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02 Opinião

Pena de mim
Pena de ti

Muita coisa aconteceu
O destino assim o quis
Perdão pedirei a Deus
Eu sei o mal que te fiz

Contigo no coração
Com tristeza vou andando

E é com grande paixão
Que os anos se vão passando

Sem querer eu fiz-te mal
Mas não foi com intenção

Recebi castigo igual
Destrui meu coração

Foi um amor condenado
Sem fazer mal a ninguém

Teria sido um pecado
De nos querermos tão bem

Meu coração esta ferido
De tristeza e amargura

Nosso amor foi destruído
Só por falta de ternura

Ref.
Eu perdoo teu orgulho

Sem pensar mais no passado
A culpa não foi só minha
De termos os dois errado

O amor que por ti eu tinha
Foi por Deus condenado

Todos conhecem pessoas que ambi-
cionam desmesuradamente possuir o
bem estar, o sucesso, a riqueza, o
poder, o estatuto de outros seus
conhecidos e/ou familiares ou que
simplesmente ambicionam possuir
tudo o que os outros possuem sem
nunca terem nada feito para tal me-
recerem.
Se tal se confirma é quase matemá-
tico que se trata de uma pessoa in-
vejosa.
A inveja provoca um certo sofrimento
que pode ser mais ou menos pro-
fundo e/ou duradouro (pode ser mo-
mentâneo ou durar uma vida inteira)
e normalmente é algo intrínseco à
pessoa que não confessa a ninguém
que tem inveja de alguém, em vir-
tude de não desejar que outras pes-
soas se apercebam da sua
inferioridade.
Todavia, este problema não só se
pode superar como pode ser vanta-
joso. Em primeiro lugar, não se deve
sentir vergonha de ter inveja e de se
sentir inferior: toda a gente, uns mais
que outros, uns mais cedo, outros
mais tarde, foram possuídos por este
sentimento e todos são inevitavel-
mente inferiores a alguém em al-
guma coisa. Em segundo lugar,
deve-se mudar o ponto de vista, ou
seja, se pensa que alguém o/a su-
plantou, então é chegado o momento
de se esforçar e ultrapassar essa des-

vantagem.
A inveja aparece quando uma outra
pessoa possui algo que nós gostaría-
mos de ter: um objeto, posição so-
cial, beleza ou sucesso. É o
sofrimento devido a um confronto
com alguém num campo que é im-
portante para a pessoa e onde esta se
sente ultrapassada, acarretando um
sentimento de mal estar e que a leva
por vezes a detestar, quando não é o
caso a odiar, a pessoa invejada.
Jovens e idosos, todos foram um dia
acometidos deste sentimento, mas
ninguém o assume. Um estudo de-
monstrou que enquanto os jovens se
debatem de inveja por coisas como
ter ou não roupa desta ou daquela
marca, ter ou não mota, carro ou uma
certa imagem, idosos de uma casa de
repouso confessaram que invejavam
quem recebia mais visitas dos seus
familiares.
Este sentimento provoca muitas
vezes a tentativa de provocar dano à
pessoa que se inveja. Através da hos-
tilidade que se procura ocultar, vai-se
dizendo em surdina mal da pessoa e
sub-repticiamente tenta-se privá-la
do que a torna invejável.
Uma outra característica da inveja, é
que esta ocorre normalmente entre
pessoas similares ou do mesmo esta-
tuto ou seja, entre amigos, colegas,
vizinhos ou mesmo familiares: inveja-
se o vizinho que tem uma casa maior

que a nossa, que convidou um maior
número de pessoas, o familiar que
comprou carro novo, o colega que foi
promovido, o amigo que foi passar fé-
rias onde gostaríamos de ter ido e não
se inveja o Diretor geral, o Presidente
da empresa, o Advogado, etc, etc.
Constata-se ainda, neste mundo de
igualdade de oportunidades - tão
apregoada - que para certas pessoas,
não é fácil aceitar o sucesso de um
irmão ou irmã e por vezes a inveja co-
meça entre irmãos quando um dos
progenitores dedica mais atenção a
um do que a outro/a.
A inveja é como um veneno para
quem a vive. Provoca insatisfação,
sentimentos de desigualdade e de in-
ferioridade. Tem-se a sensação que a
vantagem do outro não é fruto do seu
trabalho, da sua capacidade e/ou do
seu mérito, daí a frustração (em vir-
tude de se imaginar não se conseguir
atingir o mesmo), o que origina dano
na autoestima da pessoa.
Cientistas japoneses que utilizaram a
ressonância magnética no seu es-
tudo, descobriram que a inveja causa
sofrimento. Diante dos seus semel-
hantes mais brilhantes em aspetos
relevantes para a pessoa, o córtex ce-
rebral aumenta a sua ativação de
uma forma cada vez maior quanto
maior for a inveja.
Sendo dolorosa para a pessoa e po-
tencialmente perigosa para os outros,

então porquê se possui este senti-
mento? Porque a inveja é como o
medo: sendo desagradável, prepara
porém o organismo para uma reação
a um perigo. É uma situação de
alarme que adverte que somos per-
dedores numa situação de confronto
social. Estar numa posição inferior
não é agradável daí que haja uma
emoção de alerta para esta situação
- de inferioridade - levando a que se
possa reagir adequadamente para in-
verter a situação.
A inveja é o mecanismo psicológico
que adverte que alguém ganhou uma
vantagem e dá o alerta para reagir e
obter o mesmo.
No decurso da evolução humana, a
inveja foi considerada como bené-
fica: a pessoa invejosa que media o
seu sucesso tendo como base a posi-
ção do seu rival, investia em esforços
para se alcandorar ao mesmo esta-
tuto e obter os mesmos bens e/ou re-
sultados. Porém os menos atentos, os
menos capazes e os menos empen-
hados, foram postos à margem e daí,
desfavorecidos na seleção natural.
Se a inveja assinala uma desvanta-
gem, empenhar-se para recuperar é a
melhor estratégia para atingir o seu
desejo, o seu ideal.
É verdade que por vezes a sorte ajuda
muito, mas se unirmos a sorte ao tra-
balho, esta ajudará, creio, ainda
muito mais.

A inveja
António Manuel Pereira
da Costa Pinto
Lic. Ciências Sociais - 
Sociologia

belgica@lusojornal.com

Crónica de opinião

Deputados socialistas apresentaram
um projeto de resolução que reco-
menda ao Governo o não encerramento
de seis postos consulares na Europa.
No projeto de resolução, datado de 13
de fevereiro, os Deputados Maria de
Belém Roseira, Alberto Martins, Paulo
Pisco, Ferro Rodrigues, Basílio Horta e
Gabriela Canavilhas sugerem, simulta-
neamente, que o executivo “proceda a
uma avaliação das necessidades em
meios humanos e técnicos dos postos
em causa” - Nantes, Lille e Clermont-
Ferrand, em França; Frankfurt e Osna-
brück, na Alemanha; e Andorra.
“Uma rede consular competente e fun-
cional é fundamental para apoiar as Co-
munidades de portugueses que estão
espalhadas pelo mundo”, sustentam os
socialistas. Sublinhando que “a impor-
tância das estruturas consulares vai
muito para além da simples resolução
das necessidades administrativas e bu-
rocráticas dos cidadãos”, os Deputados
destacam também o seu papel social,
cultural e económico.

Defendendo que “a rede consular por-
tuguesa tem de ser considerada (…)

um serviço de proximidade insubstituí-
vel”, os Deputados do PS consideram

que o encerramento daqueles seis pos-
tos consulares é “um enorme revés”
para as Comunidades portuguesas e
“um flagrante desperdício do potencial
de desenvolvimento da diplomacia eco-
nómica nas regiões onde estão locali-
zados”.
Os postos consulares – sustentam –
“são geradores de receitas importantes
e constituem um serviço público indis-
pensável e de grande simbolismo”, não
havendo “nenhum argumento plausí-
vel” que justifique o seu encerramento.
Os Deputados do PS pedem, no projeto
de resolução, que a Assembleia da Re-
pública recomende ao Governo que
“reconsidere a sua decisão de encerrar
os postos consulares na Europa e sus-
penda esse processo”, “dote os postos
consulares dos recursos humanos e
técnicos necessários para o cumpri-
mento da sua missão” e avalie as “po-
tencialidades económicas das regiões
onde existem postos consulares” para
“melhor desenvolver a diplomacia eco-
nómica.

Deputados do PS contra encerramento 
de seis postos consulares
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Estruturas do PSD Emigração / Europa
reuniram-se com Secretário Geral do Partido

No sábado passado, dia 18 de feve-
reiro, teve lugar em Bruxelas, na sede
do Partido Popular Europeu (rue du
Commerce), a reunião anual das es-
truturas da emigração do PSD Eu-
ropa.
A reunião contou com a presença de
José Cesário, Secretário de Estado
das Comunidades Portuguesas, José
Matos Rosa, Secretário Geral do
PSD, Carlos Gonçalves, Deputado do
PSD à Assembleia da República pelo
círculo eleitoral da Europa, assim
como representantes de 9 Secções
do PSD: Bruxelas, Alemanha,
Luxemburgo, Holanda, Madrid,
Paris, Estrasburgo, Orléans e Tou-
louse. A condução dos trabalhos
coube à Secção anfitriã, o PSD
Bruxelas, na pessoa de Alfredo Sousa
de Jesus.
Após procederem a uma análise da
situação política nacional, incluindo
o impacto junto das Comunidades
portuguesas, os sociais democratas
debateram sobre a organização das
estruturas da emigração do PSD Eu-
ropa e sobre a preparação do próximo
Congresso que vai ter lugar nos dias
23, 24 e 25 de março, em Lisboa.
As delegações do PSD Europa mani-
festaram, em comunicado, o seu
“pleno apoio à forma determinada”
como o Primeiro Ministro, Pedro Pas-
sos Coelho e o Governo têm condu-
zido a governação do país,
“procurando transmitir uma imagem

de credibilidade internacional indis-
pensável para garantir a plena recu-
peração económica do país”.
Aliás, os dirigentes das 9 Secções do
PSD apelam às Comunidades portu-
guesas para “se empenharam pro-
fundamente na valorização da
imagem de Portugal, no apoio à
nossa economia e na reforma dos se-
tores estratégicos para o desenvolvi-
mento do país” e garantem apoiar os
esforços do Governo “para aproximar

os serviços consulares e a rede de
ensino do português no estrangeiro
das Comunidades, de forma a que os
Portugueses da diáspora tenham fi-
nalmente direito a serviços modernos
e eficazes”.
Durante a reunião, os sociais-demo-
cratas consideraram a participação
política como “um objetivo prioritário
de ação governativa” e apoiaram a
decisão recentemente tomada do re-
censeamento eleitoral ter passado a

ser contabilizado como um ato
consular. Apelam também a uma
“crescente intervenção” nos mais va-
riados atos eleitorais.
Apoiar as medidas tomadas para a
reforma da diplomacia económica,
muito particularmente a aproxima-
ção entre o MNE, a AICEP e o Tu-
rismo de Portugal, “cuja ação será
decisiva para o futuro da nossa eco-
nomia” e apelar ao Governo para
identificar e promover novos produ-

tos financeiros destinados à captação
de poupanças e investimentos dos
Portugueses residentes no estran-
geiro foram outras das conclusões do
encontro realizado em Bruxelas.
A situação dos Portugueses emigra-
dos que se veem envolvidos em si-
tuações de exploração laboral e ou
desemprego, foi outro dos pontos
abordados, tendo sido pedido ao Go-
verno que prossiga ações de apoio a
esses mesmos Portugueses, “apro-
veitando nomeadamente o esforço de
associações que já têm experiência e
iniciativa comprovada neste domí-
nio”.
Os representantes das Secções do
PSD na Europa também considera-
ram os jovens como “setor decisivo
para a mobilização das nossas Co-
munidades” e consideram que
devem ser desenvolvidas “ações que
correspondam aos seus interesses de
forma a aumentar os níveis de parti-
cipação cívica, associativa e polí-
tica”.
Os cerca de 30 participantes que se
deslocaram de vários pontos da Eu-
ropa aproveitaram também a reunião
para denunciar “a hipocrisia de-
monstrada presentemente pelo PS,
que em todas as áreas e também na
das Comunidades, se esquece siste-
maticamente das políticas irrespon-
sáveis que desenvolveram, adotando
uma postura extremista que revela ir-
responsabilidade e ausência de sen-
tido estratégico” dizem num
comunicado enviado às redações.

Reunião decorreu em Bruxelas no sábado passado, na presença de José Cesário

Aspeto geral da reunião na sede do Partido Popular em Bruxelas

DR

Por Carlos Pereira

le 21 février 2012

Governo acabou com o Observatório da Emigração
Funções passam para a Direção Geral das Comunidades Portuguesas

O Observatório da Emigração, criado
em 2008 pelo Governo e pelo ISCTE,
vai desaparecer e as suas funções
passam para a Direção Geral dos As-
suntos Consulares e Comunidades
Portuguesas (DGACCP), em parceria
com várias universidades, disse o Se-
cretário de Estado das Comunidades.
“A DGACCP sempre fez uma análise
dos fluxos migratórios, independen-
temente de haver Observatório ou
não. O Observatório vai manter-se,
mas fundamentalmente nos serviços
da Direção Geral, tal como foi feito
no passado recente”, explicou José
Cesário, em declarações à Lusa.
O Observatório da Emigração foi
criado em 2008, com base num pro-
tocolo entre a DGACCP e o Centro de
Investigação e Estudos de Sociologia
do ISCTE – Instituto Universitário de
Lisboa (ISCTE-IUL). Em janeiro de
2009 começou a produzir e disponi-
bilizar informação sobre a evolução e
as características da Emigração e das
Comunidades portuguesas, contri-
buindo para a definição de políticas
públicas neste domínio, pode ler-se
no seu site. Agora, a observação das
tendências da Emigração será feita
no âmbito da DGACCP, “com acordos
pontuais com instituições universitá-
rias”, disse José Cesário. “A exclusi-

vidade da parceria com o ISCTE aca-
bará com certeza”, afirmou o gover-
nante, referindo tratar-se de uma
“alteração estratégica”: “É mais fi-
dedigno um trabalho feito com várias
instituições do que este modelo”.
O Secretário de Estado recordou que
no passado o trabalho de observação
foi feito pela DGACCP com especia-
listas da área e resultou “sempre em
dados extremamente fidedignos”.
Agora, o Governo pretende “retomar
em parte essas colaborações e, por
outro lado, encontrar parceiros nas
instituições universitárias”.
Essas instituições, considerou José
Cesário, têm hoje uma maior atenção
para a realidade migratória. “É um
fenómeno recente. Tinham deixado
de se debruçar sobre isso e agora re-
tomaram esse interesse”, disse.

Maré de protestos
Entretanto, o anterior Secretário de
Estado das Comunidades e atual De-
putado, António Braga – que assinou
o protocolo como o ISCTE em 2008
– já disse que o fim do Observatório
é “um erro estratégico” e “um recuo
enorme”.
O ISCTE, avalia o ex-governante, ofe-
recia garantias de “independência e
isenção na leitura e na apresentação

dos fluxos migratórios” e o fim desta
colaboração significa “um recuo en-
orme” para o “acompanhamento sis-
temático” dos fluxos migratórios.
Esta decisão do Governo “acentua
uma linha de abandono das pessoas,
também num momento difícil, em
que os fluxos migratórios são mais in-
tensos, em que era mais importante
ainda conhecer destinos, conhecer
ambições, conhecer a realidade da
deslocação de pessoas e famílias”,
sustenta António Braga.
Também o Deputado socialista Paulo
Pisco afirmou que a sua primeira rea-
ção “é de choque e de escândalo” e
defendeu que a decisão do Governo
revela “desorientação total e cacofo-
nia” em relação às políticas para as
Comunidades e a emigração. “O Se-
cretário de Estado reconhece um au-
mento dos fluxos migratórios sem
precedentes, membros do Governo,
incluindo o Primeiro Ministro, fazem
apelo à emigração dos Portugueses e
depois temos um desinvestimento
total nas políticas para as Comuni-
dades”, referiu Paulo Pisco. Para o
Deputado socialista, o Observatório
da Emigração era “o único instru-
mento que permitia conhecer com
alguma objetividade os fluxos migra-
tórios e o perfil das Comunidades”.

“É inaceitável e receio que não vol-
temos a ter informação fidedigna
sobre as Comunidades, os fluxos mi-
gratórios e o perfil da nossa emigra-
ção nos diferentes países”,
lamentou.
Opinião diferente manifestou o De-
putado social-democrata Carlos Gon-
çalves para quem “os resultados do
Observatório estiveram sempre muito
longe da realidade”.
Carlos Gonçalves mostrou-se
confiante de que na DGACCP “será
possível acompanhar mais de perto
os números e os dados” e recordou
que já no passado, quando foi Secre-
tário de Estado, era essa a metodolo-
gia e “os números eram mais de
acordo com a realidade”.
“Penso que esta atitude do Governo
vai no sentido correto: ter números
reais para que o país tenha políticas
reais. Se é esse o caminho do Secre-
tário de Estado, terá o meu apoio e o
do grupo parlamentar”, afirmou Car-
los Gonçalves.
Por seu lado, para o PCP, a decisão
do Governo de encerrar o Observató-
rio da Emigração é “uma medida ne-
gativa”, que se insere “numa
dinâmica, bastante mais vasta, de
governamentalização de competên-
cias de diversos organismos, em

nome da crise”, disse à Lusa Rosa
Rabiais, responsável pelo setor das
migrações e membro do Comité cen-
tral do PCP.
O PCP reconhece que o Observatório
da Emigração, “em vários momentos,
esteve um pouco ao serviço de quem
estava nas Secretarias de Estado
para a emigração”, avançando “com
informações que correspondiam ao
interesse que o Governo tinha de es-
camotear os fenómenos da emigra-
ção”.
O Observatório “não acrescentou
nada” nos quatro anos em que esteve
em funcionamento, mas o trabalho
sobre o fenómeno da emigração
“ainda vai ser mais complicado” com
esta passagem para uma Direção
Geral, realça Rosa Rabiais.
Os Comunistas defendem a criação
de “um instituto independente”,
com “investigadores sérios”, que
faça “uma investigação séria dos fe-
nómenos migratórios”. Este instituto,
reclamam, devia ter uma “ligação à
Comunidade portuguesa e aos seus
problemas concretos”, nomeada-
mente através de um representante
do Conselho das Comunidades Por-
tuguesas – órgão que “não está a
desempenhar o seu papel consultivo
junto do Governo”.
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O Conselheiro das Comunidades Por-
tuguesas eleito na Bélgica, Pedro
Rupio, encontrou-se na sexta-feira da
semana passada, ao fim da tarde,
com o Secretário de Estado das Co-
munidades Portuguesas.
Pedro Rupio aproveitou a passagem
de José Cesário por Bruxelas, para
participar numa reunião das estrutu-
ras do Partido na Europa, e encon-
trou-se com o Governante.
“A principal questão abordada foi na-
turalmente a do ensino de português
que tem significativamente preocu-
pado a Comunidade portuguesa da
Bélgica estes últimos dois anos”
disse ao LusoJornal Pedro Rupio.
Para exprimir essa preocupação, o
Conselheiro das Comunidades entre-
gou ao Secretário de Estado um
abaixo-assinado com 824 assinatu-
ras, “simbolizando assim o facto de
que não estamos dispostos a abdicar
de um direito constitucional funda-
mental”.
Pedro Rupio afirma que o arranque
do ano letivo dos últimos dois anos
“foi caótico” e transmitiu esse
mesmo sentimento ao Secretário de
Estado “para que sejam implementa-
das as medidas necessárias de modo
a que se encontre finalmente a esta-
bilidade que não vivemos há três
anos. Para evitarmos os problemas
dos anos anteriores, foi sugerido se-
guir as propostas de horário elabora-

das pelos professores, pessoas de ter-
reno que estão bem posicionadas
para conhecer as necessidades da
Comunidade. Porque esse foi o
grande problema vivido anterior-
mente: a imposição de horários irra-
cionais e que não correspondiam à
realidade da Comunidade”.
Sobre este ponto, José Cesário comu-
nicou ao Conselheiro das Comuni-
dades a sua intenção “de assegurar a
cobertura da atual rede de ensino de
português na Bélgica” e Pedro Rupio
explicou ao LusoJornal que “recebi a
informação de que os alunos iriam ter
uma certificação oficial após o exame

de fim de ano”.
Outro assunto abordado com o Gover-
nante foi a questão do movimento as-
sociativo. “Concluiu-se que poderiam
desenvolver-se mecanismos permi-
tindo uma maior colaboração entre as
associações portuguesas e as institui-
ções públicas belgas de forma a usu-
fruir de maiores apoios financeiros e
logísticos” diz Pedro Rupio. “Nesse
sentido, sugeri um maior intercâmbio
entre o Estado português, através do
Consulado, para que seja lançado um
acompanhamento em matérias jurí-
dico-técnicas, o que poderia certa-
mente dar um novo dinamismo

cultural e pedagógico ao movimento
associativo”.
O Secretário de Estado das Comuni-
dades Portuguesas apresentou ao
Conselheiro o projeto das Permanên-
cias consulares, com máquinas por-
táteis de recolha de dados
biométricos e das possibilidades de
abrir esta iniciativa à Bélgica. Estas
Permanências consulares vão permi-
tir aproximar os serviços da Comuni-
dade e ir a sítios onde atualmente não
se presta serviço consular, evitando
que os utentes tenham sistematica-
mente de se deslocar a Bruxelas.
Os dois interlocutores também abor-

daram as próximas eleições comunais
e Pedro Rupio diz ter apresentado ini-
ciativas que se preparam na Comuni-
dade para promover a inscrição dos
Portugueses na Bélgica. “O Senhor
Secretário de Estado das Comuni-
dades referiu que espera observar um
crescimento significativo da partici-
pação dos Portugueses na Bélgica e
que iria apoiar as iniciativas da Co-
munidade, estando igualmente dis-
ponível para deslocar-se e participar
numa iniciativa de sensibilização”
disse ao LusoJornal Pedro Rupio.
“Durante a reunião tive o sentimento
de que havia uma real vontade em
colaborar nos pontos levantados em-
bora se mantenham divergências em
relação à questão do ensino” explica
o Conselheiro das Comunidades.
“Porque não queremos voltar a viver
o caos dos anos anteriores, espera-
mos que o Estado assuma as suas
responsabilidades permitindo a recu-
peração da estabilidade do ensino de
português na Bélgica”.
“Os professores que temos no terreno
estão, em parte, subaproveitados.
Não há qualquer razão para que
tenha havido problemas com a orga-
nização dos horários dos alunos no
ano passado e já este ano, obrigando
alguns a terem aulas durante o pe-
ríodo de almoço, por exemplo. Tam-
bém não compreendo que tenhamos
deixado de servir os alunos da Comu-
nidade de Antuérpia” disse por seu
lado José Cesário. 

Pedro Rupio encontrou-se com José Cesário
Secretário de Estado recebeu Conselheiro das Comunidades

PUB
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Por Carlos Pereira

Pedro Rupio com José Cesário
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O Sindicato dos Trabalhadores Consu-
lares e das Missões Diplomáticas no
Estrangeiro (STCDE) reuniu no fim de
semana passada a sua Assembleia
Geral em Paris, nas instalações da
CGT em Montreuil e elegeu novos cor-
pos gerentes.
Jorge Silva, do Consulado Geral de
Portugal em Bordeaux passa a ser o
Presidente do Sindicato, enquanto
que Jorge Veludo, do Consulado Geral
de Portugal em Hamburgo, foi recon-
duzido no posto de Secretário Geral.
Para além de Jorge Veludo, integra
também a Comissão executiva José
Campos da Secção Consular em
Bruxelas. Os outros membros são
Alexandre Vieira (Berna), Manuel Silva
(Osnabruck), Lurdes Rodrigues
(OCDE), Rosa Maria Ribeiro (Nantes)
e Clara Veludo (Joanesburgo). Teresa
Leite Vieira (Paris) foi eleita Presidente
da Assembleia Geral.
No seguimento das anteriores mudan-
ças nos Estatutos do Sindicato, foram
também eleitos na Assembleia Geral,
as Direções Regionais do STCDE. Pela
região “Europa 1” que integra os fun-
cionários da Bélgica, foi eleita Ma-
nuela Guimarães da REPER, assim
como Sofia Mestre (Haia) e Carla Fon-
seca (Luxemburgo). Manuela Guima-
rães integra a Direção Nacional do
Sindicato.
Jorge Veludo lembrou que a maioria
dos Corpos gerentes agora eleitos são
mulheres. Há cerca de 1.600 funcio-
nários no serviço externo do Ministério
dos Negócios Estrangeiros.

Debate com 
Deputados
Jorge Veludo definiu como prioridade
para os próximos três anos “a luta
contra o ataque aos direitos adquiridos
dos trabalhadores”, num encontro no
qual participaram os Deputados Carlos
Gonçalves (PSD), Paulo Pisco (PS) e
João Ramos (PCP), assim como a re-
presentante do Bloco de Esquerda,
Cristina Semblano.
O encontro ficou marcado por um de-
bate político em que Carlos Gonçalves
referiu “a situação do país, que está a
limitar a resolução de alguns proble-
mas”. Mas Paulo Pisco contestou.
“Hoje toda a gente sabe que a situa-
ção do país é pior e isso foi devido à
mudança de Governo” disse o Depu-
tado socialista. “O Governo não pode
desculpar-se eternamente com o pas-
sado” referiu. João Ramos, por sua
vez, disse que “quando o Governo
quer encontrar soluções, encontra,

como aconteceu recentemente para a
cobertura de doença dos Diplomatas.
Porque não o fez também para os res-
tantes funcionários?” questionou. E foi
aplaudido pela sala. Cristina Sem-
blano disse que “o Governo está a
fazer uma política terrorista, uma po-
lítica de vassalagem à Troika” e acres-
centou que “há muito tempo que
temos vindo a presenciar um ataque
às Comunidades, consideradas como
as ovelhas ranhosas”.
Depois o debate concentrou-se em
dois problemas principais: a desvalo-
rização do euro e a situação extrema-
mente difícil com que se deparam por
exemplo os funcionários consulares na
Suíça. “Eu vivo graças à esmola do Es-
tado suíço e há muitos colegas como
eu” disse emocionada Alexandrina Fa-
rinha. Por outro lado, foi também le-
vantada a questão, por exemplo, de
discriminações na Índia, em que os
funcionários portugueses ganham
mais do que os funcionários indianos,
apesar de fazerem o mesmo trabalho.

Conflito latente
Mas foi Paulo Pisco quem animou o
debate referindo que “há um conflito
latente” entre funcionários e diploma-
tas. “Isto até está na origem do encer-
ramento de alguns postos consulares”
denunciou o Deputado. “Se a Lei
fosse cumprida pelo Ministério, nós
praticamente não teríamos nenhum
problema para resolver” argumentou
por seu lado José Campos da Comis-
são executiva do STCDE.
Jorge Veludo lembrou que o Sindicato
demorou cerca de 20 anos a negociar
o Estatuto dos funcionários consulares
e das missões diplomáticas “e desde
o momento em que o Estatuto entrou
em vigor, nunca mais houve promo-
ções de funcionários. Nunca mais”.
Depois lembrou que “devemos ter
apenas uns 20 Vice-Cônsules em todo
o mundo”.
“O Sindicato sugeriu ao Governo que
não encerrasse postos consulares e
que despromovesse alguns Consula-
dos de carreira, porque até economi-
zava mais. Mas isso não foi feito” disse
o Secretário Geral do STCDE. “Porque
despromovendo postos, estavam a tirar
o lugar aos Cônsules de carreira e
assim, fechando Vice-Consulados,
apenas são impactados os funcioná-
rios”.
Jorge Veludo lembrou que os funcio-
nários consulares têm visto uma redu-
ção de salários de mais de 14%, entre
cortes de subsídio de Natal, corte de
13° e 14° mês, etc. “Não sabemos
quando voltará a haver atualização sa-
larial. Sabemos é que têm havido
cortes” concluiu.

Sindicato dos trabalhadores consulares
elegeu novos corpos gerentes

Assembleia Geral do STCDE

Fenprof 
quer reunir-se com
Instituto Camões
para defender 
Ensino do 
Português

A Federação Nacional dos Profes-
sores (Fenprof) quer reunir-se com o
Instituto Camões para esclarecer os
problemas do Ensino do Português
no Estrangeiro (EPE), visando garantir
aos filhos dos emigrantes o ensino da
língua, história e cultura do país de
origem.
Segundo disse à agência Lusa Mário
Nogueira, Secretário Geral da Fen-
prof, a reunião foi solicitada na se-
mana passada e a federação sindical
espera que possa realizar-se ainda
esta semana, para que os professores
e Comunidades de emigrantes
acompanhem a certificação dos cur-
sos no âmbito da reestruturação fa-
lada pelo Secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas. “Não
somos contra reestruturar, mas não
queremos uma reestruturação feita
numa perspetiva economicista, que
não sirva os interesses dos emi-
grantes. Os filhos dos emigrantes têm
direito a estudar a língua, a história e
a cultura portuguesa”, referiu Mário
Nogueira à Lusa.
Para o Secretário Geral da Fenprof,
as reestruturações do governo, sobre-
tudo no atual momento de crise eco-
nómica, traduzem-se invariavelmente
em cortes e mais cortes. Depois da
cessação das comissões de serviço e
contratos de trabalho no final de de-
zembro último, que envolveram meia
centena de professores e deixaram
65 escolas sem apoios, a Fenprof
“tem indícios” de que a nova reestru-
turação irá emagrecer o EPE, atual-
mente com cerca de 500
professores, 90% dos quais a trabal-
har na Alemanha, Espanha, França,
Reino Unido e Suíça.
“A certificação dos cursos não pode
ser feita à margem dos professores,
nem das Comunidades de emi-
grantes. Não queremos um processo
envolto num absoluto secretismo e
plena opacidade. Queremos estabili-
dade para continuar a trabalhar e
transparência na certificação dos cur-
sos”, adiantou.

Emigrantes ilegais

O Secretário de Estado das Comuni-
dades admite que o número de emi-
grantes portugueses em situação
irregular está a aumentar devido à
crise e alerta para os riscos que cor-
rem aqueles que o fazem. “Nestas al-
turas, um dos maiores problemas é a
tentativa das pessoas de contornar os
obstáculos de natureza burocrática,
particularmente os vistos de trabalho
e contratos de trabalho, o que as
torna muito mais expostas a situa-
ções de abuso”, disse à Lusa José
Cesário.

em
síntese

O caso já ocorreu em novembro, mas
só agora chegou à luz do dia, pela
imprensa belga. Trata-se de um Por-
tuguês que morreu numa obra, mas
o patrão da mesma e os colegas, em
vez de lhe prestarem socorro, lança-
ram-no para uma valeta, como se se
tratasse de um simples animal.
António Nunes estava desempregado
desde 2008, recebia subsídio de
desemprego, mas fazia, de vez em
quando, uns biscatos não declara-
dos. À volta do feriado do 11 de no-
vembro, aceitou trabalhar para um
patrão que tinha uma obra de três
dias. Segundo declarações dos cole-
gas, quando estava em cima dos an-
daimes, no fim da manhã, teria tido
um ataque cardíaco e caiu.
Foi aí que o patrão entrou em pânico.
Não queria chamar socorro porque o
português estava em situação não
declarada e não se sabe ainda se os
colegas também estavam nessa si-
tuação e se a obra, ela mesma, es-
tava legal. A Polícia belga está a
investigar todos esses pontos.

Com um homem caído, patrão e co-
legas carregaram-no numa camio-
neta “como se se tratasse de um
simples saco de cimento” – são os
termos que utilizaram e que foram
retomados pela imprensa belga. Um
pegou-lhe pelas pernas, outro pelos
braços, e deitaram-no para uma va-
leta, em Uccle, mais exatamente no
fundo da rue Victor Gambier, um
local pouco frequentado, junto ao
Parc Raspail, não muito longe da
obra.
Os médicos legistas pensam que An-
tónio Nunes ainda devia estar vivo na
altura em que foi abandonado.
Depois voltaram ao trabalho e acaba-
ram a obra, como se nada tivesse
acontecido!
A Polícia encontrou o corpo no dia
seguinte, dia 12 de novembro, de-
pois de ter sido alertada por uma
pessoa que passeava no local. A au-
tópsia constatou uma “morte natu-
ral” cerca de uma hora antes de ser
encontrado, mas a Polícia estranhou
que o homem tivesse morrido com
roupa de trabalho, naquele local,
num dia feriado (11 de novembro).

Foi o gesso e a pintura que António
Nunes tinha na roupa e no corpo,
que pôs a Polícia em alerta, até que
identificou a obra onde o Português
trabalhava.
Depois tudo foi muito rápido, os co-
legas acabaram por confessar e o Tri-
bunal de Bruxelas está com o
processo em curso, assim como a
Inspeção do trabalho. São vários os
crimes de que são acusados o patrão
e os colegas, desde emprego de tra-
balhadores não declarados, não-as-
sistência a pessoa em perigo de vida,
dissimulação de cadáver,...
O homem teria sido deitado para a
valeta ainda com vida, teria ficado
toda a noite, vindo a falecer apenas
uma hora antes de ser encontrado,
no dia seguinte.
Tanto mais que um dos colegas da ví-
tima foi ao encontro da viúva para lhe
propor 10.000 euros se ela não
contasse nada à Polícia, “e mais
algum dinheiro de tempos em tem-
pos”. Lurdes Coelho não aceitou o
dinheiro e, pelo contrário, contou a
pressão que lhe foi feita para ela não
falar ou para mentir. O ato ainda

agravou mais o processo.
António Jorge Nunes Coelho nasceu
em Ervedal, no concelho de Avis, no
dia 23 de janeiro de 1962, tinha 49
anos de idade, e vivia com a mulher
em Saint Gilles.
António Nunes tinha sido despedido
em 2008 de uma empresa onde tra-
balhava, mas fez queixa por “despe-
dimento abusivo”. A ironia do
destino faz com que, já depois da sua
morte, o Tribunal acaba de conside-
rar que o despedimento foi efetiva-
mente abusivo e condenou a
empresa a pagar 14.000 euros de in-
demnizações.
O certo é que António Nunes nunca
mais teve trabalho fixo, na constru-
ção civil, e os três dias da obra em
curso, ser-lhe-iam pagos a 500
euros, sem qualquer declaração.
Naquele dia 11/11/11, quando saiu
de casa, de manhã, nem imaginava
que por volta das 11h00 iria ter um
ataque cardíaco e que iria passar
cerca de 11 horas numa valeta,
abandonado pelo patrão e pelos co-
legas, até morrer... como um simples
animal!

Português morreu numa valeta
abandonado pelo patrão e pelos colegas

Por Carlos Pereira

Dirigentes do STCDE na Assembleia Geral

LusoJornal / Carlos Pereira
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Por Manuel Martins
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A Conselheira
Cultural na
E m b a i -
xada de Por-
tugal em Bru
xelas, Maria
M a r g a r i d a
Gouveia Fer-
nandes, cessa
funções no
próximo dia

29 de fevereiro, por razões de
“contenção orçamental”.
A informação já era conhecida, mas o
Despacho nº 2003/2012 foi publi-
cado no passado dia 2 de fevereiro,
no Diário da República, pelo Diretor
do Departamento Geral de Adminis-
tração, José Augusto Duarte.
“Por despacho do Ministro de Estado
e dos Negócios Estrangeiros, de 30 de
dezembro de 2011, considerando a
urgente necessidade de cumprir os
compromissos e objetivos de consoli-
dação orçamental, que obrigam a
uma racionalização dos recursos afe-
tos à Administração Central do Estado
e a uma redução drástica da despesa
pública, o Ministério dos Negócios Es-
trangeiros, no âmbito das medidas
necessárias ao cumprimento do Orça-

mento do Estado para 2012, vê-se na
contingência de proceder a uma pro-
funda reformulação não só da sua
rede diplomática e consular, mas tam-
bém à redução significativa do pes-
soal colocado nas missões diplo-
máticas e consulares, incluindo do
pessoal especializado” diz o texto de
introdução do Despacho. “Na ponde-
ração de reafetação dos mais escassos
recursos financeiros disponíveis para
suportar as despesas com pessoal es-
pecializado, considerou-se que as
funções desempenhadas pela Consel-
heira Cultural na Embaixada de Por-
tugal em Bruxelas não são, no
momento atual, absolutamente im-
prescindíveis para a prossecução da
política externa definida pelo Estado
e, por isso, foi escolhido o referido
posto de trabalho como um dos car-
gos a extinguir enquanto se verifica-
rem as condições financeiras e
políticas atuais”.
Foi assim que “após notificação pré-
via com a antecedência mínima
legal”, a cessação da comissão de
serviço da Conselheira Cultural na
Embaixada de Portugal em Bruxelas
Maria Margarida Gouveia Fernandes
“por fundamentada e urgente conve-
niência de serviço”, tem efeitos no
próximo dia 29 deste mês.

Conselheira Cultural
da Embaixada cessa
funções

Margarida Gouveia deixa Bruxelas

PUB

O Ministro dos Negócios Estrangeiros
Paulo Portas, delegou enfim poderes
nos seus Secretários de Estado.
Portas delega em José de Almeida Ce-
sário a gestão da Direção Geral dos
Assuntos Consulares e das Comuni-
dades Portuguesas e do Conselho das
Comunidades Portuguesas.
Delega também competências relati-
vas ao Camões - Instituto da Coope-
ração e da Língua, IP, “nos domínios
relativos à língua e cultura portugue-
sas, incluindo o ensino do português
no estrangeiro, bem como a Presidên-
cia da Comissão Interministerial de

acompanhamento do Fundo da Lín-
gua Portuguesa”.
José Cesário passa a poder conceder
a isenção ou redução de emolumen-
tos consulares, autorizar a destruição
de documentos constantes do arquivo
consular e atribuir a gestão corrente
de posto ou secção consular a um
membro qualificado do pessoal
consular ou a funcionário qualificado
do mapa de pessoal do MNE.
José Cesário também tem competên-
cias para instituir Presenças consu-
lares, autorizar os postos consulares a
abrir escritórios fora da sua sede.

Paulo Portas delega
competências em José
Cesário

9 Meses depois

em
síntese

Madalena Fischer
já não vem para
Bruxelas

Madalena Fischer, que estava pre-
vista para assumir a gestão da Em-
baixada de Portugal em Bruxelas,
acabou por ser nomeada Chefe de
Gabinete de Paulo Portas, depois da
morte de João Teotónio Pereira.
O Chefe de Gabinete de Portas foi ví-
tima de um ataque cardíaco e o Mi-
nistro dos Negócios Estrangeiros
acabou por chamar ao seu Gabinete
Maria Madalena Lobo de Carvalho Fi-
scher, que já foi Assessora Diplomá-
tica de Jaime Gama, na Assembleia
da República e depois foi Assessora
Diplomática do Primeiro Ministro José
Sócrates antes de assumir funções
como Conselheira na Embaixada de
Portugal em Berlim, de onde devia
transitar para Bruxelas.
O LusoJornal ainda não conseguiu
apurar quem vai assumir as funções
na Embaixada bilateral.
Em princípio, sabe-se que para
Bruxelas não vem nenhum Embaixa-
dor e que o posto será gerido por um
“Encarregado de Negócios”, isto é, o
número dois da Embaixada.

Por Carlos Pereira

LusoJornal / Mário Cantarinha
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Vários artistas internacionais, entre os
quais os belgas Dominique Goblet,
Olivier Deprez e Denis Deprez, vão vi-
sitar a região do Douro em março, a
convite da Niepoort, no contexto do
festival internacional de multimédia,
artes e banda desenhada MAB In-
victa, disse à Lusa a organização.
O coordenador do festival, Manuel Es-
pírito Santo, explicou que consegui-
ram arranjar apoios para assegurar a
ida dos autores estrangeiros ao Porto,
mesmo sem alguma vez terem ten-
tado “vender o projeto do festival em
si”, contando com a ajuda de várias
instituições públicas.
Assim, o MAB Invicta vai contar com
a ajuda da Niepoort, que vai levar ao
Douro os participantes internacionais
para mostrar a região e o país, bem
como promover um concurso para a
realização de um novo rótulo, ainda
sem título, a ser utilizado pela produ-
tora vinícola, que tem vindo a apostar
em rótulos baseados em banda des-
enhada.
Em 2004 foi lançada a primeira gar-
rafa da série “Fabulosos” da Niepoort,
que conta com rótulos desenhados
por diferentes artistas consoante o
país a que se destinam, algo que co-

meçou “por carolice”, como explicou
à Lusa Dirk Niepoort, mas que tem
vindo a crescer ao longo dos anos,
sendo os Portugueses desenhados e
escritos pelo cartoonista Luís Afonso.
O responsável da empresa lamenta
que “ninguém perceba a lógica por
trás” dos rótulos a partir da banda
desenhada, que já cobriram garrafas
para países que vão desde a Ale-
manha, o principal mercado da Nie-
poort, ao Japão.
A Niepoort vende, neste momento,

800 mil garrafas por ano, um salto
que os coloca a grande distância dos
resultados obtidos em 2005 (60 mil
garrafas vendidas), em particular
quando se fala de uma marca que
não está presente nas grandes super-
fícies, por escolha própria.
“Gosto muito de ler Tio Patinhas e
‘cartoons’ em geral”, disse à Lusa
Dirk Niepoort, que sempre avisou as
pessoas que lhe eram mais próximas
e que não compreendiam a sua ape-
tência pela banda desenhada de algo

muito claro: “Um dia hei de fazer
disto uma coisa séria”. E assim foi.
A série “Fabulosos” representa hoje
uma das maiores fatias de negócio da
produtora de vinhos, que vai concre-
tizar a 13 de março um dos sonhos
de Dirk, que era fazer uma festa com
os artistas, pessoas que, na experiên-
cia do responsável da Niepoort, são
“muito boas” e têm contribuído para
o sucesso da iniciativa.
O festival MAB Invicta decorre ao
longo de dois fins de semana, 10, 11
e 17, 18 de março na Faculdade de
Belas Artes da Universidade do Porto
e procura trazer o Porto de volta ao
universo da banda desenhada, do
qual se tem apagado desde o final do
Salão Internacional em 2001.
Segundo Manuel Espírito Santo, vão
estar presentes durante o festival os
autores ingleses David Hine e Me-
linda Gebbie, os alemães Anke
Feuchtenberger, Ulf K, Kai Pfeiffer e
Lars Henkel, bem como os belgas Do-
minique Goblet, Olivier Deprez e
Denis Deprez.
Do lado nacional, os nomes confirma-
dos são os de Regina Pessoa, Pedro
Serrazina, Filipe Abranches, Filipe
Melo, Ricardo Cabral.

Autores estrangeiros de BD visitaram o Douro
no âmbito de festival MAB Invicta

Três autores belgas de Banda Desenhada integram a comitiva

Terapeuta da Fala

Carolina Santos, Terapeuta da Fala,
acaba de se instalar em Bruxelas
“procurando uma nova etapa da
minha vida profissional”.
A Terapeuta está disponível para
consultas de Terapia da Fala ao do-
micílio, com a população-alvo de
crianças e adolescentes. “Atuo em
situações como o atraso de desen-
volvimento da linguagem, dificul-
dades de articulação, gaguez ou o
aperfeiçoamento da pronúncia/en-
toação. As áreas de intervenção são
a comunicação, linguagem, fala, voz
e motricidade orofacial” explica.
carolinarebelosantos@gmail.com
Infos: 0488.637.519

Deputados do
PSD sugerem 
alterações à Lei
da Nacionalidade

A discussão ainda não tem data,
mas caso o Governo venha a reava-
liar a Lei da Nacionalidade, os Depu-
tados do PSD eleitos pelos círculos
da emigração já sugeriram “algumas
alterações”.
Carlos Gonçalves e Carlos Páscoa
foram recebidos pelo Secretário de
Estado Adjunto do Ministro Adjunto
e dos Assuntos Parlamentares, Feli-
ciano Barreiras Duarte, a quem
deixaram sugestões para “algumas
alterações” à Lei da Nacionalidade,
alterada pela última vez em 2006.
Carlos Gonçalves disse que se rela-
cionam nomeadamente com “o di-
reito de os Portugueses residentes no
estrangeiro que não detenham na-
cionalidade portuguesa a virem a
obter”. O Deputado acrescentou que
apresentaram também “algumas su-
gestões” sobre a RTP Internacional a
Feliciano Barreiras Duarte.

em
síntese

A COTEC Portugal deu início formal,
na semana passada, ao lançamento
do período de candidaturas ao Prémio
Empreendedorismo Inovador na Diás-
pora Portuguesa, que termina a 26 de
março. Este Prémio é uma iniciativa
da COTEC Portugal, com o Alto Patro-
cínio do Presidente da República, que
pretende distinguir os Portugueses
que, pela sua ação empreendedora e
inovadora, se notabilizaram fora de
Portugal nas suas respetivas ativi-
dades empresariais, mas também a
nível social ou cultural.
Este Prémio tem contribuído para for-
talecer a ligação dos Portugueses ao
seu país de origem, mas também tem
permitido reforçar a imagem e prestí-
gio de Portugal no estrangeiro. Por
acréscimo, pretende-se que tenha re-
flexos na internacionalização da eco-
nomia e na atração de investimento,
mas também no aspeto da valorização
da língua e da cultura nacional.
O Prémio Diáspora já deu a conhecer,

ao longo destes cinco anos, impor-
tantes personalidades que se afirma-
ram nos meios empresariais, sociais e
políticos, em sociedades de acolhi-
mento da mais elevada exigência,
como Austrália, EUA ou França. An-
tónio Frias, Presidente da S&F

Concrete, e João Mena de Matos, co-
fundador e CEO do European Design
Centre, foram os vencedores da edi-
ção de 2011 do Prémio, que reuniu
um número recorde de candidaturas:
112. Os candidatos da edição pas-
sada são oriundos de 30 países, onde

se destaca a participação, pela pri-
meira vez, de candidatos da África do
Sul, do México e de Singapura.
Tradicionalmente, este Prémio regista
uma maior participação das Comuni-
dades portuguesas no Brasil, Canadá,
Estados Unidos e França. Desde sem-
pre, os setores mais representados são
o financeiro, com 28% das candida-
turas, seguido da restauração/turismo,
com 15% de candidatos, e a investi-
gação e ciência, com 12%.
O evento de entrega do Prémio Em-
preendedorismo Inovador na Diáspora
Portuguesa encontra-se, desde a sua
primeira edição, inserido nas Come-
morações do Dia de Camões, Portugal
e das Comunidades Portuguesas e
conta com o Alto Patrocínio do Presi-
dente da República. O júri do Prémio
é presidido por Filipe de Botton
(membro da Direção da COTEC Por-
tugal).

www.cotec.pt/diaspora

le 21 février 2012

No passado dia 15 de fevereiro, Ma-
nuel da Silva, autor da Société des
Auteurs Lusophones de França,
apresentou na Orfeu, “O Gaiteiro”,
um livro que conta a história do pai
que integrou a resistência francesa e
“Ils ont brulé ma terre”, sobre os in-
cêndios em Portugal.
No dia 17 de fevereiro, foi apresen-
tado no Restaurante Robalo, no Sa-

bugal, em Portugal, o livro “Cancio-
neiro da Raia Morena”, de João Mar-
tins Valente. Uma poesia localizada,
simples, cheia de memórias das ter-
ras serranas, editado pela Orfeu.
No dia 3 de março, às 17h30, os 3
artistas portugueses (Ana Clarisse
Ferreira, Carlos Martins Ferreira e
Olinda Pereira) selecionados para
participarem na exposição “Art

Atrium”, patente ao público no edi-
fício Covent Garden (16 place Ro-
gier), organizam uma mostra de
trabalhos seus na Orfeu.
A Orfeu tem agendadas participa-
ções em vários eventos internacio-
nais:
Entre os dias 16 e 18 de março, par-
ticipa no Salão do Livro do 29° Fes-
tival des migrations, des cultures et

de la citoyenneté que tem lugar
anualmente no Luxemburgo. Por
outro lado, entre os dias 23 de março
e 10 de abril, participa na Feira do
Livro de Castelo de Vide, em Portugal
e em março/abril, em datas a definir,
em Boule, Genebra, Paris e Luxem-
burgo, apresentação do livro “A Pá-
tria e os Outros Portugueses”, de
José Coelho, com Edição da Orfeu.

Atividades da Orfeu

Abriram as candidaturas ao Prémio 
Empreendedorismo Inovador na Diáspora

Candidaturas abertas até 26 de março

PUB

90
Números que falam

A larga maioria dos candida-
tos ao Prémio COTEC é do
sexo masculino (90%). Em
2011 houve 112 candida-
tures (65 candidaturas em
2008) e já houve candidatos
de 33 países diferentes.
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Buraka Som Sistema au Botanique, 
à Bruxelles

Une invitation à secouer sa carcasse
ou encore à faire trembler son sque-
lette!
Le message du groupe portugais Bu-
raka Som Sistema (BSS), composé
de João Barbosa (Lil’John), Rui Pité
(DJ Riot), Andro Carvalho (Conductor)
e Kalaf Ângelo (MC Kalaf), se propage
à une vitesse fulgurante depuis la sor-
tie, en octobre dernier, de leur
deuxième album intitulé «Komba».
Ce nouvel opus nous envoie, en moins
de temps qu’il ne faut pour le dire,
dans un monde frénétique, où les
rites ancestraux angolais sont à l’hon-
neur.
Les premiers titres «Eskeleto» et
«Komba» annoncent d’emblée la
couleur, en rappelant ce rite funéraire,
qui consiste à célébrer la mémoire
d’un défunt le 7ème jour après sa
mort, en réunissant tous ses proches
autour d’une bonne table. Cette en-
trée en matière sombre révèle en fait

un message festif. Elle nous incite à
vivre intensément, faire la fête, et à
littéralement «abanar o esqueleto». Si
vous pensez manquer de motivation,
ou si vous ne vous sentez pas d’hu-
meur à la fête, eh bien, croyez-le ou
non, mais les 11 titres qui composent
cet album réveilleront en vous toute
l’énergie nécessaire pour tenir debout
toute la nuit. «We stay up all night…
»! Les voix des talentueuses Blaya et
Roses Gabor, qui scandent encore et
encore ce refrain dynamisant, ne vous
sortiront plus de la tête.
Les sonorités puissantes et lourdes,
remarquablement élaborées par les
membres des Buraka Som Sistema,
souvent reconnus comme les dignes
représentants du «son underground
du Portugal», martèlent notre cerveau
à coups de beats électroniques.
Même si ces derniers sont essentiel-
lement connus dans le monde entier
pour leur approche progressive du ku-
duro, ils préfèrent qu’on ne les assi-
mile pas à un genre unique.

Le kuduro est, rappelons-le, un genre
musical fortement inspiré des
rythmes africains, qui est né dans les
raves de Luanda. Il s’est très vite ré-
pandu dans les clubs de Lisbonne,
ville d’origine des deux fondateurs du
groupe: Lil’John et DJ Riot, avant de
déferler sur le reste de l’Europe. Ces
deux fanatiques de musique électro-
nique se révèlent au public grâce à la
qualité de leur set en tant que DJ et
sont immédiatement qualifiés de
«beats makers». Ils ont grandi dans le
quartier de Buraca (qui donnera son
nom au groupe), près d’Almada,
avant d’être rejoints par deux ango-
lais: Conductor et MC Kalaf. Ces der-
niers apportent, entre autres, leur
connaissance du kuduro et permet-
tent de créer l’identité du groupe, à
savoir un groupe qui revendique sa
mixité culturelle.
Leur succès universel, ils le doivent,
selon eux, à ce mélange de cultures.
Il est donc naturel pour eux de colla-
borer avec des artistes «venus d’ail-

leurs», comme Blaya, d’origine brési-
lienne, ou encore Sara Tavares, d’ori-
gine capverdienne (pour ne citer que
les lusophones).
Toutes ces inspirations font de leur
style un genre musical difficile à dé-
finir, tant il abrite de sonorités di-
verses. A l’instar du «baile funk»
brésilien, plusieurs styles se côtoient
et se mélangent: hip hop, afro, élec-
tro, drum’n’bass,… pour donner nais-
sance aux beats envoûtants des BSS,
qui ont déjà conquis une bonne partie
de la planète.
De Madrid à New York, en passant par
les Bahamas, les Buraka Som Sis-
tema enchaînent les dates de leur
«Komba tour» avec frénésie. Ils se-
ront notamment le 3 mars pour un
concert unique au Botanique, à
Bruxelles.
Alors n’hésitez plus! Il est grand
temps de réveiller le somnambule qui
dort en vous: les morts ne s’en plain-
dront pas et vous non plus, c’est pro-
mis!

Une musique à réveiller les morts…

A Aula Magna, em Lisboa, esgotou
para ouvir, na semana passada, o
concerto de dEUS, a banda de An-
tuérpia, que já tocou em Portugal,
mas desta vez apresentou na pri-
meira parte, o grupo, também
belga, Hong Kong Dong, uma banda
com influências do pop dos anos
80.
Os dEUS apresentaram em Portugal
o seu mais recente álbum ‘Keep
You Close’ mas não deixou de tocar
também temas clássicos que fize-
ram o sucesso da banda, extratos
por exemplo de ‘Vantage Point’. Os
mais nostálgicos ouviram ‘Worst
Case Scenario’, o tema que em
1994 deu vida ao grupo de Tom
Barman, ‘The Final Blast’, ‘The Ar-
chitect’ que fez vibrar a sala, ‘Sister
Dew’, ‘Theme from Turnpike’ e ‘Lit-
tle Arithmetics’ que o público

acompanhou.
“Constant Now”, “Oh Your God”,
“Easy”, “Instant Street”, “If You
Don't Get What You Need” ou ainda
“Keep You Close”, “The End of Ro-
mance”, “Sun Ra”, “Fell off the
Floor” e “Man Suds & Soda” foram
alguns dos muitos temas que ecoa-
ram numa Aula Magna repleta.
Por detrás da banda estava uma
tela onde eram projetadas imagens
e foi neste contexto que os dEUS
entraram em cena, de braços no ar
a desafiar o público que os seguiu.
Depois do fim do concerto, o grupo
ainda voltou ao palco para mais
quatro temas, mas depois, mesmo
se o público não parou de chamar
por Tom Barman, a banda não vol-
tou ao palco. Mas ficou na memória
um magnífico concerto do grupo
belga (dos grupos belgas, que o pú-
blico também apreciou os Hong
Kong Dong).

dEUS: 
Banda de Antuérpia esgotou a Aula Magna

Jazz: os De Beren
Gieren na Casa da
Música

A banda belga De Beren Gieren in-
tegrou este ano o festival nómada
12 Points que teve como palco a
Casa da Música, no Porto, permi-
tindo aos amantes de jazz conhecer
12 bandas selecionadas numa
mostra que pretende ser uma
“rampa de lançamento” de novos
talentos, afirmou o programador
Fernando Sousa.
O festival, que decorreu entre 16 e
18 de fevereiro, decorreu de um
processo de seleção a que se apre-
sentaram mais de 400 bandas,
tendo sido selecionadas 12 para
esta sexta edição, uma das quais
portuguesa, a Hugo Carvalhais –
Nebulosa.
Com origem na Irlanda, esta mos-
tra, que conta com apoios comuni-
tários, realiza-se de dois em dois
anos em Dublin, alternando com
outros países europeus.
“A diversidade de projetos é muita:
alguns com raízes sólidas no jazz,
outros mais rebeldes em fusões
com a eletrónica, o rock e a música
folk, sendo que alguns têm já
contrato com grandes editoras e ou-
tros aguardam a edição de um CD
de estreia” disse a organização.
Fernando de Sousa, programador
da Casa da Música, admitiu que
este é um “festival de valores emer-
gentes”, mas com um “nível de
qualidade muito alto” devido à am-
plitude do processo de seleção. “É
um festival que capta muito bem a
dinâmica à volta da nova música
jazz, que serve para lançar músicos
para uma carreira internacional”,
afirmou ainda.
O De Beren Gieren, que atuou na
semana passada, no dia 16 de fe-
vereiro, tem três elementos: Fulco
Ottervanger, no piano, Lieven Van
Pee no baixo e Simon Segers nas
precursões.

Par Sandrine Miranda

le 21 février 2012 

Por Manuel Martins

Buraka Som Sistema en concert

Lusa Hugo Delgado

Buraka Som Sistema en concert

Lusa Hugo Delgado

25
Números que falam

O grupo Madredeus regressa
com nova formação para ce-
lebrar 25 anos e apresenta o
novo álbum “Essência”. Bea-
triz Nunes é a nova voz.
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Avant première du film “Le Consul de Bordeaux”

Le jeudi 26 janvier a été projeté, en
avant première en Belgique, le film
«Le Consul de Bordeaux», en hom-
mage à Aristides de Sousa Mendes. La
projection a eue lieu au Cinéscope à
Louvain-la-Neuve en présence de João
Correa, co-réalisateur avec Francisco
Manso et d’Henri Seroka compositeur.
Etaient également présents les petits-
fils d’Aristides de Sousa Mendes et le
Président de la Chambre, André Fla-
haut, dans une organisation du Cercle
culturel d’Ottignies LLN et Cinéscope
Aristides de Sousa Mendes est né en
1885, décédé en 1954, issu d’une fa-
mille de notables de l’aristocratie ca-
tholique, passionné de musique.
En 1940, à 55 ans, il approche de la
fin de sa carrière et est père de qua-
torze enfants. Politiquement, il ne
s’est jamais fait remarquer.
Aristides de Sousa Mendes est Consul
à Bordeaux au déclenchement de la
Seconde Guerre mondiale, lors de
l’avancée rapide des troupes d’Hitler.
Salazar parvient à maintenir la neutra-
lité du Portugal, mais ses opinions per-
sonnelles sont plutôt favorables à
Hitler. Par la «Circulaire 14», il or-
donne aux Consuls de refuser l’octroi
de visas aux catégories suivantes: «les
étrangers de nationalité indéfinie,
contestée ou en litige; les apatrides;
les juifs expulsés de leur pays d’origine
ou du pays dont ils sont ressortis-

sants».
Cependant, à Bordeaux affluent des
dizaines de milliers de réfugiés qui
veulent fuir l’avancée nazie et parvenir
au Portugal ou aux États-Unis. Pour
cela, il leur faut un visa du Consulat
portugais, que Sousa Mendes est donc
chargé de dispenser avec parcimonie.
Le Consulat est envahi de réfugiés dé-
sirant atteindre Lisbonne.
Fin 1939, Aristides de Sousa Mendes
désobéit et donne quelques visas.
Parmi ceux qu’il décide d’aider se
trouve le rabbin Jacob Kruger qui lui
fait comprendre que ce sont tous les

réfugiés juifs qu’il faut sauver. Le 16
juin 1940, il décide de délivrer des
visas à tous les réfugiés qui en font la
demande: «Désormais, je donnerai
des visas à tout le monde, il n’y a plus
de nationalité, de race, de religion».
Aidé de ses enfants et neveux, ainsi
que du rabbin Kruger, il tamponne les
passeports à tour de bras, signe des
visas sur formulaires, puis sur des
feuilles blanches et tout morceau de
papier disponible. Aux premiers aver-
tissements de Lisbonne, il aurait dé-
claré: «S’il me faut désobéir, je préfère
que ce soit à un ordre des hommes

qu’à un ordre de Dieu».
Alors que Salazar a déjà demandé des
mesures contre lui, le Consul poursuit,
du 20 au 23 juin, son activité à
Bayonne, alors même qu’il est entouré
par deux fonctionnaires de Salazar. Le
23, Salazar l’a démis de ses fonctions,
mais entretemps, environ 30.000 per-
sonnes, dont 10.000 juifs, furent sau-
vés.
Le comédien Vítor Norte joue le rôle
de Aristides de Sousa Mendes et le
film a été tourné en partie à Viana do
Castelo. Francisco Manso signe la réa-
lisation, avec João Correa, un réalisa-

teur portugais installé depuis de
longues années en Belgique. Outre
Vítor Norte, Leonor Seixas, Carlos
Paulo (dans le rôle du Rabin Chaim
Kruger), Joaquim Nicolau, São José
Correia et Laura Soveral, sont les co-
médiens portugais du film, ainsi que
les espagnols Manuel de Blas et Mi-
guel Borines.
Aristides de Sousa Mendes fût aussi
Consul du Portugal à Anvers pendant
presque dix ans, de 1929 à 1938 et
Doyen du Corps diplomatique accré-
dité en Belgique. A ce titre il fût dé-
coré par Leopold III, par un Arrêté
Royale, signé par le Premier Ministre
et par le Ministre des Affaires Etran-
gères Paul-Henri Spaak, le 14 novem-
bre 1938, explique João Correa.
Il délivrera des visas pour Lisbonne à
Paul van Zeeland, Pierlot et Gutt et
30% des Ministres belges de Londres.
Le Gouverneur de la Banque national
de Belgique Albert de Vleeschauwer
outre son visa pour le Portugal, est hé-
bergé au Portugal dans la propriété
(aujourd’hui en ruines) de Aristides de
Sousa Mendes, a Cabanas do Viriato,
près de Viseu, où il a attendu la déci-
sion des Alliés a Londres pour devenir
Gouverneur du Congo Belge. Frans van
Cauwelaert, Président de la Chambre
des Députés fera de même.
«Les liens du Consul de Bordeaux
Aristides de Sousa Mendes avec la
Belgique sont aussi forts que mécon-
nus» explique João Correa.

À Louvain-la-Neuve

Por Manuel Martins

PUB

Lors du tournage du film à Viana do Castelo

José Rego

Henri Seroka et João Correa

DR
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Anne Teresa De Keersmaeker em Lisboa
no CCB Bienal Artista na Cidade

A coreografia “Fase, four movements
to the music of Steve Reich”, da co-
reógrafa belga Anne Teresa De Keers-
maeker, esteve no Centro Cultural de
Belém (CCB) no início deste mês de
fevereiro, iniciando o programa da 1ª
Bienal Artista na Cidade.
No CCB foram apresentadas, até 9
de fevereiro, quatro coreografias da
criadora, uma das mais conceituadas
a nível mundial, convidada por nove
entidades culturais de Lisboa para
esta Bienal Artista na Cidade.
As obras fazem parte do projeto
“Early Works” (Primeiras Obras), que
inclui ainda “Rosas danst Rosas”
(1983), “Elena’s Aria” (1984), e
“Bartók/Mikrokosmos” (1986), e fi-
caram marcadas por uma forte femi-
nilidade, corporalidade e uma
estreita relação entre movimento e
música.
Em junho, no âmbito do Alkantara

Festival, será apresentado, também
no CCB, o seu último trabalho, “Ce-
sena”, que teve estreia mundial no
Festival d’Avignon em 2011.
Além de ser a artista convidada para
a Bienal Artista na Cidade, Anne Te-
resa De Keersmaeker é artista asso-
ciada da temporada do CCB
2011/2012, depois dos músicos
Pedro Carneiro, Maria João Pires e
Artur Pizarro.
A criadora, com 51 anos, uma das
mais conceituadas internacional-
mente, é a segunda da área da dança
a ser artista associada do CCB, de-
pois do português Rui Horta. “Fase,
Four Movements to the Music of
Steve Reich” (“Fase, quatro movi-
mentos para a música de Steve
Reich”), esteve no palco do grande
auditório do CCB, dançado pela pró-
pria Anne Teresa De Keersmaeker e
por Tale Dolven.

A música é de Steve Reich, e inclui
as peças “Piano Phase” (1967),
“Come Out” (1966), “Violin Phase”
(1967), “Clapping Music” (1972) e
os figurinos são criação de Martine
André e de Anne Teresa De Keers-
maeker.
No âmbito da 1ª edição Bienal Ar-
tista na Cidade, Anne Teresa De
Keersmaeker apresentou um total de
13 coreografias emblemáticas do
seu percurso artístico e ela mesma
dançou bastante, trabalhando ainda
com os bailarinos da Companhia Na-
cional de Bailado (CNB).
A Companhia Nacional de Bailado
foi a segunda companhia no mundo
a interpretar obras da coreógrafa -
depois do Ballet da Ópera de Paris,
no ano passado - porque De Keers-
maeker prefere criar e apresentar os
trabalhos com a sua própria compa-
nhia.

Foram parceiros da 1ª Bienal Artista
na Cidade a Empresa de Gestão de
Equipamentos e Animação Cultural
(EGEAC), o Centro Cultural de Belém
(CCB), o Alkantara Festival, a CNB,
a Culturgest, o Festival Temps
d’Images, a Fundação Calouste Gul-
benkian, o Teatro Maria Matos e o
Teatro São Luiz.
Anne Teresa De Keersmaeker nasceu
em Mechelen, na Bélgica, em 1960,
e estudou música antes de entrar na
área da dança. Foi convidada, com a
sua companhia - Rosas - a ser o
grupo de dança residente no teatro
La Monaie, em Bruxelas, a partir de
1992, e ali produziu o seu trabalho
até 2007.
Desde 1980 até à atualidade criou
mais de duas dezenas de coreogra-
fias e, em 2011, recebeu o Prémio
de Carreira do American Dance Fes-
tival.

Dança

O Contador de
Histórias em
Bruges

A digressão de O Contador de Histó-
rias por diversos países europeus
ganha forma e Filipe Lopes confir-
mou ao LusoJornal que vai estar na
Bélgica, em Bruges, no fim do mês
de março.
Vai estar no dia 31 de março, às
20h00, para um serão de contos na
Sala Sceepstale Blankenbergse-
steenweg.
Narração oral, recitais de poesia, for-
mação e muitas conversas em torno
dos livros são as propostas do dina-
mizador cultural Filipe Lopes no mês
de março. As atividades marcadas
para cinco países, direcionadas para
as Comunidades lusófonas e para os
interessados na Língua e Cultura Por-
tuguesas vão passar por Espanha
(León), França (Paris), Itália (Pisa),
Suíça (Zurique, Friburgo, Genebra e
Lausana) e acaba na Bélgica.
“A estas datas poderão ser adiciona-
das outras ainda a aguardar confir-
mação” diz Filipe Lopes” e
acrescenta que “outros pedidos de
deslocação poderão ser analisados”.
geral@ocontadordhistorias.com

Digressão da Tuna
de Engenharia do
Porto

A Tuna de Engenharia da Universi-
dade do Porto tem estado em digres-
são pela Europa durante 15 dias e
também passa por Bruxelas. “Esta-
remos a viajar pela Europa nos próxi-
mos 15 dias, conhecendo algumas
cidades e países, espalhando a nossa
cultura, o nosso repertório e certa-
mente acumulando novas experiên-
cias” disseram os estudantes antes
de partir rumo a Lyon (França), Sion
(Suíça), Luxemburgo, Amesterdão
(Holanda) e Bruxelas.
A Tuna costuma sugerir às associa-
ções portuguesas das cidades que
pretendem visitar, o seu espetáculo.
Se houver acordo, participam em fes-
tas apresentando o seu espetáculo,
“a troco de comer, beber e dormir”
nesse dia.
A Tuna TEUP obteve em novembro
de 2011, o segundo Prémio no En-
contro de Tunas, organizado pela
Azeituna de Braga, o “VXIII Celtas”.
Fundada em 1988, hoje só tem ele-
mentos masculinos, mas já foi mista.
“Durante quinze dias vamos conhe-
cer mundo e também a nossa Comu-
nidade onde ela reside e com quem
temos encontro marcado. Estamos
muito felizes, pois todos nós partimos
de Portugal, mas temos sempre a im-
pressão de chegar a Portugal” tal é o
acolhimento que têm tido, disse ao
LusoJornal “Tónio”, Porta Voz da
Tuna.

lusojornal.com

le 21 février 2012 

João Botelho quer filmar Anne Teresa 
De Keersmaeker a dançar fado
O realizador João Botelho iniciou o
projeto de um novo filme com a co-
reógrafa Anne Teresa De Keersmae-
ker inspirado no fado, género musical
que a criadora pretendeu conhecer
melhor enquanto esteve em Lisboa
durante a Bienal Artista na Cidade.
Contactado pela agência Lusa, o ci-
neasta relatou que este projeto surgiu
de um convite do Festival Temps
d’Images no contexto da Bienal.
“Hoje vou ao ensaio e amanhã vou ao
CCB para ver o espetáculo. Eu adoro
dança”, comentou o realizador que,
nos últimos meses, entre vários pro-
jetos, filmou bailado pela primeira
vez.
João Botelho deverá filmar em se-

tembro e outubro com a coreógrafa
belga, que já mostrou interesse em
conhecer melhor o fado, e apresen-
tará o resultado do projeto em no-
vembro para o Festival Temps
d’Images, em Lisboa.
“Tive já um primeiro encontro com a
coreógrafa para falar sobre o projeto
e disse-me que quer dançar fado.
Ainda não sei se o filme será com ela
ou os bailarinos da companhia dela,
ainda está tudo muito no início”,
disse o realizador, indicando que
levou De Keersmaeker a casas de
fado em Lisboa.
Nos últimos dois meses, João Bo-
telho esteve imerso numa maratona
de projetos, criando três filmes, um

deles também na área da dança, em
resultado de uma encomenda da
Companhia Nacional de Bailado
(CNB), com base na peça musical de
Ravel “La Valse”, com coreografia de
Paulo Ribeiro, e que envolveu ao todo
30 bailarinos da companhia nacio-
nal.
Esta película de vinte minutos foi fil-
mada em Sintra e em Lisboa, entre
outros espaços, no Conservatório Na-
cional, no Teatro Camões e no Teatro
São Carlos, e será exibida ao público
em maio no âmbito da programação
da CNB.
João Botelho também filmou em Mi-
randa do Douro uma película de 50
minutos dedicada a Amadeu Fer-

reira, um dos maiores investigadores
da língua mirandesa, que será exi-
bido em março no Porto, na Casa da
Música, em resultado de uma enco-
menda da Direção Regional de Cul-
tura do Norte.
Outro projeto acabado nos últimos
meses foi um filme de 25 minutos
para Guimarães Capital Europeia da
Cultura 2012 e que se intitula
“Bravo Som dos Tambores”, que
mostra uma muito antiga tradição da
região: durante uma noite, toda a po-
pulação toca tambores e bebe vinho,
num ritual de iniciação de jovens à
vida adulta que culmina no erguer de
um pinheiro de 30 metros de altura,
relatou à Lusa o realizador.

Anne Teresa De Keersmaeker

Lusa / Tiago Petinga
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Passionnée par le fado depuis une
quinzaine d’années, l’artiste belge,
Ana Luisa, avoue avoir commencé
son histoire avec la musique et la
langue portugaise en écoutant les
premiers disques de Madredeus, qui
connaissaient à l’époque un succès
fulgurant partout en Europe. Se pen-
chant de plus près sur leur musique,
elle découvre à la médiathèque de la
ville une certaine Amália Rodrigues
qui va bousculer à jamais ses projets.
«J’ai été fascinée par sa voix et ce
genre de musique. J’ai aussitôt voulu
comprendre les paroles, et très rapi-
dement je mes suis mise à apprendre
le portugais à travers les livres, dic-
tionnaires et Assimil, un éditeur de
méthodes pour autodidactes», ex-
plique-t-elle au LusoJornal.
Séduite par les paroles des chan-
sons, par la poésie portugaise, elle
apprend tellement bien la langue de
Camões qu’elle étonne tout le monde
lorsqu’elle affirme ne pas être portu-
gaise, ni avoir à sa connaissance des
origines lusophones!
Très vite la jeune flamande enchaîne
ses voyages à Lisbonne, savoure les
maisons de fado et tisse des liens
avec les chanteurs et musiciens. Au
début elle choisi de prendre le
pseudo artistique «Ana Luisa», pré-
cisant aussitôt que ce n’est pas son
vrai prénom, et démarre son aventure
en chantant. «Mais un souci aux
poumons m’a obligé d’arrêter le
chant et j’ai opté pour jouer la guitare
classique et depuis 2009 j’accom-
pagne des professionnels dans leurs
concerts».
En 2004 elle enregistre un CD «Fado
Castiço» dans le cadre d’un projet ra-

diophonique destiné à un public qui
ne connaissait pas encore le fado tra-
ditionnel, et qui avait pour but de
parcourir quelques grandes étapes de
l’histoire du fado afin de souligner la
singularité de ce genre musical, tout
en espérant pouvoir faciliter l’accès
des non portugais à la compréhen-
sion de ce qu’est depuis longtemps
le fado portugais - en montrant no-
tamment l’importance de l’improvi-
sation, des poèmes, du rubato et
ainsi de suite.
«J’aime beaucoup le fado tradition-
nel, j’aime aussi le fado de Coimbra
qui ressemble plus à la musique
classique mais sans vraiment l’être,
mais je préfère de loin le fado de Lis-
bonne. Je peux passer des heures à
écouter du fado sans me lasser».
Mais bien que le fado accapare une
grosse partie de son temps, Ana
Luisa passe actuellement son docto-

rat de philosophie du Moyen Age à
l’Université flamande de Bruxelles et
elle se rend également à Paris toutes
les semaines à la Sorbonne pour per-
fectionner ses études.
Avec un agenda plus que chargé, Ana
Luisa est de plus en plus sollicitée
par la Communauté portugaise. De-
puis l’année dernière elle joue deux
fois par mois au restaurant «O Tasco»
dans la capitale belge et elle se rend
régulièrement au Pays Bas ou au
Luxembourg, avec des chanteurs lo-
caux ou venus du Portugal.
Inspirée essentiellement par Amália
Rodrigues, elle cite d’autres noms
qu’elle apprécie comme Alfredo Mar-
ceneiro, Beatriz da Conceição, Antó-
nio Rocha, Fernando Maurício, João
Escada ou encore Alfredo Barros.
Ana Luisa continue à aller à Lisbonne
pour se ressourcer musicalement.
«Je n’y vais pas forcément pour jouer,

car sur place ils ne manquent pas de
musiciens talentueux, bien meilleurs
que moi. Il y a encore tellement à
faire avec la guitare, j’ai encore des
techniques à apprendre», avoue-t-
elle au LusoJornal.
Bien que le cercle de fado se soit dé-
veloppé en Belgique, Ana Luisa re-
connait que le niveau est loin du
Portugal ou même de la France où il
y a beaucoup plus de chanteurs et
des musiciens. «Ici il manque sur-
tout des musiciens, mais grâce à Ma-
riza, Cristina Branco, Mísia et
d’autres encore, le fado s’est intro-
duit facilement et a réussi à se faire
une place ici». Précisément un de
ses buts annoncés c’est d’introduire
le fado dans les Auditoriums du pays.
Par exemple, le 31 mars prochain
Ana Luisa sera à l’Auditorium de
Gent pour accompagner João Escada
et Maria da Saudade.

Ana Luisa, belge et fadiste dans l’âme
Passionnée par le fado

Concerto de
Cravo e órgão 
positivo

A Embaixada de Portugal na Bélgica
organizou um concerto de cravo e
órgão positivo “Filigranas”, na Em-
baixada de Portugal, em Bruxelas,
no passado dia 2 de fevereiro, com
obras dos compositores Frei Jacinto
do Sacramento, Carlos Seixas, Fran-
cisco Xavier Baptista, Sousa Car-
valho, Domenico Scarlatti, Alexandre
de Rey Colaço, Ruy Coelho, Óscar da
Silva e Alfredo Keil, executadas pelo
Duo Affectus, com as solistas Maria
de Lourdes Alves e Sónia Ferro.
O concerto foi organizado pela Em-
baixada de Portugal em Bruxelas,
com o apoio do Instituto Camões e
do Banque BCP.

Jazz português no
Théâtre Marni

A Embaixada de Portugal na Bélgica
organiza um concerto de jazz no
Théâtre Marni, rue de Vergnies 25,
em Bruxelas, no dia 22 de fevereiro,
às 20h00, com os músicos Carlos
Bica (contrabaixo) e João Paulo
(piano). O evento foi organizado pela
Embaixada de Portugal com o apoio
do Instituto Camões e do Banque
BCP.
Carlos Bica e João Paulo são dois
nomes incontornáveis quando se fala
de jazz português. A colaboração
entre os dois músicos já conta mais
de uma década, com inúmeras co-
laborações em projetos liderados por
ambos. Prova desta longa amizade
musical são os CD’s “White Works –
João Paulo plays Carlos Bica” (eleito
pela crítica especializada em Portu-
gal como o melhor CD de jazz nacio-
nal em 2009) e “Matéria-Prima”
(distinguido com o Prémio Carlos Pa-
redes 2011).
João Paulo é um dos grandes músi-
cos portugueses. Personalidade atí-
pica, é de uma grande inde-
pendência musical, com uma car-
reira com mais de 20 anos. En-
quanto adolescente explorou o jazz e
acompanhou alguns Americanos de
passagem por Portugal. Depois re-
gressou aos seus primeiros amores:
a música clássica, mas parou a car-
reira para estudar em Paris. Regres-
sou a Portugal sete anos depois,
pelas mãos do pianista Mário La-
ginha que lhe propões de fazer ar-
ranjos para Vitorino. Desde então
mora em Lisboa.

em
síntese Par Clara Teixeira

Trois auteurs portugais présentés à Bruxelles
Le 16 février dernier a eu lieu à
Bruxelles une soirée au cours de la-
quelle Annelies Beck s’est entretenue
avec trois voix intrigantes du Portu-
gal, des représentants d’une remar-
quable génération de jeunes auteurs
portugais: Pedro Rosa Mendes, Dulce
Maria Cardoso et José Luís Peixoto.
L’évènement a eu lieu à la Maison In-
ternationale des Littératures Passa
Porta, organisé par Het beschrijf, En-
trez Lire en coopération avec l’Am-
bassade du Portugal, avec le soutien
de l’Instituto Camões et de la Banque
BCP.
«Nés aux temps où le Portugal pos-
sédait encore des colonies, leurs œu-
vres abondamment traduites et
souvent laurées brossent les portraits
des vies vécues – ou encore à vivre –
par les générations passées ou
contemporaines. Et cela pénètre
jusqu’à la moelle des os» disait le
programme, au même temps qu’an-
nonçait Pedro Rosa Mendes, Dulce
Maria Cardoso et José Luís Peixoto
comme «les successeurs de José Sa-
ramago, António Lobo Antunes,…».
Pedro Rosa Mendes est journaliste et
écrivain. Sa carrière de journaliste a
commencé au Jornal de Coimbra, et
il est ensuite passé par Público et
Visão, avant d’être le correspondant

de Lusa au Timor et à Paris.
En tant qu’écrivain, «Baía dos Tigres»
(Dom Quixote, 1999), Prix Pen Club
du Roman, traduit et édité dans plu-
sieurs pays, ainsi que «Peregrinação

de Enmanuel Jhesus» (ed. Dom Qui-
xote, 2010), ce sont ses deux romans
les plus connus.
Il lui aura suffit de deux ans et de
deux romans à Dulce Maria Cardoso

pour surprendre la critique et imposer
son style: «Cœurs», en 2005, et «Les
Anges, Violeta», en 2006.
Peu après sa naissance, Maria Dulce
Cardoso quitte le Portugal pour l’An-
gola, avant d’y être rapatriée suite aux
guerres coloniales. Elle vit au-
jourd’hui à Lisbonne, où elle écrit des
histoires à mi-chemin entre polar et
œuvres réalistes. Dulce Maria Car-
doso surprend aussi par sa manière
d'écrire: son second livre se compose
d’une seule et unique phrase de 392
pages, sans que le lecteur ne s’en
trouve déstabilisé. Une plume singu-
lière, qui renouvelle la littérature à sa
façon.
Enfin, José Luís Peixoto est déjà un
des plus grands écrivains portugais
du début du XXIème siècle. Il a été
enseignant au Portugal et au Cap
Vert, a écrit de la poésie, du théâtre
et des romans et a reçu plusieurs
prix: Prix des jeunes Créateurs en
1997, 1998 et 2000, prix José Sa-
ramago pour «Nenhum Olhar». Ses
livres sont publiés dans une soixan-
taine de pays (traduits dans 20
langues). «Livro», publié en 2010,
parle de l’émigration portugaise vers
la France.
Introduction de la soirée a été faite
par Harrie Lemmens.

le 21 février 2012

Ana Luisa

Matthieu Melcot

Pedro Rosa Mendes

Lusa / Mário Cruz

O LusoJornal, de mãos 
dadas com a cultura



13Gastronomia

Jorge Tavares da Silva edite un livre de recettes
belgo-françaises de Jeannette Davery

Jorge Tavares da Silva vient de présen-
ter à Bruxelles, son livre de cuisine
bourgeoise belgo-française de la
deuxième moitié du XXème siècle, in-
titulé «Les recettes de Jeannette Da-
very - Pourquoi pas?»
234 Pages et multiples recettes illus-
trées par Jean Cabrera, dont l’origina-
lité et le talent contribuent au succès
de ce livre, sont ainsi commentées par
l’écrivain portugais qui explique ce
que c’était l’hebdomadaire «Pourquoi
pas?» et le pourquoi de sa démarche.
«Je me suis penché sur les recettes de
Jeannette Davery pendant deux ans
afin d’écrire ce livre. Ce type de cui-
sine que les ménagères avaient pour
habitude de faire, avec des méthodes
de cuisson bien spécifiques, devenue
obsolète revient peu à peu à la mode»,
explique Tavares da Silva. En effet
selon l’auteur, une cuisine à l’opposé
de la cuisine actuelle, les plats étaient
très mijotés à l’époque. «Les cuisi-
nières préparaient beaucoup de pâtés
et terrines ainsi que la fameuse vo-
laille farcie».
Jeannette Davery, française, était ma-
riée à un belge. «Je n’ai pas eu l’oc-
casion de la rencontrer, mais en la
lisant et en parlant à diverses per-
sonnes qui l’ont bien connue, j’ai le
sentiment d’avoir saisi le person-
nage», déclare-t-il.
Quelques amis, des relations l’ayant
côtoyée et certains de ses descen-
dants l’ont aidé à affiner son portrait.
«Personnalité structurée comme les
matriochkas, ces poupées gigognes
du folklore russe, écrivain, mère de fa-
mille, journaliste, bien française en

Belgique, femme libre et libérée, épi-
curienne, gastronome cultivée, mon-
daine au langage châtié, cuisinière
hors pair, elle répondait à plusieurs
patronymes», dit-il au LusoJornal.
Le gros de son travail reste cependant
le recueil de recettes dans le «Pour-
quoi Pas?», florilège de la cuisine
bourgeoise en vogue dans la deuxième
moitié du XXe siècle.
Méthodiquement, elle présente ses
chroniques, semaine après semaine,
recettes et conseils pratiques aux fi-
dèles de l’hebdomadaire. Ainsi dans
ce livre vous trouverez des références
à la cuisine traditionnelle de Belgique
et de France ainsi que la perspective
particulièrement cosmopolite de l’au-
teure à travers l’emploi de produits et
ingrédients à l’époque exotiques qui
n’est plus le cas maintenant.
Amoureux de la cuisine, Jorge Tavares
da Silva avoue que cet amour lui a été
transmis de sa famille. «Mon arrière

grand oncle était fondateur de la so-
ciété portugaise de gastronomie, avant
guerre. Nous avions pour habitude de
bien manger à la maison, mais en de-
hors du ‘Bacalhau à Brás’ ou encore
du ‘Bacalhau à Gomes de Sá’, ma re-
cette portugaise préférée qu’on ne voit
nul part dans les restaurants, ce sont
les pommes de terres farineuses
cuites à l’eau que l’on mange avec de
l’huile d’olive et du gros sel et rien
d’autre»!
Tavares da Silva précise bien qu’il
n’est pas spécialiste en cuisine. «Cela
me plaît c’est tout». Quand ses amis
lui suggèrent d’ouvrir un resto, il se
contente de répondre «ce n’est pas
parce que j’aime faire l’amour que je
vais ouvrir un bordel»!
Né en 1945 au Portugal il étudie à
Lisbonne et développe très tôt des
contacts dans les milieux antifascistes
étudiants. Militant actif dans un mou-
vement radical d’extrême gauche il

quittera clandestinement le Portugal
pour s’installer en Belgique où il de-
mandera la protection de l’Etat belge
et de l’ONU. Après la Révolution de
1974 il retrouve ses documents na-
tionaux et reste en Belgique sans dis-
continuer. «Bien que je sois resté en
Belgique je n’ai jamais renoncé à mon
identité portugaise. J’y vais souvent
rendre visite à mon fils et au reste de
la famille».
Linguiste de formation, de langue ma-
ternelle portugaise, polyglotte, il tra-
vaille dans divers secteurs,
notamment comme architecte d’inté-
rieurs indépendant dans les années
80, et comme traducteur dans les
plus grandes maisons de traduction
du pays. Il intègre comme linguiste,
en 1992, le Département Portugais
de traduction au Secrétariat général
du Conseil de l’Union européenne. En
2002 il est nommé chef du service
Publications, Documentation de l’Ins-
titution, assumant les fonctions édito-
riales du Secrétariat général du
Conseil. À ce titre, il fait partie du Co-
mité éditorial de l’édition non com-
merciale de 2006 du livre de prestige
sur l’histoire de l’Europe et dirige la
recherche iconographique et tout le
processus éditorial.
Parallèlement à sa carrière profession-
nelle, il a mené des activités d’écri-
ture, de recherche et de conférencier,
en portugais, français et italien, sur
ses sujets de prédilection: l’histoire de
la cuisine et de l’alimentation, l’Eu-
rope, les liens entre la Belgique et le
Portugal, la mer et la navigation an-
cienne, notamment.
Il a publié divers articles et livres, dont
«La Cuisine Portugaise de Tradition

Populaire» en 1991, Couronné par le
prix national portugais de la Confrérie
gastronomique; «Bussaco – Palace
Hôtel», en 1997, Histoire d’un monu-
ment national portugais, de son envi-
ronnement et de son exploitation
hôtelière. «O Garfo e a Caneta», titre
de la chronique mensuelle du journal
régional portugais «Maré Alta/Costa a
Costa» en Algarve, depuis 2001.
Considérations sur la cuisine et ses ra-
cines religieuses, politiques et so-
ciales.
Jorge Tavares da Silva est également
membre de l’association «Honesta Vo-
luptate» (Société des Amis de Jean-
Louis Flandrin) à Paris. Membre aussi
de l’association portugaise d’histoire
de la cuisine et de l’alimentation «A
Idade dos sabores», à Lisbonne, puis
membre de l’association française
«Mémoire et patrimoine des Terre-
neuvas» à Saint Malo. Plusieurs arti-
cles publiés en français et en
portugais, dans les domaines susmen-
tionnés.
Bien qu’il se définisse en tant que
cuisinier dilettante, il avoue être diffi-
cile en cuisine. «D’ailleurs au moment
où je vous parle, je suis en train de
préparer à l’avance dans une marmite,
une recette de ma mère, avec des
saussices et du chou ébouillantés
avec un peu de cannelle, agrémentés
de chorizo. Puis lorsque mes amis ar-
riveront, je réchaufferai avant de servir
car c’est meilleur», explique-t-il sou-
riant.
Pour ceux qui voudront rencontrer Ta-
vares da Silva et connaître son œuvre,
il sera présent du 1er au 5 mars pro-
chains, à la Foire du Livre de
Bruxelles.

Cuisine bourgeoise belgo-française de la deuxième moitié du XXème siècle

Par Clara Teixeira

le 21 février 2012 
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Maximiliano de
Habsburgo e 
Carlota da Bélgica
escrevem Memórias 
da Madeira

“Memórias da minha vida. Um In-
verno na Madeira”, é o título do livro
escrito a duas mãos, pelo Arquiduque
Maximiliano de Habsburgo e sua
mulher, Carlota da Bélgica, agora
numa primeira tradução portuguesa
da responsabilidade de Duarte Men-
donça, investigador madeirense que
para a publicação desta obra tam-
bém consultou a imprensa regional
reportada à segunda metade do sé-
culo XIX.
Os arquiduques visitaram a Madeira
por duas vezes, tendo então obser-
vado com particular minúcia e inte-
resse (o Arquiduque Maximiliano de
forma mais poética; e sua esposa de
olhar mais crítico) o Funchal e arre-
dores com destaque para alguns epi-
sódios nunca antes relatados.
O que se pode ler neste livro, dá a
conhecer a identidade de duas per-
sonalidades marcantes na sua época,
cultas, oriundas da família dos Habs-
burgos, com especiais laços na Ma-
deira. 

lusojornal.com

Jorge Tavares da Silva avec l’illustrateur Jean Cabrera

DR
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A equipa Sky dominou completa-
mente a 38ª edição da Volta ao Al-
garve, que teve lugar na semana
passada, ganhando a geral individual
por intermédio de Richie Porte, a
classificação coletiva, os pontos atra-
vés de Edvald Boasson Hagen e três
das cinco etapas. Mas a Bélgica tam-
bém esteve em destaque na prova
com três equipas em competição e
com uma vitória de Gianni Meersman
na primeira etapa, vestindo a cami-
sola amarela da corrida.
A Sky confirmou hoje a supremacia,
conquistando o último contrarrelógio
de 25,8 quilómetros, entre Lagoa e
Portimão, graças ao tempo-canhão do
britânico Bradley Wiggins, que cum-
priu o exercício indivividual em
32m48s, à média de 47,195 km/h.
Com o mesmo tempo, na segunda po-
sição, ficou o campeão do mundo da
especialidade, o alemão Tony Martin
(Omega Pharma-QuickStep). O aus-
traliano Richie Porte foi o terceiro
classificado no contrarrelógio, garan-
tindo a camisola amarela.
Logo na primeira etapa belga Gianni
Meersman, da Lotto-Belisol, venceu
ao sprint em Albufeira e tornou-se o
primeiro líder na prova. Na tirada de
151 quilómetros, com partida na
praia de Dunas Douradas, em Alman-

cil, Gianni Meersman bateu na ponta
final o também belga Greg van Aver-
maet, da BMC e o dinamarquês Matti
Brechell, da Rabobank, segundo e
terceiro respetivamente. Meersan
completou o percurso em 4:02.17
horas, à média de 37 km/hora.
Gianni Meersman contrariou as suas
características ao vencer uma pri-
meira etapa marcada pelo domínio
belga, com sete corredores nos pri-
meiros 15 postos.
Sem Philippe Gilbert, vencedor do
ano passado em Albufeira, Gianni
Meersman, de 26 anos, resistiu aos
ataques do compatriota Greg Van

Avermaet e do dinamarquês Matti
Breschel para se coroar na primeira
etapa da 38ª edição. “Sou um pun-
cher, não um sprinter”, disse à che-
gada, feliz por ter aguentado os
sucessivos ataques, entre os quais os
dos Portugueses Tiago Machado (Ra-
dioShack) e Rui Costa (Movistar), sé-
timo classificado.
Numa chegada com uma inclinação
ligeira nos metros finais, do pelotão
saltaram alguns dos grandes nomes
da Volta ao Algarve, como Nicolas
Roche (Ag2R) ou Edvald Boasson
Hagen (Sky), mas foram os belgas,
habituados aos carrosséis das clássi-

cas, a dominar os primeiros postos de
uma etapa que terminou com mais de
meia hora de atraso relativamente ao
horário previsto.
No primeiro lugar do pódio final da
corrida ficou então Richie Porte, Aus-
traliano (Sky) 19:02.43 horas, se-
guido de Tony Martin, Alemão
(Omega Pharma-Quickstep) a 37 se-
gundos e de Bradley Wiggins, Inglês
(Sky) a 44.
Nos 10 primeiros lugares ficaram dois
belgas: Jurgen Van Den Broeck (Lotto
Belisol) foi 4° e Gianni Meersman
(Lotto-Belisol) foi 10°. De destacar
também o 5° lugar de Rui Costa (Mo-
vistar) e o 6° de Tiago Machado (Ra-
dioShack), dois corredores que devem
participar na próxima Volta à França.
Por equipas: 1° Sky (Grã-Bretanha),
2° Lotto-Belisol (Bélgica) e 3° Vacan-
soleil (Holanda). Para além da Lotto-
Belisol, participaram na prova as
equipas belgas Omega Pharma-
Quickstep e Topsport Vlaanderen-
Mercator.
A Efapel-Glassdrive foi a equipa lusa
que mais se destacou, conseguindo
levar ao pódio Sérgio Sousa, melhor
trepador, e Raul Alarcón, primeiro nas
metas volantes.
Destaque-se ainda que o belga Niels
Wytinck (An Post Sean Kelly) ficou
em segundo lugar na classificação
das Metas Volantes.

Belgas em destaque na 38° Volta ao Algarve
Gianni Meersman venceu a primeira etapa e foi o primeiro de amarelo

em
síntese

O Porto continua isolado no primeiro
lugar do Campeonato da primeira di-
visão da Federação Trabalhista de
Futebol, com 34 pontos e menos um
jogo do que o segundo classificado,
o Aksehir, que tem 27 pontos, mas
tem os jogos em dia.
Nas últimas semanas o Campeonato
ficou “desorganizado” devido aos
muitos jogos em atraso das equipas
em competição. Há equipas com
menos cinco jogos, como é o caso,
por exemplo do Milli Genclik, uma
equipa habituada aos lugares cimei-
ros. O Alma-Benfica também tem
dois jogos em atraso. É difícil ver
claro num Campeonato com muitos
jogos em atraso, pelo que cada

equipa joga por si. No próximo dia 26
de fevereiro, o Porto vai jogar preci-
samente contra o Milli Genclik (às
13h00), o Vila Real vai defrontar o
Sonatrach (12h00) e o Cad Ixelles
defronta o Alma-Benfica (11h00) no
dérbi português.
Também na segunda divisão há mui-
tos jogos em atraso, mas o Bele-
nenses, mesmo com dois jogos a
menos, é o líder incontestável do
Campeonato com mais equipas por-
tuguesas: Belenenses, Beira Alta,
Campomaiorense, Vimieirense, Sezu-
rense e Penalva. Mais de metade das
equipas deste Campeonato são por-
tuguesas.
Não é raro haver encontros entre
equipas portuguesas. No dia 26 de
fevereiro, o Campomaiorense de-

fronta o Belenenses (15h00), o Se-
zurense defronta o Beira Alta
(12h45) e o Penalva vai jogar contra
o Blue Legend (15h00).
Na 4° divisão A, o líder também é o
Vila Real, com 33 pontos, mas com
três jogos em atraso, pelo que está
numa posição confortável. O Vila
Real joga no dia 26 contra o Charle-
magne, que está na cauda da classi-
ficação.
Todos os jogos em atraso devem ser
jogados até dia 6 de maio, data do
fim dos Campeonatos.
Destaque-se também que o Bele-
nenses (da segunda divisão) está nas
Meias finais da Taça Vandenbroeck e
joga no dia 18 de março face ao Milli
Genclik (da primeira divisão). Se gan-
har vai à final, que se realiza no dia

18 de maio. Este ano, o Porto não
fará a tão aspirada “dobradinha”.
No Campeonato da ABSSA, há
menos jogos em atraso. O Portugal
FC é a equipa melhor classificada,
em 4° lugar, com 34 pontos. Na úl-
tima jornada ganhou (5-1) à Coin du
Balai FC.
Também na BXL Euroleague, a
equipa portuguesa tem feito um bom
percurso encontrando-se atualmente
na 7° posição da tabela o que lhe dá
entrada direta na play-off-final. Mas
também neste Campeonato há jogos
em atraso e é difícil analisar a situa-
ção do Portugal Brussels Football
Club. Os dois últimos jogos contra a
Espanha e o reino Unido foram adia-
dos, mas Portugal ganhou à Bélgica
(5-1) e à Bulgária (1-0).

Por Manuel Martins

le 21 février 2012

Portugal discute qualificação com Noruega,
República Checa e Bélgica

Futebol: Euro2012 sub-19 (fem)

A Seleção portuguesa de futebol fe-
minino sub-19 vai disputar o apura-
mento para o Europeu da categoria
juntamente com as congéneres da
Noruega, República Checa e Bélgica.
A segunda fase de apuramento para
a fase final do Euro2012, a disputar
na Turquia de 2 a 12 de julho, junta
24 equipas, distribuídas por seis gru-
pos.

De acordo com a UEFA, o anfitrião
dos jogos do grupo, que devem ser
disputados entre 31 de março e 5 de
abril, será decidido posteriormente.
Os seis vencedores dos grupos e os
segundos classificados com melhor
registo contra os primeiro e terceiro
classificados do respetivo agrupa-
mento, juntam-se à anfitriã Turquia
na fase final.

Portugal garantiu presença na se-
gunda fase de apuramento, depois
de ter terminado na segunda posição
o grupo 2 do mini-torneio, que dis-
putou juntamente com as seleções
da República da Irlanda, Hungria e
Israel.
Grupos de apuramento:
Grupo 1: Noruega, República Checa,
Bélgica e Portugal.

Grupo 2: Alemanha, Suécia, Polónia
e Irlanda do Norte.
Grupo 3: França, Islândia, Roménia
e Holanda.
Grupo 4: Dinamarca, República da
Irlanda, Suíça e Sérvia.
Grupo 5: Espanha, Escócia, Itália e
Rússia.
Grupo 6: Inglaterra, Áustria, Finlân-
dia e País de Gales.

Porto líder isolado do Campeonato da FTF
Futebol

Por Carlos Pereira

Futebol: 
Classificações

CLASSIFICAÇÃO

1° Porto

2° Aksehir

3° la Louve

4° Alma Ben.

5° Bayram.

6° Vila Real

7° Milli 

8° Sonat.

9° Cad Ix.

10° FCAB 

11° Oasis 

34

27

25

23

19

18

17

15

13

11

11

FTF 1ª Divisão

CLASSIFICAÇÃO

1° Lorrai. FC1

2° Bru.Briti. R1

3° Portugal FC

4° Forestoi. JS

5° Irelan. FC1

6° Tourin. FC1

7° Jef. Country

8° C. du B. FC

9° Brus.LTC1

10° N. I.FC1

11° Manz. FC

12° Fore. SC.

13° Et.Champ.

14° St G.RCS2

36

36

34

34

30

27

26

25

20

17

13

12

12

8

ABSSA 1ª Divisão

CLASSIFICAÇÃO

1° Belenen.

2° Tunisia SP

3° Beira Al.

4° Campom.

5° Vimieire.

6° Reds Unit.

7° Sezure.

8° Penalva

9° Blue Lege.

10° Turk. Un.

39

31

30

26

25

23

16

12

4

3

FTF 2ª Divisão

CLASSIFICAÇÃO

1° Vila Re.

2° Bou. M.

3° Ent L. Louve

4° Capita.

5° Nahda 96

6° Los Extra.

7° Eendra. 

8° Bienv.

9° Charle.

10° R. Eveil

33

28

28

26

20

16

16

9

9

8

FTF 4ª Divisão A

CLASSIFICAÇÃO

1° Milanello

2° New An.

3° Olym. Bxl 

4° U Marolle.

5° Os Lus.
6° Belenen.
7° Hellas
8° Postiers

36

29

29

20

15

13

13

7

FTF 4ª Divisão B

CLASSIFICAÇÃO

1° Wisla FC

2° Wolu-Stani.

3° Amic.Spor.

4° Boavista FC

5° St. Jos. EE

6° Chev. Sch.

7° Ger. CSA

8° Ent.RACB1

9° Hermés FC

10° Sui. RUS

11° Le Cl. CS

12° Pant. FC

13° P. Amic.

14° Ch. Kape.

40

37

31

26

25

25

25

24

24

22

20

15

10

8

ABSSA 3ª Divisão C

CLASSIFICAÇÃO

1° Picardie A.

2° Ecu. FC2

3° St. Pen. 2

4° C.Forest. 2

5° Camp. SC

6° Ch.Kapell.

7° Lorra. FC5

8° Anc. Sc.R2

9° Bru. Brit.

10° Irla. FC6

11° Che.SC3

12° Pang. FC.

40

31

28

28

27

22

19

14

12

9

8

2

ABSSA 6ª Divisão F

* (- 1 jogo)

*

*
**

****
*

***
***

***
***

*****

* (- 1 jogo)

**

**

**

***

**
***

*
*

***
****

****

**
***

****

***
*

* (- 1 jogo)

* (- 1 jogo)

* (- 1 jogo)

* (- 1 jogo)

* (- 1 jogo)
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*

*

*
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*
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*

*
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*

*
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*
*

*

Gianni Meersman ganhou a primeira etapa

Lusa / Mélanie Maps



15Tempo livre

em
síntese

Destaques da SIC
internacional
Querida Júlia

Querida Júlia é o nome da grande
aposta para a sua companhia das
manhãs na SIC Internacional.
Neste novo formato, Júlia Pinheiro
procura retratar factos da atuali-
dade, contendo em si rubricas diá-
rias, tendo uma vez mais a
presença da querida Ana Marques,
Cláudio Ramos e do já nosso
conhecido jornalista Hernâni Car-
valho.
Nada melhor para celebrar o re-
gresso de Júlia Pinheiro à SIC Inter-
nacional, do que com esta nova
aposta!
De segunda a sexta-feira, às 11h00
(hora belga), na SIC Internacional.

Conversas 
improváveis

Nesta série de cinco programas
mensais a SIC e a Revista Invest
juntam à conversa duas figuras in-
contornáveis do panorama nacio-
nal.
Estas conversas são moderadas
pelos jornalistas da SIC, Anselmo
Crespo e Bernardo Ferrão e são
gravadas num ambiente mais infor-
mal, de sala e com um público a
assistir. Uma iniciativa da Revista
Invest e da SIC, em parceria com a
Câmara Municipal de Leiria.
Todos os meses à conversa, duas
personalidades… improváveis do
nosso país.
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SOPA DE LETRAS

Descubra as palavras Carnaval

9

Nível : Médio

Bombos

Brasil

Brincadeira

Cabecudo

Careto

Desfile

Disfarce

Entrude

Fantasia

Feriado

Festa

Gigantone

Máscara

Quaresma

Serpentina

4

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

LJBe 067

PUBPUB

le 21 février 2012 

PUB

Rir faz bem

Após a operação:

- Doutor, eu até compreendo que
vocês se vistam de branco, mas...
porquê essa luz branca tão forte?

- Meu filho, eu sou São Pedro!

Como se diz cabelo sujo em
chinês?
Chen chan pô.

O miúdo entra na igreja com a
mãe, vê muitas velas acesas
diante de Santo António e diz:
- Mãe, ele faz anos hoje?

Qual é o contrário de Skate?
Molhei-te!

Por que é que o elefante não
arde?
Porque já é cinza.



PUB


