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A filial n°11 do FC Porto, o
FC Porto de Bruxelas, foi agra-
ciada com o Dragão de Ouro. 
Recebe o prémio dia 27.
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Portugal é a terceira República mais antiga da Europa

Centenário da República
pouco comemorado nas

Comunidades
P.14: Futebol

Pastelaria Garcia festejou 20
anos de atividade em Bruxelas.
Rui e Emília Garcia convida-
ram clientes e amigos.
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P.12: Aniversário

Candidato Comunista às Presidenciais,
Francisco Lopes, esteve em Bruxelas

P.06: Política

P.08



Os Portugueses residentes no
estrangeiro devem estar recensea-
dos nos cadernos eleitorais para
poder votar para as eleições legisla-
tivas e escolherem os quatro
Deputados que nos representam na
Assembleia da República (dois pelo
círculo eleitoral da Europa e dois
pelo resto do Mundo).
Quando os Deputados decidiram -
depois de muita luta - permitir que
os Portugueses residentes no estran-
geiro votassem para a eleição do
Presidente da República, decidiram
também - vá-se lá saber porquê - que
nem todos poderiam votar! Em
suma, quem estava inscrito no
momento em que a Lei foi apro-
vada, podia votar. Quem não estava
inscrito... que estivesse. Nunca mais
poderia votar.
Há situações que efetivamente é
necessário ser Deputado para pen-
sar nelas! Por muito que me expli-

quem, não consigo entender as
razões que levam a esta discrimina-
ção que até pode ser anti-constitu-
cional.
Em 2005, os Deputados apercebe-
ram-se que entretanto houve muitos
Portugueses que se inscreveram nos
cadernos eleitorais, que podiam
votar para as eleições Legislativas,
mas que não podiam votar para as
eleições Presidenciais. Então, cheios
de boa vontade, os Deputados lá
decidiram deitar um “remendo” à
Lei, e quem estivesse inscrito até
2005, poderia votar, mas quem se
inscrevesse depois, já não poderia!
Agora, em 2010, os Deputados vol-
tam a aperceber-se que entre 2005 e
2010 houve muitos Portugueses
que se inscreveram (não tantos
quantos nós queriamos, claro), que
podem votar para as Legislativas,
mas não podem votar para as
Presidenciais.
Chega então nova Proposta de Lei -
novo remendo - para permitir que
os que se inscreveram entretanto,
podem votar, mas os que se inscre-
vam daqui para a frente não pode-
rão votar.
Só que entretanto o tempo passa, os
Deputados andam entretidos com

os Orçamentos de Estado (dando a
impressão que são eles quem
aprova ou desaprova o Orçamento
de Estado) e com os horários de
abertura da Cantina do Parlamento.
A data da eleição para o Presidente
da República aproxima-se e por
enquanto, na data de fecho desta
edição do LusoJornal, ainda não há
sequer o tal remendo.
Não sei se me estou a fazer com-
preender.
Eu próprio, confesso que não com-
preendo tudo. Mas vamos
concluindo que enquanto os
Deputados fizerem Leis deste tipo -
as Leis discriminatórias - não vamos
longe. Lá isso não!

Então não haverá ninguém que veja
mais longe do que os próximos
cinco anos? Ou alguém terá medo
que os Emigrantes votem?
É que pena que o Conselho das
Comunidades Portuguesas, que
tinha aqui uma excelente oportuni-
dade para se pronunciar e dar um
murro na mesa, opte por debates
estéreis no seu sei, para saber quem
voca as reuniões do Conselho
Permanente.
Enquanto isso a vida continua e... se
tudo correr mal, nem todos os
Portugueses recenseados vão voter
eleger o Presidente de todos nós.
Triste sina.

Portugal conseguiu esta semana
ser eleito como membro não per-
manente do Conselho de
Segurança da Organização das
Nações Unidas (ONU) para o bié-
nio de 2011-2012.
Foi uma importante vitória da
diplomacia portuguesa e algo que
nos deve orgulhar a todos como
portugueses. Esta eleição é o sinal
claro que de Portugal é reconhe-
cido externamente como um actor
competente, respeitador das suas
responsabilidades internacionais e
dos valores e objectivos da ONU
de respeito pelo direito internacio-
nal e defesa dos direitos humanos.
Esta eleição é o culminar não ape-
nas de um longo trabalho da diplo-
macia portuguesa que quero desta-
car na pessoa do actual Ministro
dos Negócios Estrangeiros, Luís
Amado, ao qual felicito, mas é, ao
mesmo tempo, o resultado de um
empenhamento de várias institui-
ções do Estado Português, nomea-

damente da Assembleia da
República e do Presidente da
República. Não posso também
deixar de destacar o papel assu-
mido pelo Embaixador António
Monteiro, Ministro dos Negócios
Estrangeiros de um Governo do
PSD e ex-Embaixador de Portugal
em Paris, que coordenou de forma
exemplar o processo de candida-
tura.
A política externa portuguesa saiu
claramente reforçada desta elei-
ção, a terceira nas últimas décadas,
sendo especialmente importante
para um país de média dimensão
como é o caso de Portugal, a visibi-
lidade e a influência no sistema
internacional que irá ter a partir de
Janeiro do próximo ano.
Este exemplo só vem confirmar a
minha opinião de que a acção
externa é fundamental para o
nosso país, nos mais diversos
níveis, muito particularmente na
promoção externa em termos polí-
ticos, económicos, sociais e cultu-
rais. Esta é mais uma excelente
oportunidade para potenciarmos
os nossos valores e mostrar ao
Mundo as nossas capacidades.
De facto, os nossos agentes diplo-
máticos continuam a ser a pri-
meira imagem do país, mas

Portugal pode, ao mesmo tempo,
fazer também uma aposta em
novas formas de diplomacia, que
envolvam por exemplo, tal como
tenho sustentado no desempenho
das minhas funções públicas, mais
as comunidades portuguesas.
O PSD manifestou em todos os
momentos total apoio a esta candi-
datura, tendo eu próprio, em diver-
sas reuniões da Comissão de
Negócios Estrangeiros e
Comunidades Portuguesas na pre-
sença do Ministro Luís Amado e
também do Secretário de Estado
João Cravinho, demonstrado a
nossa concordância com as acções
diplomáticas em curso. Sempre
nos revimos nos valores e justifica-
ções para esta candidatura e sem-
pre entendemos a política externa
como um dos vectores fundamen-
tais da política do estado e como
tal onde se devem garantir o
máximo de consensos.
Num momento de crise como o
que vivemos actualmente esta
importante vitória da nossa diplo-
macia é ainda mais fundamental
impondo-se que ela possa vir a ter
seguimento num acompanha-
mento de outros dossiers da nossa
política externa e da vida do pró-
prio MNE e que ela seja o factor

que permita que os agentes da
acção externa de Portugal vejam a
importância do seu trabalho inter-
pretada de outra forma no nosso
próprio país.
A crescente complexidade do sis-
tema internacional e as interde-
pendências que se estabelecem
por via disso entre os diversos
actores que nele evoluem, quer
sejam estaduais ou não, fazem com
que a linha de separação entre
questões de política interna e
questões de política externa seja
cada vez mais ténue.
Esta eleição traz-nos grandes res-
ponsabilidades às quais, estou
certo, iremos saber dar resposta, tal
como demos nos dois outros man-
datos para os quais fomos eleitos.
Foi essa capacidade que foi agora
reconhecida pela Comunidade
Internacional e que nos permitiu
ter uma votação histórica para este
terceiro mandato. Aproveitemos
agora este momento para mudar as
mentalidades em Portugal e conse-
guir congregar todos os portu-
gueses, os que estão em Portugal e
os que residem fora do nosso país,
num esforço comum para elevar
ainda mais a voz de Portugal.
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Crónica de opinião

Portugal eleito pela terceira vez para o Conselho de Segurança
da Organização das Nações Unidas

n  Carlos
Gonçalves

Deputado (PSD)
pelo círculo da

Europa
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Crónica de opinião

Nem todos os Emigrantes vão votar para o Presidente
n  Carlos
Pereira

Diretor do
LusoJornal

Consulte o LusoJornal
na internet

www.lusojornal.com
Envie as notícias da
sua associação
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Ensino do português na Bélgica

Pedro Rupio diz que houve “resolução parcial”
da “situação problemática” do ensino de português

Os problemas levantados na última edi-
ção do LusoJornal pelo Conselheiro das
Comunidades Portuguesas, pedro
Rupio, parece terem sido resolvidos,
pelo menos parcialmente, segundo
uma nota enviada este fim de semana,
pelo Conselheiro, à redação do
LusoJornal.
“Tomo a liberdade de vos informar
que a situação do ensino de por-
tuguês na Bélgica tem evoluído de
forma positiva, apesar de permanece-
rem casos nos quais alguns alunos se
encontram sem professores” começa
a nota de Pedro Rupio.

Segundo o Conselheiro, no início do
mês de setembro, dezenas de pais tin-
ham manifestado o seu descontenta-
mento em vários níveis do ensino de
português na Bélgica: “algumas
mudanças de horário no ensino pré-
escolar e secundário estavam a causar
o abandono de muitos alunos luso-
descendentes que estavam confronta-
dos com horários totalmente inade-
quados” escreve Pedro Rupio. “Por
outro lado, também tinha recebido
por parte de pais das cidades de Ath,
Rixensart e Waterschei a queixa de
que os seus filhos se encontravam

sem professor”.
O Conselheiro das Comunidades lem-
bra que em 5 dias, um abaixo-assi-
nado “despertou a mobilização da
Comunidade portuguesa nos quatro
cantos da Bélgica e perto de 900 assi-
naturas foram entregues à Embaixada
de Portugal” conforme aliás foi notícia
na última edição do LusoJornal.
Mas desde então a situação parece ter
evoluido no bom sentido.
“Felizmente, contou-se com a colabo-
ração da Embaixada e da nova
Coordenadora do Ensino para a reso-
lução de alguns dos problemas levan-

tados: o ensino secundário e pré-esco-
lar voltam a ser lecionados nos mes-
mos horários do ano passado e as
aulas de Rixensart retomaram igual-
mente um funcionamento conforme
à norma”.
O Conselheiro diz ainda que “a cen-
tena de alunos destes níveis escolares
encontra-se novamente com todas as
condições para ter um acesso normal
ao ensino da língua e cultura portu-
guesas”.
Mas nem tudo são maravilhas. Pedro
Rupio denuncia algumas situações
que “causam preocupação”. E evoca o
facto de haver escolas que fecharam
por terem poucos alunos como acon-
teceu em Libramont, Liège, Namur e
Waterschei.
“Sabe-se, por experiência, que há anos
em que os cursos têm menos alunos,
mas tal não significa que no ano
seguinte não haja muitos mais. Tem
acontecido em diversas localidades.
Por outro lado, também a experiência
mostra que quando um curso fecha,
os pais procuram outras ocupações
para os tempos livres dos seus filhos,
dispersam-se e o curso não volta a
abrir”. Por isso, Pedro Rupio depõe
muitas espectativas na nova
Coordenadora Geral para o ensino de
Português. “Quero acreditar que a
Dra. Maria José Meira continuará os
seus esforços no sentido de não dis-
criminar os Portugueses residentes
fora de Bruxelas”.
Num tom mais calmo do que as men-
sagens do início de setembro, Pedro
Rupio aproveita “para agradecer calo-
rosamente o empenho exemplar dos
pais e alunos da escola portuguesa
que demonstraram desde o primeiro
minuto que era fundamental defen-
der um dos seus mais importantes
direitos constitucionais”.

Manuel Martins

Observatório dos
Lusodescendentes
quer incluir 
perguntas no
Census 2011

A Presidente do Observatório dos
Lusodescendentes, Emmanuelle
Afonso, lançado há duas semanas
em Lisboa, quer que o Census
2011 inclua perguntas específicas
para se determinar quantos filhos
de Portugueses no estrangeiro
estão a residir em Portugal. “Não
existem dados de quantos lusodes-
cendentes estão a voltar. Para ter
esses dados, existe uma boleia fan-
tástica que é o Census 2011 e que-
remos muito convencer os res-
ponsáveis a deixarem-nos incluir
duas ou três perguntas estratégi-
cas para conseguir essa informa-
ção, quantitativa e qualitativa ao
mesmo tempo”, disse a responsá-
vel.
Criado simbolicamente a 10 de
junho, Dia de Portugal, de Camões
e das Comunidades Portuguesas, o
Observatório foi pensado por
cerca de 50 lusodescendentes de
segunda geração, maioritaria-
mente de França. “A associação
tem como fim identificar, unir,
representar e apoiar os filhos de
portugueses nascidos no estran-
geiro que optem por regressar a
Portugal ou que a residir na diás-
pora queiram manter uma ligação
com o país das suas origens”, refe-
riu a presidente. Classificando-o
como um “movimento de cidada-
nia positiva”, Emmanuelle Afonso
disse ainda que outro dos objeti-
vos do Observatório é o de criar
um Centro de Estudos sobre luso-
descendentes para gerar conheci-
mento sobre os filhos de
Portugueses no estrangeiro.
Resolver problemas com a apren-
dizagem da língua portuguesa e
com questões relacionadas com a
Lei da Nacionalidade, com equiva-
lências académicas e com a com-
pra de casa são outras das priori-
dades do Observatório.
Foi também lançado o blog do
Observatório dos Lusodescendentes,
que já tem também página no
Facebook e no Twitter.

Deputado Comunista questiona Governo
sobre ensino de português no estrangeiro
O Deputado do PCP na Assembleia da
República, João Ramos, apresentou há
duas semanas uma Pergunta ao
Ministro dos Negócios Estrangeiros,
via Presidente da Assembleia da
República, sobre o Ensino de por-
tuguês no estrangeiro.
Transcrevemos na íntegra essa
Pergunta:
Exmo Sr. Presidente da Assembleia da
República,
O início do ano lectivo parece não ter
sido apenas conturbado em território
nacional, a ajuizar pelos problemas
que nos têm sido colocados sobre
esta matéria a partir de, pelo menos,
dois países distintos na Europa.
Um primeiro conjunto de problemas
prende-se com a colocação de novos
Coordenadores do ensino do por-
tuguês no estrangeiro em todos os
países da Europa. Os critérios de
escolha dos Coordenadores, quer
pela falta de experiência nos níveis de
ensino que vão coordenar, quer por
terem experiência do ensino universi-
tário do português como língua

estrangeira e não do ensino do por-
tuguês como língua materna para
crianças e jovens, do 1º ao 7º ano são,
no mínimo, pouco perceptíveis.
Mais ainda quando, pelo menos num
caso, o professor Coordenador não
fala a língua do país onde se encontra
a desempenhar funções.
Associado a isto, a redução do número
de horas concedidas pelo Instituto
Camões para a atividade dos profes-
sores de apoio, que quase desaparece-
ram nos Consulados, enfraqueceu, logi-
camente, a estrutura de retaguarda de
apoio à Coordenação e levou a uma
maior concentração das tarefas na pes-
soa do(a) Coordenador(a), com graves
consequências para os professores e
para a qualidade do ensino e um maior
isolamento do pessoal docente dis-
perso nos países.
A estas questões de carácter organiza-
tivo juntam-se, pelo menos na
Alemanha, os atrasos no envio de
documentação para a inscrição nas
caixas médicas dos vários países, o
que está a condicionar o acesso de

docentes aos serviços de saúde, e ten-
tativas de limitação do exercício da
atividade sindical pela não concessão
de horários adequados aos dirigentes
sindicais.
Um terceiro problema, sentido pelo
menos na Bélgica, dá-nos conta de
horários completamente desajusta-
dos dos interesses das famílias, alguns,
em claro conflito com qualquer tipo
de organização familiar, outros com
horários que se sobrepõem aos horá-
rios do ensino belga. Esta postura está
a limitar o acesso dos luso-descen-
dentes
ao ensino do português, uma vez que
os mesmos se vêem impedidos de fre-
quentar as aulas, tanto no pré-escolar,
como no ensino secundário.
Estes factos indiciam um afastamento
gradual, por parte de Portugueses, da
língua e da cultura do seu país de ori-
gem, nomeadamente através da subs-
tituição gradual do ensino do por-
tuguês como língua materna, pelo
ensino da nossa língua, ministrado nas
escolas de cada país receptor. A acon-

tecer esta situação, será da maior
injustiça afastar da sua língua e da sua
cultura, cidadãos que, quase sempre
por razões económicas, já foram obri-
gados a afastar-se do seu país.
Posto isto, e com base nos termos
regimentais aplicáveis, venho por este
meio e com carácter de urgência, per-
guntar ao Governo, através do
Ministério dos Negócios Estrangeiros,
o seguinte:
1. Tem o Ministério conhecimento
dos problemas indicados? Como
pensa resolvê-los?
2.Que medidas tomará o Ministério
para garantir que os docentes tenham
acesso quer a cuidados de saúde, quer
ao exercício da sua actividade sindi-
cal, conforme é seu direito?
3. É intenção do Ministério manter
este gradual desinvestimento no
ensino da língua e da cultura portu-
guesas no estrangeiro, elementos da
identidade nacional?

João Ramos
Deputado do PCP
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O candidato do PCP à Presidência da
República, Francisco Lopes, criticou
duramente as medidas de austeridade
anunciadas pelo Governo português,
e reclamadas por Bruxelas, durante
um almoço no passado dia 9 de outu-
bro com algumas dezenas de
apoiantes na “capital” comunitária.
Na segunda etapa de uma mini-digres-
são europeia – com visitas a
Comunidades portuguesas na
Alemanha, Bélgica, Suíça e França -,
Francisco Lopes discursou perante
quatro dezenas de apoiantes, na sede
da Associação Portuguesa de
Emigrantes na Bélgica (APEB), que
apresentava algumas mesas vazias.
Depois de um almoço de caldo verde
e bacalhau à lagareiro, Francisco
Lopes tomou a palavra, ao som do
incentivo “Francisco, avança, com
toda a confiança”, para centrar o seu
discurso nas críticas ao plano de aus-
teridade do Governo português, que
classificou como “um pacote brutal
de injustiças sociais e afundamento
do país”.
As críticas abrangeram não só o atual
Governo PS, como os anteriores
governos PSD/CDS-PP e também a
política da União Europeia, com o
candidato comunista a Belém a sus-
tentar que o país está na situação em
que está devido às medidas de com-
bate à crise e ao défice tomadas desde
2002, altura em que o chefe do
Governo era o atual Presidente da
Comissão Europeia, Durão Barroso.
Francisco Lopes disse que a situação
do país seria ainda pior que “péssima”
se fossem seguidos os conselhos do
Presidente da Comissão Europeia,
Durão Barroso.
Um dia depois do Presidente do exe-
cutivo comunitário ter afirmado, em
Vila Real que se Portugal não resolver

os problemas com as suas finanças
públicas a situação do país “passará de
má a péssima”, Francisco Lopes lem-
brou que as medidas de austeridade
vêm desde os tempos de Durão
Barroso enquanto Primeiro Ministro,
pelo que se recusa a ouvir os seus
conselhos. “O comentário que eu faço
é este: Durão Barroso, em 2002,
quando formou Governo, impôs um
conjunto de sacrifícios aos
Portugueses em nome do combate à
crise e combate ao défice. Viu-se quais
foram os resultados dessas medidas,
como de todos os outros apelos
sucessivos que foram feitos, e por-
tanto a questão está à partida respon-
dida”, disse.
Segundo o candidato comunista, que
falava num encontro com Emigrantes
portugueses na Bélgica, “as opiniões
de Durão Barroso”, a serem seguidas,
deixariam o país ainda pior: “passaría-
mos de péssimo para um nível que é
ainda difícil de definir, mas que eu
diria de desastre nacional”.

De acordo com Francisco Lopes, as
recomendações de Bruxelas signifi-
cam seguir “uma linha de continui-
dade” que levou o país à situação com
que se confronta hoje. “O que é que
se tem feito nas últimas décadas em
Portugal? Cumprir os ditames, as
orientações, as decisões e os arbítrios
da UE e dos mercados financeiros. Por
isso é que estamos na situação em
que estamos hoje. Portanto, ninguém
pode vir hoje dizer que o caminho é
continuar a cumprir os ditames, as
decisões, as imposições da UE e dos
mercados financeiros”, declarou
Relativamente ao impasse em torno
do Orçamento de Estado para 2011, o
candidato do PCP a Belém defendeu
que “a grande questão” não é quando
ou como o Orçamento é aprovado,
mas “que Orçamento é que é apro-
vado”.
Questionado sobre o que deve o atual
Presidente da República fazer num
cenário de eventual demissão do
Governo, limitou-se a responder que

“o Presidente da República tem
poderes que estão consagrados na
Constituição e, neste momento grave
da vida nacional, aquilo que o PR deve
fazer é com todos convocar as forças
da sociedade portuguesa para a
mudança”.
Um dos momentos mais aplaudidos
da intervenção de Francisco Lopes na
APEB de Bruxelas foi a mensagem de
apoio à greve geral convocada para
24 de novembro.
“A candidatura de Francisco Lopes à
Presidência da República é uma can-
didatura patriótica e de esquerda que
defende a soberania nacional, que
está comprometida com os valores e
ideais Abril, com os direitos e aspira-
ções dos trabalhadores e do povo por-
tuguês, onde quer que se encontrem”
diz a nota de imprensa do PCP. “É a
única candidatura que propõe uma
mudança de rumo para Portugal no
sentido do desenvolvimento, da jus-
tiça e do progresso social”.

Almoço de apoiantes decorreu na APEB

Candidato comunista Francisco Lopes
fez campanha em Bruxelas para as Presidenciais

Ministra belga 
participou num
Congresso em
Portugal

A vice-Primeira Ministra e Ministra
do Emprego belga, Joëlle Milquet,
participou no fim de setembro, no
Congresso sobre o Envelhecimento
Ativo no setor da banca, organizado
pelo Sindicato Nacional dos
Quadros Técnicos Bancários.
De acordo com a estrutura sindical,
a iniciativa visa discutir e analisar “a
problemática da manutenção dos
trabalhadores bancários que já atin-
giram a faixa etária mais idosa”.
O Congresso contou ainda com a par-
ticipação de diferentes organizações
bancárias europeias, nomeadamente a
FECEC (European Federation of
Credit, Establishment and Managerial
Staff).
A jornada contou com o contributo
de vários especialistas, nomeada-
mente na área dos recursos huma-
nos e do direito, que ao longo do dia
abordaram o tema da continuidade
dos trabalhadores idosos no ativo.

Conselheiros
pedem audiência a
José Sócrates

Três Conselheiros das Comunidades
Portuguesas pediram uma audiência
“com caráter de urgência” ao
Primeiro Ministro, José Sócrates,
para denunciarem a situação em
que se encontra aquele órgão de
consulta do Governo em questões
de Emigração.
“O Governo não nos consulta, o
Conselho das Comunidades
Portuguesas (CCP) não tem meios
para orientar a sua atividade e temos
a sensação que ninguém nos quer
ouvir”, disse o Conselheiro da Suíça
Manuel Beja à agência Lusa.
Juntamente com Manuel Beja subs-
creveram a carta enviada ao
Primeiro Ministro os Conselheiros
na Suécia, Amadeu Batel e no Brasil,
Alcides Martins. Curiosamente, não
é o Presidente do Conselho
Permanente a solicitar a audiência a
José Sócrates.
Sublinhando que “as Comunidades
portuguesas podem ter uma função
importante na recuperação da eco-
nomia portuguesa”, o Conselheiro
lamentou que “o Governo não
consulte o CCP”.
O futuro das Comunidades portu-
guesas e do ensino da língua e da
cultura são outros temas que preo-
cupam os Conselheiros.

Intervenção de Francisco Lopes na APEB
P
C
P

MEP lança primeira 
Newsletter
MEP Comunidades
No mesmo dia em que se celebrou
os 100 anos da Implantação da
República Portuguesa (1910) tam-
bém se comemorou os 867 anos da
Independência de Portugal com a
assinatura do Tratado de Zamora
(1143).
Foi esta a data “muito importante
para Portugal” que o Movimento
Esperança Portugal (MEP) escol-
heu para apresentar a primeira
newsletter do núcleo das
Comunidades do MEP. “Temos a
ambição de produzir uma newslet-
ter todos os 2 ou 3 meses” disse ao
LusoJornal Jorge Lourenço do
Núcleo MEP Comunidades.
Nesta primeira edição, o MEP lança
uma Campanha de sensibilização
para o Registo nos Cadernos
Eleitorais dos Consulados (página 3
da newsletter) com vista às
Presidênciais de janeiro de 2011.
“Queremos mais Portugal no cora-
ção da Diáspora. Registe-se já em
outubro no seu Consulado para
poder votar”. E depois explica que
“em janeiro de 2011, os Portugueses

residentes no estrangeiro vão ser cha-
mados a eleger o futuro Presidente
da República. Nas últimas eleições
Presidênciais de 2006, o círculo da
‘Emigração’ representou só 2%
(187.109) dos inscritos totais. Se obti-
vermos o mesmo nº de inscritos na
próxima eleição de janeiro, os candi-
datos não vão ouvir as necessidades
das Comunidades na Diáspora.
Contudo, se houver pelo menos
500.000 inscritos na Diáspora, os
candidatos discutirão certamente
os problemas que afligem as
Comunidades”.
“Era muito importante que os nossos
emigrantes tivessem uma participa-
ção mais ativa” explica Jorge
Lourenço ao LusoJornal.
Ainda nesta primeira edição da news-
letter do MEP Comunidades, o
Presidente do Movimento, Rui
Marques, explica as razões que o
levam a apoiar Cavaco Silva na sua
eventual candidatura a um segundo
mandato.
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“Entre os trabalhadores dos servi-
ços do Ministério dos Negócios
Estrangeiros no estrangeiro cresce
o descontentamento e disposição
para a luta, agora agravados pelas
intenções do Governo em efectuar
cortes nos salários e outras medi-
das gravosas anunciadas, que não
deixarão de motivar formas de luta
já em curso ou a marcar, incluindo
a adesão massiva à greve geral já
anunciada para 24 de novembro”
diz um comunicado divulgado
pelo STCDE, o Sindicato dos
Trabalhadores Consulares.
“E às medidas penalizadoras agora
divulgadas, acrescentam-se aos suces-
sivos prejuízos sofridos na última
década pelos trabalhadores do
setor”, refere um comunicado do
STCDE remetido aos sócios. De entre
os prejuízos acumulados, o Sindicato
destaca a “ausência de qualquer
concurso para promoções”, o
“congelamento da progressão nas
carreiras” e “a deficiente aplicação da
avaliação (SIADAP)”.
“As ‘atualizações salariais’ dos últimos

anos, com o MNE a aplicar as míseras
percentagens que o Governo impôs
à função pública em Portugal, esque-
ceram as diferentes situações nos
muitos países em que este pessoal
exerce funções, em matéria de taxas
de inflação e cambiais”, refere o
comunicado. “Os trabalhadores
consulares e das embaixadas não tra-
balham no Largo do Rilvas ou em
Alcochete: estão na Índia, na Suíça, no
Canadá, na África do Sul ou na
Venezuela, com baixos salários, altís-
simos ‘custos de vida’, desvalorização
do euro, inflações elevadas”.
Informando os sócios sobre a situa-
ção nacional, o STCDE destaca que “o
descontentamento das estruturas sin-
dicais e dos trabalhadores vem sendo
cada vez mais claro, estando pratica-
mente certo que irá haver unidade
na greve geral nacional já anunciada
para 24 de novembro e, antes disso,
poderão justificar-se outras formas de
luta”, pelo que apela aos trabalha-
dores que “se mantenham atentos e
mobilizados”.

Trabalhadores consulares
contra 
os cortes de salários
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Pouco depois do rei D. Carlos I, ter
subido ao Trono produziram-se em
Portugal vários acontecimentos
graves, como por exemplo os gas-
tos da Família real, e sobretudo, o
ultimato inglês de 11 de janeiro de
1890, a questão do Mapa côr-
derosa.
O Mapa côr-de-rosa foi o nome
dado ao mapa representativo da
pretenção de Portugal em exercer
soberania sobre os territóros entre

Angola e Moçambique, que teria
sido desenhado em 1886. Face ao
crescente interesse das potências
europeias pela África, e à crecente
presença inglesa, francesa e alemã
naquele continente, o Rei acabou
por ceder à Inglaterra (o Governo
britânico exigia a retirada das for-
ças militares portuguesas dos terri-
tórios compreendidos entre
Angola e Moçambique).
O povo português sentiu-se humil-

hado e atribuíu as culpas à incapa-
cidade da política do Rei. Portugal
foi obrigado a ocupar militarmente
os territórios portugueses africa-
nos nos princípios do século XX.
Todavia, estes resultados não eram
satisfatórios para muitos
Portugueses. Os Republicanos
intensificaram-se. Nasceu uma
forte atividade de conspiradores, e
a Carbonária mobilizou cerca de
dez mil membros. O Governo de
José Luciano de Castro demitiu-se.
Hintze Ribeiro formou novo
Governo, mas os comícios republi-
canos continuavam. Em 1906 deu-
se a queda do Governo presidido
por Hintze Ribeiro, a dissolução da
Câmara Municipal de Lisboa, as
Cortes também foram dissolvidas, e
foi votada a dissolução da Câmara
dos Deputados.
Entretanto, Bernardino Machado
foi eleito Presidente do Partido
Republicano. João Franco foi
nomeado chefe do Governo e
Presidente do Conselho, mas diri-
giu o país de modo ditatorial.
No plano interno, a grave crise
financeira põe o país à beira da
ruptura das finanças nacionais. Em
31 de janeiro de 1908, o Rei assina
em Vila Viçosa, o decreto do des-
terro para as possessões ultramari-
nas dos agitadores políticos que
atentassem contra a segurança do
Estado, e, em 1 de fevereiro dá-se o
assassinato do rei D. Carlos I, e de
seu filho primogénito na praça do

Comércio (Terreiro do Paço) em
Lisboa.
Após a subida ao trono de D.
Manuel II em 1908, João Franco foi
substituído por Ferreira do Amaral,
e reestabeleceu a Lei constitucio-
nal.
Em novembro de 1908, o Partido
Republicano ganhou as eleições
para o Município de Lisboa. D.
Manuel II foi confrontado com um
clima desfavorável e em 1909, par-
tiu para Inglaterra pedir apoio
junto de Eduardo VII, mas não teve
sucesso. Em 28 de agosto de 1910,
as eleições parlamentares deram
uma larga vitória ao Partido
Republicano.
No dia 4 de outubro de 1910, um
golpe militar e civil, com a ampla e
decisiva comparticipação das mas-
sas populares, fez cair a Monarquia
Portuguesa, e a República
Portuguesa foi proclama em 5 de
outubro de 1910.
Foi o começo da primeira
República Portuguesa, também
chamada, República Democrática
Portuguesa.
O Partido Republicano nomeou
um Governo provisório, presidido
por Teófilo Braga, mas quem gover-
nava na prática eram os Ministros
António José de Almeida (Ministro
do Interior), Afonso Costa
(Ministro da Justiça) e Bernardino
Machado (Ministro dos Negócios
Estrangeiros).

Manuel do Nascimento

Para onde vão os
fundos do FRI?
Foi divulgada há duas semanas, a lista
dos subsídios distribuídos pelo
Fundo de Relações Internacionais
(FRI) durante o primeiro semestre de
2010.
O FRI é, na prática, o organismo que
gere os fundos dos emolumentos
consulares, os dinheiros que os
Portugueses pagam pelos atos consu-
lares praticados nos postos consu-
lares.
Só a MUDIP, Associação Mutualista
Diplomática Portuguesa recebeu
447.613,08 euros. Estas somas já
foram várias vezes contestadas por
aqueles que consideram que os emo-
lumentos consulares não devem ser-
vir para pagar a Mútua dos diploma-
tas.
Também é deste fundo que saem os
subsídios para os Consulados hono-
rários. Para o primeiro semestre de
2010, o Consulado honorário de
Antuérpia recebeu a soma de 24.800
euros e o Consulado honorário de
Liège recebeu 6.675 euros, enquanto
que o Consulado honorário de
Bruges não foi contemplado com
nenhum subsídio.
Os três Consulados honorários que
receberam subsídios acima do de
Antuérpia foram os de Santos
(75.280,00 euros), de S. Hélier
(39.500,00 euros) e o de Léon
(25.000,00 euros). Mas também
vários Consulados honorários rece-
beram apenas 250,00 euros, como é
o caso, por exemplo, do de Cáceres,
Génova, Londrina ou Nápoles, entre
muitos outros.

Manuel Martins

Academia do
Bacalhau de
Bruxelas ainda não
foi oficializada
Realizou-se há duas semanas, em
Paris, o Congresso Mundial das
Academias do Bacalhau, mas ainda
não foi desta que a Academia do
Bacalhau de Bruxelas foi oficializada.
“Devido ao trabalho e tempo que a
preparação do Congresso requer, não
poderemos acompanhar e assitir-vos
da melhor forma enquanto apadrin-
hadores” escreve o Presidente da
Academia do Bacalhau de Paris que,
para além de organizadora do
Congresso mundial deste ano, devia
também ser a academia que apadrin-
hava a sua congènere de Bruxelas.
“De facto, não estão reunidas as
condições para que se possa fazer a
inauguração. Quero apresentar-vos as
nossas desculpas, e prometer-vos que
depois do Congresso será feito o
necessário” escreve David Monteiro.
Todos os anos, os “Compadres” reu-
nem-se num país e num Continente
diferente e este ano, coube à
Academia do Bacalhau de Paris, acol-
her os Compadres representantes
das 52 Academias espalhadas pelo
Mundo.
Foram três dias intensos para os orga-
nizadores, mas, como sempre na
Academia do Bacalhau, o mais impor-
tante foi mesmo o convívio e os laços
de amizade que foram aprofundados
entre Compadres de países dife-
rentes.

Carlos Pereira
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Implantada a 5 de outubro de 1910

A República Portuguesa faz 100 anos

O Dia da Defesa Nacional é obriga-
tório em Portugal a partir do ano
passado, também para todos os
jovens de ambos os sexos (rapazes
e raparigas) de nacionade portu-
guesa, residentes no estrangeiro.
Todos os jovens nascidos em 1992,
que residam legalmente no estran-
geiro, devem escolher, até 31 de
dezembro de 2010, se querem ir a
Portugal participar neste Dia de
Defesa Nacional ou se preferem
ficar isentos. Se não forem ao
Consulado solicitar dispensa, estão
sujeitos a multas de vão de 249,40
euros a 1.247,00 euros.
Para serem dispensados, os jovens
têm de residir no estrangeiro com
carácter permanente e contínuo,
há mais de 6 meses, ou tenham nas-
cido no estrangeiro e aí permane-
çam.
A dispensa de comparência ao Dia
da Defesa Nacional, deve ser solici-
tada através de requerimento, dis-
ponível na internet, acompanhado
de um documento emitido pelo
posto consular da área de residên-
cia, do qual deve obrigatoriamente
constar a data a partir da qual ali
passou a residir. É pois obrigatória
a deslocação ao Consulado.
Os lusodescendentes que perma-
neceram em Portugal por mais de
90 dias no ano em que completam
18 anos, perdem a possibilidade de

solicitar dispensa.
Caso os jovens pretendam ir a
Portugal, podem solicitar a marca-
ção de dia de convocação para
cumprimento do dever militar de
comparência ao Dia da Defesa
Nacional, através de fax, carta, ou e-
mail, no qual deve constar nome
completo, nº e data de validade do
documento português de identifi-
cação, filiação, morada, e dia prefe-
rêncial para convocação. Tudo
pode ser feito via internet.
Ainda na semana passada teve
lugar a 7ª edição do Dia da Defesa
Nacional, em seis centros de divul-
gação de todo o país, abrangendo
132.118 jovens e, pela primeira
vez, as mulheres estavam obrigadas

a comparecer.
“Até agora, apenas os cidadãos do
sexo masculino eram convocados;
a partir deste ano, por esta forma,
cumpre-se a igualdade de direitos e
deveres, sem distinção de género,
no que diz respeito às obrigações
militares dos Portugueses”, informa
o Ministério da Defesa Nacional
(MDN), explicando que a compa-
rência é “um dever de todos os
cidadãos nacionais, podendo ocor-
rer a partir do primeiro dia do ano
em que completem 18 anos de
idade e enquanto a mantenham”.
O Dia da Defesa Nacional, que se
prolonga até 27 de maio de 2011,
pretende sensibilizar os jovens
para esta temática e divulgar o

papel das Forças Armadas, no que o
MDN designa de “jornada de cida-
dania”. Aos participantes “são pro-
porcionadas palestras sobre os
valores da Defesa Nacional e as
suas obrigações militares enquanto
cidadãos portugueses, sobre o
mundo castrense, as suas missões e
organização”. Os jovens têm ainda
a “oportunidade de assistir à ceri-
mónia do hastear e arriar da
Bandeira Nacional e a filmes alusi-
vos à Defesa Nacional e às Forças
Armadas”, podendo igualmente
“conhecer, assistir e até participar
em actividades operacionais da
unidade” onde vão comparecer.
No caso de residir no território
continental, o cidadão tem direito
a alimentação e transporte por
conta do Estado. Mas se residir no
estrangeiro, é declaradamente dis-
criminado, e tem de pagar a via-
gem até Portugal.
De acordo com o Ministério da
Defesa a comparência dos cida-
dãos é feita em grupos de cerca de
130 pessoas por Centro, “sendo
garantido a todos os jovens,
pequeno almoço e almoço, numa
jornada em que serão acompanha-
dos por oficiais devidamente pre-
parados para os esclarecer sobre
vários aspetos ligados às problemá-
ticas da Defesa Nacional”.

Manuel Martins
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Portugueses que residam no estrangeiro podem solicitar dispensa

Dia da Defesa Nacional também é para 
lusodescendentes

Mulheres no Dia da Defesa Nacional                              
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Cultura10
Pais do autor foram emigrantes

Livro de José Luis Peixoto fala de emigração
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A emigração portuguesa para França
nos anos 60 é o principal tema de
“Livro”, a nova obra de José Luis
Peixoto. É contada através de uma
galeria de personagens inesquecíveis

e da escrita luminosa de José Luís
Peixoto.
Entre uma vila do interior de
Portugal e Paris, entre a cultura
popular e as mais altas referências da

literatura universal, revelam-se os
sinais de um passado que levou mil-
hares de Portugueses à procura de
melhores condições e de um pre-
sente com dupla nacionalidade.
Avassalador e marcante, “Livro”
expõe-nos a poderosa magnitude do
sonho e a crueza, irónica, terna ou
grotesca, da realidade. Através de his-
tórias de vida, encontros e despedi-
das, os leitores de “Livro” são condu-
zidos a um final desconcertante
onde se ultrapassam fronteiras da
literatura.
José Luis Peixoto, nasceu em 1974,
em Galveias, Ponte de Sor. É licen-
ciado em Línguas e Literaturas
Modernas pela Universidade Nova
de Lisboa. A sua obra ficcional e poé-
tica figura em dezenas de antologias
traduzidas num vasto número de lín-
guas e é estudada em diversas uni-
versidades nacionais e estrangeiras.
Textos seus são lidos e estudados

por milhares de crianças e jovens em
manuais escolares.
Em 2001, José Luís Peixoto recebeu
o Prémio Literário José Saramago
com o romance “Nenhum Olhar”,
que foi incluído na lista do “Financial
Times” dos melhores livros publica-
dos em Inglaterra no ano de 2007. O
seu romance “Cemitério de Pianos”
recebeu o Prémio Cálamo Otra
Mirada, atribuído ao melhor
romance estrangeiro publicado em
Espanha em 2007.
Os seus livros estão publicados em
Espanha, Inglaterra, Itália, França, na
Finlândia, Holanda, no Brasil, nos
Estados Unidos, entre outros países,
estando traduzido num total de 16
idiomas. “Livro” confirma José Luís
Peixoto como um dos principais
romancistas portugueses contempo-
râneos e, também, como um autor de
crescente importância no panorama
literário internacional.

José Luis Peixoto
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A Livraria Orpheu tem continuado
um trabalho de promoção cultural
em Bruxelas, como praticamente
mais nenhuma outra estrutura fez.
Só este mês, no sábado, dia 9 de
outubro, foi apresentado o livro de
poesia “Vida Adentro”, mais uma
obra de Jorge Vilhena Mesquita,
poeta a morar em Bruxelas e tradu-
tor de profissão. O livro foi editado
pela Editora Sempre-em-Pé. “É isso
a morte: a ausência de memória”.
No sábado 16 de outubro, foi inau-
gurada uma exposição de peças de
cerâmica e joalharia de Maria
Pedro Olaio, licenciada em cerâ-
mica pela ARCA/EUAC e com cur-
sos de especialização na Escola de
La Bisbal em Girona, e em Córdova,
na Casa Museu Alfonso Arisa, onde
ganhou aliás uma bolsa de estudo.
Para esta semana, sábado dia 23 de
outubro, às 18h00, a Livraria anun-
cia a apresentação do livro
“Olhares Montanheiros”, de João
M. Gil e Nuno Verdasca: “a paixão
pela Natureza, pela montanha, pela
caminhada, e a amizade que por via
de percorrerem os mesmos camin-

hos nasceu” entre os autores (pre-
sentes). Ed. Imagens e Letras. Dia
28 de outubro, quinta-feira, às
18h30, apresentação do
“Dicionário de Dúvidas,
Dificuldades e Subtilezas da Língua
Portuguesa”. “Dedicámos o nosso
interesse e esforço à realização de
um trabalho que, pensamos, contri-
buirá para introduzir maior clareza
e certeza na distinção da fronteira
entre o erro e as formas legítimas e
admissíveis” dizem as autoras que
vão estar presentes: Edite Estrela,
Maria Almira Soares e Maria José
Leitão.
Para novembro, no dia 3, às 18h00,
a Orpheu anuncia a Conferência
do Fórum Europeu das Mulheres
(por convite), à semelhança da do
ano passado que contou com a
presença da Comissária europeia, a
búlgara Meglena Kuneva. Na
segunda-feira, dia 10, às 18h30, está
anunciado um encontro com Paulo
Barbosa, um dos redatores principais
da belíssima revista “Pormenores
(Alentejo)”.
“Procuramos levar a região àqueles

que nela vivem e àqueles que
vivendo fora, procuram conhecer
melhor o Alentejo. Queremos esta-
belecer uma relação de proximi-
dade que não é alcançada pelos
órgãos de comunicação nacionais”
dizem os autores. No sábado, dia
20, às 18h00, Filipa Figueiredo,
jovem artista plástica, natural de
Oeiras e a viver em Leça da
Palmeira, apresenta “Dissipação”,
uma exposição de pinturas. “A soli-
dão das vidas de quem vive nas
cidades… a falta de espaço para os
Homens…”. No sábado, dia 27, às
18h00, Vera Futscher Pereira (pre-
sente) revela a fotobiografia da sua
família. “Os documentos de Estado,
mostrados pela primeira vez, fazem
parte da história da família Futscher
Pereira, em que se destacou Vasco,
diplomata e ex-Ministro dos Negócios
Estrangeiros… um livro, em edição de
luxo”. Apresentação pelo Embaixador
José Cutileiro.
Já agora, o programa da Orpheu
continua em dezembro: no dia 3, às
18h00 com Pedro Olayo (Filho)
(Coimbra, 1930) a expor alguns

dos seus trabalhos de pintura, ape-
lidada de “impressionismo espatu-
lista”. Possui um currículo diverso
e rico, com dezenas de exposições
realizadas pelo mundo fora, tendo
sido bolseiro da Gulbenkian e
tendo reconhecimento no seu
estilo por muitos críticos. Um dia
depois, no sábado 4 de dezembro,
às 18h00, está prevista uma confe-
rência sobre a República por
António Ventura, investigador espe-
cialista do período liberal e do
século XX português, professor da
Universidade de Lisboa. Nos seus
100 anos, a República permanece
ainda na sua História como fonte
de polémica e de divisões político-
ideológicas. No dia 18 de dezem-
bro, sábado, às 18h00 haverá uma
Festa de Natal na Orfeu, com Bolo-
Rei, um Porto e um momento lite-
rário. Vão ser sorteados, entre os
Amigos d'Orfeu, uma viagem (ida-
volta) oferecida pela TAP e um
livro, oferta da CGD.

Manuel Martinsn  

Foi lançado recentemente o novo
romance de Júlio Magalhães
“Longe do Meu Coração”.
Depois do sucesso de “Os
Retornados – Um Amor Nunca se
Esquece” e “Um Amor em Tempos
de Guerra”, Júlio Magalhães volta a
ficcionar um tema fundamental do
século XX português, muitas vezes
esquecido: o drama da emigração
portuguesa para França nos anos
60. Em “Longe do Meu Coração”
retrata, com mestria e realismo, o
quotidiano dos portugueses que
partiram em busca de uma vida
melhor, sonhando um dia regressar
ricos à terra que os viu partir
pobres.
Joaquim não queria acreditar no
que os seus olhos viam. Tinha saído
a salto de Portugal, viajado aper-
tado em camionetas de gado,
andado quilómetros e quilómetros
a pé, à chuva e à neve, quase tinha

perdido a vida nos Pirenéus e
agora estava ali. Na capital portu-
guesa em França. O sítio onde,
todos lhe garantiam, podia enrique-
cer e concretizar os seus sonhos.
Mas o que via era um bairro de
lata. Sentia os pés enterrarem-se na
lama. Olhava para as barracas mise-

ráveis e para os fardos de palha
que faziam as vezes de uma cama.
Mas, Joaquim não estava disposto a
baixar os braços.
Para Joaquim, Portugal estava
longe. Era ali, em França, na terra
que lhe dava de comer, que queria
vingar, que prometia, à força do seu
trabalho, derrubar fronteiras e pre-
conceitos. O plano estava traçado.
Iria abrir uma empresa de constru-
ção, com o seu amigo Albano, enri-
quecer e, depois de ter casa mon-
tada com carro com emblema no
capô, estacionado à porta, iria
pedir a mão da sua Françoise, a
professora de Francês que lhe
abriu o mundo das letras e do
amor. Mas, cedo Joaquim vai desco-
brir que há barreiras difíceis de
ultrapassar.
Júlio Magalhães é director de infor-
mação da TVI e autor de “Os
Retornados – Um Amor Nunca se

Esquece”, em 15ª edição, e “Um
Amor em Tempos de Guerra”, em
10ª edição, dois best-sellers com
mais de 75 mil exemplares vendi-
dos.
Nascido no Porto a 7 de fevereiro
de 1963, foi para Angola com sete
meses, tendo vivido um ano em
Luanda e doze em Sá da Bandeira
(Lubango). Em 1975 regressou para
Portugal, mais precisamente, para a
cidade do Porto.
Aos dezasseis anos, iniciou a sua
carreira como colaborador de O
Comércio do Porto na área do des-
porto. Dois anos mais tarde inte-
grava os quadros do mesmo jornal.
Trabalhou ainda no jornal
Europeu, no semanário O Liberal,
na Rádio Nova e, em 1990, estreou-
se na RTP onde, para além de jorna-
lista e repórter, apresentou o pro-
grama da manhã e o Jornal da
Tarde.

Livraria Orpheu: um verdadeiro trabalho de promoção cultural

Diretor de informação da TVI

Livro de Júlio Magalhães sobre emigração

Dîner-conférence à
la Chambre de
Commerce Belgo-
Portugaise

La Chambre de Commerce Belgo-
Portugaise a organisé un Dîner-
conférence, le 8 octobre, au Salon
Royal du Cercle Gaulois, à
Bruxelles. L’orateur a été José dos
Santos Pato, Ingénieur de l’Institut
Supérieur Technique de Lisbonne
et Maître en Politique
Internationale de l’ULBruxelles. Il
est fonctionnaire de la CE depuis
1986.
L’intervention de José dos Santos
Pato a concerné «La Crise
Financière et Economique et
l'Image de Marque des Nations».

Bélgica participou
na eleição de 
Miss Mundo
Portugal 2010

A Miss Portugal na Bélgica,
Sabrina Fernandes, não pode par-
ticipar na eleição de Miss Mundo
Portugal, que teve lugar em
setembro, em Portugal, junta-
mente com outras 25 finalistas. A
jovem lusodescendente participa
na eleição de Top Model na
Bélgica e não podia integrar
outro concurso.
Foi substituída por Mariana
Cunha uma jovem portuguesa
que viveu na Bélgica e que foi
recrutada em Portugal para levar
a faixa da Bélgica.
A eleição de Miss Mundo Portugal
decorreu no Teatro Camões, na
Expo, em Lisboa, no dia 18 de
setembro. A Gala Final difundida
pelo canal de televisão SIC,
contou com a presença de gru-
pos de dança e de vários artistas
que abrilhantaram ainda mais o
espectáculo. As finalistas executa-
ram 4 passagens e executaram
várias coreografias mostrando
que não só possuíam beleza mas
também talento e ritmo. Na pla-
teia foram muitas as caras conhe-
cidas que quiseram associar-se ao
evento.
No final o júri escolheu para Miss
Mundo Portugal 2010 a jovem
Catarina Aragonez, representante
de Portalegre. A primeira Dama
de Honor foi Tania Costa, de Viseu
e a segunda Dama de Honor foi
Sara Silveira, dos Açores. A Miss
Simpatia foi Mélanie Vicente, de
Coimbra, enquanto que a Miss
Fotogenia foi Joana Viegas, de
Castelo Branco.
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Perante um auditório cheio, apesar
da concorrência de um dia soalheiro,
o poeta Vasco Graça Moura leu em
Bruxelas, no passado dia 10, textos
seus, juntamente com outros poetas
europeus e não só, no âmbito da ini-
ciativa “Marathon des mots”.
No evento “Poètes d’Europe et d’ail-
leurs” participaram 15 autores, que
declamaram sete poemas cada uma.
Alguns foram lidos na língua original,
e outros por um ator belga, em tradu-
ção francesa, num diálogo entre poe-
tas consagrados e novas revelações.
“Espero que deste encontro de vozes
tão diferentes resulte um melhor
contacto do público com a poesia”,
disse à Lusa, Vasco Graça Moura, res-
salvando ter havido, da parte da orga-
nização, “uma preocupação de varie-
dade saudável”.
Graça Moura leu dois textos em por-
tuguês e um em francês, tendo o ator
de teatro e cinema Nicolas Pignon
lido outros quatro poemas em
francês.

Para o evento, Graça Moura escolheu
textos da última antologia editada

em França - “Une lettre en hiver et
autres poèmes" (1963-2005), edita-

dos pela La Différence -, pela facili-
dade de já estarem traduzidos, apro-

veitando ainda para, assim, prestar
homenagem a Joaquim Vidal, respon-
sável pela versão francesa dos poe-
mas.
Sobre o convite que recebeu para
participar, feito pelo organizador,
Jacques Darras, Vasco Graça Moura,
que também é político, tradutor,
romancista e ensaísta, disse ser
“importante que Portugal tenha uma
presença que não se limita à home-
nagem a Fernando Pessoa, neste tipo
de eventos”.
“Poètes d’Europe et d’ailleurs” inse-
riu-se na segunda edição da iniciativa
“Marathon des Mots” de Bruxelas,
incluiu uma homenagem a Fernando
Pessoa, entre outros autores, por oca-
sião dos 75 anos da sua morte.
A cultura portuguesa tem presença
regular em Bruxelas, onde participa-
ram recentemente em eventos diver-
sos o filósofo Eduardo Lourenço, o
realizador Manoel de Oliveira e o
escritor António Lobo Antunes.

Participou no “Marathon des Mots”

Sala cheia para ouvir Vasco Graça Moura

A exposição “Recriar a Natureza”,
que reúne peças de 16 designers
portugueses, foi inaugurada em
Liège, no âmbito da bienal de design
da cidade belga, disse à Lusa fonte da
Embaixada portuguesa em Bruxelas.
A mostra de design estará patente ao
público no Tesouro da Catedral de

Liège, até 24 de outubro.
Segundo a mesma fonte, a exposição
inclui trabalhos de Ana Mestre,
Fernando Brízio, Luís Pessanha,
Marco Sousa Santos, Bruno Santos,
Elisabete Francisca, Liliana Rosa, Luís
Ferreira, Paulo Frazão, Susana
Martins, Filipe Alarcão, Albio

Nascimento, Kathi Stertzig,
Jomojoto, Marco Madruga e Sérgio
Gonçalves.
Um texto do curador da exposição,
Marco Sousa Santos, indica que na
“nova cultura do design, o ‘reconhe-
cimento’ do tradicional, do social ou
do local, atua como contra corrente

do sentido massificador do sistema
económico e da cultura empresarial
global”, acrescentando que o des-
igner é levado “a refletir criticamente
a razão de ser da sua cultura mate-
rial”.
A exposição “Recriar a natureza” é
organizada pela Embaixada de

Portugal em Bruxelas, em colabora-
ção com a Província de Liège, no
âmbito da Bienal Internacional de
Design, e o apoio do Instituto
Camões e do BCP.

16 Designers portugueses na bienal internacional de Liège

Vasco Graça Moura                             

Lu
sa

n  



Foi com alguma pompa e circuns-
tância que a Pastelaria Garcia feste-
jou o seu 20° aniversário de exis-
tência na Bélgica. O simpático
casal Rui Manuel Borralho Garcia e
Emília Garcia, quiseram agraciar os
seus clientes e amigos com uma
prova de produtos e mostrar o que
de melhor se faz por estas para-
gens.
Desde os reputados Pastéis de
Nata, à Broa de Milho, passando
pelo Pão Saloio, tudo se encontrava
ali exposto para oferecer aos seus
fiéis clientes de várias nacionali-
dades e que ao longo dos 20 anos
foram ganhando amizade com a
simpatia e qualidade dos gerentes
desta casa.

Rui Manuel Garcia Borralho já
exercia esta profissão aos 12 anos,
em Montemor-o-Novo. Esteve dois
anos clandestinamente na Bélgica
em busca de novas aventuras, até
que conseguiu um lugar numa
padaria belga. Em 1990 Garcia,
nome pelo qual é conhecido,
torna-se independente.
Rui Garcia gosta de lembrar, com
um sorriso nos lábios, algumas
peripécias engraçadas que aconte-
ceram nessa altura. Numa dessas
aventuras, ao lançar-se como
empresário, decidiu convidar o seu
ex-patrão para trabalhar com ele, e
também o pasteleiro dessa casa,
precisamente aquele que outrora
lhe ensinou o ofício em Portugal.

Em 2003 Garcia abre no mesmo
edifício, na porta ao lado da pada-
ria, o salão de chá, com uma deco-
ração típica do sul de Portugal,
embutindo nesse mesmo espaço
“um recanto de sonho” como é
apelidado por muitos dos seus
clientes ao visitarem o espaço. Esse
espaço que em todos os porme-
nores da sua recriação fazem com
que a clientela, conhecedora das
terras alentejanas, se sinta em casa.
No interior deste magnífico salão
de chá, salienta-se a fonte centená-
ria e a fachada de uma casa típica
alentejana.
Além da qualidade da pastelaria,
que ao longo dos anos foi ado-
çando a boca aos milhares de

clientes que por ali passaram, não
podemos deixar de mencionar a
magnifica decoração das paredes
adornadas de originais azulejos de
Portugal pintados à mão. Este por-
menor é muito apreciado e comen-
tado pela clientela estrangeira.
A Pastelaria Garcia já foi referen-
ciada ao longo destes vinte anos
por muitas revistas e jornais de
renome na Bélgica, chegando
mesmo a ser apelidada por um
deles de Pastelaria “Chic e
Clássica”.

Paulo Carvalho
Pastelaria Garcia
75 Av. de la Couronne
1050 Bruxelles
Infos: 02/640.79.56

Prova de Vinhos
Alentejanos no
BRYC

Uma prova de vinhos do Vale do
Tejo foi levada a cabo pela Vino
Magazine, uma revista especiali-
zada em vinhos com sede na
Bélgica. O evento teve lugar no
restaurante BRYC, em Bruxelas.
“A reação do público belga foi
muito positiva” disse ao
LusoJornal Paulo Tomás, responsá-
vel pelo BRYC. “Já tinhamos reali-
zado um evento deste tipo com
Vinhos Verdes e desta vez foram os
vinhos do Alentejo”.
8 Produtores portugueses desloca-
ram-se de Portugal para participar
neste evento onde estiveram pre-
sentes essencialmente importa-
dores e jornalistas. “Estiveram pre-
sentes alguns dos melhores espe-
cialistas do momento, aqui na
Bélgica”.
A imprensa belga já deu destaque
aos vinhos portugueses e este
último evento, com vinhos do Vale
do Tejo, também não passou des-
percebido junto dos jornalistas.
“Todos foram unânimes ao dizer
que alguns dos vinhos apresenta-
dos eram autênticas bombas”
afirma Paulo Tomás. “Ainda hoje
me falam desde evento.
Baudouin Havaux, o diretor da
Vino Magazine é amigo de Paulo
Tomás. “É uma revista com um
grande impacto junto dos amantes
e dos especialistas de vinho” disse
ao LusoJornal. Por isso este já não
foi o primeiro evento organizado
no Clube naval BRYC. “Já fizemos
aqui ações com vinhos de outros
países. Em cada um dos casos faz-
se especialidades da região para
acompanhar. Claro que no caso
dos vinhos portugueses, apresen-
támos especialidades portugue-
sas” diz Paulo Tomás que já esteve
em Portugal a acompanhar as
equipas da Vino Magazine.
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Criada em 1990 por Rui Emília Garcia

Pastelaria Garcia festejou 20° aniversário

Restaurante Sintra abre as suas portas 
perto da Grand Place

Bruxelas já tem mais um restau-
rante de gastronomia portuguesa
perto de uma das mais carismáticas
praças da Europa, a Grand Place.
“Sintra” é o nome dado a este
espaço de gastronomia portuguesa
e belga, com capacidade para 40
pessoas.
Maria do Amparo e Isabel Maria são
duas irmãs que decidiram abraçar
este projeto. Maria do Amparo é
cozinheira de profissão há mais de
27 anos e conhece bem a
Comunidade portuguesa e a

Bélgica. A sua última estadia na
Bélgica durou 19 anos e durante
esse tempo foi proprietária e
cozinheira do reputadíssimo res-
taurante “Coimbra”. Diz que na
altura foi para Portugal pensando
que seria melhor para os filhos,
mas acabou por voltar por pressão
da filha que tinha nascido cá.
Isabel Maria vive na Bélgica há 28
anos, conhece bem as duas
Comunidades, mas afirma que
nunca trabalhou no ramo, mas que
teve sempre o bichinho de ter uma

casa deste tipo. “Apareceu esta
oportunidade de abrir esta casa
com a minha irmã, com a vantagem
desta excelente localização, nem
sequer olhei para trás” disse ao
LusoJornal. “Abrimos há um mês.
Estava muito pessimista, até pela
grave crise mundial que estamos a
atravessar, mas afinal não havia
necessidade para preocupações,
depois deste mês de abertura esta-
mos muito satisfeitas com o resul-
tado positivo que ultrapassou as
expectativas” comentou Isabel

Maria.
Maria do Amparo tem ainda um
restaurante em Vila Real, os Paços
Perdidos, ficou lá o marido que
conta também voltar para apoiar
este projeto. “Para mim é uma aven-
tura voltar de novo, mas acho que
vale sempre a pena arriscar, vamos
ver o que vai dar”.

Paulo Carvalho
Restaurante Sintra
Rue de La Violette 26
1000 Bruxelles
www.restaurantsintra.be
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Pastelaria Garcia
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Aspeto exterior do Restaurante Sintra
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Mande-nos
sugestões, informa-
ções de actividades
e até comentários.
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Decorreu no domingo 26 de setem-
bro, a 2ª edição da Mini-Maratona
organizada pela asbl “La
Bruxelloise”, em colaboração com
vários patrocionadores de renome. A
jovem atleta Jessica Amaro classifi-
cou-se em segundo lugar com um
tempo de 11m28s.
Foi uma Mini-Maratona feminina
com 3 voltas, uma de 3km, uma
outra de 6km e ainda outra de 9km.
A partida foi dada da Place Flagey,
passou ao longo dos lagos de
Ixelles, até à igreja de L'Abbaye du
Bois de la Cambre, e regresso à Place
Flagey...
Havia à partida um total de 358 par-
ticipantes, entre os quais 111 partici-
pantes na prova de 3km. “Prova essa
em que a Jessica decidiu participar,
e em boa hora o fez visto que mais
uma vez nos fez vibrar e chorar de
alegria, ao terminar a prova num
honroso 2° lugar” disse ao

LusoJornal José Amaro, par da jovem
atleta.
De salientar ainda que esta prova

não distinguia categorias nem
idades, o que não deixa se ser um
facto assinalável para uma menina

de apenas 11 anos.
A entrega dos prémios esteve a
cargo da Echevine des Sports,
Dominique Dufourny, assim como
do representante da Caisse Agricole
em Bruxelas.
De salientar ainda que tanto o tra-
balho dos voluntários como a
receita das inscrições dos atletas
reverteram a favor do Instituto
Bordet e da luta contra o cancro.
Apesar deste ano o tempo não ter
sido favorável, houve uma série de
stands de ajuda humanitária, assim
como de gastronomia regional para
quem sentisse mais fome. Havia tam-
bém um espaço para os mais peque-
nos brincarem, “tudo isto num
grande espírito de convivialidade
entre os participantes” explicou José
Amaro.

Atletismo

Jéssica Amarou no pódio da Mini-Maratona da “Bruxelloise”

Jessica Amaro na hora da partida
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Apelo aos grupos
motardes 
portugueses na
Bélgica

A Lusomotarde :
www.lusomotard.blogspot.com, é
uma  Federação motarde na Suíca
que até à data tem desenvolvido
atividades e intercâmbios entre os
vários grupos motardes portu-
gueses na Suíca. No entanto e nos
modernos tempos da globaliza-
ção, está a Lusomotarde neste
momento a trabalhar na sua
ampliação de modo a que seja pos-
sível extender os seus contactos a
todos os grupos motardes portu-
gueses fora do território nacional
de Portugal.
Esta é assim a única forma possível
de todos os compatriotas amantes
da modalidade poderem ter mais
contacto entre si, no entanto e
para que tal projeto possa ter
êxito, deixa-se aqui o apelo a
todos os grupos motardes ou
motoclubes portugueses radica-
dos na Bélgica para entrarem em
contacto connosco de forma a
que se possa proceder a um
registo para assim poder ser dado
conhecimento da sua existência a
nível internacional.
Embora neste momento o projeto
ainda não tivesse sido dado ao
conhecimento geral podemos
dizer que já existem bastantes ins-
crições de vários grupos em
vários países da Europa, que certa-
mente vão poder muito em breve
criar novos laços de amizades com
grupos até à data desconhecidos.
Esta Federação é independente de
quaisqueres interesses financeiros
ou políticos e a vossa inscrição é a
título gratuito, por isso apelamos a
todos para nos contactarem, desde
que seja do seu conhecimento se
no vosso distrito existe algum
agrupamento motarde português
e quem é o seu responsável.

www.lusomotard.blogspot.com

n  

Ténis de Mesa

Equipa Madeirense qualifica-se na Bélgica
A equipa feminina de Ténis de mesa
da ADC Ponta do Pargo, na Madeira,
veio à Bélgica buscar o apuramento
para a segunda fase da Taça ETTU
nesta modalidade.
Os encontros da primeira fase do
apuramento (grupo 5) tiveram lugar
nos dias 9 e 10 de setembro em
Battice, na Bélgica.
Para além da equipa madeirense,
faziam parte deste grupo 5, a forma-
ção espanhola do CD Valladolid
Collosa TM e as belgas do CTT
Minerois.
A equipa madeirense da Calheta gan-
hou por 3-0 a cada uma das duas
equipas e classificou-se facilmente na
primeira do grupo, sendo então apu-
rada automaticamente para a

segunda fase.
Nesse mesmo fim-de-semana a pri-
meira jornada implicou outras equi-
pas portuguesas na segunda fase da
prova masculina e na primeira fase
da prova feminina da Taça ETTU
2010/11 em ténis de mesa. A ADC
Ponta do Pargo apresentou equipas
em masculinos e em femininos,
enquanto que a ACD São João dispu-
tou o grupo 4 em femininos, na Áus-
tria.
Agora, a ADC Ponta do Pargo –
Calheta vai jogar a França a segunda
fase da Taça ETTU em femininos, tal
como determinou o sorteio realizado
na semana passada e já divulgado
pela União Europeia de Ténis de
Mesa. A formação madeirense, que

protagonizou um apuramento “sem
espinhas”, com dois triunfos por 3-0
na Bélgica, terá como adversários no

Grupo 8 o anfitrião Grand Quevilly
ALCL Tennis de Table e o FD
Cassanenc - La Selva (Espanha).
“A equipa da casa, Grand Quevilly,
apurada diretamente para esta fase,
parece ser o opositor mais forte,
tendo em conta as três jogadoras
com nome asiático e as duas france-
sas com ranking mundial nas suas
fileiras” disse numa nota enviada ao
LusoJornal Gilberto Garrido, o
Presidente da Direção do clube.
Esta 2ª fase da Taça ETTU Femininos
está agendada para os próximos dias
30 e 31 de outubro, ficando apurado
para a eliminatória seguinte apenas o
primeiro classificado.

Manuel Martins

ADC Ponta do Pargo
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Senhor dirigente 
desportivo

envie-nos as notícias
e os resultados das

suas
actividades para :
belgica@lusojornal.com
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Futebol: equipas
portuguesas 
brilham nos 
campeonatos belgas

O fim de semana passado viu dois
‘dérbis portugueses’ na primeira
divisão da Federação Trabalhista de
Futebol: O Vila Real esmagou literal-
mente o Vimieirense por 7-0,
enquanto que o Alma Benfica gan-
hou ao FC Porto por 3-2. As outras
equipas portuguesas ganharam os
jogos que disputaram: o CAD Ixelles
ganhou por 3-0 ao La Louve,
enquanto que o Belenenses ganhou
por 2-1 ao Oasis.
Desta forma, a classificação geral é
liderada pela Milli Genclik com 12
pontos, seguida de quatro equipas
com 10 pontos: o Vila Real, o Oasis,
o FC Porto e o Alma Benfica. O Cad
Ixelles está com 9 pontos, enquanto
que o Belenenses está em 8° lugar
com 6 pontos. Por fim, o
Vimieirense, está em dificuldades na
10ª posição, com apenas 3 pontos.

Quanto à segunda divisão, as equi-
pas portuguesas também começam
a dar nas vistas. O Campomaiorense
é líder do Campeonato com 9 pon-
tos em 3 jogos, seguindo-se o Beira
Alta (em segundo lugar) com 7 pon-
tos, mas mais um jogo. O Sezurense
está em 6° lugar, enquanto que o
Penalva está em penúltimo lugar
com apenas 3 pontos ganhos.

Na primeira divisão do Campeonato
da ABSSA é a vez do Portugal FC
fazer brilharetes, classificando-se
atualmente no terceiro lugar, com 7
jogos já disputados e com 15 pontos
arrecadados.
No último fim de semana a equipa
portuguesa ganhou por 3-2 ao
Laeken Tennis FC, mas semana ante-
rior tinha perdido por 0-3 face ao
Brussels LTC1.

Por fim, na Europaliga patrocinada
pela FIFA, Portugal continua a fazer
maus resultados. Depois da derrota
por 2-1 na primeira jornada face à
Itália, voltou a perder por 2-3 face à
Bélgica, no dia 3 de outubro, e por 3-
1 face ao Reino Unido, no fim de
semana passado.
Portugal está em 19° e último lugar,
com zero pontos, num Campeonato
liderado pela Espanha com 9 pon-
tos.

Manuel Martins

O FC Porto de Bruxelas vai rece-
ber, no próximo dia 27 de outubro,
no Porto, o “Dragão de Ouro”, o
mais alto galardão que o Clube
portista atribui às suas filiais no
estrangeiro. O FC Porto de
Bruxelas é, desde 1994, a filial
número 11 do FC Porto.
Para receber o troféu, desloca-se à
capital nortenha o Presidente José
Carlos Ribeiro, o Secretário Sérgio
Costa e o Tesoureiro Carlos
Azevedo. “Somos nós que vamos,
porque tem de ir alguém, mas faço
questão de sublinhar que este pré-
mio é atribuído ao coletivo. É a
recompensa de um esforço de
grupo, da união desta equipa” disse
ao LusoJornal o Presidente do
clube de Bruxelas.
O FC Porto de Bruxelas é bi-
Campeão da primeira divisão da
Federação Trabalhista de Futebol “e
somos um clube que está sempre a
divulgar o país no estrangeiro”. Por
isso, José Carlos Ribeiro considera
que o prémio é “merecido”.

Objetivo: Dobradinha

O principal objetivo do FC Porto
de Bruxelas é a “dobradinha”, com
uma vitória no Campeonato e na
Taça. “Queremos ser Tri-Campeões
da Bélgica” disse o Presidente do
Clube.
A equipa foi reforçada com novos
jogadores e “os jogadores do plan-
tel do ano passado, continuam no
clube” diz José Carlos Ribeiro. Mas
o Treinador mudou. “O senhor
António Moreira teve de nos
deixar por razões pessoais” disse o
Presidente referindo-se ao
Treinador que levou o clube à mais
alta marcha do pódio da Federação
Trabalhista. “Devemos muito ao
senhor António Moreira. Aliás deve-
mos-lhe tudo”.
A equipa é agora treinada pelo ex-
Adjunto de António Moreira,
António Mota, que por sua vez tem
como adjunto Rui Filipe Fialho.
O Campeonato começou bem,
mesmo se a equipa está em quarto
lugar. Na prática está em segundo
lugar, com 10 pontos, a dois pontos
do líder Milli Genclik. Pouco a
pouco vai fazendo o seu percurso.

Ainda no fim de semana passado
perdeu 2-3 com o Alma Benfica. “O
Alma Benfica é o nosso principal
adversário na Bélgica, devemos
assumir isso, sobretudo pelo duelo
das duas equipas em Portugal” diz
o Presidente do FC Porto de
Bruxelas. “Cada vez que as duas
equipas se encontram, é sempre
um verdadeiro ‘dérbi’ para nós tam-
bém”.

Federação é desorganizada
José Carlos Ribeiro sonha em pas-
sar para os campeonatos da Liga
belga de futebol. “Mas é pratica-
mente impossível. Nós somos uma
equipa de amadores e apenas
conseguimos equipa para jogar aos
domingos. Se os jogos fosem ao
sábado, por exemplo, já não tinha-
mos jogadores disponíveis” explica
ao LusoJornal. Mas as questões
orçamentais também obrigam o
clube a ficar-se pela Federação
Trabalhista de Futebol. “É muito
difícil. Nós não conseguiriamos
encontrar os dinheiros necessários
para ter uma equipa profissional”.

Mas o Presidente do FC Porto é crí-
tico para com a Federação
Trabalhista. “Por vezes para uma
simples declaração de um novo
jogador, demoram duas ou três
semanas” diz ao LusoJornal. “Todos
os anos, no início da época, prepa-
ramos sempre as licenças de todos
os jogadores, mas na Federação
nunca nada está pronto a tempos e
horas”.
José Carlos Ribeiro continua a
considerar que era “importante”
criar uma Liga portuguesa de fute-
bol na Bélgica, não apenas fechada
a equipas portuguesas. “Apenas
tinha de ser bem organizada e mais
atentiva” diz ao LusoJornal. “A
Federação de futebol português na
Bélgica já existe no papel, já falá-
mos várias vezes. Mas quando é
necessário passar à fase prática,
não há ninguém”. Enquanto isso, o
Presidente do FC Porto de
Bruxelas sonha com uma liga “mais
competitiva”.
Curiosamente, apesar de haver tan-
tas equipas portuguesas a disputar
os campeonatos da FTF, nomeada-
mente 6 equipas na primeira divi-
são, não há um único português na
Direção da FTF. “Pois não, são todos
belgas e italianos” diz José Carlos
Ribeiro. “Mesmo assim, não me
sinto discriminado e as nossas rela-
ções são boas”.
Enquanto não mudam de
Campeonato, a equipa sonha com
uma vitória no Campeonato da
FTF e outra na Taça. E continua a
ter a sue sede social no
Restaurante O Castiço, em
Bruxelas.

Carlos Pereira

Ginástica rítmica e desportiva

Lusodescendente Anaïs Collins venceu a Brussels Cup

FC Porto de Bruxelas

D
R

A pequena Anaïs Collin ganhou no
início de outubro a Brussels Cup em
ginástica rítmica. Com apenas 10
anos de idade, esta lusodescendente
tem ganho as principais provas em
que participa, foi Campeã da Bélgica
no ano passado e Vice-Campeã este
ano, sendo uma das maiores esperan-
ças belgas na modalidade.
O pai de Anaïs é belga e a mãe é luso-
espanhola. “O meu pai é português e
a minha mãe é espanhola” explica
Miriam Collin ao LusoJornal. “Os
meus pais viviam em Espanha, mas eu
acabei por nascer em Lisboa, por
mero acaso, num dia em que houve
um tremor de terra na capital portu-
guesa”.
A pequena Anaïs começou a praticar
GRS com apenas 4 anos de idade. “Foi
por acaso. Ela viu uma demonstração
e ficou a gostar” diz a mãe. “Desde
então, as treinadoras acham que ela
tem potencialidades e adotaram-na
de seguida”.
Anaïs Collin tem ganho todas as pro-
vas internacionais em que tem parti-
cipado. “Tem batido as russas e as búl-
garas, que são as melhores equipas
nesta modalidade” diz Miriam Collin.
Tem participado em provas um
pouco por todo o país e também na
Alemanha e na Holanda.

No próximo fim de semana Anaïs
Collin vai participar na primeira
prova internacional sem o acompan-
hamento dos pais. “Ela é muito amiga
da Caroline Morais. Vai ser a primeira
vez que vai sosinha, mas tudo vai pas-

sar-se bem porque vai com a amiga”.
Aliás nem só as duas ginástas lusodes-
cendentes são amigas. Também as
mães mantêm laços de amizade.
Batem-se as duas pelas carreiras des-
portivas das suas filhas. “Morreriamos

pelas nossas filhas” confirma Miriam
Collin.
Anaïs treina 24 horas por semana,
mas mantém bons resultados esco-
lares com 90% de aproveitamento. Os
pais encorajam-na muito. “A nossa
vida está muito dependente desta
paixão da Anaïs pela GRS. Temos de a
levar e ir buscar aos treinos e temos
de a acompanhar às competições”.
Anaïs herdou dos pais este gosto pelo
desporto. A mãe praticou ginástica e
judo, em alto nível, enquanto que o
pai praticou judo, também em alto
nível. “O meu filho, com 12 anos, é
que procura ainda a sua vocação.
Neste momento está a fazer esca-
lada”.
“Eu sinto-me completamente portu-
guesa, espanhola e belga ao mesmo
tempo, até porque vivo neste país
desde os meus 8 anos de idade” diz
Miriam Collin ao LusoJornal, expri-
mindo-se em português.
Resta saber até onde vai prosseguir
este entusiásmo desportivo de Anaïs
Collin. “Por enquanto ela gosta, tem
força de vontade para continuar e
sente-se feliz. Por isso nós estamos
por detrás dela para a motivar e para
lhe dar apoio” diz a mãe ao
LusoJornal.

Carlos Pereira

Anaïs Collin
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Campeonato e Taça: Equipa quer fazer a Dobradinha

“Dragão de Ouro” para o FC Porto de Bruxelas
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Adivinhas
1.Tenho camisa e casaco sem
remendo nem buraco; estoiro
como um foguete se alguém no
lume me mete. O que é?

2. Qual é o animal que anda com
as patas na cabeça?

3. Muda de forma a toda a hora. Foi
água, e água será. De onde veio,
não ignora... Mas nunca sabe a
onde irá. Que é?

4. O que é que quanto mais se
olha menos se vê?

5. O que é que está no chão, está
em cima da mão e nunca fica por
baixo?

6. Qual é coisa, qual é ela, que é
redonda como o Sol, tem mais
raios do que uma trovoada
e anda sempre aos pares?

7. O que tem dois pés, duas pernas
e nada mais?

8. Quanto mais quente,mais fresco.
O que é?

9 6 4
3 8 7 6

2 5 8

7 3 5 8
6 9

6 7 9 2

1 8 2
2 9 1 5

5 8 6
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Descubra as palavras:

Atmosfera        Boletim
Carta               Chuva
Ciclone            Clima
Furacão            Nevoeiro
Nuvem             Observação
Previsão           Sol
Tempestade      Tempo
Vento

Dia 22 de outubro, 20h30
Concerto do grupo Deolinda.
Space Senghor 366, Chaussée de
Wavre, 1040 Bruxelas.

De 22 a 25 de outubro
Salão Megavino 2010. Brussels
Expo, Pal 3, entrada grátis.

Dia 23 de outubro, 18h00
Apresentação do livro “Olhares
Montanheiros”, de João M. Gil e
Nuno Verdasca. Livraria Orfeu,
Rue du Taciturne 43, 1000
Bruxelas.

Dia 27 de outubro, às 20h30
Concerto do grupo Deolinda. De
Roma zaal, Turnhoutsebann 286,
2140 Borgerhout (Antuérpia).

Dia 28 de outubro, 18h30
Apresentação do Dicionário de
Dúvidas. Livraria Orfeu, Rue du
Taciturne 43, 1000 Bruxelas.

Dia 31 de outubro, 20h00
2º Aniversário da Pastelaria
Jynga, Rue Vanderschrick 5, 1060
Bruxelas.

Dia 31 de outubro
Noite das Bruxas. Pub 2000, Rue
de Russie 14, 1060 Bruxelas.

Dia 3 de novembro, 18h00
Conferência do Fórum Europeu
das Mulheres. Livraria Orfeu,
Rue du Taciturne 43, 1000
Bruxelas.

Dia 8 de novembro
Noite de Fado com Maria da
Saudade, Gemeentebestuur,
Dorp 1, 2250 Olen.

Dia 10 de novembro, 18h30
Encontro com Paulo Barbosa,

Livraria Orfeu, Rue du Taciturne
Bruxelas.  

Dia 10 de novembro, 18h30
Encontro com Paulo Barbosa,
Livraria Orfeu, Rue du Taciturne
43, 1000 Bruxelas.

De 11 a 13 de novembro
Concerto “Por Amar”, canções
do Brasil de Maria Bethânia, au
Bouche-à-Oreille, Rue Félix Hap
11, 1040 Bruxelas.

Dia 17 de novembro, 20h30
Concerto de Rodrigo Leão &
Cinema Ensemble, De Roma
zaal, Turnhoutsebann 286, 2140
Borgerhout (Antuérpia).

Dia 20 de novembro, 18h00
Concerto de Filipa Figueiredo,
Livraria Orfeu, Rue du Taciturne
43, 1000 Bruxelas.

Rir faz bem

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

Vai um velhote na auto-estrada
quando a mulher liga. -Sim? - Olha
querido, tem cuidado! Deu nas
noticias que anda um carro em
sentido contrário! - Um? Eles são
ás dezenas!

Um Homem pergunta a um
taxista: - Quanto é que custa ir até
á estação? São 15 euros! - E a mala?
- A mala não custa nada! Então leve
a mala que eu vou a pé!

A mulher vê-se ao espelho e diz ao
marido:
- Estou tão feia, tão gorda e tão mal
feitinha. Preciso de um elogio...
E o marido responde:
- Tens muito boa visão.

Duas formigas encontram-se. Diz
uma delas:
- Olá. Como te chamas?
- Fu.
- Fu quê?
- Fu-miga. E tu?
- Ôta.
- Ôta quê?
- Ôta fumiga.

Quiz

Soluções:1.Castanha2.Piolho 3.Nuvem
4.Luz 5.O Til 6.Roda da Bicicleta 7.Um
par de meias 8.O Pão

1. Quando começou a Segunda
Guerra Mundial?

2. A que dia se comemora a
Implantação da Republica?

3. Qual é a capital da Dinamarca?

4. Onde nasce o rio tejo?

5. Por quantos ossos é consti-
tuído o esqueleto humano?

6. A célebre frase "Penso, logo
existo", foi pronunciada por?

7. Quantas sinfonias escreveu
Beethoven?

Soluções:
1.1939 2. cinco de outubro  3.Copenhaga
4.Espanha 5.206 6.René Descartes7. nove

Sopa de Letras – Meteorologia

Descubra as 7 diferenças
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