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Célia Leiria foi uma das partici-
pantes num festival de música que
teve lugar em Antuérpia, em que
Portugal foi o país convidado.

O jornal das Comunidades lusófonas da Bélgica
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Livros. O escritor Alberto S. Santos,
que também é Presidente da Câmara
Municipal de Penafiel, apresentou livros
em Bruxelas.
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Aulas de português
novas polémicas

Futebol. Jovem estudante em Direito,
Bruno Rito, lança ideia de criação de
um Campeonato de futebol português
na Bélgica.
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Política. Presidente da Secção do PS
de Bruxelas integra a Comissão Na-
cional socialista, eleita no Congresso de
Braga, realizado na semana passada.
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Coordenadora de ensino demitiu-se

PUB

PUB



02 Opinião

Fluxos para o 
estrangeiro 
estão a crescer 
e têm que ser 
acompanhados

O Deputado do PSD Carlos Gon-
çalves defendeu a necessidade de
acompanhamento dos crescentes
fluxos migratórios de portugueses,
numa altura em que é cada vez mais
difícil encontrar trabalho no estran-
geiro. “Há fluxos migratórios para o
estrangeiro que nos últimos anos
têm vindo a crescer de forma bas-
tante acentuada (…) e é preciso ter
em conta que há crianças em idade
escolar e famílias que chegam num
momento que não é o mais favorável
para encontrar emprego nesses
países. É preciso também acompan-
har esta questão”, disse Carlos Gon-
çalves.
O Deputado falava antes de partici-
par nas Jornadas Parlamentares do
PSD, no Fundão, dedicadas à Eco-
nomia Social e Solidariedade. Para
Carlos Gonçalves, é preciso que,
num debate como o das Jornadas
Parlamentares, “haja consciência”
de que há muita gente a deixar Por-
tugal. “Os problemas que o país vive
levam as pessoas a sair e não levam
só a sair as pessoas que têm forma-
ção académica superior como al-
guns tentam dizer”, sublinhou.

le 20 septembre 2011

Exmo. Sr. Paulo Portas, Ministro dos
Negócios Estrangeiros,
Exmo. Sr. José Cesário, Secretário
de Estado das Comunidades Portu-
guesas,
Exma. Sra. Ana Paula Laborinho,
Presidente do Instituto Camões,

O ano letivo passado já tinha ficado
marcado pela negativa relativa-
mente ao ensino de português na
Bélgica. Pais, alunos e professores
dirigiram-se a mim quando se depa-
raram com problemas existentes
nos horários dos cursos de por-
tuguês. Algumas situações não en-
contraram solução: é o caso de
várias turmas que fecharam na Va-
lónia deixando assim muitos luso-
descendentes órfãos de um direito
constitucional. E o mais provável é
que estas turmas nunca voltem a
abrir.
Face a estas injustiças, a Comuni-
dade juntou forças e mobilizou a
atenção das autoridades compe-
tentes. A intervenção da Comuni-
dade foi expressiva com o
recolhimento de cerca de 1.000 as-
sinaturas (entregues à Embaixada)
em menos de uma semana, de-
m o n s -
t r a n d o
a s s i m
que o
e n s i n o
de por-
t u g u ê s
no es-
trangeiro
é um di-
reito sa-
g r a d o
para nós
e que estávamos dispostos a envol-
ver todas as nossas energias para
defender esse direito.
Como referido, alguns casos não
foram solucionados mas grande
parte das incompatibilidades horá-
rias foram resolvidas com a chegada
da ex-Coordenadora do Benelux, a
Dra. Maria José Meira.

Sr. Ministro dos Negócios Estrangei-
ros,
Sr. Secretário de Estado das Comu-
nidades Portuguesas,
Sra. Presidente do Instituto Ca-
mões,
Todos nós temos conhecimento da
atual situação económica do país,
que é alarmante. Mas todos nós
também sabemos que este ano,
como todos os anos, Portugal vai re-
ceber cerca de 2 biliões de euros (só
na Bélgica são 30 milhões) em re-
messas por parte da emigração,
contributo financeiro não negligen-
ciável. E não é necessário ser uma
pessoa versada em questões polí-

tico-económicas para afirmar que as
Comunidades portuguesas são uma
mais-valia importante em muitos
outros setores da economia nacio-
nal. Mas querer reduzir continua-
mente o orçamento para o ensino de
português no estrangeiro, que à par-
tida não é monstruoso (já desceu

abaixo dos
35 mil-
hões, verifi-
cando - se
uma dimi-
nuição de
30% em 5
anos), de-
m o n s t r a
uma falta
de visão
p o l í t i c a
que pode

ter consequências graves para o
país: o fim do elo de ligação que
ainda existe entre portugueses resi-
dentes no estrangeiro e Portugal
que, a médio prazo, poderá levar
estes a deixar de investir no país
como acontece hoje.
Além disso, tem-se observado outra
situação que deixa as Comunidades
portuguesas perplexas com o Insti-
tuto Camões a insistir em apostar no
ensino integrado. O Conselho das
Comunidades Portuguesas está a
favor dessa tentativa como também
está a favor da internacionalização
da língua portuguesa, claro. O pro-
blema é que estes projetos avançam
sistematicamente em detrimento do
ensino de português como língua
materna considerando os lusodes-
cendentes como estrangeiros, ti-
rando-lhes todas as condições para
ter um acesso adequado à aprendi-
zagem da língua das suas origens, o
que é muito grave simbolicamente
e revelador de uma falta de visão
tremenda.

Mas permitam-me voltar ao caso es-
pecífico da Bélgica que se encontra
numa situação bastante delicada.
Apesar de não haver diminuição no
número de inscrições de alunos em
relação ao ano letivo passado, houve
dois professores que ficaram sem
horário e os outros estão, na sua
maioria, com horários incompletos.
E mais uma vez, encontram-se in-
compatibilidades nos horários do
ensino pré-escolar. Efetivamente, ao
desdém de um acordo entre as au-
toridades competentes e os sindica-
tos, o horário do ensino infantil foi
reduzido de três para duas horas,
quando tinha sido estabelecido que
desde que houvesse 15 alunos
(neste momento já se encontram 18
alunos inscritos), as aulas teriam
duração de três horas. Essa redução
também virá complicar a vida dos
pais que têm filhos em diferentes
níveis escolares.
Além disso, existe em Anderlecht a
possibilidade de se criar uma nova
turma devido a um elevado número
de pedidos por parte dos pais e da
escola.
E s s a
p r o -
posta foi
r e c u -
s a d a
p e l o
Instituto
Camões.
O u t r a
conse -
quência
de re-
levo é o
facto que esta redução de horários
vai afetar o vencimento salarial dos
professores que vão sofrer uma re-
dução que pode chegar até 30%
para alguns deles. Atendendo ao
custo de vida na Bélgica, bastante

mais elevado do que em Portugal,
estes professores correm o risco de
ter graves problemas de subsistên-
cia e serão tentados a abandonar.

Finalmente, a cereja no topo do
bolo: a Dra. Maria José Meira, um
ano apenas após o início das suas
funções, demitiu-se do seu cargo de
Coordenadora do Benelux!
Como antigo aluno destes cursos,
recordo-me perfeitamente do tempo
em que a Dra. Regina Sena era
Coordenadora e tinha a responsabi-
lidade de se ocupar da Bélgica e
dos Países-Baixos. Já nessa altura,
mesmo com toda a boa vontade do
mundo, não era evidente ter a res-
ponsabilidade da Coordenação de
dois países, quanto mais de três! Só
uma Comunidade portuguesa como
a do Luxemburgo (5.000 alunos)
justifica plenamente a presença de
um(a) Coordenador(a) a tempo in-
teiro.
Não, essa demissão não surpreende
grande gente na Bélgica, no Luxem-
burgo e nos Países Baixos.
No entanto, a solução é simples:
voltarmos dois anos atrás quando
alunos e professores usufruíam de
horários realistas e por outro lado,
contar com um(a) Coordenador(a)
que tivesse «somente» a responsa-
bilidade da Bélgica e dos Países-
Baixos. Afinal, apenas necessitamos
de voltar aos tempos em que ensino
de português no estrangeiro NÃO
era gerido pelo Instituto Camões!
Sou um produto de uma rede de en-
sino de português no estrangeiro de
qualidade. Nasci e vivi toda a minha
vida na Bélgica. Se hoje consigo ex-
primir-me e escrever em português
com um nível aceitável, é em
grande parte graças ao direito
constitucional do qual dispõem 5
milhões de portugueses.
Revolta-me constatar que as futuras
gerações sofrem o perigo de perder
uma importantíssima ligação com a

língua e
cultura do
país de ori-
gem.
Apesar de
tudo, acre-
dito que a
política e os
p o l í t i c o s
portugueses
terão a sen-
satez de se
d e b r u ç a r
com sensi-

bilidade sobre esta questão funda-
mental. Quero acreditar que farão o
necessário para resolver esta situa-
ção.
Haja visão para as comunidades
portuguesas, haja vontade política!

Sobre o ensino do português na Bélgica
Pedro Rupio
Conselheiro das Comunidades
Portuguesas eleito no círculo
da Bélgica

belgica@lusojornal.com

Carta ao Governo
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Como todos os anos, Portugal
vai receber cerca de 2 biliões de
euros (só na Bélgica são 30 mil-
hões) em remessas por parte da
emigração, contributo financeiro
não negligenciável.

Existe em Anderlecht a possibi-
lidade de se criar uma nova
turma devido a um elevado nú-
mero de pedidos por parte dos
pais e da escola. Essa proposta
foi recusada pelo Instituto Ca-
mões.

em
síntese



PUB



04 Destaque
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A Coordenadora Geral do ensino por-
tuguês no Benelux, Maria José
Meira, demitiu-se do cargo em maio
último alegando “razões pessoais” e
o Instituto Camões ainda não no-
meou substituto até à data de encer-
ramento desta edição do LusoJornal.
A situação tem gerado polémica, so-
bretudo depois de uma carta que o
Conselheiro das Comunidades Por-
tuguesas eleito na Bélgica, Pedro
Rupio, escreveu ao Ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros, Paulo Portas,
ao Secretário de Estado das Comu-
nidades, José Cesário e à Presidente
do Instituto Camões, Ana Paula La-
borinho (ler carta na íntegra, publi-
cada na pag 2).
Pedro Rupio afirma que não teve
qualquer resposta das autoridades
governamentais, mas acabou por
provocar uma série de tomadas de
posição de toda a Oposição.
“Entretanto, soube que a Dra. Labo-
rinho passou em Bruxelas para par-
ticipar numa conferência mas não
falou com os professores sobre a
atual situação, o que os deixou bas-
tante desiludidos” disse Pedro
Rupio ao LusoJornal. “Aliás, eu quis
encontrar a Dra. Laborinho mas não
tive resposta”.
O Conselheiro das Comunidades
contesta a gestão, pelo Instituto Ca-
mões, do ensino de português na
Bélgica, que acusa de “servir mal os
emigrantes”. Denunciou também o
encerramento de turmas quando há
alunos suficientes para que sejam
abertas, e sublinhou ainda que

“existe em Anderlecht a possibili-
dade de se criar uma nova turma de-
vido a um elevado número de
pedidos por parte dos pais e da es-
cola” e que essa proposta foi recu-
sada pelo Instituto Camões.

Maria José Meira deixou o cargo de

Coordenadora um ano depois de o
ocupar, alegando razões pessoais,
familiares e de saúde para regressar
a Portugal e voltar a ocupar o lugar
de professora no Departamento de
Língua e Cultura Portuguesa da Fa-
culdade de Letras de Lisboa.

Quando chegou ao Luxemburgo,
onde estava sedeada, o “novo mo-
delo” levantou muitas criticas, so-
bretudo entre os professores, mas
Maria José Meira aceitou o desafio.
Um ano depois a ex-Coordenadora
afirmou ao jornal Contacto do
Luxemburgo que “o modelo pode
não ser o ideal, mas se calhar não
há alternativa por causa da situação
orçamental do país”. E explicou:
“Há muitos constrangimentos orça-
mentais, as pessoas não têm onde ir
buscar recursos, não há fundo de
maneio, há escassez de verbas e
assim é muito difícil. Mas não foi
isto que me fez regressar a Portu-
gal”, garantiu ao Contacto. “Saio de
consciência tranquila, com a sensa-
ção de missão cumprida, mas neste
momento tenho outras prioridades.
Quando aceitei o cargo não foi de
ânimo leve e sabia que iria ser muito
complicado, mas aceitei e não me
arrependo”.
Maria José Meira exerceu as funções
até meados de agosto e garantiu que
deixou tudo preparado para o ar-
ranque do ano letivo e que mesmo à
distância continua em contacto com
a sua equipa de colaboradores para
saber como estão as coisas. “São
muitos docentes, muitos alunos,
muitos protocolos com os Ministé-
rios. É muito trabalho. Fui até onde
a minha resistência me deixou ir. A
minha saúde começava a ressentir-
se e depois há a família, o meu pai,
os meus filhos, o meu ninho de afe-
tos que está aqui em Portugal”, des-
abafou Maria José Meira ao jornal
Contacto.

Coordenadora Geral do ensino demitiu-se
Alegando razões pessoais

Ex-Coordenadora Maria José Meira

Contacto / Manuel Dias

José Cesário 
respondeu a
Pedro Rupio

O Secretário de Estado das Comuni-
dades Portuguesas, José Cesário,
respondeu ao Conselheiro Pedro
Rupio.
“É indiscutível a importância estraté-
gica do ensino do Português no exte-
rior do País, tendo em conta os
interesses das nossas Comunidades
e a afirmação da nossa Língua junto
de outros públicos” escreve José Ce-
sário. “Exatamente por isso, não faz
sentido desenvolver qualquer política
que privilegie o ensino da nossa Lín-
gua como língua materna ou como
língua estrangeira uma vez que exis-
tem interesses e objetivos muito dís-
pares, consoante os países e os
contextos culturais em que cada ex-
periência tenha lugar. Importa assim
incentivar todas as modalidades de
ensino que tenham sucesso e em
que haja um empenhamento ativo
das nossas Comunidades e das pró-
prias autoridades dos países de acol-
himento”.
O Secretário de Estado diz ter
“consciência das especificidades da
Bélgica” e quer “dar continuidade a
uma rede de cursos que deverão dar
resposta às principais necessidades
verificadas, sem embargo da adop-
ção de critérios de rigor que advêm
não apenas das exigências de
contenção orçamental mas igual-
mente de imposições de índole pe-
dagógica”.
“Como sabe, o presente ano lectivo
foi preparado pelo anterior Governo,
que definiu a actual rede de cursos e
o âmbito da coordenação pedagó-
gica, tentando dar resposta ao uni-
verso de alunos inscritos, que havia
passado de 956 para 771” escreve
Cesário. “Confrontado com a demis-
são da ex-Coordenadora, Dra Maria
José Meira, o Instituto Camões pro-
cederá à sua oportuna substituição”.
A carta escrita por José Cesário ter-
mina da seguinte orma: “Admitindo
a existência de dificuldades que pos-
sam ter condicionado o início deste
ano letivo, agradecemos toda a aten-
ção dada pelo Senhor Conselheiro
aos assuntos da Língua e da Cultura
Portuguesa, estando naturalmente
disponíveis para analisar as suas su-
gestões, particularmente aquelas que
possam vir a contribuir para o desen-
volvimento de iniciativas locais que
envolvam de forma cada vez mais
evidente as nossas Comunidades e
as respetivas autoridades educati-
vas”.

em
síntese Por Carlos Pereira

No Benelux, a Coordenadora Maria José Meira coordenava 45 pro-

fessores no Luxemburgo, 9 na Bélgica e 8 na Holanda, que dão

aulas a cerca de 5.800 alunos. Se incluirmos também o Reino

Unido, cuja Coordenadora também se demitiu, está em causa a co-

ordenação de 99 professores e de cerca de 8.700 alunos.

Os números

Toda a oposição tem reagido
Toda a oposição tem vindo a reagir à
ausência de Coordenadores Geral de
ensino no Benelux e no Reino Unido.

“Tendo os Coordenadores do Ensino
de Português no Estrangeiro no Reino
Unido e no Benelux apresentado a
sua demissão durante o mês de
agosto, seria expectável que no início
de setembro a sua substituição já ti-
vesse sido efetuada, dado tratar-se de
uma urgência impedir perturbações
no início do ano letivo nesses quatro
países no que se refere ao Ensino de
Português no Estrangeiro” afirma o
Deputado Paulo Pisco numa pergunta
ao Governo apresentada na Assem-
bleia da República.
“Não se compreende que, tendo já o
ano letivo começado ou estando a co-
meçar nos países referidos, esta situa-
ção problemática não esteja ainda
resolvida, com evidente prejuízo para
alunos, pais e professores” afirma
Paulo Pisco. “Além disso, esta situa-
ção anómala entra em flagrante
contradição com o programa do Go-
verno, que considera o Ensino do Por-
tuguês no Estrangeiro ‘uma âncora da
política da diáspora’, e preconiza ‘um
serviço eficiente no ensino e divulga-

ção da Língua Portuguesa no
mundo’”.

Também o Deputado José Luís Fer-
reira, do Grupo Parlamentar “Os
Verdes”, entregou no Parlamento
duas perguntas em que questiona o
Governo, sobre a redução dos horá-
rios do ensino da língua portuguesa
na Bélgica.
“No ano letivo de 2010/20110 as-
sistiu-se a uma redução dos horá-
rios de ensino de português na
Bélgica, tendo chegado a haver tur-
mas que encerraram, o que fez com
que muitos lusodescendentes
deixassem de ter direito a aprender
a língua portuguesa” diz o texto.
“Não tem havido uma diminuição
no número de inscrições de alunos
em relação a anos letivos ante-
riores, no entanto, verifica-se a exis-
tência de professores sem horário e
outros com horários incompletos”.
“A estas preocupações acresce
ainda o facto de o Instituto Camões
ter recusado a proposta de criação
de uma nova turma em Anderlecht,
apesar do elevado número de pedi-
dos de aulas de português”.

“O Ensino de Português no estran-
geiro é um direito dos lusodescen-
dentes e um dos elos de ligação dos
portugueses que vivem no estran-
geiro e Portugal. Estas aulas têm um
papel fundamental na divulgação do
ensino da língua, da cultura, da his-
tória e da geografia portuguesas no
estrangeiro” começa por dizer a in-
terpelação que o Bloco de Esquerda
fez ao Governo. “Assim, seria de es-
perar todo o empenho do Estado por-
tuguês na promoção do ensino do
português no estrangeiro e na
máxima participação das Comuni-
dades portuguesas neste propósito.
Contudo, o Governo tem falhado
nesta área, com resultados nefastos
para as Comunidades portuguesas e,
particularmente, para os mais jovens
destas comunidades. Infelizmente,
esta é uma tendência que já vem de
trás, com o orçamento para o ensino
de português no estrangeiro a ser re-
duzido em cerca de 30% nos últi-
mos 5 anos”.
O Bloco de Esquerda lembra tam-
bém a demissão dos Coordenadores
do ensino do Português no Reino
Unido e nos três países do Benelux
e o atraso na sua substituição.

Também Ilda Figueiredo, do PCP, rea-
giu no Paulamento Europeu sobre
esta questão. “Comunidades portu-
guesas existentes em diversos países
da União Europeia estão a denunciar
as crescentes dificuldades de garantia
do ensino do português aos seus fil-
hos, devido aos cortes orçamentais do
Governo português. Ora, a verdade é
que, para além das responsabilidades
do Governo português, a União Euro-
peia deve assegurar condições dignas
para a mobilidade das pessoas, dos
trabalhadores e das suas famílias, so-
bretudo quando impõe políticas de
austeridade a países com graves difi-
culdades financeiras, como é o caso
de Portugal” diz o texto de Ilda Figuei-
redo que depois pergunta à Comissão
Europeia: “Que medidas estão previs-
tas para apoiar o ensino da língua ma-
terna aos filhos dos emigrantes em
Estados-Membros da União Europeia?
Que ações excecionais espera tomar
para assegurar a mobilidade dos tra-
balhadores e suas famílias em condi-
ções dignas, designadamente na área
da educação e da aprendizagem da
língua materna dos seus filhos, sobre-
tudo àqueles provenientes de países
em situação financeira difícil”?

Partido Socialista Os Verdes

Bloco de Esquerda Partido Comunista Português

Lusa / Manuel Almeida



05Políticale 20 septembre 2011 

em
síntese

Emigrantes pagaram Conferência da Nato
em Lisboa com emolumentos consulares

Os emolumentos consulares que os
Portugueses pagam no estrangeiro
vão alimentar o Fundo para as Re-
lações Internacionais (FRI). São
mais de 20 milhões de euros por
ano que entram nos cofres do Es-
tado. Ora, no ano passado, metade
desta soma serviu para Portugal or-
ganizar a Conferência da NATO que
teve lugar em Lisboa. A transferên-
cia teve de ter o acordo especial do
então Ministro das Finanças,
Teixeira dos Santos.
Apesar de datar de abril de 2011,
só agora é que o Ministério dos Ne-
gócios Estrangeiros tornou público
o Relatório anual de atividades de
2010 do Conselho Diretivo do
Fundo para as Relações Internacio-
nais IP. Aliás, também tornou pú-
blico o mesmo documento
referente a 2009, que também es-
tava nas gavetas do Ministério.

Emolumentos consulares
Durante o ano de 2010, os Emi-
grantes pagaram nos Consulados a
bonita soma de 20.798.087,00
euros. Foram mais de 20 milhões
de euros em Passaportes, Bilhetes
de identidade, Certidões e demais
atos consulares. Mesmo assim,
correspondeu a uma diminuição de
217.470,00 euros em relação a
2009.
Em 2000, os emolumentos consu-
lares traziam ao Estado pouco mais
de 15 milhões de euros. Depois
houve uma descida em 2001 e
2002 (onde correspondeu a cerca
de 11 milhões e 800 mil euros).
Desde então tem subido até os va-
lores recordes atingidos em 2008,
que foram de 23.168.456,00
euros. Depois desceu cerca de 5%
por ano e o Conselho Diretivo do
FRI explica que “a quebra ocorrida
poderá dever-se ao facto do emolu-
mento cobrado pelos serviços ex-
ternos pela emissão do Cartão do
cidadão, reverter na íntegra para o
Instituto dos Registos e Notariado,
ao contrário do que acontecia com
a emissão do Bilhete de identi-
dade”. Mas o FRI anuncia também
que a situação vai ser alterada já
que “foi celebrado um protocolo
com o Instituto dos Registos e No-
tariado IP, pelo qual 25% daquele
emolumento reverterá a favor do
FRI”.
Entretanto, aos cerca de 20 mil-
hões de euros dos emolumentos, o
FRI tinha em caixa, no início do

ano 2010, quase 31 milhões de
euros correspondendo a saldos dos
anos anteriores. O fundo geriu pois,
em 2010, quase 53 milhões de
euros, se acrescentarmos alguma
receita financeira.

Financiar a mútua dos di-
plomatas
O FRI tem quatro objetivos: asse-
gurar uma proteção social comple-
mentar, apoiar os assuntos
diplomáticos e consulares, apoiar
as Comunidades portuguesas e a
sua própria gestão administrativa.
Um dos pontos que tem gerado
uma contestação constante, já de
longa data, é o facto do FRI servir
para financiar a MUDIP – a Asso-
ciação Mutualista Diplomática Por-
tuguesa. Os mais contestatários
insurgem-se que tenham de ser os
emigrantes a suportar a mútua dos
diplomatas.
O Fundo também suporta os encar-
gos com o “subsídio escolar com-
plementar em conformidade com o
previsto no estatuto da carreira di-
plomática”. Em 2010, esta rubrica
custou ao FRI exatamente
1.295.156,00 euros.
Na rubrica “Gestão administra-
tiva”, o FRI gastou, com a sua pró-
pria gestão, quase 700 mil euros,
mas depois informa que cerca de
76% deste montante “traduz dife-
renças de câmbio desfavoráveis”.
Mas a maior fatia do “bolo” corres-
ponde à rubrica “Assuntos Diplo-
máticos e Consulares”. “Por esta
atividade são assumidos os encar-
gos com as missões de serviço pú-
blico realizadas no âmbito das

ações extraordinárias de política
externa e da diplomacia económica
e comercial (ajudas de custo,
transporte e alojamento), das equi-
pas dos GOE’s” explica o docu-
mento do FRI. É também daqui
que se retiram fundos para a “se-
gurança e proteção de algumas
missões diplomáticas em países
onde as mesmas se justifiquem”.
Também é desta rubrica que saem
os subsídios para os Cônsules Ho-
norários (pouco mais de 45.000
euros no que se refere a França), e
sai dinheiro para os encargos com
beneficiação, conservação e ape-
trechamento das Missões, Em-
baixadas e Consulados.
O FRI explica que não entra neste
enquadramento as despesas com
pessoal “em virtude das remunera-
ções do seu pessoal continuarem a
ser suportadas pelo orçamento da
Secretaria Geral do Ministério”.

Cimeira da NATO
Mas o montante que mais ressalta
de uma análise ao funcionamento
do FRI em 2010 foi a transferência
de 10.119.823,00 euros “para re-
forço com vista à realização da Ci-
meira da NATO, com recurso ao
saldo do FRI, com isenção do cum-
primento da regra do equilíbrio or-
çamental” explica o documento.
Isto quer dizer que teve de ser o
próprio Ministro Teixeira dos San-
tos a autorizar a saída desta soma.
A Cimeira da NATO em Lisboa rea-
lizou-se nos dias 19 e 20 de no-
vembro de 2010, na FIL, Parque
das Nações. Contou com os 27 lí-
deres da União Europeia e mem-

bros da NATO, que teve como
temas centrais de debate a prolife-
ração das armas de destruição ma-
ciça e o terrorismo, tendo como
objetivo reforçar a aliança transat-
lântica.
Mais de 5.000 pessoas desloca-
ram-se a Lisboa, entre delegações
oficiais dos países membros e par-
ceiros da NATO, organizações in-
ternacionais e jornalistas. Barack
Obama, Nicolas Sarkozy, Durão
Barroso, Ban Ki Moon e até o Pre-
sidente Karzai do Afganistão,
foram algumas das figuras que par-
ticiparam na Cimeira.
Foi aliás a primeira Cimeira organi-
zada por Portugal desde a entrada
em vigor do Tratado de Lisboa. O
Governo concedeu mesmo tolerân-
cia de ponto no concelho de Lisboa
no dia 19 de novembro.

E o apoio às Comuni-
dades?
Por fim, o FRI também tem, nas
suas atribuições, apoiar “ativi-
dades de natureza social, cultural
e comercial destinadas às Comuni-
dades portuguesas, no quadro das
diversas vertentes da política ex-
terna portuguesa”.
Mas, mesmo se inicialmente, o
Conselho Diretivo orçamentou para
esta rubrica a soma de
1.198.900,00 euros, apenas gas-
tou 402.243,00 euros (33,60%
do que estava orçamentado). Em
2009 tinha gasto 734.080,00
euros.
Quer isto dizer que, dos mais de
20 milhões de euros que os Emi-
grantes pagam nos Consulados de
Portugal espalhados pelo mundo,
apenas 1,93% reverte para apoio a
atividades dessas Comunidades.

O FRI é dirigido por um Conselho
de direção composto pelo Secretá-
rio Geral do Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros, que preside, e
pelos dirigentes máximos da Dire-
ção Geral dos Assuntos Consulares
e das Comunidades Portuguesas e
do Departamento Geral de Admi-
nistração.
Contas feitas, o FRI ainda tinha no
dia 1 de janeiro deste ano, quase
30 milhões de euros, que devem
ser somados aos emolumentos de
2011. Em principio, vão ser nova-
mente cerca de 50 milhões de
euros que o Estado vai encontrar
forma de gastar... sem contemplar,
aqueles que pagam!

Divulgado relatório anual do FRI

Nova lei das 
Privatizações 
elimina reserva de
capital para 
emigrantes

A nova lei das privatizações que eli-
mina os direitos especiais do Estado,
exclui a reserva de capital que se
destinava à aquisição por pequenos
subscritores, trabalhadores e emi-
grantes e que estava consagrada na
anterior legislação.
O atual diploma (Lei nº50/2011)
mantém o direito dos trabalhadores à
aquisição ou subscrição preferencial
de ações, mas deixa de reservar uma
percentagem do capital a reprivatizar
que lhes seria destinada.
O Deputado socialista Paulo Pisco
ainda apresentou um Requerimento
na Assembleia da República sobre a
“Eliminação do privilégio dado aos
portugueses residentes no estran-
geiro de terem reservada uma parte
das empresas a privatizar”, mas ficou
sem resposta.
“Passados mais de 20 anos após a
entrada em vigor da Lei Quadro das
Privatizações (5 de abril de 1990), o
Governo decidiu eliminar o privilégio
concedido aos Portugueses resi-
dentes no estrangeiro de terem reser-
vada uma percentagem do capital
das empresas a privatizar, com a
aprovação do Projecto de Lei
nº6/XII/1ª” explica Paulo Pisco. “O ar-
gumento é a necessidade de confor-
midade com o direito comunitário,
designadamente uma directiva que
entrou em vigor à perto de 20 anos,
e cujo eventual incumprimento
nunca foi objecto de reparo por parte
da União Europeia”. E depois acres-
centa que “dado o Governo ter a in-
tenção de proceder à privatização de
um grande número de empresas
que, inclusivamente, têm até em al-
guns casos um elevado simbolismo
do ponto de vista nacional, seria até
um bom momento para que os por-
tugueses residentes no estrangeiro
pudessem dar o seu contributo no
esforço de recuperação da econo-
mia”.

Menos cursos de
português

A rede de Ensino de Português no
Estrangeiro sofreu este ano um corte
de 40 a 45 cursos, estimam os sindi-
catos, que registam grande aumento
de alunos por sala e da mistura de ci-
clos de ensino no mesmo curso.
“Houve um corte substancial nos ho-
rários e perdemos entre 40 a 45 ho-
rários em toda a rede, o que é
elevado”, disse à Lusa Carlos Pato, do
Sindicato de Professores de Por-
tuguês no Estrangeiro (SPE), afeto à
Fenprof.

Por Carlos Pereira

lusojornal.com
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06 Política

O Presidente da Secção do PS em
Bruxelas, Jorge Carvalho, integra por
inerência a nova Comissão Nacional
do Partido Socialista saída do
Congresso que se realizou em Braga,
na semana passada. Os Presidentes
das quatro maiores Secções do PS
no estrangeiro (Bélgica, Holanda,
Rio de Janeiro e São Paulo) integram
automaticamente a Comissão Nacio-
nal. Depois foram ainda eleitos Na-
thalie de Oliveira (França) e Martim
Medeiros (Canadá).
Os dois Delegados ao Congresso em
representação do PS de Bruxelas
foram José Alberto Alves Pereira e
Júlio Azenha Cardoso.
À margem do Congresso realizou-se
uma reunião entre os Delegados so-
cialistas das Comunidades que de-
bateu “com profundidade” questões
relacionadas com a organização do
Partido nas Comunidades. A reunião
foi convocada por Paulo Pisco, Dire-
tor da área das Comunidades no Par-
tido Socialista e Deputado eleito
pelo círculo da Europa.
Paulo Pisco faz um balanço “posi-
tivo” do Congresso. “Estavam pre-
sentes todas as forças do Partido,
todos unidos, tanto o líder eleito,
como o candidato a Secretário Geral
que perdeu a eleição. Todos estáva-
mos juntos e é assim que vai ser no
futuro próximo” disse ao LusoJornal.
“Agora começa uma nova fase,
acaba o período de transição. Temos
um Secretário Geral que saiu refor-

çado do Congresso, uma nova Presi-
dente com grande visibilidade e um
Líder parlamentar experiente” diz
Paulo Pisco.
Interrogado pelo LusoJornal sobre a
organização no Partido nas Comuni-
dades, Paulo Pisco diz que entregou
à Direção do Partido uma série de
propostas que são o resultado de um

trabalho que começou já no anterior
Congresso. “Penso que são propos-
tas que vão ser atendidas” diz
confiante Paulo Pisco.
António José Seguro, disse que fará
“uma oposição construtiva e posi-
tiva” liderando um partido “reno-
vado e rejuvenescido”, mas
assumindo “com orgulho todo o pas-

sado” do Partido. “Quero fazer uma
oposição construtiva e positiva (…)
esta é uma maratona, não são vários
sprints. Os portugueses querem po-
lítica séria, aprofundada, com pro-
postas que lhes resolvam os seus
problemas. É essa a minha ambição
e é isso que me motiva na política”,
disse.

Presidente do PS Bruxelas 
na Comissão Nacional

Integra por inerência os órgãos do Partido

Processo 
envolvendo ONG
belga incrimina
Vice Cônsul do
Brasil

O ex-vice-Cônsul de Portugal em
Porto Alegre, Adelino Pinto, é sus-
peito de cometer um golpe contra a
Igreja Católica no Brasil, no segui-
mento de um envolvimento com uma
ONG belga.
Segundo a Arquidiocese de Porto
Alegre, Adelino Pinto ofereceu-se, em
nome do Governo de Portugal, para
intermediar o contacto com uma or-
ganização não-governamental belga
que pagaria o restauro de duas igre-
jas de origem portuguesa.
A Arquidiocese diz que depositou
uma caução na conta do ex-vice-
Cônsul, mas a doação nunca che-
gou. Segundo as investigações, o
dinheiro foi desviado para outras
contas no Brasil e no estrangeiro.
Adelino d’Assunção Nobre de Melo
Vera-Cruz Pinto, assessor principal da
carreira técnica superior do MNE por-
tuguês, quer “clarificar” o seu papel
no alegado desvio de mais de 1 mil-
hão de euros. “Eu e os padres fomos
enganados”, vincou o ex-vice cônsul,
entretanto exonerado de funções.
Adelino Pinto acusa Teresa Falcão e
Cunha, alegada representante da re-
ferida ONG belga, de ter ficado com
o dinheiro e que a sua intervenção foi
apenas de “intermediário”. “Frisei
sempre que estava a atuar como
Adelino Pinto, não como vice-
cônsul”, acrescentou.
“Eu fui enganado pela dra. Teresa
Falcão e Cunha. Tive um processo
disciplinar no MNE porque abando-
nei o posto. No dia em que percebi
que ela não queria devolver o din-
heiro, meti-me no avião e vim a Lis-
boa ter com a pessoa que me
apresentou a dra. Teresa Falcão e
Cunha”, explicou. “Os padres que-
rem receber o dinheiro. É lógico. O
dinheiro é deles, eles têm que rece-
ber. Eu compreendo isso, mas fomos
ambos enganados, e agora, enfim,
temos que fazer todos os esforços
para serem ressarcidos desse din-
heiro”, que, reafirma, é Teresa Falcão
e Cunha que tem.

em
síntese

Caros Camaradas,
Começo por saudar o nosso Secretá-
rio Geral e a sua combatividade, a
Presidente do Partido e o líder do
Grupo Parlamentar e manifestar o
meu apreço pelas suas qualidades
pessoais e políticas. Serão eles os
rostos que estarão na linha da frente
de um combate duríssimo e decisivo
que estamos a travar e que se inten-
sificará no futuro.
Trata-se de impedirmos a desestru-
turação económica e social que está
em curso, levada a cabo por um Go-
verno sem alma, com uma visão do
país de um contabilista avarento, in-
diferente ao bem-estar das pessoas.
Saúdo todos os militantes, mas
muito particularmente os nossos ca-
maradas das Secções do PS no es-
trangeiro, que mantêm o seu amor
por Portugal através da sua ação po-
lítica na defesa dos nossos princípios
e valores. O PS precisa de valorizar
esta relação com os militantes no es-
trangeiro, porque são uma impor-
tante âncora da nossa ligação a
várias partes do mundo e constituem
um potencial valiosíssimo que não
nos podemos dar ao luxo de negli-
genciar ou desperdiçar.

O PS já entrou num novo ciclo que
se caracteriza por uma vontade trans-
formadora da política, do partido, do
país e da Europa. Mas também pela
defesa do muito que já fizemos pelo
bem-estar dos portugueses.
Se é verdade que a situação econó-
mica foi piorando desde o início da
crise global em 2008, ela hoje está
infinitamente pior e degradou-se bru-
talmente após a rejeição do PEC no
passado mês de março.
Aqueles que justificaram o derrube
do Governo para pôr fim aos sacrifí-
cios, estão hoje a esmagar os portu-
gueses com o anúncio constante de
aumento de impostos e cortes a torto
e a direito nas conquistas que garan-
tiam os equilíbrios sociais.
Este Governo está a empobrecer ace-
leradamente o país e a deixá-lo mais
vulnerável, despojando-o das suas
empresas estratégicas sem acautelar
os nossos interesses.
Já não se percebe se isto é má gover-
nação ou simples crueldade. Mas já
estão a tentar iludir a realidade, di-
zendo que a partir do próximo ano é
que tudo começará a ficar melhor.
Nós tínhamos políticas ambiciosas e
viradas para o futuro que fizeram de

Portugal uma referência a nível mun-
dial em domínios como as políticas
energéticas ou a investigação cientí-
fica e tecnológica. Mas esta maioria
em tão pouco tempo já conseguiu re-
velar a sua capacidade destrutiva na-
queles e noutros domínios que nos
deram tanta projeção internacional.
É verdade que a Europa está sem
rumo e perigosamente à beira do
abismo. Mas não será este Governo
com um Primeiro Ministro que não
sabe estar na Europa nem sabe o que
quer da Europa e com um Ministro
dos Negócios Estrangeiros eurocép-
tico reciclado que fará aumentar o
prestígio de Portugal e contribuir
para que a União Europeia saia da
desorientação em que se encontra e
dê uma resposta definitiva para a
crise que vivemos.
Prestígio para Portugal, conseguiram
os nossos Governos com políticas ex-
ternas ambiciosas, na defesa e pro-
jeção da Língua Portuguesa e da
Lusofonia, com uma diplomacia eco-
nómica eficaz. Ou ainda com a nossa
brilhante eleição para o Conselho de
Segurança das Nações Unidas.
Prestígio para Portugal, deram as
nossas duas presidências da União

Europeia, genericamente considera-
das brilhantes.
Este Governo não tem política ex-
terna e está tão desorientado como a
Europa.
Quanto às políticas para as Comuni-
dades, já deu também para ver que
nada que o PSD prometeu durante a
campanha está a fazer ou irá fazer. A
Secretaria de Estado das Comuni-
dades tornou-se um elemento deco-
rativo, subalternizada,
descapitalizada e esvaziada de capa-
cidade e meios de ação. Prometeram
tanto e agora em troca dão coisa nen-
huma.
Mas o PS aqui está, com sentido de
responsabilidade, mas indisponível
para ceder às chantagens troikistas
da maioria em tudo o que atinja as
nossas convicções e valores, princi-
palmente no que se refere à dimen-
são social do Estado.
O PS vai cumprir a sua missão em
Portugal e na Europa, porque um não
vive sem o outro. Porque o PS sem-
pre foi e sempre será uma esperança
para os portugueses e porque as pes-
soas sempre foram a nossa preocu-
pação central.
Viva o PS! Viva Portugal!

Intervenção de Paulo Pisco
no XVIII Congresso do PS em Braga

Por Carlos Pereira

le 20 septembre 2011

António José Seguro no Congresso de Braga

Lusa / Hugo Delgado
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08 Comunidade

No passado mês de junho, um grupo
de estudantes de Mértola, no Alen-
tejo, visitou a cidade de Bruxelas,
onde festejou o 10 de Junho - Dia de
Portugal, de Camões e das Comuni-
dades Portuguesas. “Na visita de es-
tudo participaram 10 adultos que se
encontravam inscritos no processo de
RVCC do Centro Novas Oportuni-
dades do Agrupamento de Escolas de
Mértola, conjuntamente comigo en-
quanto formadora na área de Língua
e Comunicação”, começa por expli-
car a formadora Ana Lúcia Gomes.
O principal objetivo desta visita foi a
partilha e reconhecimento da multi-
plicidade de vivências, permitindo a
interação entre as várias culturas
existentes. “A partir desta visita, foi
proporcionado a familiarização dos
adultos com as Instituições Euro-
peias, (Parlamento Europeu e Comis-
são Europeia) intensificando a sua
consciência da sua condição de ci-
dadãos europeus, valorizando o seu
envolvimento no Projeto Europeu
bem como facultando uma aprendi-
zagem ao longo da vida que certa-
mente os irá marcar”, declara ao
LusoJornal. A formadora apontou a
riqueza da cidade de Bruxelas em
misturas culturais, políticas e artísti-
cas, daí a escolha deste destino, “re-
cheada de museus, igrejas, praças e
monumentos que transcendem os
séculos bem como a sede de algu-
mas das mais importantes institui-
ções europeias. A visita foi feita como
tentativa de alargar e reforçar o sen-
timento de pertença e individuali-
dade como povo cultural e
concomitantemente expandir conhe-
cimentos”.
Se no início a visita agendava entre
outros, o encontro com a Comuni-
dade portuguesa, finalmente por
falta de tempo, apenas visitaram al-

gumas instituições. “Relativamente
à Comunidade portuguesa, como o
tempo era escasso e havia uma en-
orme vontade de visitar o maior nú-
mero de locais possível, optei em
concordância com o grupo em deixar
para uma próxima uma visita à Co-
munidade”. Contudo Ana Lúcia
Gomes afirma que a visita superou
todas as suas expectativas “Posso as-
severar que foi uma visita que correu
muito bem”.
Quanto ao 10 de junho foi passado
finalmente a visitar as Instituições
europeias, com uma visita guiada
pelo Parlamento Europeu.
O programa Novas Oportunidades é

uma iniciativa lançada pelo Governo
português que pretende facilitar o
acesso à escolaridade por parte da
população visando, assim, aumentar
a percentagem de alfabetização. Pre-
tende ainda disponibilizar aos alunos
do ensino secundário a possibilidade
de poderem aprender uma profissão
com os cursos de educação e forma-
ção de adultos com equivalência ao
12º ano de escolaridade visando di-
minuir o número de alunos que des-
istem da escola após terminarem o
9º ano, e dar àqueles que não tive-
ram oportunidade de estudar, verem
as suas competências reconhecidas
com um grau escolar previamente

sustentado e estabelecido de acordo
com critérios específicos.
Natural do concelho de Santa Maria
da Feira, com 28 anos, Ana Lúcia
Gomes é professora de Português e
Inglês. Leciona há 5 anos e neste
momento integrou o grupo de profes-
sores de português a ensinar em
Timor Leste onde terminará as suas
funções em dezembro próximo.
A visita de estudo à capital europeia
foi uma ideia da jovem professora,
sendo esta a primeira vez que se des-
locavam até Bruxelas, esperam voltar
brevemente para melhor conhecer a
Comunidade e poderem experienciar
momentos junto dos Emigrantes.

Estudantes de Mértola visitaram Bruxelas
No quadro do programa Novas Oportunidades

Grupo em visita a Bruxelas

DR

Sónia Aniceto
expôs na REPER

A pintora Sónia Aniceto foi a convi-
dada deste ano da Association
Femmes d’Europe que organizou
uma jornada e uma exposição no
passado dia 15 de setembro, entre
as 11h00 e as 19h00, na represen-
tação Permanente de Portugal junto
à Comissão Europeia, REPER, na
avenida de Cortenbergh, em Bruxe-
las.
Sónia Aniceto esteve presente no
evento a partir das 17h00. Por 10
euros, os visitantes podiam apreciar
o trabalho da pintora portuguesa ra-
dicada em Bruxelas, e recebiam um
pratinho de doces ou salgados, apro-
veitando o almoço e o lanche.
A associação, sem fins lucrativos,
reúne 1.000 mulheres, todas volun-
tárias, dos diferentes países que
constituem a União Europeia, com
fins humanitários.
A associação financia projetos hu-
manitários, onde as ajudas governa-
mentais e das grandes ONG’s não
chegam.

Potencialidades
do transporte 
marítimo 
moçambicano na
mira de 
empresários 
belgas

Vários empresários da Flandres, na
Bélgica, têm visitado Moçambique
para explorar oportunidades de ne-
gócio no âmbito do transporte marí-
timo. Os empresários integraram a
delegação do Ministro Presidente da
região da Flandres, Kris Peeters, que
esteve de visita a Moçambique, onde
se deslocou a setores chave da eco-
nomia do país.
Recorde-se que o Governo da Flan-
dres já investiu 500 milhões de rands
num projeto de desenvolvimento
agrícola na zona sul-africana do Lim-
popo.

Jovens 
portugueses na
Convenção 
internacional
sobre voluntariado

Uma delegação de três jovens portu-
gueses, nomeados pelo Conselho
Nacional da Juventude, esteve em
Bruxelas para participar na II Youth
Convention on Volunteering e no III
China-Europe Symposium on Youth
Work Development, levados a cabo
pelo Fórum Europeu de Jovens.

em
síntese

O aeroporto de Beja poderá ter liga-
ções especiais com aeroportos da
Bélgica, da Holanda e do Luxem-
burgo em 2012 e 2013, sobretudo
fora da época alta no Alentejo, se-
gundo anunciou a ANA - Aeroportos
de Portugal.
Segundo a ANA, em comunicado, o
aeroporto de Beja e a Agência Regio-
nal de Promoção Turística do Alentejo
consideram que podem vir a ser cria-
das ligações especiais entre Beja e
aeroportos do Benelux, uma união
económica e aduaneira que reúne a
Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo.
As ligações poderão realizar-se “so-
bretudo fora da época alta da ocupa-
ção turística” no Alentejo, para, desta
forma, irem “mais ao encontro dos in-
teresses dos empresários regionais e
dos operadores turísticos holan-
deses”.

A hipótese das ligações foi abordada
numa ronda de contactos efetuada no
final de junho pelo aeroporto de Beja
e a Agência de Promoção Turística do
Alentejo com alguns dos operadores
turísticos holandeses “mais impor-
tantes para a região”, explica a ANA.
Durante os contactos, os operadores
“demonstraram completa abertura
para encontrar um modelo de opera-
ção” de ligações especiais “com o en-
volvimento” do aeroporto de Beja e
da Agência de Promoção Turística do
Alentejo, refere a ANA. A “arquite-
tura” das ligações, explica a empresa,
“será sobretudo ditada pela multipli-
cidade de motivações que levam os
holandeses a procurar o Alentejo”, ou
seja, “utilizando equipamentos ade-
quados à procura e sempre com base
em voos diretos”.
Segundo a ANA, para o aeroporto de

Beja e a Agência Regional de Promo-
ção Turística do Alentejo, o mercado
do Benelux, “mais concretamente o
da Holanda”, é “da maior importân-
cia” para afirmar o Alentejo como
destino turístico, como atesta o his-
tórico do comportamento daquele
mercado, que, nos últimos anos, tem
ocupado uma posição “destacada”
na procura turística da região.
Por outro lado, o aeroporto de Beja,
como nova forma “mais célere e sim-
ples” de chegar ao Alentejo, vai per-
mitir uma “otimização da utilização
dos recursos turísticos” da região e
tem permitido “pôr em marcha ope-
rações especiais de promoção” em
“mercados prioritários”, como a que
decorrer no Reino Unido. De acordo
com a ANA, os efeitos da operação de
promoção do Alentejo no Reino Unido
“já se estão a fazer sentir, com um

aumento muito significativo das
noites efetuadas pelos ingleses nos
hotéis da região desde o início do
ano”. 
O aeroporto de Beja, a operar desde
13 de abril, quando se realizou o voo
inaugural até Cabo Verde, recebe,
desde o passado dia 22 de maio a
sua primeira operação comercial de
voos “charter”, que liga semanal-
mente Londres e Beja. A ligação entre
o aeroporto de Heathrow, o principal
de Londres, e o de Beja, promovida
pelo operador turístico britânico Sun-
vil, irá decorrer até 16 de outubro e
incluir 22 operações, num total de 44
voos “charter”. Cada operação rea-
liza-se ao domingo e inclui dois voos,
um Heathrow-Beja e outro Beja-Hea-
throw, a bordo de um avião Embraer
da companhia aérea British Midland
International (BMI) com 49 lugares.

Por Clara Teixeira

le 20 septembre 2011

Voos da Bélgica para o aeroporto de Beja
podem ser uma realidade dentro de dois anos

Poderão ser criadas rotações em 2012 e 2013
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Um grupo de oito alunos de arquite-
tura de uma universidade belga esti-
veram em Portugal a ajudar na
recuperação de pombais tradicionais
na aldeia de Uva, Vimioso, com o ob-
jetivo de preservar estas construções
típicas do meio rural.
Segundo disse à Lusa Manuel
Gomes, monitor do campo de tra-
balho, esta ação dos jovens estu-
dantes surge da necessidade de
recuperar os pombais e ao mesmo
tempo fazê-lo com recurso a mão-de-
obra barata, já que todo o trabalho é
voluntário. “Os alunos estão a cum-
prir um estágio prático e, através de
um organização francesa, foram en-
caminhados para a região para
aprenderem técnicas ancestrais de
construção”, acrescentou o respon-
sável.
Nem o calor que se faz sentir por ter-
ras transmontanas durante o mês de
julho desmotivou rapazes e raparigas
que, de uma forma empenhada, pin-
taram, pregaram madeira e limparam
estes imóveis encaixados no meio da
paisagem.
Julie Nader, uma das estudantes de
arquitetura da Universidade de St.
Luc, em Bruxelas, que participou no
campo de trabalho, disse que a ex-
periência está a tornou-se muito in-
teressante, já que durante a estadia
no campo apreenderam as técnicas

locais de construção destes imóveis.
“Utilizamos muitos materiais que
existem na região, onde a paisagem
é soberba. Este tipo de construção é
única”, acrescentou a estudante de
arquitetura.
Na região transmontana e beirã exis-
tem várias centenas de pombais, que
vão sendo recuperados pelos proprie-
tários, Parque Natural do Douro In-
ternacional, Corane e pela associação
de proprietários de pombais tradicio-
nais Palombar. “Estes campos de tra-
balho proporcionam aos participantes
formas diferentes de passarem as
suas férias, já que ao mesmo tempo
lhes é proporcionado um contacto di-
reto com o meio natural da região e
com as populações locais”, destacou
Manuel Gomes.
Só na pequena aldeia de Uva, há
cerca de 44 pombais, muitos deles
já recuperados. “No entanto é pre-
ciso fazer mais”, para devolver a “di-
gnidade” e a utilidade que estas
construções tiveram em outros tem-
pos na economia local. “Destes 44
pombais exigentes em Uva, 30 já
estão recuperados, faltando apenas
intervir em 14, o que certamente
será feito”, contabilizou Manuel
Gomes.
No decurso dos 13 dias de duração
do campo internacional de trabalho
foram intervencionados três pombais.

Estudantes belgas de arquitetura 
recuperam pombais tradicionais em Portugal

Em Uva, concelho de Vimioso

PUB

Pombais no concelho de Vimioso

Polombar

le 20 septembre 2011 
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Portugal dos séculos XV a XVIII
foi o tema do festival Laus Polyphoniae em Antuérpia

A Música Antiga portuguesa dos sé-
culos XV a XVIII dominou a 18ª edi-
ção do festival Laus Polyphoniae que
decorreu de 20 a 27 de agosto, em
Antuérpia, e que, pela primeira vez
em 18 anos, inclui também concertos
para bebés.
No primeiro dia, à noite, foi evocado
o casamento de Filipe, o Bom, duque
da Borgonha, com Isabel de Portugal,
filha de D. João I, realizado em 1430,
com música de época pelos grupos
Capilla Flamenca e More Maiorum &
Mezzaluna.
Outro concerto programado para a
abertura envolveu a obra do mestre da
polifonia portuguesa Duarte Lôbo, um
dos mais importantes nomes da cha-
mada Escola de Évora, interpretado
pelo Ensemble Currende de Erik Van
Nevel, na catedral de Antuérpia.
Horas antes, o Festival apresentou um
concerto para bebés, no Teatro de Ei-
landje, com as sopranos Isabel Cata-

rino e Inesa Markava, a contraalto
Cristiana Francisco, o saxofonista ba-
rítono Alberto Roque, o saxofonista
alto José Lopes, o clarinetista Nuno
Gonçalves, o acordeonista Pedro San-
tos e o barítono e diretor musical do
projeto, Paulo Lameiro.
As peças dos compositores conheci-
dos ou anónimos das escolas de mú-
sica das sés de Lisboa, Porto e Évora
constituíram os diferentes programas,
que incluíram a participação, entre
outros, do Coro da Casa da Música,
do ensemble Psallentes, do Contra-
punctus da Universidade de Oxford,
de Magdalena Padilla, Griet de Gey-
ter, Gabriel Díaz, Ariel Hernández e
Paul Mertens.

Fado com Célia Leiria e An-
tónio Rocha

A fadista Célia Leiria estreou-se nos
palcos belgas apresentando-se com

António Rocha, acompanhados pelo
agrupamento especializado em mú-
sica antiga, o Huelgas Ensemble, di-
rigido por Paul van Nevel.
O concerto intitulado “Lágrimas de
Lisboa”, realizou-se no Zuiderper-
shuis, em Antuérpia, e retoma o título
do disco que Paul van Nevel gravou
com o Huelgas Ensemble, António
Rocha e Beatriz da Conceição, “Tears
of Lisbon”, editado pela Sony Vivarte.
“Lágrimas de Lisboa” inclui a inter-
pretação de um poema de António
Rocha, “Espera sem fim”, com mú-
sica de um anónimo português do sé-
culo XVI, além de vários fados. Ao
Huelgas Ensemble, neste concerto,
juntaram-se Pedro Amendoeira, em
guitarra portuguesa, e Miguel Ramos,
em viola.
Em declarações à Lusa, António
Rocha, que já participou em vários
concertos além de ter gravado com o
Huelgas Ensemble, afirmou “que é

uma experiência interessante, tanto
mais pelo grande fascínio do maestro
belga pelo fado de Lisboa”.
O músico realçou a curiosidade de
“ver vestida com uma música do sé-
culo XVI” uma letra sua, que pensou
para fado.
António Rocha, distinguido com o
Prémio Amália Carreira em 2008,
apresentou-se ainda em três concer-
tos apenas à guitarra e à viola, no
“Café da Saudade” que o diretor ar-
tístico do Festival, Bart Demuyt, disse
à Lusa ser “um café literário, tipo ter-
túlia”. Estas “tertúlias com fado”
foram coordenadas por Fien Sabbe e
Paul Van Nevel e realizaram-se na
sede do AMUZ (Augustinus Muziek-
centrum), um centro internacional de
música, que funciona na antiga igreja
de Santo Agostinho, em Antuérpia.
António Rocha interpretou 15 fados,
todos com letra sua, à exceção de um
fado menor, “Três degraus e uma cor-
tina”, de autoria de Gabriel Oliveira.
Esta foi a primeira vez que Célia Lei-
ria, 32 anos, cantou na Bélgica. A fa-
dista ribatejana que já cantou no
Luxemburgo, Espanha, Alemanha,
França, Hungria e Estados Unidos,
está atualmente a trabalhar naquele
que será o seu álbum de estreia a edi-
tar antes do final do ano.

Um programa variado

O festival Laus Polyphoniae deste ano
foi dedicado à música portuguesa an-
tiga, realizando-se também um
concerto extra no Elzenveld, com o
harpista Andrew Lawrence-King com
peças da obra de Manuel Rodrigues
Coelho, “Flores de Música”, impressa
em 1620 por Pedro Craesbeeck, um
tipógrafo de Antuérpia radicado em
Lisboa. O Ludovice Ensemble, com a
interpretação das sete “sinfonias” de

Leonora Duarte (1610-1678), uma
judia de origem portuguesa nascida
em Antuérpia, foi outro dos eventos
programados. O concerto teve lugar
na igreja de Santo Agostinho, onde os
Cappella Mediterranea & Ensemble
Clematis também tocaram peças de
música profana de Mateo Romero,
um dos compositores favoritos de D.
João IV, que restaurou a independên-
cia em 1640.
Na igreja de Santiago, interpretaram-
se peças de “cantar lontano”, de au-
toria de João Lourenço Rebelo que foi
mestre capela do rei que abriu a úl-
tima dinastia portuguesa. O “cantar
lontano” é uma prática vocal de ori-
gem renascentista, que joga com a
distribuição das vozes num determi-
nado espaço, tirando partido da sua
disposição para dar relevo à represen-
tação de diferentes situações ou sen-
timentos. O concerto realizou-se sob
a direção artística de um dos princi-
pais investigadores atuais deste reper-
tório, o musicólogo e regente Marco
Mencoboni, diretor do Ensemble Can-
tar Lontano.
O festival é organizado pelo AMUZ -
Augustinus Muziekcentrum, um cen-
tro internacional de música que apoia
projetos na área educativa e de inves-
tigação. Os programas artísticos orga-
nizados pelo AMUZ seguem o critério
de atuações historicamente informa-
das de vários períodos e culturas. O
AMIZ funciona e apresenta grande
parte dos seus concertos na antiga
igreja de Santo Agostinho, em Antuér-
pia, apesar de utilizar outros espaços
históricos da capital flamenga para a
realização dos diferentes eventos.
Edições anteriores do festival home-
nagearam a polifonia italiana, os com-
positores Orlando de Lassus e Josquin
Dezprez, assim como a música britâ-
nica anterior ao Barroco.

Música

A convite da Capital Europeia da
Cultura, o fotógrafo belga Filip Du-
jardin esteve pela primeira vez em
Guimarães a “transformar” o patri-
mónio da cidade, num projeto que
teve a curadoria de Pedro Bandeira
e Paulo Catrica.
Filip Dujardin esteve em Guimarães
até 18 de julho e foi o primeiro de
quatro fotógrafos internacionais a
olhar e retratar a cidade, dando iní-
cio ao projeto “Missão Fotográfica,
Paisagem Transgénica”, inserido no
cluster “Arte e Arquitetura”.
Com o objetivo de refletir sobre o
território do concelho de Guimarães,
o fotógrafo belga centrou-se, sobre-
tudo, no património histórico e ar-
quitetónico, no rio Ave, na paisagem
industrial e no caminho-de-ferro até
ao Porto.
O trabalho de Dujardin assentou nos
pressupostos da arquitetura mo-
derna e desenvolveu-se em formato
digital, através da conjugação de

fragmentos de imagens reais para
criar novas construções, aparente-
mente funcionais, mas irreais. Nesta
visita de reconhecimento, o fotó-
grafo avaliou as expressões e aspe-
tos que marcam o território e só
mais tarde regressará para comple-
tar o trabalho.
Um ângulo de visão vanguardista
sobre Guimarães que, em 2012,
será revelado numa exposição com
a produção da TecMinho e da Escola
de Arquitetura da Universidade do
Minho.
Nascido na Bélgica em 1971, Filip
Dujardin é licenciado em fotografia
pela Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten de Gent e Historia-
dor de Arte pela Universiteit Gent.
No início de 2008 expôs no “Bozar”
em Bruxelas, seguindo-se uma série
de exposições internacionais das
quais se destaca “Vero, Falso, Vero-
simile” (exposição coletiva no Labo-
ratório Casabela) e “Imaginary

Architecture: Photographs of Filip
Dujardin” (Chazen Museum of Art,
EUA).
Os trabalhos do artista, especial-
mente as ficções construídas a par-
tir de fragmentos de realidade, têm
sido amplamente publicados no âm-
bito de edições de fotografia e de ar-
quitetura
Em 2012 Guimarães é Capital Eu-
ropeia da Cultura, acolhendo um
grande encontro de criadores e cria-
ções - música, cinema, fotografia,
artes plásticas, arquitetura, litera-
tura, pensamento, teatro, dança e
artes de rua. Vão cruzar-se os produ-
tos artísticos imaginados e gerados
pelos seus residentes com os que de
toda a Europa afluirão à cidade. Ao
longo de um ano, Guimarães será
promotora da diversidade cultural
que caracteriza a Europa, dando a
conhecer as suas manifestações cul-
turais e acolhendo as de outros
países.

Filip Dujardin “transforma” o património de Guimarães
Fotógrafo belga na Capital Europeia da Cultura

Um dos trabalhos de Filip Dujardin

DR

Célia Leiria cantou em Antuérpia

DR
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Alberto S. Santos apresentou “A profecia
de Istambul” e “A Escrava de Córdova”
A livraria portuguesa e galega Orfeu,
apresentou, dois livros de Alberto S.
Santos: “A Profecia de Istambul” e
“A Escrava de Córdova”.
Alberto S. Santos nasceu em 1967,
em Paço de Sousa, Penafiel, e é li-
cenciado em Direito pela Universi-
dade Católica Portuguesa. Exerceu
advocacia até 2002, altura em que
passou a desempenhar funções au-
tárquicas já que é o Presidente da
Câmara Municipal de Penafiel.
“A Profecia de Istambul”, editado em
2010, é o seu segundo romance, de-
pois da publicação do best-seller “A
Escrava de Córdova”, editado em
2008.
Com “A Escrava de Córdova”, Alberto
S. Santos saiu do anonimato en-
quanto escritor e atingiu um patamar
de grande sucesso, comprovado pelos
mais de 15 mil livros vendidos. Um
valor notável para uma primeira obra
de um autor português. Dois anos de-
pois, a Porto Editora publica “A Pro-
fecia de Istambul”, o segundo
romance do escritor.
Se do primeiro livro se podia dizer
que a forma como o rigor histórico
(que resulta em verdadeiros momen-
tos de aprendizagem por parte do lei-
tor) se fundia com um enredo
cativante e cheio de ritmo era o
grande trunfo, desta nova obra tem
uma leitura ainda mais entusias-
mante.

A Profecia de Istambul
Apenas um pequeno grupo de ilumi-
nados conhece o inquietante mistério
associado à Lança do Destino que,
em silêncio, atravessa séculos e mi-
lénios. As cidades de Istambul, Argel
e Salónica do século XVI são o exó-

tico cenário da luta entre o Bem e o
Mal, onde nasce uma terrível profecia
que ameaça o futuro da Humani-
dade.
A Profecia de Istambul é um empol-
gante romance que traz à cena os
prodigiosos seres que transformaram
a bacia do Mediterrâneo num fer-
vente caldeirão cultural durante o Sé-
culo de Ouro. Num tempo em que
mudar de religião pode significar a
ascensão social ou a fogueira da In-
quisição, muitos são os homens e as
mulheres permanentemente confron-
tados com as mais duras penas, e
com a sua própria consciência, para
que tomem a decisão das suas vidas.
Pelo meio de corsários, cativos, rene-
gados, conquistadores e judeus fugi-

dos dos estados ibéricos, entre um
inviolável pacto e um perturbante
mistério, emerge uma fascinante his-
tória de amor, que irá colocar à prova
os valores mais profundos de um ser
humano.

A Escrava de Córdova
A ação decorre na passagem do sé-
culo X para o XI, época de grandes
tensões na Península Ibérica, e segue
a vida de Ouroana, uma jovem nobre
cristã, filha do Conde Múnio Viegas,
primeiro Governador de Anégia e fun-
dador da família dos Ribadouro. Re-
monta a uma época especial da
História peninsular, a da fragilidade
dos Reinos Cristãos e do tempo áureo
do Califado Omíada sedeado em Cór-

dova, onde governava (em nome do
Califa) o seu chefe militar e civil mais
conhecido: Almançor. A Escrava de
Córdova dá a conhecer o ângulo mais
brilhante, mas também o mais duro
e cruel, da civilização muçulmana do
al-Andalus. A narrativa é apaixonante
e revela a mentalidade, a geografia, o
quotidiano urbano, as conceções re-
ligiosas, a fremente História do do-
brar do primeiro milénio, mas,
sobretudo, a intensidade com que se
vivia na terra onde, mais tarde, nas-
ceram Espanha e Portugal. Uma ex-
plicação rigorosa para a mescla
cultural e civilizacional celto-muçul-
mano dos atuais povos peninsulares,
mas também uma profunda lição
sobre as origens, fundamentos e
consequências da conflituosidade ét-
nico religiosa que hoje, tal como no
distante ano 1000, ainda grassa no
mundo.
Os livros já tinham sido apresentados
em Paris, onde Alberto S. Santos afir-
mou a sua maior ambição enquanto
escritor: “conseguir transformar o lei-
tor numa personagem da história,
poder permitir ao leitor que, estando
a ler a história, ao olhar para o lado
consiga ver o ambiente que estou a
descrever, que possa olhar para as
personagens e vê-las como amigos e
que sinta saudades destas quando
acabar de ler o livro”.
Questionado sobre o seu futuro como
autor, se gostava de ser escritor a
tempo inteiro. “Gostava, mas não é
possível. Pelo menos, de momento...
Se, um dia, surgisse essa possibili-
dade, não a desdenharia.”
O convívio na Orfeu acabou “regado”
com um verde (branco e tinto) da re-
gião de Penafiel.

O autor é Presidente da CM de Penafiel

Conversa com
José Rosas 
Nicolau de 
Almeida

A livraria Orfeu organizou na semana
passada uma “Conversa” com José
Rosas Nicolau de Almeida sobre o
seu livro “Um Menino da Foz”
“Um largo retrato de uma juventude
que teve pela frente a guerra, a falta
da liberdade e um conflito social e de
gerações e onde se adivinha a derro-
cada de um regime que não corres-
pondia aos interesses da maioria da
população, incluindo muitos setores
abastados” dizia o texto de apresen-
tação. “No cenário da Foz do Douro,
do Porto, de Portugal e da Europa,
um relato sincero, comovente e cheio
de humor de um filho da ‘alta’, como
o autor se diz, que ‘foi à vida’ por si
só e que triunfa naquilo que é, deve-
ria ser, o elemento de procura essen-
cial do Homem: a felicidade… ‘não
deixando de ser quem é’”.

Cristina Branco
em Bruxelas

Cristina Branco é anunciada na
quinta-feira, dia 20 de outubro, às
20h00, no Molière, Galerie de la Porte
de Namur, 3 Square du Bastion, em
Bruxelas 1050.
Segundo os organizadores - Melo
Music Productions em colaboração
com Muziekpublique - Cristina
Branco estará acompanhada por Ri-
cardo Dias ao piano e ao acordeão,
Bernardo Couto e Carlos Manuel
Proença à guitarra portuguesa, e Ber-
nardo Moreira à viola.

Europalia Brasil

A partir de 4 de outubro e até 15 de
janeiro, decorre em Bruxelas mais
uma edição da Europalia, desta vez
consagrada ao Brasil. Um evento que
quer mostrar “um Brasil atual e des-
conhecido”.
Com uma programação que se quer
moderna e virada para o futuro, os or-
ganizadores querem mostrar a diver-
sidade de gentes que compõem o
país, desde os herdeiros dos coloni-
zadores portugueses aos índios da
Amazónia, passando pelos afro-bra-
sileiros descendentes de escravos e
pelas inúmeras comunidades de imi-
grantes japoneses, libaneses, italia-
nos, chineses ou alemães. Daí uma
programação também ela multidisci-
plinar, desde a música à dança, pas-
sando pelo teatro, essencialmente
contemporânea, mas evocando sem-
pre as raízes tradicionais.

lusojornal.com

le 20 septembre 2011 

PUBPUB

Alberto S. Santos em Bruxelas
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O centro cultural De Roma, em An-
tuérpia, organizou na quinta-feira
semana passada, dia 15 de setem-
bro, uma “Noite de fado” com as
fadistas Raquel Tavares e Ana Sofia
Varela, acompanhadas por Paulo
Parreira à guitarra, Luís Pontes à
viola e Ricardo Cruz no contrabaixo.
Esta não é a primeira vez que De
Roma programa fado. Aliás, du-
rante a temporada passada, o palco
subiu por várias vezes aos palcos
deste prestigioso centro. Desta vez,
as honras da casa foram para Ra-
quel Tavares e Ana Sofia Varela. As
duas são de Lisboa e fazem parte
da “nova geração” de fadistas.
Raquel Tavares ganhou uma noto-
riedade nacional no fado pela pri-
meira vez em 1997, ano em que,
com 12 anos, venceu na Grande
Noite do Fado, iniciativa da Casa
da Imprensa. Curiosamente, é

nesse mesmo ano que Ana Sofia
Varela, depois de ter participado
nas Noites do fado de Serpa, gan-
hou a final de um programa televi-
sivo e começa a cantar nas Casas
de fado de Lisboa.
Ainda antes de de lançar o seu
álbum homónimo, Raquel Tavares
foi a “atração nacional” na revista
do ano de 2005 “Arre Potter que é

demais!”, no Parque Mayer. O seu
álbum Raquel Tavares chegaria em
2006, pela editora Movieplay. Na
produção esteve Jorge Fernando,
que também a acompanhou à viola.
Também em 2006, recebeu o Pré-
mio Revelação Amália Rodrigues,
da Fundação Amália Rodrigues.
Raquel Tavares passou já por várias
casas de fados (“Café Luso”, “Sen-

hor Vinho”, “Arcadas do Faia”,
“Adega Mesquita”, “Adega Ma-
chado”, “Bacalhau De Molho”,…)
Ana Sofia Varela começou por des-
cobrir Amália Rodrigues aos 10
anos de idade e desde então tem-
se dedicado ao fado. Trabalhou
com António Chainho, João Braga e
Camané, e gravou o seu primeiro
disco em 2002, onde misturou o
fado clássico com notas mais
contemporâneas, novas melodias,
influências de flamenco e músicas
tradicionais do “seu” Alentejo, re-
gião onde cresceu. Em 2003 foi ar-
tista revelação do Womex de Seville
(World Music Expo).
Tanto Ana Sofia Varela como Ra-
quel Tavares foram muito aprecia-
das pelo público de Antuérpia e
novo serão de fado está já agen-
dado para o dia 25 de janeiro de
2012.

Fadistas Raquel Tavares e Ana Sofia Varela
cantaram no centro De Roma em Antuérpia

Fado

Poesia 
portuguesa no
Metro de 
Bruxelas

A Embaixada de Portugal em
Bruxelas, através do Instituto Ca-
mões, apoia a iniciativa da Eunic
Transpoesie, que leva poemas de
vários países até ao Metro de
Bruxelas, no próximo dia 26 de se-
tembro. Portugal está represen-
tado com o poema “Antes da
Palavra” de Vasco Gato.
Esta é uma oportunidade para
aqueles que viajam no Metro da
capital belga, de viajar também
pelo património cultural e linguís-
tico da Europa. Durante o per-
curso, o passageiro é levado ao
encontro de outras culturas, de
outras línguas,… é levado à re-
flexão, à meditação, ao sorriso,…
Os passageiros são também convi-
dados a dançar, ler e celebrar os
poemas, participando nos dife-
rentes eventos da Eunic Transpoe-
sie. Vão também receber um
desdobrável que os convida a en-
viar alguns versos à organização.
Quem sabe se vão surgir autênti-
cas obras de arte.

Vasco Gato é um poeta português,
nascido em Lisboa em março de
1978 e com várias obras publica-
das, nomeadamente “Um mover
de mão”, Lisboa, Assirio & Alvim,
2000, “Imo”, Famalicão, Edições
Quasi, 2003, “Lúcifer”, Lisboa,
Alexandria, 2003, “47”, Lisboa,
edição do autor, 2005, “A prisão e
paixão de Egon Schiele”, Lisboa,
&etc, 2005 e “Omertà”, Famali-
cão, Edições Quasi, 2007. Tam-
bém traduziu a obra “Noites de
Atropelo” de Mark Kozelek, ed.
Quasi, 2002.

em
síntese

Projeto de turismo da Universidade de Aveiro
dirigido aos emigrantes portugueses
No passado mês de julho a Univer-
sidade de Aveiro iniciou um pro-
cesso de inquirição, através de um
questionário, aos emigrantes portu-
gueses no âmbito de um projeto de
investigação em Turismo financiado
pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia. Este estudo tem como
objetivo avaliar o contributo do re-
gresso e fixação dos emigrantes por-
tugueses para o desenvolvimento do
turismo no seu local de origem, em
Portugal.

“O período conturbado da economia
portuguesa e o agravamento do des-
emprego” estão na origem do pro-
jeto. Neste âmbito, “a criação de
pequenas e médias empresas,
aliada à promoção do turismo, apre-
sentam-se como potencial alterna-
tiva para a criação de emprego e
rendimento, comparativamente com
outros setores da economia” diz um
comunicado da Universidade de
Aveiro. “O regresso definitivo e a
participação dos emigrantes portu-

gueses em projetos de desenvolvi-
mento turístico nas suas regiões de
origem, que são as mais carenciadas
em Portugal, poderão contribuir
para estimular a economia regional
e nacional, porque trazem compe-
tências técnicas e, eventualmente,
capital financeiro obtidos durante a
sua experiência de emigração”.
Se é emigrante português e pre-
tende participar e manifestar a sua
opinião em relação a este projeto,
poderá fazê-lo até 30 de setembro

preenchendo um questionário loca-
lizado no link anunciado que se
segue.
“A sua opinião será tratada confi-
dencialmente, pelo que os resulta-
dos finais nunca identificarão
diretamente os participantes. Após
a recolha dos dados seguir-se-á o
respetivo tratamento e análise” diz
o comunicado.

http://questionarios.ua.pt/index.php
?sid=24619&lang=pt

No quadro de Europália Brasil, o centro cultural De Roma vai rece-

ber vários concertos durante os próximos meses: Vila Cabral (dia

24 de setembro), Velha Guarda da Portela (dia 14 de outubro),

Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz (dia 19 de outubro), Toots

Thielemans & Brazilian Friends (dia 30 de outubro), Egberto Gis-

monti & Orquestra Corações Futuristas (dia 21 de novembro) e

Borghetti, Ferragutti, Olivinho & Alencar (dia 24 de novembro).

Brasil no De Roma

Raquel Tavares 

DR

Ana Sofia Varela
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Continua a polémica da suspensão
da emisão em Onda Curta da RDPi
Continua a dar que falar a polémica
suspensão da emissão da RDP inter-
nacional em Onda Curta decidida
pelo anterior Governo do PS e man-
tida pelo atual Governo PSD/CDS. O
Ministro dos Assuntos Parlamen-
tares, Miguel Relvas foi ao Parla-
mento na semana passada dizer que
mantém a suspensão apesar da
chuva de críticas.
O problema, diz, é que o Estado vai
ter de pagar em antecipação cerca
de 225 milhões de euros da dívida
da RTP já em 2012. “Devemos ou
não ter a responsabilidade de iniciar
a reestruturação da empresa? Eu
não tenho dúvidas nenhumas”, de-
clarou, frisando que não se deve
estar “agarrado a visões do pas-
sado”.
Mas a Comissão de Trabalhadores da
RTP disse também no Parlamento
que uma eventual intenção em
“acabar definitivamente” com as
emissões em Onda Curta da RDP In-
ternacional contraria o que está es-
crito na lei e na Constituição. “A lei
obriga a que seja emitida Onda
Curta. Está na Lei da Rádio e na
Constituição que a emissão em
Onda Curta deve ser emitida pelo
operador público”, sublinhou um
dos membros da CT da RTP aos De-
putados da Comissão de Ética, Cida-
dania e Comunicação.
A RTP anunciou em maio ter deci-
dido suspender provisoriamente, a
partir de 1 de junho, as emissões da
RDP Internacional em Onda Curta,
alegando “o reduzido do número de
ouvintes e a necessidade de dimi-
nuir custos”.
O Deputado Paulo Pisco (PS) acusou
o Governo português de “arbitrarie-
dade” e de falta de “consistência”
na decisão de suspender as emis-
sões em onda curta, mesmo se a
suspensão das emissões em Onda

Curta da RDP foi uma decisão auto-
rizada pelo anterior Ministro socia-
lista dos Assuntos Parlamentares,
Jorge Lacão.
“Revela-se que os argumentos que a
sustentam (decisão de suspensão
daquelas emissões) são inconsis-
tentes, que a decisão é arbitrária e
assenta apenas na vontade de pou-
par uma soma anual pouco signifi-
cativa”, salientou o Deputado. Para
Paulo Pisco, o “eventual fim das
emissões em Onda Curta surge em
flagrante contradição com os propó-
sitos enunciados pelo Governo de
considerar as Comunidades Portu-
guesas, a Língua Portuguesa e a Lu-
sofonia âncoras da sua política
externa”.

Terreno pode valer milhões
O Presidente do Conselho de admi-
nistração da RTP negou que a venda

dos terrenos do emissor de Onda
Curta da empresa tape a dívida da
empresa, contrariando o que havia
dito o Provedor do Ouvinte das rá-
dios da empresa. “Isso é uma enor-
midade”, disse Guilherme Costa aos
jornalistas.
O Provedor do Ouvinte das antenas
da RTP, Mário Figueiredo, disse que
uma eventual alienação dos terrenos
onde se situa o emissor de Onda
Curta “é bem capaz, se houver inte-
resses imobiliários, de tapar o bu-
raco” financeiro do grupo RTP. “É
natural que chegue para compensar
o passivo todo. Daí que se com-
preende que o interesse económico
se sobreponha e vá para além dos in-
teresses políticos e da Comunidade
portuguesa de emigrantes”, decla-
rou Mário Figueiredo na Comissão
parlamentar.
O emissor de onda curta situa-se

próximo de Pegões, freguesia do
concelho do Montijo.

PCP e PSD opõem-se
Também o Partido Comunista por-
tuguês reagiu contra a suspensão da
emissão em onda curta. “Esta situa-
ção afeta as Comunidades portugue-
sas na diáspora, os muitos
trabalhadores que se encontram
afastados do território nacional, in-
cluindo desde logo os trabalhadores
marítimos ou do transporte interna-
cional rodoviário, muitos cidadãos
nacionais que não podem ser excluí-
dos do acesso às emissões de rádio
do seu país. Mas são afetadas tam-
bém as perspetivas de defesa e di-
fusão da língua portuguesa e da
cultura portuguesa, cujos destinatá-
rios e universos vão seguramente
para além dos utilizadores das novas
tecnologias”.
Num comunicado enviado aos jorna-
listas, o PCP lembra também o in-
vestimento de quase 6 milhões de
euros no sistema de emissões em
onda curta, entre 2003 e 2006.
Também o Deputado do PSD eleito
pelo círculo eleitoral da Europa, Car-
los Gonçalves, ouvido pela RDP In-
ternacional, disse estar confiante em
que uma solução satisfatória para os
ouvintes seja encontrada para a sus-
pensão da onda curta da RDP.
Carlos Gonçalves reconheceu legiti-
midade aos milhares de pessoas que
têm protestado pelo facto de terem
deixado de ouvir a rádio pública RDP
e disse partilhar desse sentimento.
O Deputado do PSD (que já foi Se-
cretário de Estado das Comunidades
Portuguesas) disse saber bem o que
é ter sido privado de ouvir a RDP
que, como residente em França, e
antes da disseminação da Internet,
também escutava através da onda
curta.

Miguel Relvas mantém a suspensão

Belgacom adquire
direitos de 
transmissão do
campeonato 
português e 
espanhol para a
Bélgica

A empresa de telecomunicações
Belgacom adquiriu os direitos exclu-
sivos de transmissão dos jogos de fu-
tebol dos Campeonatos português e
espanhol na Bélgica, através da tele-
visão, telemóvel e computador.
De acordo com a página IPTV News,
os planos da empresa é transmitir
todos os jogos da liga espanhola e os
dois melhores encontros da liga por-
tuguesa gratuitamente para os assi-
nantes do serviço de IPTV, como nos
‘smarthphones’, ‘tablets’ e ‘PCs’.
Segundo a mesma fonte, a Belga-
com pretende transmitir vários jogos
particulares entre equipas espanho-
las e equipas europeias de topo,
como aliás já vem acontecendo.
A empresa Belga, que perdeu recen-
temente os direitos de transmissão
exclusiva do Campeonato belga, au-
mentou em 54.000 o número de
clientes do serviço de IPTV no pri-
meiro trimestre deste ano, mas regis-
tou uma redução na utilização.

PUB

le 20 septembre 2011 

A leitura do acórdão do cidadão
belga Tristan Gillot, mais conhecido
por “Príncipe da Transilvânia”, e do
seu cúmplice Christian Decot, foi
adiada para 30 de setembro.
Segundo fonte do Tribunal, o adia-
mento deve-se ao facto de a juíza
presidente ter de elaborar também
no acórdão do caso conhecido como
o Violador de Telheiras (Henrique
Sotero), tendo a sobreposição de tra-
balho e de processos obrigado à
marcação de nova data.
Tristan Gillot e Christian Decot
foram julgados por burla qualifi-
cada, falsificação de documentos e
associação criminosa, entre outros
crimes. Tristan Gillot foi detido pela
Polícia Judiciária (PJ) em finais de
setembro de 2009 e foi-lhe aplicada
a prisão preventiva, por suspeita de
burla qualificada, branqueamento
de capitais e associação criminosa e
falsificação de duas garantias ban-

cárias, no total de 170 milhões de
euros.
O Ministério Público (MP) deduziu
acusação contra os dois cidadãos
belgas, tendo Decot respondido em
tribunal por burla qualificada e uso
de documento falsificado. Christian
Decot, autointitulado “Cavaleiro da
Ordem Leopoldo”, foi entretanto li-
bertado a meio do julgamento, uma
vez que o prazo máximo da prisão
preventiva expirou em fevereiro
deste ano.
O esquema dos arguidos passava
pela alegada construção em Portu-
gal de uma fábrica de construção
aeronáutica, inicialmente em Évora,
depois em Arraiolos, a seguir na Co-
vilhã e, finalmente, em Ponte-de-
Sôr. Durante a sua audição,
Christian Decot explicou como pre-
tendeu implantar em Portugal um
projeto de construção aeronáutica,
de que tinha já experiência na Bél-

gica, tendo, para tal, conseguido
uma “autorização do INAC” (Insti-
tuto Nacional de Aviação Civil). Este
projeto tinha como único investidor
Tristan Gillot, que alegadamente
seria um “cliente importante” de
um banco no Lichtenstein e porta-
dor do título “Príncipe da Transilvâ-
nia”, que terá restituído na Bélgica,
com a ajuda do seu pai, contou em
tribunal.
A ligação dos dois começa com um
convite de Tristan a Decot para uma
sociedade de construção aeronáu-
tica - SCWAL SA -, que passava pela
criação de uma fábrica de monta-
gem de aviões, chamada Falcon
Wings, para a qual necessitavam de
financiamento. Decot contactou
então várias câmaras municipais -
Oliveira de Frades, Évora, Covilhã -
para tentar obter financiamento, ce-
dência de terrenos e autorizações
para utilização de aeródromos.

Ao longo de vários anos, Decot foi
alugando armazéns - cujas rendas
nunca pagou - em Évora, Ponte de
Sor e Covilhã, onde alegadamente
ainda guarda material aeronáutico
suficiente para construir 15 aviões
e alguns documentos.
Entre estes documentos contam-se
os que provam o título nobre do ar-
guido e as provas da legalidade de
umas ações da SCWAL que Decot
terá vendido e que, segundo os
autos, mais não são do que meras
impressões efetuadas e numeradas
pelo próprio, com carimbo de óleo e
a sua assinatura. Decot acabou por
ser detido pela polícia em Ponte de
Sor, em fevereiro de 2009, tendo
Tristan sido preso depois, em setem-
bro do mesmo ano. A ambos foi de-
cretada a prisão preventiva.
O processo tem como assistentes a
Caixa Geral de Depósitos e o Banco
Comercial Português.

Foi adiada a leitura da sentença 
do “Príncipe da Transilvânia”

Centro emissor da RDP em Pegões
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A ideia de criar um Campeonato das
equipas portuguesas de futebol da
Bélgica, não é nova. Mas desta vez,
surge com mais intensidade. O des-
afio foi lançado no fim do mês de
agosto por Bruno Rito, um jovem es-
tudante no último ano de direito, jo-
gador do Alma Benfica e filho do
Presidente do clube.
“É uma evidência clara: os emi-
grantes portugueses na Bélgica ne-
cessitam de uma competição que
seja portuguesa, que seja nacional,
que seja nossa!” diz Bruno Rito, no
apelo que lançou através das redes
sociais.
Numa entrevista ao LusoJornal,
confessou que a ideia seria começar
primeiro por uma Taça de Portugal.
“Não vamos começar logo com um
Campeonato porque as equipas
jogam nos Campeonatos respetivos e
não iriam sair sem saber bem para
onde ir” explica Bruno Rito. “Por
isso, começaríamos por uma Taça,
que seria disputada quando não hou-
vesse Campeonato”. Para o jovem
proponente, não são necessários
meios financeiros para esta iniciativa.
“Necessitamos apenas de meios hu-
manos, comprar uma taça e umas
medalhas” diz a sorrir. E prevê come-
çar na próxima época, a partir de se-
tembro de 2012.
“A nossa Comunidade é muito carin-
hosa, muito humilde, muito solidária,
mas peca às vezes por falta de inicia-
tiva. A nossa Comunidade já por vá-

rias vezes mostrou ter valor para or-
ganizar qualquer tipo de eventos, ob-
tendo, na maioria das vezes, um
sucesso tremendo: Festas de solida-
riedade do Dany e da Anabela, Dia-
pasão em Bruxelas, Noites de fado,
Miss Portugal na Bélgica, Festa das
Comunidades,... Porém, nos despor-
tos, temos sempre competido em Fe-
derações que não a nossa”. É com
estes argumentos que Bruno Rito
tenciona ganhar adeptos para o seu
projeto. “Ainda não falei com os diri-

gentes da Federação de Futebol Por-
tuguês na Bélgica, porque estive de-
masiado ocupado com os meus
exames, mas tenciono falar com eles,
mesmo se sei que a ideia não é nova
e que já foi debatida na Federação”.
No fundo, Bruno Rito diz que entre
jogar no Campeonato da FTF ou da
ABSSA e num Campeonato por-
tuguês, “vem dar ao mesmo”. Nos
três casos, são Campeonatos inde-
pendentes do da Federação Belga de
Futebol, “por isso as equipas não

têm nada a perder, porque, que eu
saiba, não têm meios para ir disputar
os Campeonatos da FBF, que obede-
cem a regras e a financiamentos que
as equipas portuguesas não têm”.
Bruno Rito acredita que os jogos te-
riam mais público e que poderia ser
dado um dinamismo maior ao Cam-
peonato.
Com 24 anos de idade, Bruno Rito
diz que tem refletido muito sobre
esta questão. “Jogo há sete épocas
no Alma Benfica, já fomos a melhor
equipa da Federação Trabalhista,
hoje é o Porto, já ganhámos o Cam-
peonato, a Taça, mas sinto que não
podemos ir mais além, estamos a es-
tagnar” diz ao LusoJornal. Alega que
já tem muitos amigos que acham
que a ideia pode ser realizada e diz
que já abordou dirigentes de outros
clubes.
Interrogado pelo LusoJornal sobre o
facto de estar a criar um “gueto” por-
tuguês, Bruno Rito diz que não e ar-
gumenta que já existe o Campeonato
brasileiro ou o Campeonato dos ban-
cos. “As equipas alugam os terrenos,
por isso, que joguem num Campeo-
nato ou noutro, para eles vem dar ao
mesmo”.
Nesta primeira fase, Bruno Rito lan-
çou a ideia e quer recolher apoios.
Depois, está disponível para ajudar a
criar todas as condições para que na
próxima época possa já existir a Taça
de Portugal. “Se tudo correr bem, se
houver gente com vontade, então de-
pois podemos pensar em criar o
Campeonato português na Bélgica”.

Futebol: Lançada a proposta de criação
de um Campeonato português na Bélgica

Uma ideia de Bruno Rito

Bruno Rito

DR

em
síntese

O Grupo de Folclore do Porto da
Cruz, deslocou-se de 18 a 23 de
agosto à Bélgica para participar no
52º Festival Internacional de Folclore
de Jambes na Província de Namur.
O responsável pelo grupo, Cláudio
Nóbrega regozijou-se da viagem e do
acolhimento caloroso do público.
“Esta primeira visita à Bélgica foi
uma boa oportunidade para nós de
divulgarmos o nosso trabalho, os
nossos costumes e tradições, assim
como de podermos visitar outros ho-
rizontes, e claro conhecermos novas
culturas”. Porém a agenda bastante
preenchida não permitiu ir ao encon-
tro da Comunidade portuguesa, entre
as atuações e as visitas efetuadas em
Jambes, Namur, Dinant e Bruxelas,
o grupo careceu claramente de
tempo. “Fomos recebidos pelo
Grupo Frairie Royale des Masuis et
Cotelis Jambois”, mas as viagens
foram custeadas financeiramente
por fundos próprios, contando ainda
com os apoios da Junta de Freguesia
do Porto da Cruz, Câmara Municipal
de Machico, Companhia dos Engen-
hos do Norte, Secretaria Regional do
Ambiente e Recursos Naturais, Se-
cretaria Regional do Turismo e Trans-
portes e do Instituto do Vinho da
Madeira.

Para além do Grupo de Folclore do
Porto da Cruz, participaram também
representações dos seguintes países:
Grécia, Paraguai, Colombia, Geórgia,
Hungria, Tahiti e ainda dois repre-
sentantes da Bélgica.
O Grupo de Folclore do Porto da
Cruz, fundado em 1974, após inte-
gração em 2002 na Casa do Povo do
Porto da Cruz, já divulgou a freguesia
do Porto da Cruz e a Região Autó-
noma no Norte de Portugal, Açores,
Tenerife, Canárias e agora Bélgica.

Uma reformulação do grupo que
optou em desenvolver a vertente et-
nográfica e folclórico “mas sempre
continuando com a mesma história
e heranças”, acrescenta. Também a
direção sofreu algumas mudanças,
marcando nomeadamente a integra-
ção de Cláudio Nóbrega.
A nível musical o grupo editou o seu
primeiro CD em 2009 no âmbito do
35° aniversário. “Gostávamos de lan-
çar outro CD, provavelmente quando
festejarmos os 40 anos”, confia ao

LusoJornal. A fim de angariar fundos
financeiros, participa habitualmente
em diversas romarias, em arraiais da
região e organiza diversos eventos
durante o ano, tal como nas festas
do Natal e de fim de ano no Funchal
ou ainda no Concelho de Machico.
No próximo ano no quadro do Festi-
val da semana europeia do folclore e
das festas do vinho da Madeira - fi-
nais de agosto - será a vez do grupo
belga de se deslocar à ilha da Ma-
deira.

Folclore madeirense em festival belga

Por Carlos Pereira

le 20 septembre 2011

Por Clara Teixeira

O grupo a ser recebido na Comuna de Namur
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Futebol: 
Classificações

CLASSIFICAÇÃO

1° Porto

2° Bayrampasa

3° Aksehir

4° Al. Benfica

5° La Louve

6° CAD Ixelles

7° Oasis

8° Sonatrach

9° Fcab

10° M.Genclik

11° Usakspor

12° Vila Real

6

6

6

4

4

3

3

1

1

0

0

0

FTF 1ª Divisão

CLASSIFICAÇÃO

1° Portugal FC

2° Irlande FC 1

3° Coin du Bal.

4° Tourinnois .

5° Jef. Country

6° Lorraine FC

7° Forestois SC

8° New I. FC

9° Bruss.LTC

10° Ettekijs.

11° Manzah 

12°Forest.JS

13° St Georg.

14° Bru. Brit.

6

6

4

4

3

3

3

3

3

2

1

1

0

0

ABSSA 1ª Divisão

CLASSIFICAÇÃO

1° Vimieirense

2° Blenenses

3° Sezurense

4° Reds United

5° Tunisia SP

6° Beira Alta

7° Penalva

8° Blue Legend

9° Turk. United

10°Camp/ense

6

6

4

3

3

3

3

1

0

0

FTF 2ª Divisão

CLASSIFICAÇÃO

1° Vila Real

2° Nahda 96

3° Los Extr.

4° Char/magne

5° Ent la Louve

6° Capitano

7° Bouraza M.

8° Eendra.Vil

9° Royal Eveil

10° Bienvenue

3

3

3

3

3

3

3

2

1

1

FTF 3ª Divisão

CLASSIFICAÇÃO

1° Milanelo

2° Os Lusita.

3° New Anne.

4° Olymp. BxlB

5° Belenenses

6° Postiers

7° U Marolles

8° Hellas

6

6

3

3

3

3

0

0

FTF 4ª Divisão

Portugueses no
Europeu de Judo

A Seleção portuguesa de judo
conquistou dois quintos lugares nos
Campeonatos da Europa de juniores,
que decorreram na semana pas-
sada, na cidade belga de Lommell.
Depois de Marta Santos ter chegado
muito perto das medalhas na cate-
goria de -52 Kg, foi a vez de Célio
Dias, que repetiu a classificação de
5° lugar da sua colega de equipa, na
categoria de -81 Kg.
No combate da repescagem, Célio
Dias superou o adversário italiano
Fabio Miranda por ippon, o que lhe
deu acesso à disputa pela medalha
de bronze. Mas, no derradeiro com-
bate, não conseguiu superar o adver-
sário húngaro Krisztian Toth.
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Destaques da 
programação da
SIC internacional

“Cuidado com elas”
Elas são sexys! São atrevidas! São
cómicas! São a nova sensação da
SIC internacional!
Com um ar ingénuo, de quem não
parte um prato, as três belas rapa-
rigas “apanham” os homens,
armam-lhes ciladas, pregam-lhes
partidas inimagináveis e sempre có-
micas.
Elas não perdoam. Estão em todo o
lado à procura de vítimas perfeitas:
os homens! Nas ruas, nos jardins,
nos centros comerciais, nos cafés,
nos ginásios, até em casa… com
elas por aí, nenhum homem está a
salvo. Qualquer lugar serve para pô-
los à prova e, de preferência, deixá-
los de “rastos”.
Em cada programa são muitas as
surpresas e situações inacreditáveis
e surpreendentes. E todas com um
objetivo: fazer rir. E fazem!
As atrizes são Iolanda Laranjeiro
(Ana), Marta Borges (Isabel) e Ca-
tarina Guerreiro (Manuela).
Aos sábados, às 22h30 (hora de
Bruxelas), na SIC internacional

“Cenas do casamento”
“Cenas de um casamento” abre-
nos uma janela para o mundo das
relações afetivas a partir de pontos
de vista diferentes: um casal jovem
novo, um casal adulto e um casal
com 40 anos de convivência.
Sónia e Miguel são um casal de jo-
vens que se conhecem há pouco
tempo. Ele é um escritor desempre-
gado, um guionista de filmes e no-
velas sem sucesso. Ela é uma
mulher de sucesso que o sustenta.
Ao princípio, tudo o que os rodeia
parece idílico mas com o passar do
tempo, a convivência transforma-se
numa relação de ciúmes, lutas e
desencantos contínuos de ambas
as partes.
Marina e Roberto, são casados há
15 anos. As diferenças entre os
dois começam a surgir, e o dia-a-
dia começa a ser monótono e abor-
recido. Marina refugia-se nas
compras, e Roberto no trabalho.
Graciete e Avelino passaram a bar-
reira dos 40 anos de casamento. As
discussões fazem parte do seu quo-
tidiano. Depois de uma vida em
comum, atravessam uma fase de
frustração e de esgotamento ali-
mentada por insultos e ironias per-
manentes.
Aos sábados e domingos, às 20h15
(hora de Bruxelas), na SIC interna-
cional!
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SOPA DE LETRAS

Descubra as palavras Solidariedade

6

Nível : Perito

Ajuda
Aposentar
Descanço
Dinheiro
Futuro 
Governo

Gozar
Idosos
Lei
Reforma
Pontos
Trabalhar

Pensão
Poupar
Segurança
Social

2

ABONNEMENT

Mon nom et adresse complète (j’écris bien lisible)

Prénom + Nom                                                                                     

Adress                                                                                                   

Code                           Ville                                                                                     

Tel.                                   

Ma date de naissance                                                     

J’envoie ce coupon-réponse avec un chèque à l’ordre de L`APCLB, à
l’adresse suivante :

Association pour la promotion de la culture lisophone en Belgique

Zeenstraat, 121

1933 Sterrebeek - Belgique  

o Oui, je veux recevoir chez moi,

10 numéros de LusoJornal (20 euros).

!

Participation aux frais

LJ 062-II

lusojornal.com

le 20 septembre 2011 

Rir faz bem

Entra um bêbado num banco e
pede um copo de vinho. O empre-
gado diz ao bêbado: - Um copo de
vinho?! Mas você sabe onde é que
está? Você não sabe ler "Banco
Pinto e Sotto Mayor"? - Ó meu sen-
hor, é mesmo isso que eu quero!
Branco, tinto e do melhor! 

Certo dia de manhã um galo des-
confiado entra numa capoeira e co-

meça a partir os ovos todos, até
que parte o bico num, por este ser
de barro. Vira-se muito mau para a
galinha e diz-lhe: - Com que então,
andaste a passar umas noitadas
com o galo de Barcelos!! 

Dizes então que o teu cão é muito
inteligente. - Sim, sim, muitíssimo.
Basta que lhe diga: vens ou não
vens? E ele...vem...ou não vem! 

PUBPUB

Quer comentar ?@

belgica@lusojornal.com



PUB


