vasco Bramão Ramos, o
Conselheiro da Embaixada Duarte Bué
Alves, e o Presidente da Federação
HoReCa Bruxelas, Ivo Roc.
Durante o seu discurso, o Presidente

da Associação, Paulo Carvalho, agrade-
ceu ao Embaixador Vasco Bramão
Ramos e a Duarte Bué Alves, pelo
trabalho e  atenção prestada
para com a Associação dos
Empresários Portugueses na
Bélgica e aproveitou a oportuni-
dade para desejar a Duarte Bué
Alves “muito sucesso na sua futura
colocação na Embaixada de
Portugal no Japão”. Foram
entregues aos dois representantes
da Embaixada, medalhas com o
logotipo da Associação.
Por sua vez, no seu discurso, o
Embaixador de Portuagal retribuiu
os agradecimentos felicitando a
Associação com um discurso
muito positivo e recordou aos pre-
sentes a importância que tem a
união de todos sobretudo numa

altura em que a economia mundial
não se encontra no melhor
momento.
No final do jantar foram feitas as
entregas dos prémios anuais da
Associação, tendo sido o Prémio
Empresário do Ano atribuído a Ivo
Roque, Presidente da Federação
HoReCa Bruxelas e proprietário do
restaurante l'Entrée des Artiste.
Por sua vez, o Prémio Revelação foi
entregue a Paulo Carvalho da
empresa Portugalnet Consulting.

Vinho português
ganha Concurso
Mundial de
Bruxelas

Os produtores de vinho portu-
gueses comemorarm o prémio
atribuído pelo júri do Concurso
Mundial de Bruxelas, que este ano
escolheu o “Casal da Coelheira
Rosé 2009” como Melhor vinho
rosé do mundo em 2010.
Produzido na região do Tejo, pelo
Centro Agrícola de Tramagal, o
vinho “Casal da Coelheira Rosé
2009” recebeu o mais honroso
galardão atribuído por aquele
concurso - o Best Wine Trophy -
título reservado aos vinhos que
obtêm a mais alta pontuação na
sua categoria.
“Este prémio é motivo de um
grande orgulho para quem dedica
a sua vida à atividade vitivinícola,
pois além de afirmar a qualidade
dos vinhos produzidos na Região
do Tejo, projeta também o nome
de Portugal além-fronteiras”,
refere José Pinto Gaspar,
Presidente da CVR Tejo, em comu-
nicado.

Vila Real: Festival
“Querido mês de
Agosto” anulado

“Querido mês de Agosto” foi o
nome escolhido para aquele que
deveria ter sido o maior Festival
de verão dedicado aos
Portugueses residentes no estran-
geiro. Deveria ter lugar nos dias
19, 20, 21 e 22 de agosto, no
campo de futebol do Abambres
FC, em Vila Real, e tinha progra-
mado Pedro Abrunhosa, Miguel
Gameiro, João Pedro Pais e Rita
Guerra, entre muitos outros.
Mas no dia anterior ao evento, os
organizadores, a “Topiklink –
Agência de Espectáculos e
Eventos” cujo objectivo visa “des-
envolver actividades culturais para
a população do distrito Vila Real e,
em especial, para a Comunidade
emigrante da região norte de
Portugal que nesta altura do ano
visita o país” anulou o Festival, “em
virtude de não se encontrarem
reunidas as condições para a reali-
zação do mesmo, quer por altera-
ção das circunstâncias, quer por
força maior, quer nomeadamente
por quebra de apoios, quer
Bilheteira insuficiente”.
Havia anúncios na televisão, spots
nas rádios, inserções nos jornais e
os organizadores esperavam 150
mil visitantes durante os quatro
dias do festival.
Os organizadores garantem que
querem reembolsar todos os bil-
hetes comprados antes do início
do Festival.
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Governo entregou Prémios Talento em Lisboa
e em direto na RTP
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Entregue pela Associação dos Empresários Portugueses na Bélgica

Prémio de Empresário do Ano para Ivo Roque

Ivo Roque recebeu o Prémio Empresário do Ano                                      Prémio Revelação para Paulo Carvalho
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Doze portugueses que vivem no
estrangeiro foram distinguidos em
Lisboa, com os Prémios Talento
2009, atribuídos pela Secretaria de
Estado das Comunidades.
Na categoria Artes do Espetáculo, o
vencedor foi Victor de Sousa
Castro, do Brasil, que já participou
em inúmeros eventos e concertos
de nível internacional e cuja crítica
o adjetiva como o “virtuoso execu-
tante de violão e guitarra portu-
guesa”.
Na área de Artes visuais, foi distin-
guido Benjamin Marques, o único
artista pintor de Arte escolhido
para representar a França na
Exposição Mundial de Lisboa.
O prémio Associativismo foi atribuído
à Associação Portuguesa Cultural e
Social de Pontault-Combault, também
de França, que desenvolve ações
sociais de relevo, promove animações
socioculturais, integra actividades para
os jovens e organiza cursos de língua
portuguesa.
Na categoria de Ciência, foi distin-

guido Hélder Almeida Santos, da
Finlândia, que, com apenas 26
anos, obteve o doutoramento em
ciência e tecnologia, tornando-se
no mais jovem doutorado de sem-
pre a completar os estudos no
Laboratório de Química-Física e
Electroquímica da Universidade de
Engenharia da Finlândia.
Na Comunicação Social, o vence-
dor foi o jornal Correio da
Venezuela, cujo galardão foi rece-
bido por um jovem jornalista que
dedicou o prémio às novas gera-
ções desta área.
Visivelmente emocionado, Aníbal
Marques, do Luxemburgo, venceu
o prémio Desporto, reconhecido
pela qualidade de atleta halterofi-
lista, tendo vindo a acumular títu-
los na modalidade de Powerlifting.
O prémio Divulgação da Língua
Portuguesa foi atribuído a Matilde
Teixeira que, além da publicação de
artigos em revistas especializadas
sobre a nossa língua, foi membro da
equipa de conceção de manuais didá-

ticos para o ensino do português no
estrangeiro. Matilde de Azevedo
Teixeira é a Diretora da Secção portu-
guesa do Liceu Internacional de Saint
Germain-en-Laye, nos arredores de
Paris.
Na área Empresarial, foi distinguido
Manuel Silva, um empresário com
negócios reconhecidos em vários
países da Europa e na África
Subsariana.
Na categoria Humanidades, o pré-
mio foi para Manuel Oliveira, pelas
acções de recolha de fundos para
compra de materiais e equipamen-
tos para hospitais. Manuel Oliveira
é empresário, mas tem dedicado a
sua vida às obras humanitárias na
região parisiense.
O prémio Literatura foi atribuído a
Anthony Sá, do Canadá, entregue
pelas mãos de Maria Barroso, presi-
dente do júri.
Na Política, o vencedor foi Horácio
Gonzales, um dos mais destacados
membros da Câmara de Deputados
em Buenos Aires, Argentina, suces-

sivamente reeleito.
Finalmente, na área das Profissões
Liberais, foi distinguida Carla Bohl,
residente na Austrália, engenheira.
Em declarações aos jornalistas no final
da gala de atribuição dos prémios, que
se realizou no Convento do Beato, em
Lisboa, e que foi retransmitida para
Portugal e para todo o mundo atrvés
da RTP, o Secretário de Estado das
Comunidades, António Braga, mos-
trou-se “orgulhoso” com a iniciativa e
lembrou que “há razões para Portugal
acreditar em si próprio”.
“Numa altura de crise como esta, que
não é só económica, estas iniciati-
vas podem ajudar a puxar pela
auto estima. Estes talentos são
motivo de orgulho e significa que
somos capazes”, sustentou o res-
ponsável.
Os vencedores da quarta edição
dos Prémios Talento receberam
uma obra do escultor Charters de
Almeida.

n  Horácio Ribeiro
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Cultura10
Abertas 
inscrições para
festival Lusavox
As inscrições para a quarta edi-
ção do festival de música
Lusavox estão abertas desde o
último dia 24 de agosto,
estando previsto que a grande
final do concurso decorra em
novembro, anunciou o
Gabinete do Secretário de
Estado das Comunidades.
O Ministério dos Negócios
Estrangeiros MNE, a PT
Comunicações, S.A., através do
seu portal SAPO, a Edições
Valentim de Carvalho, S.A. e a
Rádio e Televisão de Portugal
S.A. (RTP), associaram-se para
promoção de um concurso des-
tinado à descoberta de novos
talentos musicais lusodescen-
dentes.
Os concorrentes interessados,
entre 18 e 35 anos, devem
enviar as suas músicas originais
para o site www.lusavox.pt ou
entregá-las nos Consulados por-
tugueses até 16 de outubro.
Numa iniciativa do Gabinete do
Secretário de Estado das
Comunidades, o Lusavox é diri-
gido aos portugueses e lusodes-
cendentes que residem no
estrangeiro e pretende desco-
brir talentos musicais nas
Comunidades portuguesas.
Este ano, o festival terá como
Diretor musical o músico Luís
Represas. Depois de em edi-
ções anteriores ter passado por
Braga, Porto e Algarve, a ceri-
mónia da quarta edição do
Lusavox deve realizar-se no
Funchal, na ilha da Madeira.
As letras das canções concor-
rentes não têm de ser todas em
português, mas o regulamento
prevê que, pelo menos, uma
estrofe tem de ser em língua
portuguesa.
Os participantes no concurso
têm de estar inscritos no
Consulado há pelo menos um
ano.
Do Lusavox vão sair dois ven-
cedores: ao artista ou banda
vencedora será atribuído um
prémio pecuniário de 3.000
euros, enquanto que à canção
mais votada pelo público, será
atribuído um prémio pecuniá-
rio 2.000 euros. Todas as can-
ções finalistas serão editadas
em CD.
www.lusavox.sapo.pt

“A Mãe” editado pela Pias

Rodrigo Leão pela primeira vez em Brugges
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Cómico belga Elliot, 
no Festival da Maia
A 16.ª edição do Festival
Internacional de Teatro Cómico da
Maia decorre de 01 a 10 de outubro
no Fórum da Maia, apresentando 25
peças de teatro e nove animações de
rua interpretadas por companhias
nacionais e internacionais.
Um dos grupos programado no
Festival é da Bélgica. Mas também
participam companhias e espetácu-
los provenientes do Brasil, Itália,
Austrália, Polónia, Ucrânia, Espanha e
de Portugal, numa organização da
Câmara Municipal da Maia com pro-
dução e direção artística do Teatro
Art´Imagem.
A programação completa do Festival
ainda não é conhecida, mas o
LusoJornal sabe que vai participar o
o performer belga Elliot, um nome
cimeiro da “multicomédia”. Também
estarão presentes as companhias
‘Chapitô’ e ‘Comédia a La Carte’,
assim como, pela primeira vez, o
mimo polaco, Krosny.

Durante dez dias no Fórum da Maia
(Grande Auditório, Café-Teatro,
Anfiteatro ao Ar Livre e Arcadas)
vão ser apresentadas 25 peças de
teatro diferentes e nove animações
de rua que abarcam as muitas disci-
plinas assumidas hoje pelo teatro
cómico e que vão desde as clássi-
cas comédias às novas linguagens.
O programa inclui teatro de rua, pan-
tomina, novo circo, café-teatro, caba-
ret, stand up, animação, fantoches e
ainda os novos géneros de que o fes-
tival é pioneiro em Portugal, designa-
damente os espetáculos de “música-
teatro” (onde os músicos são também
atores ou os atores também são músi-
cos) e a “multicomédia” (em que os
artistas utilizam, sem a predominân-
cia da palavra, todos os seus recursos
de comediantes aliando o teatro, a
dança, o circo, a música e os novos
efeitos sonoro-visuais).

O pianista Filipe Pinto Ribeiro apre-
sentou-se em dois concertos durante
o mês de agosto no Festival de
Stavelot (sudeste da Bélgica), em que
interpretou obras de Schumann,
Lekeu e Dvorák.
Pinto Ribeiro tocou no refeitório dos
monges na Abadia local, com um trio
que integrou Dmitri Makhtin (vio-
lino), Gérard Caussé (viola de arco) e
Alexandre Kniazev (violoncelo). O
programa dos dois concertos foi
constituído por três peças para quar-
teto de piano e cordas.
O concerto abriu com o quarteto
incompleto em Si menor do compo-
sitor belga, natural de Verviers
(Valónia), Guillaume Lekeu, com-
posto em 1893, um ano antes de fale-
cer, aos 24 anos.
De Antonin Dvorák, foi interpretado
o quarteto em Mi bemol Maior (opus
87, B 162), composto em 1889, e, de
Robert Schuman, o quarteto também
em Mi bemol Maior (opus 47), escrito

em 1842.
Filipe Pinto Ribeiro foi aluno de
Helena de Sá e Costa e de Pedro
Burmester na Escola Superior de
Música e das Artes do Espetáculo, no
Porto. Estudou piano em Moscovo,
no Conservatório Tchaikovsky, com
Liudmila Roschina e Samuil Feinberg,
e música de câmara com Alexander
Bakhchiev.
Como bolseiro da Fundação Calouste
Gulbenkian, concluiu com a máxima
classificação o Doutoramento em
Performance Musical (piano) no
mesmo conservatório.
O pianista tem-se apresentado em
vários palcos nacionais e estrangei-
ros. Este ano atuou já no Festival
Mozart de Würzburg (Alemanha), no
Festival Musique au Léman com o
Schostakovich Ensemble, de que é
diretor artístico, e no Festival Verano
Clasico, em Marbelha (Espanha).

Rodrigo Leão apresentou o mais
recente álbum “A Mãe” durante o
mês de agosto, no Festival Klinkers,
em Brugges, uma estreia no país.
O álbum “A Mãe” foi recentemente
editado na Bélgica pela etiqueta Pias,
estando previsto concertos no
próximo outono novamente na
Bélgica, e ainda no Luxemburgo e
Holanda.
O disco foi editado em junho do ano
passado, tendo sido definido pelo
compositor como uma “música abs-
trata e muito cinematográfica”.
Pela primeira vez, Rodrigo Leão
escreveu propositadamente para a
voz de Ana Vieira, que entrou para o
grupo que o acompanha em 2004. “A
Ana Vieira está completamente inte-
grada no Cinema Ensemble, grande
parte das canções foram feitas a pen-
sar na sua voz”, disse à Lusa. “No meu
disco a minha música é sempre
muito abstrata, muito cinematográ-
fica, no sentido em que transmite
tranquilidade, podemos estar a filoso-
far, a pensar na vida, em coisas dife-
rentes”, explicou.
Rodrigo Leão foi acompanhado do

seu grupo, o Cinema Ensemble,
constituído por Celina da Piedade
(acordeão), Ana Vieira (voz), Viviena
Toupikova (violino), Bruno Silva
(viola de arco), Carlos Gomes (vio-
loncelo), Luís Aires (baixo) e Luís San
Payo (bateria).

Chuva de concertos portugueses em
Borgerhout
Rodrigo Leão & Cinema Ensembre

regressam à Bélgica para um concerto
no dia 17 de novembro, às 20h30, no
Centro Cultural de Roma zaal, em
Borgerhout, nos arredores de Antuérpia.
O grupo Deolinda (Ana Bacalhau,
Pedro da Silva Martins, Zé Pedro
Leitão e Luis José Martins) vai passar
neste mesmo Centro cultural no dia
27 de outubro, às 20h30, no Foyer
Staand. Mais tarde vai ser a vez de
Joana Amendoeira (19 de janeiro), da

luso-caboverdiana Lura (25 de
março) e da fadista Maria de Fátima
(31 de março) subirem ao palco do
De Roma zaal.

De Roma zaal
Turnhoutsebaan 286
2140 Borgerhout

Rodrigo Leão
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Pianista Filipe Pinto Ribeiro
atuou em festival belga
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III Bienal de Artes Brasileiras de Bruxelas já tem Regulamento
O Regulamento da teceira edição da
Bienal de artes brasileiras de Bruxelas
já é público, assim como as datas do
evento: setembro e outubro de 2011,
na Casas das Culturas de Saint Gilles e
na Galerie la Girafe, em Bruxelas.
O objetivo é selecionar artistas brasi-
leiros residentes no exterior para

exposições na Casa das Culturas de
Saint-Gilles, e fazer intercâmbio com
associações e artistas do Brasil e do
mundo que tenham alguma relação
com o Brasil.
A Bienal é uma realização de Inêz
Oludé da Silva, artista plástica (ine-
zoludedasilva.be), membro da
Associação Internacional das Artes
Plásticas CNAP-AIAP - Unesco,
com o apoio do Presidente Luis
Inácio da Silva, do Service de la
Culture de Saint Gilles, da
Embaixada do Brasil, do Ministério
das Relações Exteriores, da
C O C O F _ C o m i s s i o n
Communautaire Française, Smart
Asbl, entre outras instituições de
renome.
O Regulamento pode ser pedido em
www.bienalbrasileiradebruxelas.be.

Arte Postal «Eu Amo a Cultura
Brasileira»

No âmbito da terceira edição da
Bienal de Artes Brasileiras de
Bruxelas, todos os artistas, residentes
no Brasil e no mundo, sejam brasilei-
ros ou não, estão convidados a enviar
por correio, para a exposição na
Casa das Culturas de Saint Gilles e na
Galerie la Girafe, em Bruxelas, uma
arte postal, realizada para a ocasião,
sobre qualquer aspeto da cultura
brasileira. O tema é “Eu Amo a
Cultura Brasileira” e as técnicas utili-
zadas podem ir da collagem ao des-
enho, passando pela pintura...
A exposição destas Artes terá lugar
na Casa das Culturas de Saint Gilles e
Galerie la Girafe, em Bruxelas, em
setembro de 2011, no âmbito da ter-

ceira Bienal de Artes Brasileiras de
Bruxelles.
A organização alerta para o facto de
nem haver devolução, nem juri. As
obras de arte postal farão parte do
acervo da Bienal com o plano de
expor também no Brasil em 2014,
durante a Copa do Mundo de futebol
e durante os Jogos Olímpicos em
2016, em local e data a anunciar pos-
teriormente.
Todos os trabalhos também serão
expostos no blog da Bienal, “desde
que não contenham imagens eróti-
cas, violentas, insultantes ou discrimi-
natórias” previnem os organizadores.

Bienal de Artes Brasileiras de Bruxelas
Rue Saint Bernard, 17- bte 54
1060 Bruxelles

n  
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Véritable phénomène au Portugal
(leur premier cd a été pendant long-
temps la meilleure vente de disques
au Portugal, toutes musiques confon-
dues!), Deolinda donne un sacré
coup de fouet au Fado qu’il réin-
vente, loin des images et clichés
reçus. Sans guitare portugaise, ni
les habits noirs de circonstance, ce
jeune quatuor de la banlieue lis-
boète bouscule les codes avec un
humour décapant, parfois surréa-
liste, et une légèreté à faire danser.

Le projet artistique du groupe s’est
construit autour du personnage
imaginaire de Deolinda, une femme
un peu naïve, célibataire, habitant la
banlieue lisboète, avec deux chats,
un poisson rouge et épiant derrière
ses rideaux de dentelles, l’existence
de ses voisins.
Sur scène, ce personnage prend litté-
ralement vie, grâce aux prestations
exubérantes et souvent comiques de
la charismatique Ana Bacalhau,
accompagnée de mélodies douces
et entraînantes, de guitares douce-
ment mélancoliques, une musique
truffée de références émotionnelles
au fado et à d'autres traditions musi-
cales moins proéminentes.

Le 22 octobre, 20h30
Espace Senghor
366, chaussée de Wavre
1040 Bruxelles
Infos: 02/230.31.40

Le nouveau fado de Lisbonne

Deolinda à l’Espace Senghor
Snow on the tv show

Collectif Rui Salgado e Carlos Zíngaro 
no Théâtre Marni

No próximo dia 12 de outubro, o
Collectif Rui Salgado apresentar-se-á
no Théatre Marni, num espetáculo
que contará também com a participa-
ção de Carlos Zíngaro, “sem dúvida o
mais internacional e respeitado
músico de jazz/música improvisada
em Portugal”.
O grupo, cuja direção é assumida pelo
contrabaixista Rui Salgado (que diri-
giu anteriormente o grupo Bansuri
Collectif), integra também Audrey
Lauro (saxofone alto), Yann Le Collaire
(clarinete baixo), Javier Carmona
(bateria) e Laurent Blondiau (trom-
pete).
Carlos Zíngaro, presente nos mais
importantes festivais e concertos de
“improvisação” e nova música”, reali-
zados na Europa, na América e na Ásia,
foi pioneiro em Portugal na utilização
de novas tecnologias na composição
e interação em tempo real. O seu per-

curso desde a década de 70, ao lado de
músicos como Anthony Braxton,
Richard Teitelbaum, Fred Frith, Derek
Bailey, Joëlle Léandre, Otomo Yoshihide,
George Lewis e Daunik Lazro, os seus
mais de cinquenta discos editados e as
inúmeras distinções que recebeu na crí-
tica internacional demonstram um notá-
vel percurso musical.
A Embaixada de Portugal em Bruxelas
produz este evento, incentivando
assim a criação do Collectif Rui
Salgado, que tem como objetivos
contribuir para a difusão do tecido
musical português e reforçar proces-
sos criativos habitados pela transver-
salidade, integrando músicos oriun-
dos de diversos países europeus.
O concerto será gravado e editado em
CD.
Véritable phénomène au Portugal
(leur premier cd a été pendant long-
temps la meilleure vente de disques
au Portugal, toutes musiques confon-
dues!), Deolinda donne un sacré coup
de fouet au Fado qu’il réinvente, loin
des images et clichés reçus. Sans gui-
tare portugaise, ni les habits noirs de
circonstance, ce jeune quatuor de la
banlieue lisboète bouscule les codes
avec un humour décapant, parfois sur-
réaliste, et une légèreté à faire danser.
Le projet artistique du groupe s’est
construit autour du personnage ima-
ginaire de Deolinda, une femme un
peu naïve, célibataire, habitant la ban-

lieue lisboète, avec deux chats, un
poisson rouge et épiant derrière ses
rideaux de dentelles, l’existence de
ses voisins.
Sur scène, ce personnage prend litté-
ralement vie, grâce aux prestations
exubérantes et souvent comiques de
la charismatique Ana Bacalhau,
accompagnée de mélodies douces et
entraînantes, de guitares doucement
mélancoliques, une musique truffée
de références émotionnelles au fado
et à d'autres traditions musicales
moins proéminentes.

Théâtre Marni
Rue de vergnies, 25
1050 Bruxelles
Infos: 02/639.09.80

Deolinda
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Rui Salgado 
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Carlos Zíngaro
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Senhor empresário
tenha confiança
no LusoJornal

www.lusojornal.com
0485 89 84 09



No dia 19 de junho, ao final da tarde,
na Livraria Orfeu, foi lançado o livro
“Viagens noutras terras – Almeida
Garrett, Diplomata em Bruxelas
(1834-1836)”, de Duarte Bué Alves.
Este livro retrata os dois anos em que
Almeida Garrett, um dos precursores
do romantismo em Portugal, foi
Embaixador de Portugal na Bélgica,
aliás o primeiro diplomata português
que aqui exerceu tal cargo.
Alcançada a independência belga
em 1830, Garrett chegou a Bruxelas
em 1834 mas a sua estada não foi
isenta de peripécias e desventuras
que tornaram a sua missão diplomá-
tica assaz complicada.
Embora existam várias biografias
sobre Almeida Garrett, não existia
um estudo especificamente dedi-
cado ao cargo de Embaixador de
Garrett. O livro de Duarte Bué Alves
analisa esse período, precedendo-o
de um enquadramento histórico
sobre Portugal e a Bélgica e descre-
vendo, com algum pormenor, o dia a
dia de Garrett junto da Corte de
Leopoldo I. De igual modo, passa-se
em revista, mais brevemente, a vida
de Garrett enquanto homem de
letras, político e arauto do libera-

lismo. Garrett chegou mesmo a des-
empenhar o cargo de Ministro dos
Negócios Estrangeiros em 1852.
O livro agora lançado é prefaciado
pelo Embaixador José Cutileiro,
antigo diplomata português e
Secretário Geral da UEO e cronista
do jornal “Expresso”. As fotografias
são do Embaixador Vasco Bramão
Ramos, atual Embaixador de
Portugal em Bruxelas. Nelas se
retrata, de modo criativo, a estátua de
Almeida Garrett, da autoria de

Rodrigues Castro, que está em Saint
Gilles.
Numa livraria Orfeu com mais de
cem pessoas presentes, o livro foi
apresentado por Lode Delputte, jor-
nalista do jornal belga “De Morgen”,
amigo do autor e conhecedor pro-
fundo e amante da língua portu-
guesa. Intervieram ainda os já referi-
dos autores do prefácio e das foto-
grafias, além de Joaquim Pinto da
Silva, Diretor da Livraria Orfeu, e
Duarte Bué Alves. Todos os oradores

se referiram ao importante contri-
buto que este livro representa, num
domínio pouco estudado.
O livro “Viagens noutras terras –
Almeida Garrett, Diplomata em
Bruxelas (1834-1836)” contou com o
apoio da Caixa Geral de Depósitos e
inaugura uma série da “Coleção
Portugal-Bélgica”, que a Orfeu agora
lançou, conforme explica Pinto da
Silva em nota introdutória na apre-
sentação do livro.
Recorde-se que Duarte Bué Alves
cessou este mês funções como
Conselheiro de Embaixada na
Embaixada em Bruxelas, onde foi
também responsável pelos assuntos
consulares. Partiu já para Tóquio,
onde deverá trabalhar nos próximos
três anos. O lançamento do livro,
onde estiveram presentes inúmeros
amigos do autor, foi também uma
ocasião de despedida do diplomata
que agora terminou a sua missão. Por
isso, e na ocasião, foi servido um
‘Porto de honra’. 
O livro, à venda na Livraria Orfeu, é
um contributo para um melhor
conhecimento e proximidade entre
os dois países.

Filme belga ganha
Avanca’10
O filme belga “Altiplano”, rodado
no Perú, venceu o prémio longa-
metragem da 14ª edição do festi-
val Avanca’10, Encontros
Internacionais de Cinema,
Televisão, Vídeo e Multimédia,
encerrando 10 dias de festival e 5
dias de competições, conferências
e workshops internacionais. 
“Altiplano”, dos realizadores da
Bélgica Peter Brosens e Jessica
Woodworth, arrebatou o Prémio
Cinema para a Melhor Longa-
metragem, tendo o Prémio para a
Melhor Actriz sido atribuído a
Magaly Solier, que protagoniza
este filme.
Sete júris constituídos por 23 indi-
vidualidades de 11 países atribuí-
ram 14 prémios e 8 menções hon-
rosas.
O ‘Avanca’ acontece todos os anos
em Avanca no Distrito de Aveiro e
é uma organização do Cine-Clube
de Avanca e da Câmara Municipal
de Estarreja.

Livro sobre Isabel de
Portugal foi editado
em português

Acaba de ser publicado pela
Editorial Presença, o livro “Isabel
de Portugal – Duquesa de
Borgonha” de Daniel Lacerda, com
um largo capítulo do casamento
de Isabel com o Duque de
Borgonha, em Bruges.
A versão francesa do livro foi
publicada em 2008, conforme
devidamente anunciado no
LusoJornal, nas Editions Lanore,
com o título “Isabelle du Portugal
– Duchesse de Bourgogne”. Desta
vez foi editado em Portugal com
tradução de Júlio Conrado.
Isabel de Portugal foi uma figura
notável mas injustamente esque-
cida da história de Portugal e da
Europa. Filha de D. João I e de D.
Filipa de Lencastre, casou precisa-
mente em Bruges, na Bélgica, em
1429 com Filipe, o Bom, Duque de
Borgonha. Culta, inteligente e
dotada de excelentes capacidades
diplomáticas, cedo assume, pri-
meiro junto do marido e mais
tarde junto do filho Carlos, o
Temerário, um papel preponde-
rante como conselheira.
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Escrito por Duarte Bué Alves e editado pela Orfeu

Livro sobre Almeida Garett editado em Bruxelas

Exposição “Recriar a natureza”
na Bienal Internacional de Design de Liège
No próximo dia 6 de outubro, às
18h00, será inaugurada oficialmente
a exposição de design “Recriar a
natureza”, que constitui a participa-
ção portuguesa na Bienal
Internacional de Design de Liège. A
exposição estará patente ao público
no Tesouro da Catedral de Liège, de 1
a 24 de outubro deste ano.
O Embaixador de Portugal na
Bélgica Vasco Bramão Ramos e o
Deputado provincial e Presidente do
Office provincial des Métiers d’Art,
Paul-Emile Mottard, vão presidir à
inauguração oficial
A exposição é organizada pela
Embaixada de Portugal em Bruxelas,
em colaboração com a Província de
Liège (no âmbito da Bienal
Internacional de Design de Liège) e
o apoio do Instituto Camões e do
BCP.

“Em Portugal, como na maioria dos
países europeus, o design de produ-
tos e de objetos conheceu nos últi-
mos 10 anos uma verdadeira muta-
ção de paradigma. O processo que
esteve na base do nascimento da dis-

ciplina do design industrial e que
compreendia um sistema produtivo
rígido e dispendioso da produção
em série dos anos do modernismo,
acabou por sucumbir à introdução e
evolução das ferramentas digitais de
produção” escreve o Curador Marco
Sousa Santos. “Esta exposição centra-
se em diversas abordagens a essa
liberdade adquirida, onde o Mercado
não é por si só um objectivo, mas
parte de um complexo de objectivos
materiais, identitários, culturais e
criativos, que levam o designer a
reflectir criticamente a razão de ser
da sua cultura material”.
“Ao percorrer esta exposição vamos
visitar experiências que caracteri-
zam esta atitude; um confronto entre
designers e artesãos (EXOC), ou o
jogo da apropriação dos materiais
tradicionais pela transformação digi-

tal (Branca Lisboa), ou ainda a sim-
ples subversão dos arquétipos pela
transposição de significados (Cork
Design). Realizados pelos próprios
autores, por associações de des-
igners, por micro empresas e por
outras não tão micro (Temahome),
os produtos em exposição caracteri-
zam-se por uma reaproximação ine-
quívoca à matéria-prima natural e à
memória artesanal, como uma ten-
dência de retorno à Natureza e ao
“fazer natural” como essência de ins-
piração” explica o Curador da expo-
sição.

Exposição de design “Recriar a natu-
reza”
de 1 a 24 de outubro
au Trésor de la Cathédrale
6 rue Bonne-Fortune
Liège

Marathon des Mots de Bruxelles présente
Fernando Pessoa et Vasco Graça Moura
Pour la rentrée littéraire de l’au-
tomne et suite au succès remporté
lors de sa première édition en 2008,
l’asbl Littérature à voix haute pré-
sente, le ‘Marathon des Mots de
Bruxelles 2010’, un événement litté-
raire européen dans la capitale de
l’Europe! Ce marathon de lectures à
voix haute se déroulera du 8 au 10
octobre dans différents lieux bruxel-
lois.
L’Ambassade du Portugal s’est asso-
ciée à cet évènement notament
autour des lectures d’auteurs portu-
gais: Fernando Pessoa et Vasco Graça
Moura.
Le 8 octobre il y aura trois rencon-

tres à Flagey consacrés à Fernando
Pessoa, avec des lectures de ses oeu-
vres, à l’occasion du 75º anniversaire
de sa mort. Le 10 octobre c’est
autour de ses œuvres que Vasco
Graça Moura sera, au Botanique, dans
le cadre de ‘Poètes d’Europe et d’ail-
leurs’.
Pour cette opération, l’Ambassade
du Portugal a eu recours au soutien
de la Banque BCP.
Les 50 lectures de ce marathon s’éta-
leront sur trois jours et permettront
au public d’appréhender la littéra-
ture de manière originale et ludique,
de partager des émotions scéniques
et littéraires, et de rencontrer les plus

grands auteurs belges et européens
(le plus souvent présents pour cette
occasion), qui seront mis en voix par
des actrices et des acteurs renom-
més.
Les mots seront ainsi à la fête du 8 au
10 octobre à Flagey, au Botanique, à
la Bibliothèque de Saint-Josse, à la
Bellone, à la Villa Empain, à
Passaporta et dans toutes les librai-
ries qui accompagnent ce Marathon
des Mots de Bruxelles! Trois jours où
le livre rencontre la scène…

Le vendredi 8 octobre
A 20h00
Nouvelles policières: Quaresma

déchiffreur (Christian Bourgois)
de Fernando Pessoa
lecture par Yvain Juillard
Flagey, Studio 2

À 21h30
Les hétéronymes / Pessoa est un
autre
de Fernando Pessoa
lecture par Audrey d’Hustère et
Gaëtan Lejeune
montage des textes Laurent Moosen
Flagey, Studio 3

A 22h00
L’intranquillité (Christian Bourgois)
de Fernando Pessoa

n  
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Quatro equipas da Região
Autónoma da Madeira disputam a
Competição Europeia de Ténis de
Mesa (Taça ETTU), em provas orga-
nizadas pela União Europeia de
Ténis de Mesa, na Bélgica e em
Espanha.
No sector masculino, disputam a pri-
meira fase desta competição as equi-
pas da Associação Desportiva e
Cultural da Ponta do Pargo/Calheta
e do Clube Desportivo São Roque,
em jogos que decorrerão nos próxi-
mos dias 26 e 27 de setembro em
Granada, Espanha.
Já no sector feminino, a primeira
fase da competição está agendada
para os próximos dias 9 e 10 de
outubro (sábado e domingo), em
Battice, na Bélgica e contará com a
presença das equipas da Associação
Desportiva e Cultural da Ponta do

Pargo/Calheta e da Associação
Cultural e Desportiva de São João. As
restantes duas equipas em competi-
ção são a CTT Minerois, da Bélgica e
o CD Valladolid Collosa TM de
Espanha.
Refira-se que a exemplo de anos
anteriores, estas fases da prova dis-
putam-se em grupos, em sistema de
poule a uma volta em casa de um

dos clubes do grupo. Nesta primeira
fase, tanto no sector masculino
como no feminino, os dois primei-
ros classificados qualificam-se para a
segunda fase da competição.
A Associação Desportiva e Cultural
da Ponta do Pargo/Calheta foi fun-
dada a 16 de julho de 1999. Tem
como principais objetivos a promo-
ção e o desenvolvimento de ativi-

dades desportivas (futebol, ténis de
mesa, ginástica e atletismo) e cultu-
rais.
De entre as actividades desportivas
desenvolvidas pela coletividade des-
tacam-se a conquista do título de
Campeão Nacional em Ténis de
Mesa, por parte da equipa feminina
(2004), o I Raid BTT, no âmbito da
XIX Edição da Festa do Pêro; a parti-
cipação em Ténis de mesa na Taça
Nancy Evans, entre outras.
Por seu lado, a Associação Cultural e
Desportiva de São João foi criada em
janeiro de 1989 por um grupo de
cidadãos moradores de diversos
sítios da paróquia de S. João,
concelho e freguesia da Ribeira
Brava, para fins de promoção de acti-
vidades culturais, desportivas e
recreativas destinadas a toda a popu-
lação.

Taça ETTU, primeira fase da competição

Equipas de Ténis de mesa da Madeira
participam em competição europeia na Bélgica

Equipa masculina e feminina de Ponta do Pargo
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Automobilismo:
Álvaro Parente no
pódio de Spa-
Francorchamps
O piloto português Álvaro Parente
alcançou uma vez mais o pódio no
circuito belga de Spa-
Francorchamps, ao terminar no
terceiro lugar na prova do
Campeonato de GP2.
Depois da segunda posição no
sábado, Parente partiu do sétimo
lugar da grelha e foi subindo
lugares, num dia em que a pista
levou ao despiste de vários pilo-
tos, forçando a entrada do safety-
car em três ocasiões.
“Foi fabuloso. Voltar à GP2, lutar
pela vitória na primeira corrida e
alcançar um segundo e um ter-
ceiro lugares é um resultado fan-
tástico, sobretudo por ter sido o
piloto que mais pontos somou”,
disse Parente, a correr pela Coloni.
O circuito belga marcou o
regresso, um ano depois, de Álvaro
Parente ao GP2, com o piloto por-
tuguês a conseguir nesta sua reen-
trada somar os primeiros pontos
para a equipa da Coloni, que à
entrada para o fim de semana era
última.

Bilhar: Frédéric
Caudron ganhou no
Porto
O belga Fréderic Caudron,
número um da competição, foi o
grande vencedor da Taça do
Mundo de bilhar que se realizou
no Porto/Matosinhos, ao derrotar
na final o alemão Martin Horn, por
3-0, com parciais de 15-14, 15-14 e
15-9.
Um resultado enganador, como
reconheceu o campeão, pelo equi-
líbrio da final e porque alguns
erros, à mistura com boa dose de
infelicidade, impediram o germâ-
nico de triunfar nos dois primei-
ros “sets”.
No primeiro, Horn chegou a estar
a vencer, por 14-3 (a uma caram-
bola de fechar), e viu o belga ter-
minar a partida com uma série de
12 carambolas. “Foi fantástico para
mim. Apesar do 3-0 final foi difícil,
estive a ganhar 2-0 como podia
estar a perder por 2-0, porque os
‘sets’ foram muito equilibrados.
Estou muito feliz. Fui melhorando
ao longo do torneio, os dois pri-
meiros jogos foram muito compli-
cados, mas fui melhorando e che-
guei muito bem à final. Aqui, com
o público, com a televisão, muito
concentrado, acho que joguei
bem. Foi fantástico”, referiu
Fréderic Caudron.

Ténis: Karen
Opdencamp
regressa à Bélgica
A melhor jogadora de Ténis de mesa
da Bélgica, Karen Opdencamp, vai
regressar ao seu país natal, depois de
ter passado uma temporada contra-
tada pela Associação Desportiva da
Ponta do Pargo, na Madeira.
Quando foi contratada pelo clube
madeirense, nas mãos do Presidente
Gilberto Garrido, Karen jogava num
clube holandês. Depois apaixonou-
se pela ilha que afirma ter dado a
conhecer através dos seus amigos e
familiares.
Numa entrevista à Revista Mais, a
jogadora diz-se orgulhosa por trans-
portar com ela o título de
“Embaixadora da Ponta do Pargo no
centro da Europa”.

Fórmula 3: Duarte
Ferreira brilha na
América do Sul
O jovem piloto Duarte Ferreira que
vivia na Bélgica e foi bastante divul-
gado nas páginas do LusoJornal, está
agora a brilhar no Campeonato sul
americano de Fórmula 3.
Na Bélgica Duarte Ferreira come-
çou por ganhar provas de karting,
antes de integrar a Fórmula Renault
1,6, chegando a ser o piloto lusó-
fono mais novo em monologar. Só
que a Federação portuguesa de
automobilismo não lhe concedeu
licença por ter menos de 16 anos e
a família mudou-se “de malas e baga-
gens” para Angola. Hoje, Duarte
Ferreira corre com as cores de
angola, já que a mãe do piloto,
embora portuguesa, tinha nascido

em Angola e re-adquiriu a nacionali-
dade.
Hoje, Duarte Ferreira reside no
Brasil, em Interlagos São Paulo. Está a
correr na Fórmula 3 Sul Americana
e encontra-se atualmente no
segundo lugar da classificação, na
categoria light.
O Campeonato de Fórmula 3 Sul
Americano tem duas categoria: a
Principal e a Light. “A categoria
Principal tem um chassis Dallara
309 e um motor Berta de 290 cava-
los, com caixa sequencial de 6 velo-
cidades. Já a categoria Light tem um
chassis mais antigo, o Dallara 301,
tem o mesmo motor Berta de 290
cavalos, mas uma caixa H de 5 velo-
vidades” explica o jovem piloto.
A Fórmula 3 Sudamericana
Petrobras é a principal categoria de
base do automobilismo, aquela que

melhor prepara e mais revela futu-
ros talentos para as principais cate-
gorias do automobilismo mundial.
Desde que foi criada, em 1987, já
revelou grandes nomes do automo-
bilismo mundial e nacional, como
Rubens Barrichello, Hélio
Castroneves, Christian Fittipaldi,
Gabriel Furlán, Cristiano da Matta,
Vitor Meira, Nelsinho Piquet, entre
outros.
“O Campeonato este ano vai passar
pelo Brasil, Argentina e Uruguai” diz
Duarte Ferreira. “Eu estou a compe-
tir o meu primeiro ano neste
Campeonato na categoria Light,
para no próximo ano poder correr
na categoria Principal e seguir a
minha carreira na Formula Indy
para onde eu já tive vários convites
de várias equipas” conclui.

n  Manuel Martins
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Mérito Desportivo
para 
Caroline Morais

A Comuna de Scharbek acaba de
atribuir o Prémio de Mérito
Desportivo à ginásta luso-belga
Caroline Morais.
O Prémio só vai ser entregue no dia
13 de dezembro.

Râguebi: Straffe
Ketten RFC na
estreia 
da primeira equipa 
gay portuguesa
Os Straffe Ketten RFC, de Bruxelas
participou, durante o verão que
agora acabou no Pitch Beach, um
campeonato de râguebi que se reali-
zou no Estádio Nacional e na Praia de
Carcavelos, nos arredores de Lisboa,
e que viu surgir pela primeira vez
uma equipa portuguesa com joga-
dores gays.
A orientação sexual barrava-lhes o
acesso às equipas “tradicionais” de
râguebi. Para combater preconceitos,
Filipe criou a primeira equipa portu-
guesa que inclui homossexuais: os
“Dark Horses”.
“O desporto coletivo em Portugal ali-
menta a homofobia, este projeto não.
É um projeto desportivo que não dis-
crimina ninguém. Não importa a
orientação sexual, a cor de pele ou se
vive sozinho, com a mãe ou com o
gato”, diz sorridente o treinador da
equipa maioritariamente composta
por homossexuais.
Filipe garante que nos “Dark Horses”
ninguém é discriminado: “há um
jogador casado e um outro jovem de
18 anos que tem uma namorada”. Os
outros são homossexuais.
Ser homossexual em Portugal ainda
não é bem aceite em alguns círculos
e o desporto é um dos meios em que
não é fácil: “Sentiam-se deslocados no
grupo” das equipas existentes, recon-
hece Filipe, que começou a jogar
râguebi numa equipa amadora
quando era estudante universitário.
Apesar de a grande maioria dos joga-
dores ser amador, a Dark Horses está
a treinar para participar no campeo-
nato europeu, a Union Cup, que se
realiza no próximo ano.

O SL Benfica Waterloo que subiu à
Primeira divisão provincial de
Futsal belga começou bem o cam-
peonato ao vencer o primeiro jogo
por 3-2 frente ao Lupopo Bruxelles
e ao vencer o segundo por 6-2,
contra o MFC Local St Gilles.
Com 12 jogadores inscritos na Liga
belga, o SL Benfica Waterloo é um
“pequeno clube” que nasceu “por
acaso”, fundado por Marco Sousa e
Bruno do Nascimento. “Estávamos
a jogar numa equipa espanhola
que acabou com esta modalidade
e, como gostávamos de jogar criá-
mos a nossa própria equipa”. Por
um lado são adeptos do Benfica e
por outro lado o clube tem sede
oficial em Waterloo. “Nós jogamos
no Ginásio do Colège Saint Pierre,
em Uccle, mas como aqui na
Bélgica é obrigatório que os clubes
tenham o nome da cidade onde
estão sedeados decidimos escolher
o nome: SL Benfica Waterloo”
explica o jovem Marco Sousa.
O clube foi criado em 2006, inte-
grou a Liga de futsal belga e desde
então nunca mais parou de subir,
até se encontrar agora na Primeira
divisão provincial. “Há outras equi-
pas portuguesas nos campeonatos,
mas esta é a primeira vez que uma

equipa portuguesa chega à
Primeira divisão provincial” diz ao
LusoJornal o co-fundador. Marco
Sousa dá a receita: “Temos joga-
dores com ambição, que não gos-
tam de perder”. Por isso, é que “a
equipa pode ir longe”.
Mas para este ano, os dirigentes são
realistas. “O nosso objetivo é a
manutenção. Ainda não temos
orçamento para aguentar uma
equipa no nacional” explica “no
Nacional já temos de começar a
pagar aos jogadores”. Mas a ambi-
ção nota-se nas palavras do
Tesoureiro da equipa. Vontade não

deve faltar. A equipa procura agora
patrocinadores para fechar o orça-
mento do ano. “No ano passado
gastámos 2.500 euros” diz Marco
Sousa. Estamos longe dos orçamen-
tos do clube que inspirou o nome
do SL Benfica Waterloo. Mas
mesmo se 2.500 euros parece
pouco, “tem sido difícil encontrar
patrocínios”. O dirigente diz que o
clube é patrocinado por uma
empresa de ar condicionado, pela
empresa de pintura Entreprise
Sousa, pelo Café Juventude e gos-
tava de promover as cores do
supermercado Ibérico.

A equipa é treinada por Bruno do
Nascimento, mesmo se opta por
uma gestão coletiva. Marco Sousa é
Tesoureiro e o Presidente é um ita-
liano, Antonio Mataresse, sogro de
Marco Sousa.
“Também temos uma equipa B,
que disputa a Quarta divisão pro-
vincial da Liga belga de futsal”. É
um viveiro de jogadores que
depois vão subindo para a equipa
principal. “Ainda este ano subiram
dois jovens” diz Marco Sousa. São
reforços importantes para a
equipa, mesmo se o clube costuma
recrutar junto das equipas de fute-
bol de 11. Aliás, alguns dos joga-
dores participam também, ao
mesmo tempo, em campeonatos
belgas de futebol de 11.
Os principais ingredientes para
uma equipa de sucesso estão pre-
sentes no SL Benfica Waterloo: a
motivação, a dinâmica e a vontade
de ganhar. “Estamos aqui porque
gostamos de jogar e nota-se que o
fazemos com gosto” afirma Marco
Sousa. Quem sabe se nos próximos
anos temos equipa portuguesa no
Nacional de futsal na Bélgica?

Campeonato da Europa de Futebol Amador em Bruxelas

Primeira derrota portuguesa frente ao Chipre

Equipa A do SL Benfica Waterloo
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Já começaram no dia 4 de setem-
bro, os Campeonatos de futebol
amador na Bélgica.
Seis equipas portuguesas dispu-
tam a primeira divisão do
Campeonato da FTF,  a Federação
Trabalhista de Futebol: Cad
Ixelles, Porto, Belenenses, Alma-
Benfica, Vila Real e Vimieirense.
Por enquanto ainda é cedo
para perspetivar o desenrolar
do Campeonatos. As equipas
ainda estão em fase de adaptação
e procuram conhecer melhor os
adversários. Mas é sempre interes-
sante ver os duelos lusitanos,
como foi o caso na semana pas-

sada com o Cad Ixelles a vencer
por 3-2 o Alma-Benfica e com o
Belenenses a vencer também por
3-2 o Vimieirense.
No dia de fecho desta edição do
LusoJornal, em primeiro lugar está
a equipa do Milli Genclik,
seguindo-se o Cad Ixelles e o
Campeão Porto. Na cauda da
tabela está o Vimieirense.
Na segunda divisão também há
quatro equipas a disputar o
Campeonato. O Beira Alta está no
topo da classificação, seguindo-se
o Campomaiorense. Mais para o
fim da tabela está o Penalva e o
Sezurense.

Na terceira divisão apenas o Vila
Real está em competição, não
conseguindo pontuar até agora e
por conseguinte, classificando-se
no fim da tabela classificativa.
Finalmente, há três equipas portu-
guesas no Campeonato da quarta-
divisão, liderado neste momento
pelo Alma-Benfica. Não muito
longe seguem-se Os Lusitanos e o
Belenenses.

ABSSA
Com 288 clubes em competição,
também os campeonatos da
Royale ABSSA (Association belge
des sports du samedi) contam com

equipas portuguesas.
Aliás o FC Portugal lidera atual-
mente o Campeonato amador da
primeira divisão desta Federação
que joga ao sábado. A equipa por-
tuguesa somou duas vitórias nos
dois primeiros jogos disputados: a
primeira face ao Goalois 1 (1-2) e
a segunda, mais pesada, face ao La
Lorraine FC (4-0).
Nesta mesma Federação o Boavista
FC disputa a quarta divisão, no
grupo A e o Campomaiorense dis-
puta a sexta divisão, grupo E.

Futebol - Equipas portuguesas já dominam Campeonatos amadores belgas

Começou na semana passada o
Campeonato da Europa de Futebol
Amador em Bruxelas. É um
Campeonato em que participa uma
equipa por cada país e é organizado
desde 2006 com o patrocínio da
UEFA. Foi iniciado em 2006, por oca-
sião do Mundial de futebol que decor-
reu na Alemanha e já conta com 19
países concorrentes. A equipa portu-
guesa está presente desde do início e
tem obtido boas classificações.
“Os jogadores, são na sua maioria pes-
soas que trabalham nas instituições
europeias, consultadorias e serviços
financeiros” explica ao LusoJornal um
dos responsáveis pela equipa, Victor
Alves Gomes. “Aqui somos todos ama-
dores, ninguém ganha dinheiro e
mesmo a estrutura geral é constituida
por voluntários”. A equipa é patroci-
nada pelo Banque BCP.
Para os Portugueses, o Campeonato
deste ano começou na semana pas-
sada, no dia 16, num fogo infeliz

contra o Chipre. Portugal perdeu o
jogo por 2-5 e os dois golos portu-
gueses foram marcados por Cristian
Caldeirão e por Tiago da Cunha.
Jogaram ainda Gonçalo Reis, David
Melo, Bruno Pinheiro, Maurício
Miguel, Félix Pereira GR, Diogo Santos
Silva, Neil Harford, João Assunção,

Victor Gomes, Milton Nunes, Ivo
Schmidt e Ricardo Cardoso. A equipa
é treinada por Xavier Calçada, Milton
Nunes é o Capitão e Victor Alves
Gomes é o responsável pela área
administrativa.
Os próximos jogos da equipa portu-
guesa vão ser disputados contra a

Itália (26 de setembro), a Bélgica (10
de outubro), o Reino Unido (17 de
outubro), a Áustria 57 de novembro)
e a Finlândia (14 de novembro). Todos
estes jogos vão ter lugar no Stade
Communal d’Ixelles.
Neste momento, a Holanda lidera o
Campeonato, seguindo-se o Chipre, a
Alemanha, a Bulgária, a Espanha, a
Polónia e a Eslovénia. No fundo são as
equipas que ganharam o primeiro
jogo disputado.
O Campeonato disputa-se num só
encontro entre cada equipa, em jogos
de 2x35 minutos. A equipa portu-
guesa quer ficar nos 12 primeiros
lugares para depois participar no Play-
off que decidirá quem ganha o
Campeonato. “Este ano, durante a fase
de Play-off, queremos promover
Guimarães, Capital europeia da cul-
tura 2012 e Braga, Capital europeia da
juventude 2012” explica ao
LusoJornal Victor Alves Gomes.

Equipa de Portugal
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n  Carlos Pereira

n  Carlos Pereira

n  Manuel Martins

Futsal: primeira equipa portuguesa a ir tão longe no Campeonato

SL Benfica Waterloo na Primeira divisão provincial
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Pensamentos

Nunca se explique. Os seus ami-
gos não precisam e os seus inimi-
gos não vão acreditar (anónimo).

Não se ache horrível pela manhã:
Acorde ao meio-dia... (anónimo).

Somos crianças toda a vida. O que
muda são os preços dos brinque-
dos (anónimo).

Fuja das tentações, mas devagar,
para que elas o possam alcançar
(anónimo).

Fiz um acordo de co-existência
pacífica com o tempo: nem ele me
persegue, nem eu fujo dele. Um
dia a gente se encontra (Mário
Lago).

A corrupção não é uma invenção
brasileira, mas a impunidade é
uma coisa muito nossa (Jô
Soares).

Democracia neste país é relativa,
mas corrupção é absoluta (Paulo
Brossard).
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Descubra as palavras:

Acesa            Atleta
Boicote         Campeão
Cerimónia     Chama
China              Jogos
Olímpica       Paz
Percurso        Protestos
Símbolo        Tocha
Tibete          Valores

20 de Setembro
A fadista Maria da Saudade, vem
de Portugal para cantar em Gent,
acompanhada por Manuel Corgas
à guitarra portuguesa e Ana Luisa
à viola de fado. Aula da
Universidade de Gent, 9
Volderstraat, 9000 Gent.

30 de setembro,16h00
“Poetandum a Cor do meu Livro
Branco”, apresentação do livro de
poemas de Armando Ramos
Pereira, com recital de poesia e
cravo. Sónia Ferro - Cravista e
Maria José Guerra e Armando
Ramos Pereira - recitantes. Sala
Damião de Goes, Av. de la Toison
d'Or 55, 1060 Bruxelles.

30 de setembro, 18h30
Inauguração da exposição de pin-
tura de Francisco Casanova. Sala
Damião de Goes, Av. de la Toison
d'Or 55, 1060 Bruxelles.

1 de outubro, 14h00
Inauguração da exposição de ilus-
tração de livro infantil de Dorindo
Carvalho. Mostra do livro infantil -
Dorindo Carvalho e Teresa
Pereira. Livraria Orfeu, Rue du
Taciturne 43, 1000 Bruxelles.

De 2 a 4 de outubro, 09h00/14h00
Workshop de animação. Sessões
de animação de leitura com
Teresa Pereira. Livraria Orfeu, Rue
du Taciturne 43, 1000 Bruxelles.

De 2 a 4 de outubro, 09h00/14h00
Workshop de animação. Sessões
de animação de leitura, música e
artes plásticas - Francisco
Casanova e Groupe Chansons et
Comptines en Voyage. Sala
Damião de Goes, Av. de la Toison
d'Or 55, 1060 Bruxelles.

5 de outubro, 18h00
Recital de poesia e piano
“Liberdade... Liberdades...” Alena
Kmenlinskaia - Piano, Maria José
Guerra e Armando Pereira - reci-
tantes. Livraria Orfeu, Rue du
Taciturne 43, 1000 Bruxelles.

12 de outubro, 20h00
Snow on the TV Show. Um
momento de improvisação, frágil
e irrepetível. Reunidos à volta do
grande músico Carlos Zingaro,
cinco percursos diferenciados
exploram a infinita riqueza do ins-
tante presente, através do pro-
cesso criativo centrado na escuta
profunda de si e do outro. Théâtre
Marni, Rue de Vergnies 25, 1050
Bruxelles.

16 de outubro
Apoteose Eletrônica 2010 com DJ
Domênico. Salle Claridge,
Chaussée de Louvain 24, 1210
Bruxelles.

Sopa de Letras – Olímpiadas

Sabia que...

Os camarões têm o coração alo-
jado na cabeça.

Os porcos não são fisicamente
capazes de olhar para o céu.

Sabia que a marmota hiberna por
cerca de 6 meses.

Sabia que um canguru pode saltar
até 3 metros de altura.

Sabia que 22 ossos formam o
esqueleto da cabeça.

Sabia que o Japão é formado por
3.922 ilhas

Sabia que o mosquito bate as asas
1.000 vezes por segundo.

Sabia que algumas flores se
fecham durante a noite para se
defender do frio, enquanto outras
só abrem a noite, pois são sensí-
veis aos raios solares.

Sabia que pode salvar uma árvore
economizando papel?
Cada árvore produz 50 quilos de
papel. Logo, 50 quilos de papel
economizados salvam uma árvore.

É dirigente associativo? 
Dirigente desportivo? 

Organizador de eventos? 
Envie-nos a sua agenda. 
O LusoJornal divulgará.

www.lusojornal.com




