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02 Opinião

Chefs Abroad
traz gastronomia
portuguesa a
Bruxelas

A primeira edição de 2012 do projeto
Chefs Abroad decorre em Bruxelas
de 17 a 25 de março e visa a dina-
mização internacional da gastrono-
mia portuguesa. A capital belga
acolhe os chefes Igor Martinho e
Pedro Mendes, bem como as mar-
cas Carnalentejana, Paulo Laureano
Vinus, Casa Alexandre Relvas, Duo-
rum e JP Ramos, Quinta de Lemos,
Salmarim e a Ilhamar.
A estreia desta iniciativa decorreu
precisamente nesta cidade em no-
vembro de 2011 e foi um sucesso
para as marcas envolvidas, que
constataram resultados concretos,
como a marca Carnalentejana que
passou a ser comercializada no mer-
cado belga, ou a Paulo Laureano
Vinus que aumentou a sua quota de
vendas neste mercado.
A Chefs Abroad, um projeto pioneiro
e estratégico, desenvolvido em par-
ceria pela Chefs Agency, agência de
marketing gastronómico que se de-
dica à representação de chefs e de
produtos de gastronomia, e a Brand-
scape, agência de lifestyle creativity,
é o novo veículo para a internaciona-
lização das marcas portuguesas na
área da gastronomia. Com canais in-
ternacionais estabelecidos para esta
área, a Chefs Abroad apresenta, co-
munica e dinamiza pontes comer-
ciais para os produtos, produtores e
marcas nacionais, recorrendo aos
chefes que melhor os representam,
através do contacto direto, degusta-
ção ou experimentação. As próximas
edições previstas vão decorrer nos
EUA, Canadá e Brasil, sendo que
China e Angola estão em planea-
mento.
Próximas ações:
No dia 22 de março, no The Sol Ar
Store: degustação de cacau com pe-
tiscos portugueses e prova de vinhos.
Restaurante Papillon: produção de
pizzas com gosto português.
No dia 23 de março, na Feira Good
Food: demonstrações de cozinha
com produtos portugueses e harmo-
nização com vinhos em degustação.
No Atelier Éric Boschman: atelier de
cozinha e atelier de prova com de-
gustação de vinhos.
No dia 24 de março, na Feira Good
Food: showcooking com degustação.
No dia 25 de março, demonstrações
de cozinha com produtos portu-
gueses e harmonização com vinhos
em degustação.

le 20 mars 2012

Para o Prof. Davide Torsello, “a corrup-
ção é o abuso do poder público para
obter ganhos privados”, e segundo ele,
“a corrupção é uma praga sempre pre-
sente ao longo da história”.
De facto, a corrupção é um mal bem
antigo e epidémico. As primeiras leis
contra a corrupção foram promulgadas
em 2300 a.C. pelo Rei Urukagina da
Mesopotâmia para, segundo ele, “tor-
nar a página sobre um passado de in-
justiça”.
Está difundida na opinião pública, de
uma maneira geral, a ideia de que os
ricos e poderosos se subtraem assaz
facilmente à justiça. Exemplos destes
também já se encontravam na antigui-
dade se nos recordarmos que em 115
a.C. o Rei de Numídia comprou os Se-
nadores romanos para não interferirem
nas suas ações militares expansionis-
tas e que Cristóvão Colombo lamen-
tou-se dizendo que “quem possede
ouro é dono e senhor de ter tudo o que
deseja”.
Será verdadeiramente impossível de-
belar este mal que assola e corrói as
nossas sociedades?
De que se depende para tal?
Nos últimos anos, a ciência dedicou-
se ao estudo da corrupção descre-
vendo em pormenor as suas raízes e
propondo algumas terapias para lhe
por cobro.
Assim, num estudo ocorrido em 2009
conduzido pelos Profs. Joris Lammers,
Diederik Stapel e Adam Galinsky pu-
blicado na revista “Psychological
Science” constataram-se os seguintes
factos face à corrupção:
1) Os ricos e poderosos eram hipercrí-
ticos em relação aos outros de classe

inferior e eram indulgentes com os da
sua própria classe;
2) Quem detém o poder não só abusa
do sistema como se arroga o direito de
o fazer;
3) O poderoso possui o culto da pró-
pria personalidade, pode permitir-se
determinados atos porque detém a
força, um elevado estatuto social e daí
sentir-se legitimado a transgredir as
leis e a moral. Em suma, como diz um

provérbio latino-americano “Para os
meus amigos tudo, para os meus ini-
migos nada, para os outros basta a
lei”.
Num outro estudo realizado nos EUA
sobre casos de corrupção envolvendo
grandes empresas, constatou-se que a
palavra de ordem era: “Negócios são
negócios”. Esta ideia pode explicar em
parte o porquê da corrupção se propa-
gar indiscriminadamente: quem en-

gana não se sente culpado e, como tal,
é o primeiro a não fazer autocrítica ou
seja, se mesmo os indiciados de cor-
rupção - alguns já julgados e condena-
dos por tais delitos - não têm a
perceção dos erros cometidos e dos
crimes que tais atos acarretam, o que
se pode mudar nesta praxis onde as
pessoas não têm consciência do seu
agir?
Vários estudos indicam que quanto
mais alto é o nível da corrupção de um
país, menor é a sua competitividade
nos mercados internacionais. No ín-
dice global do “World Economic
Fórum”, os primeiros cinco países
mais competitivos, Suíça, EUA, Sin-
gapura, Suécia e Dinamarca, são tam-
bém os primeiros na classificação da
“Transparência Internacional”. Nações
como a Indonésia e a Colômbia por
exemplo, são considerados pouco
competitivos e muito corruptos. Um
país corrupto desencoraja o investi-
mento de capital estrangeiro: esta im-
plicação faz-se sentir na ciência, na
inovação, no sentimento de insegu-
rança, etc. Este tipo de crime provoca
uma baixa autoestima na população e
por vezes pode conduzir mesmo à
perda da liberdade.
Segundo Maria Gonzales de Assis do
Banco Mundial, “a vontade política é
uma condição essencial para criar sis-
temas transparentes e responsáveis,
bem diferentes dos que procuram so-
mente limitar a corrupção, mas para
tal, é necessário de facto, uma forte
vontade política”.
“Tudo o que é necessário para o triunfo
do mal, é que os homens bons não
façam nada” diz Edmund Burke.

A corrupção – Flagelo da sociedade

Crónica de opinião
António Manuel Pereira
da Costa Pinto
Lic. Ciências Sociais - 
Sociologia

belgica@lusojornal.com
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04 Política

lusojornal.com

Alfredo Sousa de Jesus é o Delegado
do PSD Bruxelas ao 34° Congresso
nacional do PSD que vai ter lugar nos
próximos dias 23, 24 e 25 de março,
em Lisboa.
O Congresso realiza-se na Sala Tejo
do Pavilhão Atlântico e o PSD Bruxe-
las subscreve uma “Proposta Temá-
tica” apresentada por várias Secções
do PSD da Emigração e que vai ser
defendida no Congresso pelo Depu-
tado social-democrata eleito pelo cír-
culo eleitoral da Europa, Carlos
Gonçalves.
A proposta, intitulada “Comunidades
Portuguesas - Uma oportunidade
para Portugal” começa por dizer que
“as Comunidades portuguesas resi-
dentes no estrangeiro não correspon-
dem hoje em dia à imagem que,
erradamente, ainda persiste em al-
guns setores da sociedade portu-
guesa. A imagem da ‘mala de cartão’
que muitos ainda têm das Comuni-
dades portuguesas para além de ser
injusta não tem permitido uma cor-
reta avaliação do potencial que elas
inserem não tendo, assim, sido apro-
veitadas para bem de Portugal”.
Alegando que o país “vive uma situa-
ção económica e social difícil resul-
tado de erros de governação
sobejamente conhecidos”, a pro-
posta do PSD da Emigração afirma
que “compete ao PSD e em particu-
lar às suas estruturas da emigração
evidenciar que Portugal tem nas suas
Comunidades espalhadas por esse
Mundo fora grandes exemplos de su-
cesso e integração positiva nas socie-
dades de acolhimento. Exemplos que
têm de ser compreendidos, aprovei-
tados e recompensados aqui em Por-
tugal, através de uma verdadeira
política para as Comunidades portu-
guesas que seja capaz de as recon-
hecer como uma janela de
enriquecimento e de oportunidades

para o nosso país”.
Carlos Gonçalves vai defender no
Congresso que “é importante retirar
proveito das redes empresariais por-
tuguesas no estrangeiro” e que “Por-
tugal tem vivido nos últimos anos
uma situação de aumento da sua
emigração, fruto da crise económica
que afeta o país, sendo muitos os
nossos compatriotas que continuam
a procurar no estrangeiro melhores
condições de vida”.
“Os problemas que enfrentam hoje,
estes Portugueses, são diferentes da-
queles que enfrentaram as primeiras
gerações de emigrantes tal como são
também diferentes os desafios que
se colocam ao Estado. Problemas
como o desemprego, como a explo-
ração laboral ou relativos a processos
de legalização, levam a que seja pre-
mente encontrar respostas que per-
mitam criar melhores estruturas para
identificar e acompanhar estas novas
vagas de emigrantes” diz a proposta
temática.
Carlos Gonçalves também vai dizer
que “nos últimos seis anos pouco ou
nada foi feito, pelo Governo socia-

lista, para resolver essas situações e
encontrar respostas para estes des-
afios. De facto, as Comunidades ao
invés de ganharem peso na estrutura
governativa, acabaram por perder im-
portância com o anterior Ministro dos
Negócios Estrangeiros a demonstrar
diariamente que não tinha qualquer
sensibilidade para área das Comuni-
dades”. Por isso é que acha que
“este tradicional desinteresse, por
parte de alguns responsáveis políti-
cos, por tudo aquilo que está relacio-
nado com a área das Comunidades
portuguesas tem de ser substituído
por uma postura e uma ação política
que privilegie um relacionamento de
igual para igual entre os emigrantes
e os Portugueses que residem em
Portugal”.
Por todas estas razões, as estruturas
do PSD que assinam este texto,
como é o caso do PSD Bruxelas, de-
fendem “uma reforma consular
adaptada às novas realidades da emi-
gração portuguesa e que aproxime os
serviços consulares dos cidadãos” e
que o PSD “deve continuar a lutar
por uma completa igualdade de di-

reitos eleitorais para os cidadãos por-
tugueses residentes no estrangeiro
tanto no que se refere a Portugal
como no país em que residem. É
para nós imperioso aumentar o peso
institucional das Comunidades em
Portugal, nomeadamente através do
alargamento dos direitos eleitorais e
políticos dos Portugueses residentes
no estrangeiro”.
Carlos Gonçalves e as secções que o
apoiam querem “o aumento do nú-
mero de Deputados eleitos pelos cír-
culos eleitorais da emigração, a
participação nas eleições autárqui-
cas, a alteração da Lei do Recensea-
mento Eleitoral, a alteração do
sistema de voto para os Portugueses
no estrangeiro e uma alteração da Lei
do Conselho das Comunidades Por-
tuguesas que possa permitir restituir-
lhe o papel de verdadeiro órgão de
apoio na formulação de políticas para
as Comunidades”.
“É também prioritário, na ação ex-
terna do Estado, definir de forma
clara uma estratégia para a valoriza-
ção da Língua Portuguesa que tem
na sua componente do ensino de
português no estrangeiro um instru-
mento fundamental no apoio às nos-
sas Comunidades e na sua ligação a
Portugal. É assim fundamental aca-
bar com as políticas que nesta área
em apenas seis anos diminuíram em
metade o orçamento para este setor
e que o empurraram para uma posi-
ção marginal nas políticas do Minis-
tério dos Negócios Estrangeiros para
a Língua Portuguesa”.
Assumindo que o PSD “é tradicional-
mente um partido de emigração”,
Carlos Gonçalves vai dar voz às Co-
munidades durante o Congresso do
PSD, sugerindo ao Partido que deve
lutar para que o Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros, “ultrapasse um
preconceito de várias décadas e seja
realmente vocacionado para esta
área das Comunidades portuguesas”.

PSD Bruxelas subscreve uma “Proposta
Temática” a apresentar no Congresso

Pedindo um aumento dos Deputados eleitos pela Emigração

PSD propõe 
alteração na Lei 
de iniciativa 
legislativa de 
cidadãos por 
discriminar 
emigrantes

O Grupo parlamentar do PSD apre-
sentou uma proposta para a altera-
ção da Lei sobre a Iniciativa
Legislativa de Cidadãos com o obje-
tivo de acabar com a discriminação
em relação aos Portugueses na diás-
pora, segundo o Deputado Carlos
Gonçalves.
“Há uma injustiça clara na Lei relati-
vamente aos Portugueses residentes
no estrangeiro”, disse à agência Lusa
o Deputado, eleito pela Emigração no
círculo da Europa pelo PSD. A Lei em
questão, segundo Carlos Gonçalves,
permite que “um conjunto de cida-
dãos, cerca de 35 mil, possa apre-
sentar iniciativas legislativas na
Assembleia da República”, diferen-
ciando quem mora ou não no exte-
rior. “Quem reside no estrangeiro só
pode, eventualmente, participar
nessa iniciativa legislativa de cidadãos
desde que o assunto dissesse res-
peito às Comunidades portuguesas,
não podendo intervir nas questões
que são fundamentais para qualquer
cidadão português, independente-
mente de onde resida”, sublinhou.
Para Carlos Gonçalves, “isso é uma
discriminação completamente ina-
ceitável”.
O Deputado quer acreditar que “os
outros partidos vão associar-se” ao
PSD “para acabar com essa discrimi-
nação”. Aliás, em declarações re-
centes à edição de França do
LusoJornal, o Deputado socialista
Paulo Pisco afirmava já que estava a
preparar uma iniciativa parlamentar
neste mesmo sentido.
O grupo parlamentar do PSD, através
dos Deputados eleitos pela Emigra-
ção - Carlos Gonçalves, Carlos Pás-
coa e Maria João Ávila - indicou num
comunicado que “os cidadãos Por-
tugueses residentes no estrangeiro
não merecem ser tratados pelo legis-
lador como cidadãos `de segunda´”.
Aliás, Carlos Gonçalves destacou
também o facto que esta iniciativa
parlamentar tenha sido assinada
pelos três Deputados eleitos pelo cír-
culo eleitoral da Europa. “Isto mostra
o respeito que o nosso Partido tem
pelas Comunidades. Não tivemos
qualquer bloqueio à apresentação
desta iniciativa parlamentar” disse ao
LusoJornal.

em
síntese

Parlamento chumba dois projetos 
de resolução sobre Consulados, 
PS e PCP contestam

Por Carlos Pereira

Carlos Gonçalves discursando no último Congresso

PSD (arquivos)

O Parlamento chumbou, com os votos
do PSD e CDS-PP, dois projetos de re-
solução contra o encerramento de
Consulados, levando o PS e o PCP,
partidos proponentes, a contestarem
a posição da maioria parlamentar.
Em comunicado assinado por Paulo
Pisco, Deputado do PS eleito pela
Europa, os socialistas lamentam que
a maioria PSD/CDS-PP tenha rejei-
tado o seu projeto de resolução, que
recomendava o não encerramento de
seis postos consulares em países eu-
ropeus, e acusa o Governo de “apro-
fundar cada vez mais uma política de
desinvestimento nas Comunidades
portuguesas”.
“Não é aceitável que o Governo tenha
uma prática de mandar os Portu-

gueses emigrar às cegas, mas depois
desinvista cada vez mais na necessi-
dade do seu apoio e acompanha-
mento”, lê-se no documento, o qual
também contesta que “se proclame a
diplomacia económica (…) mas de-
pois se desaproveite o imenso poten-
cial das regiões onde decidiu encerrar
os Consulados”.
A nota do grupo parlamentar do Par-
tido Socialista considera ainda “não
aceitável que o Governo não explique
por que razões (…) encerrou seis pos-
tos consulares, se nenhum dos crité-
rios que definiu para o fazer lhes é
aplicável”.
O PCP, cujo projeto recomendava “a
qualificação da rede consular e a sua
adequação às necessidades das Co-

munidades portuguesas no estran-
geiro”, condena que o Governo en-
cerre serviços consulares com o
argumento de “reduzir custos”,
quando “disponibiliza 12 mil milhões
de euros para recapitalização dos
bancos” e paga à empresa das pontes
sobre o Tejo “4,4 milhões de euros de
compensação pela não cobrança de
portagens em agosto”, portagens que
foram efetivamente cobradas aos
utentes.
Ainda sobre o encerramento de
Consulados, o PCP adianta no comu-
nicado que ao afastar os serviços das
Comunidades “inibe um trabalho de
proximidade com as Comunidades,
os seus representantes e os seus
agentes económicos, o que clara-

mente vai contra o tão propalado
papel das Comunidades como dina-
mizadoras económicas no estran-
geiro”.
“Esta postura e esta incoerência, por
parte deste e de anteriores Governos,
são infelizmente algo a que as Comu-
nidades já estão habituadas. Infeliz-
mente, os Deputados dos partidos da
maioria, eleitos pelos Portugueses
que emigraram, assumem na votação
a recusa de resolução de um pro-
blema, de que ainda há pouco na
oposição, exigiam a resolução”,
conclui o comunicado.
Os dois projetos foram votados favo-
ravelmente no plenário da Assem-
bleia da República pelas bancadas do
PS, PCP, BE e PEV.
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Pedro Rupio faz balanço do mandato no CCP 
e candidata-se às Comunais

Pedro Rupio foi o mais jovem Consel-
heiro das Comunidades eleito na Bél-
gica. Agora que chega ao fim dos
quatro anos de mandato, mesmo se,
aparentemente, a eleição para o CCP
não vai ter lugar para já, decidimos
fazer um balanço e ouvir da voz do
Conselheiro que é candidato às próxi-
mas legislativas.

LusoJornal: Quatro anos depois da
eleição, sente que foi importante ter-
se candidatado?
Pedro Rupio: Penso que sim e que
valeu a pena. Certamente que podia
ter feito muito mais e muito melhor,
mas finalizo este mandato com o sen-
timento de dever cumprido. Por vezes
lançaram-se iniciativas com resulta-
dos interessantes. Por outras, nem
tanto. Mas tudo o que foi desenvol-
vido tinha uma única prioridade: tra-
balhar pela Comunidade e
envolver-me sempre a 100%.
Resumo estes quatro anos como
sendo uma experiência inesquecível
e uma autêntica lição de vida. Além
disso, foi uma honra ter trabalhado
com pessoas que desenvolvem um
trabalho fantástico na Comunidade e
contribuir para que esta seja mais
forte. Sobre esse ponto, nunca encon-
trarei as palavras justas para agrade-
cer todo o apoio e amizade que me foi
prestado durante todo o mandato.

LusoJornal: Concretamente, o que é
que o Conselheiro das Comunidades
trouxe de bom para as Comunidades?
Pedro Rupio: O Conselheiro foi certa-
mente a voz que representou e apoiou
a Comunidade portuguesa nos mo-
mentos mais difíceis. Falo, por exem-
plo, do ensino, obviamente. Aliás,
esta questão é transversal pois todas
as ações tomadas foram no sentido
de defender as Comunidades por-
tuguesas na sua generalidade.
Aquando das polémicas primei-
ras declarações da Dra. Labo-
rinho como Presidente do
Instituo Camões, fui uma das
primeiras vozes que saiu em
prol da defesa do ensino. Tam-
bém fiz questão de mobilizar
o meus colegas Conselheiros
para que tenhamos uma
postura de oposição e a
classe política reagiu à
nossa posição. Somos um
órgão consultivo, a nossa
força é relativa mas nestes
casos, estivemos à altura
das expectativas que as
Comunidades tinham em
relação ao CCP. Por outro
lado, desenvolveram-se, ao
longo destes quatro anos,
ações de terreno no domí-
nio da juventude, da pro-
moção do ensino de
português, da participação cí-
vica nomeadamente através da
organização de duas conferên-
cias, e claro, do movimento as-
sociativo onde o meu contributo
foi importante para a criação da Fe-
deração das Associações Portugue-
sas na Bélgica.

LusoJornal: A Federação tem dificul-
dades em ser efetivamente um órgão
federativo. Na sua opinião, porquê?
Pedro Rupio: A FAPB é um órgão re-
cente que precisa de crescer, fortale-
cer raízes antes de poder desenvolver
um trabalho de maior envergadura.
Também é preciso não esquecer que
os corpos gerentes devem assimilar
uma vida familiar, profissional e, ob-
viamente, a maioria de entre eles
também está envolvida nas associa-
ções que representam. A expectativa
que existe à volta da FAPB é grande
e natural, mas não podemos esquecer
o árduo trabalho que já foi desenvol-
vido pelo movimento associativo em
prol da Federação. A FAPB está no
bom caminho, entre boas mãos e
tenho a convicção que, com o tempo,
o órgão irá naturalmente evoluir
e desempenhar um papel re-
levante no seio da Comuni-
dade.

LusoJornal: O Ensino do
português é uma questão
recorrente, o que é que
aconselhou ao Governo
como forma de resolver o
problema?
Pedro Rupio: No âmbito da
minha última reunião com o Sr.
Secretário de Estado, pedi algo
de muito simples: que o ano le-
tivo arranque com horários ra-
cionais para deixarmos
finalmente de viver a in-
stabilidade dos
ú l t imos

dois anos. A solução é simples, basta
vontade política e um mínimo de
conhecimento de terreno sobre a rea-
lidade da Comunidade portuguesa.

LusoJornal: Como explica que haja
tão poucos Portugueses inscritos para
votar nas eleições comunais?
Pedro Rupio: Precisamente porque há
falta de formação cívica. A maioria
dos compatriotas que frequento na
Bélgica nunca votaram. Penso que
são algumas das heranças das orien-
tações de um regime ditatorial que
não queria favorecer a participação cí-
vica do povo, nem a sua educação.
Outro fator é que existe falta de infor-
mação. E também podemos dizer que
os políticos usufruem hoje de uma

má imagem que não
encoraja a um

maior interesse
da população
em relação à
política. No
e n t a n t o ,
conheço bem
a nossa Co-
munidade e o
seu potencial
e tenho a

convicção que
haverá uma clara

mudança para as
próximas eleições
comunais. Sinto
que vamos aproxi-

mar-nos do
nível de

par-

ticipação das Comunidades marro-
quina, italiana ou ainda francesa.

LusoJornal: Tem trabalhado com o
outro Conselheiro das Comunidades
residente na Bélgica?
Pedro Rupio: Não calhou colaborar-
mos num projeto concreto, mas tro-
cámos impressões com alguma
regularidade e esses contactos foram-
me extremamente úteis. Aproveito
para valorizar o fantástico trabalho
que o Sr. Gonçalves desenvolveu na
Comissão das questões económicas.

LusoJornal: Qual tem sido a sua rela-
ção com o Secretário de Estado José
Cesário?
Pedro Rupio: As relações não poderão
ser ideais enquanto o ensino de por-
tuguês for atacado como tem sido o
caso até agora. Tirando isso, as rela-
ções que desenvolvemos até agora
foram corretas e, posso dizer, positi-
vas.

LusoJornal: Com qual dos dois Secre-
tários de Estado manteve mais rela-
ções: António Braga ou José Cesário?
Pedro Rupio: Os contactos com o Dr.
António Braga, foram inexistentes.

LusoJornal: Considera mesmo impor-
tante mudar a Lei do CCP?
Pedro Rupio: Está-se a desviar a
atenção do essencial. Os Conselhei-
ros são agora obrigados a concentrar
energias sobre este assunto num mo-
mento em que devíamos precisa-
mente canalizar forças para defender
o ensino de português, direito funda-

mental das Comunidades que não
pode sair dos temas de debate.
O risco é grande e devemos
manter-nos atentos. Mas
confesso estar muito cético
em relação às modificações
que foram apresentadas.
Além disso, o mandato dos
Conselheiros é de 4 anos e
sempre que há um novo
SECP de uma nova cor
política, quer mudar a lei
do Conselho das Comu-
nidades Portuguesas. O
Sr. Mário Campolargo
viu o seu mandato alar-
gado a 6 anos, o Sr.
Francisco Barradas a
5. O CCP não é um
brinquedo, esta in-
stabilidade é pés-
sima para os
Conselheiros e penso
que merecemos mais
respeito. Sobre esta
questão, a minha po-

sição é simples:
deixem-nos trabalhar.

LusoJornal: Considera
positiva a sua participa-
ção neste órgão? O ba-
lanço é positivo?
Pedro Rupio: Fiquei um
pouco desiludido com a

maneira como se trabal-
hou. Tenho a convicção
que poderíamos ter tido
outra visibilidade pois mui-

tas das nossas ações passaram

despercebidas. Nunca escondi isso
na minha Comissão mas a minha
opinião não era partilhada, tive de
respeitar a maioria.

LusoJornal: Vai voltar a candidatar-
se?
Pedro Rupio: Se as eleições estives-
sem previstas para breve, a resposta
era claramente não. Neste momento,
estou sobrecarregado de trabalho.
Não viro a cara às minhas responsa-
bilidades mas há fases de maior in-
tensidade de trabalho em que é
complicado lidar com tanta coisa.
Além disso, serei candidato nas
próximas eleições comunais pela
Lista do Burgomestre Charles Pic-
qué, o que me vai tirar muito tempo
até outubro. Só quando o SECP
convocar as eleições é que será mais
adequado tomar uma decisão em
função da minha disponibilidade.

LusoJornal: Como lhe surgiu este
convite para integrar as listas de
Charles Picqué?
Pedro Rupio: Charles Picqué entrou
em contacto com algumas entidades
portuguesas no sentido de encontrar
um candidato português para as elei-
ções comunais em Saint-Gilles. Apa-
rentemente o meu nome surgiu e os
contactos começaram assim. Organi-
zou-se uma reunião e após algum
tempo de reflexão, decidi aceitar o
convite.

LusoJornal: Em que posição da lista
vai estar? Considera que tem hipó-
teses de ser eleito?
Pedro Rupio: Foi-me informalmente
comunicado que irei estar na décima
terceira posição na lista. É uma
honra pois estou posicionado logo a
seguir às principais personalidades
da comuna: Échevins, Presidente do
CPAS, do Centro Cultural, etc. É um
claro sinal de respeito e de conside-
ração que o Burgomestre tem para
com a Comunidade portuguesa.
Quanto à segunda questão, é impos-
sível responder. Atualmente são 180
os Portugueses que podem votar
num universo de 3.000. Isso limita
as minhas probabilidades de ser
eleito. Resta-me fazer a melhor cam-
panha possível, veremos os resulta-
dos finais no dia 14 de outubro.

LusoJornal: Se for eleito, que propos-
tas que digam respeito à Comuni-
dade portuguesa vai defender?
Pedro Rupio: Prefiro responder da
forma seguinte: se for eleito, a Co-
munidade vai finalmente ter um
porta-voz numa Comuna onde podia
eleger quatro ou cinco Échevins, se
quisesse. Isso irá abrir-nos muitas
portas, facilitar a relação
Comuna/Comunidade, permitindo
dar resposta a eventuais necessi-
dades da mesma. Enquanto não vo-
tarmos, isso não será possível mas
como o disse anteriormente: que seja
em Saint-Gilles, Ixelles, Liège ou An-
tuérpia, tenho a convicção de que os
Portugueses na Bélgica vão inscre-
ver-se de forma maciça e ganharmos
o espaço que merecemos há muito
na sociedade civil belga.

Conselheiro das Comunidades foi eleito há 4 anos

Por Carlos Pereira
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O Secretário de Estado das Comuni-
dades quer alterar a Lei do Conselho
das Comunidades Portuguesas (CCP)
antes de marcar as próximas eleições
do órgão. O mandato dos Conselhei-
ros chega agora a seu termo, mas
tudo indica que vai ter de ser, mais
uma vez, prolongado, até que a Lei
seja alterada na Assembleia da Repú-
blica.
A principal novidade da proposta que
José Cesário vai apresentar ao Parla-
mento está no facto do órgão passar
a ser tutelado pela Assembleia da Re-
pública, e não pelo Ministério dos Ne-
gócios Estrangeiros, como acontece
atualmente, passando o CCP a ser
presidido pelo Presidente deste Órgão
de soberania. No entanto, José Cesá-
rio garante que “o Conselho pronun-
ciar-se-á relativamente a questões
colocadas pelo Governo, pelos Depu-
tados e pelos Governos Regionais”.
O Conselho vai passar a ser consti-
tuído por 80 membros, todos eleitos.
O CCP tem atualmente 64 membros
eleitos e 10 membros nomeados,
mas o atual Governo não quer nomear
os membros do Conselho, voltando à
fórmula inicial de que todos são elei-
tos.
Por outro lado, o universo dos elei-
tores do Conselho deixa de ser todos
os inscritos nos postos consulares,
para passar a ser coincidente com o
da Assembleia da República.
Num documento ao qual o LusoJornal
teve acesso, o Secretário de Estado
diz que volta à fórmula inicial das
Secções Regionais e dos Conselhos
de País e a composição do Conselho
Permanente passa a ser eleita através
de representantes dos Conselhos Re-
gionais. Vão ser extintas as atuais Co-
missões temáticas e o atual Conselho
da Juventude das Comunidades Por-
tuguesas, criado por António Braga,
mas que nunca foi ativado.
José Cesário propõe-se rever os direi-
tos dos Conselheiros, “passando a
poder formular perguntas por escrito
ao Governo e a ter direito a passaporte
especial” e quer impor uma periodi-
cidade mínima das reuniões dos Em-

baixadores e dos Cônsules com os
Conselheiros da respetiva área geo-
gráfica, o que aliás já acontece na
atual Lei.
Segundo José Cesário, “o Presidente
da Assembleia da República organiza
e coordena o processo eleitoral para
os membros do Conselho. A rede de
Embaixadas e Consulados apoia o
Presidente da Assembleia da Repú-
blica na organização do processo elei-
toral e o Conselho é financiado
através do Orçamento da Assembleia
da República”.

Conselheiros não 
respondem a consulta
Logo que assumiu funções em julho
do ano passado, José Cesário solicitou
o parecer dos Conselheiros e garante
ao LusoJornal que está, desde essa
data, “à espera de contributos sobre
esta matéria e não ter recebido nen-
hum”.
O LusoJornal interrogou o Presidente
do Conselho Permanente do CCP, Fer-
nando Gomes, eleito em Macau, que
confirmou ter recebido do Secretário
de Estado, “por e-mail em finais de

julho de 2011, uma informação no
sentido do Conselho Permanente
pensar sobre a Nova Lei do CCP. Ime-
diatamente foi reenviado a todos os
membros do Conselho Permanente
afim de pensar e refletir sobre a ma-
téria, no intuito de vir a discuti-la em
novembro”.
Fernando Gomes diz que “em novem-
bro foi discutido pelo Conselho Per-
manente sobre os vários modelos
possíveis e ideias sobre a matéria mas
que, dificilmente chegaria a uma pro-
posta fortuita sem ‘um esqueleto’ ou
ideias de raciocínio político da parte
do Sr. Secretário de Estado”. No en-
tanto, nessa altura, o Conselho Per-
manente decidiu ouvir os
Conselheiros e decidiu que os Presi-
dentes das Comissões remeteriam o
pedido de sugestões a todos os
Conselheiros da respetiva Comissão.
O Presidente diz que “a participação
com reenvio de sugestões pedidas da
parte dos Conselheiros até fevereiro
de 2012, tem sido escasso”. Mas al-
guns Conselheiros contactados pelo
LusoJornal garantem que não recebe-
ram qualquer pedido.
Na reunião de há duas semanas, em

Lisboa, o Conselho Permanente vol-
tou a decidir enviar novo pedido de
contributo aos Conselheiros, sempre
via Comissões temáticas. Até agora,
os Conselheiros contactados pelo Lu-
soJornal garantem nada ter recebido.
Fernando Gomes diz que quer receber
as respostas até à próxima reunião do
Conselho Permanente a ocorrer nos
dias 11 a 13 de abril.
O Presidente do CCP considera que a
proposta do Secretário de Estado tem
algumas vantagens relativamente à
anterior Lei assim como, algumas
desvantagens. “Estar sob Tutela do
Presidente da Assembleia da Repú-
blica, poderá dar estabilidade de fun-
cionamento e de dignidade ao Órgão,
evitando estar à exclusiva vontade
pessoal ou política de uma pessoa”
diz Fernando Gomes. Por outro lado,
“acabar com as Comissões Temáti-
cas, Órgão que dentro do CCP tem
dado sinais de grande produtividade
informativa e conhecedora das maté-
rias, esclarecendo e informando a
todos os Conselheiros, levando a um
posicionamento claro do Conselho
das Comunidades sobre os temas” é,
na sua opinião, uma desvantagem.

Conselho das Comunidades vai ter nova Lei
José Cesário aguarda sugestões desde julho do ano passado

Conselho 
consultivo da área
consular reuniu

O Conselho Consultivo da área
consular de Bruxelas reuniu recente-
mente e os membros do Conselho
concentraram a sua atenção no en-
sino de português na Bélgica. “Tive-
mos a oportunidade de debater a
questão com o Sr. Joaquim Prazeres,
novo Coordenador-adjunto do ensino
no Benelux e entre as muitas ideias
pertinentes que foram lançadas, pen-
sou-se que seria oportuno haver uma
maior divulgação da nossa rede dos
cursos de português” disse ao Luso-
Jornal o Conselheiro das Comuni-
dades Pedro Rupio.
O Coordenador mostrou-se interes-
sado e foi sugerido divulgar o ensino
de português durante a festa do 10
de junho, organizada pela Federação
das Associações Portuguesas. A di-
vulgação vai ser materializada com a
presença de um stand onde os pro-
fessores podem contactar direta-
mente pais e jovens interessados.
A ideia vai ser apresentada à Direção
da Federação e os membros do
Conselho consultivo contam com “a
boa colaboração” de todas as coleti-
vidades da Bélgica, assim como da
comunicação social portuguesa da
Bélgica.
Também foi sugerida a organização
de um evento do tipo “portas abertas
da escola portuguesa”.

PSD pede 
presença de 
Cesário 
no Parlamento

O Grupo parlamentar do PSD reque-
reu a presença do Secretário de Es-
tado das Comunidades na Comissão
de Negócios Estrangeiros para uma
audição sobre fluxos migratórios e ati-
vidades consulares, declarou o De-
putado António Rodrigues.
“Temos a noção de que há fluxos mi-
gratórios por esclarecer. Não basta só
dizer que há emigração sem perce-
ber as razões dessa emigração,
porque ela acontece e em que cir-
cunstâncias (…). Por isso, pedimos
a presença do senhor Secretário de
Estado (José Cesário) para que ele
possa aqui, perante os Deputados,
esclarecer essa situação”, disse à
Lusa António Rodrigues.
O PCP pediu também a presença do
Secretário de Estado das Comuni-
dades na mesma Comissão para dar
explicações sobre os fluxos migrató-
rios.

em
síntese

O Conselheiro das Comunidades Por-
tuguesas na Bélgica, Pedro Rupio,
disse à agência Lusa que vai lançar
uma campanha de mobilização de
inscrições para promover uma maior
participação dos emigrantes portu-
gueses nas eleições autárquicas do
país. “Em comparação com outras
Comunidades, os números da portu-
guesa são muito baixos”, disse Pedro
Rupio à Lusa.
Sem ter ainda dados globais, o
Conselheiro deu como exemplos os
números das duas comunas de
Bruxelas onde há um grande número

de Portugueses: “Em Saint-Gilles há
três mil residentes e apenas 180
para votar. Em Ixelles, onde residem
2.500, há registo de 140 inscri-
ções”.
Perante esta realidade, Pedro Rupio
decidiu investir na mobilização da
Comunidade portuguesa na Bélgica,
onde estão marcadas eleições locais
para 14 de outubro.
Já no próximo mês será lançada uma
campanha publicitária na RTP Inter-
nacional com 20 “spots” em que
estarão presentes “os elementos
mais representativos da Comuni-

dade”. Além disso, serão colados car-
tazes nas comunas-alvo e haverá dis-
tribuição de folhetos, nomeadamente
no comércio e restauração lusos.
A campanha arranca na semana de
9 de abril e as inscrições podem ser
feitas até 31 de julho. O LusoJornal
associou-se também a esta cam-
panha.
Os interessados poderão dirigir-se ao
serviço eleitoral da comuna de resi-
dência e preencher o devido folheto,
mas, alertou Pedro Rupio, também a
Comunidade Emaús e a Associações
de Portugueses Eleitos na Bélgica

podem tratar da formalidade da ins-
crição.
A Comissão Europeia divulgou que,
em média, apenas 10% dos cerca de
oito milhões de cidadãos da União
Europeia (UE) que residem noutro
Estado-membro participam nas elei-
ções locais, uma situação que pre-
tende inverter. Neste sentido, a
“Comissão Barroso” irá cooperar com
as autoridades nacionais, regionais e
locais para identificar e resolver as di-
ficuldades que ainda impedem os ci-
dadãos de exercer plenamente os
seus direitos eleitorais.

Conselheiro das Comunidades lança 
campanha para aumentar participação 
portuguesa nas eleições locais belgas

Por Carlos Pereira

le 20 mars 2012

José Cesário reuniu com os Conselheiros
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Antuérpia e Liège vão ter Permanências Consulares
O Governo vai começar a fazer Per-
manências consulares em cidades
onde habitualmente não há serviço
consular de forma a “aproximar os
serviços da Comunidade” diz o Se-
cretário de Estado das Comunidades
Portuguesas.
José Cesário confirmou ao LusoJornal
que os funcionários da Secção
consular de Portugal em Bruxelas
passarão a deslocar-se com regulari-
dade às cidades de Antuérpia e
Liège, mas disse que “é óbvio que a
periodicidade das ações será deci-
dida localmente”.
A ideia é que os funcionários se des-
locam em dias determinados, por
exemplo uma vez por mês, levam
uma máquina portátil de recolha de
dados biométricos e podem assim
fazer praticamente todos os atos
consulares que são feitos num
Consulado normal, nomeadamente o
Cartão do cidadão e o Passaporte.
Mas por enquanto, as máquinas por-
táteis de recolha de dados biométri-
cos ainda não chegaram a Bruxelas.

STCDE interroga-se 
sobre condições
Entretanto, o STCDE, sindicato re-
presentativo do pessoal dos serviços
externos do MNE, que inclui os pro-
fissionais da rede consular, interroga-
se sobre condições para
implementação das Permanências
consulares.

Em comunicado agora remetido aos
sócios, diz o STCDE que tem vindo a
interpelar os responsáveis sobre os
diferentes problemas com que se de-
frontam os trabalhadores, quando co-
locados perante as novas e
acrescidas tarefas de “apoio consular
itinerante” que agora se pretende pôr
em funcionamento.
“Nada mais natural do que o STCDE
interpelar o MNE relativamente a au-
torização prévia prevista na lei, trans-
porte em veículo próprio, seguro de
acidentes, ajudas de custo e com-
pensação de trabalho extraordinário”.
Quanto à autorização prévia das
“permanências”, diz o sindicato que
o Secretário de Estado das Comuni-
dades Portuguesas informou que não
seria necessária, já que as mesmas
seriam determinadas por “Despacho
ministerial”.
Sobre a “cabimentação orçamental

das despesas” este governante terá
informado que o Ministério transfe-
rirá verbas do Fundo de Relações In-
ternacionais para o orçamento de
funcionamento dos postos, através
do Departamento Geral de Adminis-
tração do MNE.
José Cesário terá ainda informado de
que nenhum trabalhador será obri-
gado a estas deslocações, tendo
ainda garantido que “as ajudas de
custo, assim como o eventual tra-
balho extraordinário, serão abonados
nos termos da Lei” e, quanto a aci-
dentes em serviço, remetido para os
regulamentos em vigor nos postos
conforme lei geral da função pública.

Permanências podem
não respeitar 
Convenção de Viena

A especialista em direito diplomático
Margarida Salema considera que
estas Presenças consulares violam o
direito internacional, admitindo
contudo que possam fazer-se com
consentimento dos estados de acol-
himento.
“As funções consulares são vastíssi-
mas e a pergunta é se essa atividade
ou parte dessa atividade consular se
pode efetuar em locais que não os
postos consulares previstos na
Convenção de Viena. Na minha opi-
nião, não se tratando de uma ativi-
dade virtual, de pedidos dirigidos e
satisfeitos pelos órgãos portugueses
em Portugal pela Internet, a ativi-
dade consular não se pode efetuar
fora das instalações consulares”, de-
fendeu Margarida Salema, em entre-
vista à agência Lusa.
Margarida Salema, que há três anos
criou um mestrado em direito diplo-
mático e consular na Universidade
de Lisboa, sustenta que o termo
“Permanência consular” é propício a
“equívocos” por “apelar para à ins-
talação de um posto consular”,
considerando mais correta a designa-
ção “presença consular”.
A professora considera “interes-
sante” a ideia de fazer presenças
consulares como forma de reduzir
custos, sublinhando que a questão
que se levanta é perceber se a reali-
zação dessas deslocações viola a
Convenção de Viena sobre relações
consulares. “Segundo a Convenção

de Viena de 1963, toda a atividade
consular exercida pelo Estado de
envio, que implica cobrança de emo-
lumentos, um conjunto de regalias,
privilégios e imunidades que consti-
tuem um conjunto de exceções ao di-
reito interno aplicadas no Estado
recetor, não se compadece com a
livre circulação dos funcionários para
aplicarem o direito português numa
associação recreativa ou numa mis-
são religiosa que não dispõe de esta-
tuto próprio de posto consular ou de
secção consular numa missão diplo-
mática”, considerou.
Para Margarida Salema, apesar de o
artigo 34 da Convenção de Viena as-
segurar a liberdade de deslocação e
circulação dos membros dos postos
consulares, tal destina-se sobretudo
a permitir o exercício de funções e
não à prática de atos próprios da fun-
ção aos quais se aplica o direito por-
tuguês.
A especialista admite porém que
“dentro de uma certa flexibilidade
que a Convenção de Viena permite”
os Estados recetores aceitem as pre-
senças consulares. Mas adverte que,
no mínimo, “tem que haver consen-
timento e aprovação do Estado rece-
tor”.
“Isso implicaria contudo a negocia-
ção caso a caso com os diversos Es-
tados onde se pretende instituir essa
figura. Poderá haver também trata-
dos bilaterais que prevejam esta pos-
sibilidade”, ressalvou.

Máquinas de recolha de dados biométricos ainda não chegaram

le 20 mars 2012 
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Com 46 anos de idade, Fernanda
Fernandes é a Ministra das Comuni-
dades no Governo de Cabo Verde. É
a primeira vez que integra o Governo,
é independente, embora o marido
seja o Deputado Arnaldo Andrade,
eleito pelo PAICV no círculo eleitoral
da Emigração. É licenciada em Lín-
guas e literaturas modernas pela Fa-
culdade de letras de Lisboa. Antes de
ser convidada por José Maria Neves,
foi Cônsul de Cabo Verde no Luxem-
burgo mas já esteve em missão em
Portugal, Suécia, Holanda, França e
Itália.
Esta semana acedeu responder às
perguntas do LusoJornal.

LusoJornal: Qual o balanço dos pri-
meiros meses da sua missão? Em
que projetos se debruçou em priori-
dade?
Fernanda Fernandes: Sendo o Minis-
tério das Comunidade novo na estru-
tura governamental, este primeiro
ano procurámos sobretudo a nossa
estruturação, redefinição de estraté-
gias e o reforço de parcerias, quer
com organismos nacionais, quer in-
ternacionais.
Identificámos um conjunto de proje-
tos que queremos levar avante, no-
meadamente a revisão de certos
instrumentos jurídicos que têm re-
percussão na vida dos emigrantes,
caso da Lei de Regresso definitivo,
Convenções de Segurança social,
entre outros.
Estabelecemos contactos com auto-
ridades de alguns países, no sentido
de reforçar a integração dos cabo-ver-
dianos, em especial as novas gera-
ções. Projetos concretos estão sendo
trabalhados nessa via, nomeada-
mente “Estagiar ou estudar em Cabo
Verde”, dirigidos aos jovens descen-

dentes de cabo-verdianos.
[...] Assumimos, a partir de janeiro
de 2012, o projeto CAMPO (Centro
de Apoio ao Migrante no País de Ori-
gem), que vinha sendo cofinanciado
pela União Europeia, através da Co-
operação Portuguesa. Com este pro-
jeto iremos continuar os objetivos de
contribuir para uma emigração legal,
para a participação efetiva dos cabo-
verdianos do exterior no desenvolvi-
mento de Cabo Verde e para
apoiá-los no processo de um retorno
cuidado a Cabo Verde.

LusoJornal: O Governo prometeu al-
terar a orgânica dos serviços de apoio
aos emigrantes, alterando por exem-
plo a atual estrutura do Instituto das
Comunidades. Em que ponto está
este projeto?
Fernanda Fernandes: A mudança nos
serviços do Ministério das Comuni-
dades está inserida na política do Go-
verno no sentido da redefinição de
estratégias no que concerne a Admi-
nistração Pública cabo-verdiana, em
geral. O Governo está tomando me-
didas no sentido da rentabilização de
recursos, promoção da eficiência,

sob o lema “Mudar para Competir”.
Um conjunto de medidas está sendo
preparado nesse sentido e a reestru-
turação do Instituto se integra nesse
objetivo.
De um modo geral, o Instituto das
Comunidades prestou um bom ser-
viço ao longo dos 11 anos da sua
existência, executando as políticas
do Governo em matéria de Emigra-
ção/Comunidades. Contudo, a
conjuntura atual, nacional e interna-
cional, exige de nós mudanças, no
sentido da eficiência e de resultados
ainda melhores. Daí, o processo de
reestruturação em curso, que será
sempre ponderado, coerente, sempre
na busca do “melhor fazer”. Quanto
à estrutura que substituirá o IC está
sendo, ainda ponderada.

LusoJornal: O Governo prometeu a
criação do Conselho das Comuni-
dades Cabo-verdianas. Em que ponto
está este projeto?
Fernanda Fernandes: Este é um dos
projetos que o Governo, através do
Ministério das Comunidades, concre-
tizará brevemente. O processo já está
bastante avançado, estando o texto a
ser finalizado com várias contribui-
ções. Levou algum tempo, pois qui-
semos socializá-lo com as Em-
baixadas e Consulados, organizações
cabo-verdianas e especialistas em
matéria da emigração, para que ten-
hamos um texto o mais consensual e
factível possível. Iremos, breve-
mente, apresentar a nossa proposta
ao Conselho de Ministros. Mas para
ir avançando, queremos que seja um
mecanismo leve, prático que permita
a participação efetiva das Comuni-
dades nas políticas do Governo em
matéria da Emigração. Será um
órgão de caráter consultivo, mas
muito útil para recolha de inputs para
as autoridades cabo-verdianas.

Entrevista a Fernanda Fernandes
Ministra das Comunidades de Cabo Verde

Comunidades: Primeiro balanço da atividade governamental

Ministra Fernanda Fernandes

DR

Artesãos de
Águeda 
convidados 
para Sint-Niklaas

No quadro da geminação entra a ci-
dade belga de Sint Gillis-Waas, e
Águeda, em Portugal, um Grupo de
artesãos de Águeda foram convida-
dos para participar no Euromarkt
2012: “o verdadeiro mercado
comum Europeu”!
A autarquia portuguesa recebeu o
pedido de divulgação da maior feira
belga ao ar-livre de artesanato junto
dos comerciantes e artesãos do
concelho para que participem e pro-
movam gratuitamente os seus pro-
dutos.
De 6 em 6 anos, a cidade de Sint-Ni-
klaas, na Bélgica, organiza um ver-
dadeiro mercado europeu com
participantes dos atuais 27 países da
União Europeia. No maior mercado
ao ar-livre da Bélgica, juntam-se co-
merciantes e artesãos com os produ-
tos típicos de cada país.
A próxima edição vai ter lugar entre
3 e 5 de agosto de 2012 (de sexta-
feira a domingo) e a organização es-
pera ter mais de 120 stands
presentes e 100.000 visitantes.
A cidade de Sint-Niklaas apoia os
vendedores interessados em partici-
par, oferecendo estada gratuita em
hotel, assim como a inscrição.
As inscrições decorrem até 1 de
junho de 2012.
A cidade de Sint-Niklaas está locali-
zada entre as cidades de Antuérpia
e Gand. 

Empresa portu-
guesa desenvolve
detetor de turbu-
lência com Univer-
sidade de Leuven

Um detetor de turbulência desenvol-
vido em parceria com a empresa
portuguesa Active Space Technolo-
gies vai ser testado no próximo verão
pelo fabricante de aviões Airbus,
para melhorar a segurança nos ae-
roportos.
A Active Space Technologies come-
çou a trabalhar neste projeto em
2008, com vários parceiros euro-
peus, onde se incluía a Agência Es-
pacial Alemã, a universidade belga
de Leuven e a Airbus enquanto utili-
zador do equipamento.
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O Sindicato dos Professores das Co-
munidades Lusiadas (SPCL) conside-
rou na semana passada “incorreta e
injusta” a forma como o Governo está
a tratar 33 dos 49 docentes que
foram dispensados no final do ano no
estrangeiro.
“Os 33 professores em França, Suíça
e Espanha que viram terminada a sua
comissão de serviço a partir de 31 de
dezembro de 2011, ficando por isso
no desemprego, acabam de sofrer
mais uma forte desilusão”, refere, em
comunicado, Teresa Soares, do
SPCL.
A sindicalista lembrou que os 33 pro-
fessores, que não tinham vínculo
com nenhuma escola em Portugal,
receberam em finais de dezembro
uma comunicação da Presidente do
Camões - Instituto da Cooperação e
da Língua na qual se comprometia a

“tentar encontrar um compromisso”
que permitisse a estes docentes per-
manecerem nos países onde esta-
vam, recebendo através dos
Consulados o subsídio de desem-
prego. Adiantou que “muitos profes-
sores” confiaram “numa solução que
minimizasse as consequências trági-
cas de uma comissão de serviço ter-
minada apenas após quatro meses de
atividades letivas” e permaneceram
no estrangeiro.
“Muito lamentavelmente, os profes-
sores viram agora essas esperanças
defraudadas, pois a tão ansiada res-
posta acaba agora de surgir, cerca de
15 dias antes do término do prazo de
apresentação nos centros de em-
prego, sob a forma de mera informa-
ção destinada aos trabalhadores
migrantes desempregados”, refere o
comunicado.

Questionado na semana passada pela
Lusa sobre o receio dos professores
de perderem o direito ao subsídio de
desemprego, o Secretário de Estado
das Comunidade Portuguesas, José
Cesário, remeteu para uma circular
enviada às Coordenações de ensino.
O texto não faz qualquer referência à
possibilidade de existir um regime ex-
cecional para estes professores,
transcrevendo “informações recolhi-
das junto da Segurança Social”.
O documento, que pretende ser uma
resposta aos pedidos de esclareci-
mento dos professores, remete para
os procedimentos a cumprir por todos
os beneficiários do subsídio de des-
emprego que pretendam procurar
emprego no estrangeiro.
O SPCL considera “extremamente in-
correta e injusta” a forma como os
professores estão a ser tratados e de-

nuncia a falta de equidade relativa-
mente aos restantes 16 professores
dispensados na mesma altura. “Aos
professores pertencentes aos quadros
de escola em Portugal, no número de
16, que também tiveram terminada
a comissão de serviço, foi dada a pos-
sibilidade de regressarem ao estran-
geiro recebendo o vencimento da
escola de origem, devendo exercer
funções técnico-pedagógicas, o que
em muitos dos casos não está a acon-
tecer, pois alguns desses docentes
encontram-se no estrangeiro com
vencimento mensal sem prestar qual-
quer tipo de serviço, situação que po-
derá prolongar-se até 31 de agosto”,
refere o texto.
“Todos são professores, todos presta-
ram serviço, deveria ter havido equi-
dade de soluções”, acrescenta o
sindicato.

Sindicato lamenta tratamento 
“incorreto e injusto” de professores 
dispensados no estrangeiro

Por Carlos Pereira

le 20 mars 2012
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O Presidente da federação Ho.Re.Ca
de Bruxelas, Ivan Roque, escreveu ao
Presidente da República Portuguesa,
Aníbal Cavaco Silva, uma carta onde
lhe propõe a realização de um Centro
de formação de excelência nas Minas
de Lousal, no Alentejo.
Transcrevemos na íntegra esta carta:

“Ninguém pode ignorar que o mundo
está a atravessar uma crise econó-
mica, social e financeira sem prece-
dentes na história. A Europa não é
poupada por esta crise, antes pelo
contrário.
O futuro dos nossos países está na ju-
ventude e a taxa de desemprego atual
dos jovens é muito preocupante. Fal-
tam boas qualificações. Muitos dos
nossos filhos não têm qualificações
suficientes. Se, numa certa altura, a
emigração para locais mais aprazíveis
era uma solução, hoje em dia, a ex-
tensão geográfica da crise torna esta
possibilidade arriscada.
Portugal tem qualidades e interesses
evidentes: o seu clima, a extensão e a
beleza da sua costa marítima, a sua
proximidade com países mais privile-
giados na Europa e, ultimamente, a
diminuição da concorrência.
As situações dramáticas existentes
atualmente em determinados países
da zona mediterrânica e o aumento do

fundamentalismo, condenam a maio-
ria destes países a uma diminuição si-
gnificativa da sua atratividade
turística. O público terá tendência a
optar por países mais seguros, com
condições climatéricas quase semel-
hantes, como é o caso de Portugal.

Os investidores, conscientes dos argu-
mentos anteriormente apresentados,
estão a analisar ou já a desenvolver
projetos em muitos locais. O que lhes
falta é a garantia de encontrarem mão
de obra qualificada.
Há vários anos que estamos a amadu-

recer projetos cujo objetivo é fomentar
o turismo em Portugal, de forma a
oferecer aos jovens situações estáveis
e um futuro promissor.
Temos todo o prazer em partilhar estes
projetos com V. Exa.
A criação em Lousal (Alentejo) de um
Centro destinado às profissões do tu-
rismo, do acolhimento e da gastrono-
mia permitiria formar, num breve
período de tempo, uma mão de obra
qualificada e abundante.
O ensino realizar-se-ia em vários ní-
veis: o ensino técnico em alternância,
o ensino superior e a Escola de Exce-
lência.
O ensino em alternância consiste,
após o terceiro ciclo, no estudo em al-
ternância na escola e numa entidade
patronal, o que permite ao aluno en-
trar imediatamente em contacto com
a profissão que escolheu, bem como
obter um salário mínimo, mas motiva-
dor desde o início.
O ensino superior acessível após os ci-
clos anteriores ou após o ensino se-
cundário normal, oferece a
possibilidade de ter uma carreira de
gestor nas várias atividades relaciona-
das com a hotelaria, a restauração e o
turismo em geral.
A Escola de Excelência pode ser com-
parada a um Centro de investigação
aplicada. É acessível aos candidatos

que tenham sido aprovados nos
exames do ensino superior e que pre-
tendam prosseguir estudos.
Concretamente, podemos resumir o
projeto da seguinte forma:
A viabilidade de Lousal é um dado ad-
quirido. A intervenção de um grupo
universitário belga (Escola de Comér-
cio Solvay) é indispensável para a des-
crição precisa e o orçamento do
projeto, requerendo ainda um investi-
mento mínimo. Esta célula de alto
nível demonstrou o seu interesse pelo
projeto, estando disposta a aceitar
esta missão.
É possível obter-se fundos europeus
para a concretização do projeto dado
o interesse da Europa pela formação
dos jovens e por um setor com tanta
saída como o turismo. O departa-
mento em questão aguarda o envio
das informações e do orçamento por
parte da célula universitária anterior-
mente designada para tomar uma de-
cisão.
Este é um resumo do projeto e esta-
mos, naturalmente, dispostos a deba-
ter este projeto com V. Exa., conforme
s/ disponibilidade”.

Uma cópia da carta foi enviada para
o Primeiro Ministro Pedro Passos
Coelho e outra para o Ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros, Paulo Portas.

Ivan Roque propôs a Cavaco Silva
um Centro de formação profissional em Lousal

Presidente da federação Ho.Re.Ca de Bruxelas
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Ivan Roque, Presidente da Ho.Re.Ca Bruxelas
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Segurança Social
reduz processo de
destacamento de
trabalhadores
para o estrangeiro

O Ministro Pedro Mota Soares anun-
ciou na semana passada que a Se-
gurança Social vai reduzir de 60 para
3 dias o tempo de resposta ao pro-
cesso de destacamento de um tra-
balhador português no estrangeiro.
“Até hoje, o processo de destaca-
mento demorava 60 dias. Para esta
situação de empresas portuguesas
ou estrangeiras que precisam de
levar mão-de-obra qualificada portu-
guesa para o estrangeiro, passará a
ser possível uma desburocratização
do processo, numa redução de 60
para 3 dias”, disse o Ministro da So-
lidariedade e Segurança Social.
Segundo Mota Soares, esta redução
do tempo de resposta da Segurança
Social será sobretudo importante
para empresas portuguesas que
ganhem projetos no exterior, e po-
derá mesmo levar a uma “maior ca-
pacidade de conquista de novos
projetos e criação de novos postos de
trabalho”.

Presidente da
AICEP foi 
convidado da 
Câmara de 
Comércio 
L u s o - B e l g a -
Luxemburguesa

A Câmara de Comércio Luso-Belga-
Luxemburguesa, em estreita colabo-
ração com a Câmara de Comércio
Luso-Britânica, realizaram, na terça-
feira, dia 28 de fevereiro, em Lisboa,
um almoço-debate como o Presi-
dente da AICEP.
Pedro Reis abordou o tema “Des-
afios à internacionalização da Econo-
mia”.
Participaram também neste almoço
membros das Câmaras de Comércio
Luso-Francesa, Luso-Finlandesa,
Luso-Sueca, Luso-Japonesa, entre
outras. 
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Decorreu nos dias 29 de fevereiro e
1 de março, o 1° Congresso mundial
de empresários portugueses da diás-
pora, em Lisboa.
A Associação de Empresários Portu-
gueses na Bélgica teve uma elevada
participação neste Congresso no-
meadamente com a presença de al-
guns sócios bem como do seu
Presidente, Paulo Carvalho.
O saldo deste evento foi positivo, a
verificar pelas palavras de alguns
dos presentes ao LusoJornal. “Espe-
ramos que sejam cumpridas as pro-
messas e programas que fomos
ouvindo durante todo o Congresso”,
disse por exemplo Manuel Raposo,
da empresa Alpha Solar Security e
representante da associação AEPB
no evento.
Outra presença marcante neste
evento foi Ivan Roque, sócio da
AEPB e Presidente da Federação
Ho.Re.Ca. de Bruxelas, defendendo
também ele os direitos da associa-
ção AEPB e avançando com uma
proposta por escrito para a criação
de uma escola de excelência de ho-
telaria e turismo em Portugal, mais
concretamente nas minas do Lousal,
no Alentejo, “para o profissionalismo
dos nossos jovens na promoção do
que há de melhor no nosso pais”. No
seguimento deste projeto foram en-
tregues, em mão, três cartas: uma
ao Secretário de Estado das Comu-
nidades, José Cesário, uma segunda
entregue ao Presidente da Repú-
blica, Aníbal Cavaco Silva, e a ter-
ceira entregue ao representante do
Primeiro Ministro Pedro Passos
Coelho, porque o mesmo não pode
estar presente como anunciado no
programa inicial, devido ao Conselho
de Ministros do dia seguinte.
Foram vários os painéis de discussão
durante os dois dias de Congresso.
Paulo Carvalho, Presidente da
AEPB, disse ao LusoJornal que “foi
muito positivo, fico como é evidente

na expectativa para ver o avanço
destas ideias e propostas apresenta-
das nos dois dias do Congresso. Go-
staria de destacar uma que me
parece de grande interesse para os
nossos sócios e toda a nossa Comu-
nidade: a criação do site www.por-
taldaempresa.pt onde se podem
obter todas as informações sobre
como criar uma empresa, quer se
trate de um cidadão português ou de
um estrangeiro”. Paulo Carvalho
disse ainda que “fiquei contente ao
saber das variadíssimas burocracias
que acabam com a criação deste
site, onde quase todos os passos a
dar serão possíveis sem a presença
física do interessado, ou seja tudo
ou quase tudo poderá ser tratado via
internet, evitando assim que a pes-
soa perca horas e dias nas filas para
tratar de um simples documento”.
“Ficamos sempre com a sensação

de que é bom demais para ser ver-
dade, mas temos que ser positivos e
como estamos habituados a ouvir da
boca do povo ‘pior do que já esta-
mos, é impossível’” disse o Presi-
dente da AEPB. “Penso que está na
hora de ter um pensamento mais
inovador, para não desistirmos de
acreditar”.
Os dirigentes da AEPB tiveram a
oportunidade de falar com a repre-
sentante do Governo que apresentou
o programa, Sónia Lascasas, “onde
lhe dei os parabéns pela apresenta-
ção que fez do programa, muito es-
clarecedora, mas também lhe disse
que se essa informação não chegar
aos restantes empresários espalha-
dos pelo mundo, este tipo de inicia-
tivas de pouco valem” disse Paulo
Carvalho. “Também lhe salientei que
na maior parte das vezes o problema
destas iniciativas é que o prazo para

as aplicar é tão dilatado que entre-
tanto os Governos mudam e estas
ideias ficam a meio, ou mesmo na
gaveta, enfim muitas delas até mor-
rem à nascença”. Na sua resposta,
Sónia Lascasas disponibilizou-se
para vir à Bélgica apresentar ela pró-
pria, este programa aos sócios da as-
sociação de empresários.
A responsável do projeto afirmou
igualmente que o projeto não pode
“morrer à nascença” porque, afir-
mou, “neste momento não é só o
Governo é também uma norma eu-
ropeia, com a Troika, a supervisionar.
Mesmo que o Governo mudasse,
esta diretiva é para seguir”.
Paulo Carvalho também se diz
“agradado” por ouvir o Secretário de
Estado das Comunidades Portugue-
sas falar, num dos painéis, sobre a
sua passagem por Bruxelas e sobre
o problema do ensino. “Embora
tenha sido no seguimento do seu
discurso, dando um exemplo sobre
um outro assunto, já foi um bom
sinal que ele se tenha lembrado dos
jovens e do ensino de português na
Bélgica para dar um exemplo” disse
ao LusoJornal.
“No fim do Congresso só nos resta,
da parte da nossa associação, dar os
parabéns aos organizadores, defen-
der que mais destes eventos se or-
ganizem, onde todos nós tenhamos
o direito de nos manifestar para de-
fender os nossos sócios e cidadãos”
disse o Presidente da AEPB. “Se é
verdade que se torna por vezes difícil
organizarmo-nos para participar em
dois dias de debates, também não
deixa de ser verdade que é muito po-
sitivo e que pelo menos nos deixa
em carteira boas notícias para trans-
mitirmos aos nossos sócios. Quanto
mais que não seja uma palavra de
esperança que novos dias virão e
que não devemos baixar os braços,
nesta fase tão difícil de crise mun-
dial”.

Associação dos Empresários Portugueses na
Bélgica participou no Congresso mundial em
Lisboa

Delegação luso-belga participou no evento

PCP solidário com família de António Coelho
O caso do operário ilegal abando-
nado morto pelos colegas, que o Lu-
soJornal dava a conhecer na sua
última edição continuou a provocar
reações. Por exemplo, o Partido Co-
munista Português (PCP) na Bél-
gica, mostrou-se “solidário” com a
família de António Coelho.
“Perante a trágica morte de António
Jorge Nunes Coelho (49 anos), na-
tural de Ervedal, que sofreu um
ataque cardíaco enquanto trabal-
hava, na manhã de 11 de novembro
de 2011, não tendo recebido o
auxílio e os cuidados médicos ne-
cessários e tendo sido abandonado,
por decisão do suposto patrão,
consoante relatos que vieram agora
ao conhecimento público, o Orga-
nismo de Direção do PCP na Bél-
gica presta solidariedade à viúva,
familiares e amigos de António

Coelho” diz um comunicado en-
viado para as redações. “O ODN do
PCP da Bélgica considera funda-
mental o apuramento célere de res-
ponsabilidades por este trágico
acontecimento e uma vez mais de-
nuncia e condena as condições pre-
cárias de trabalho e a exploração
ilegal de mão-de-obra emigrante”.
Por seu lado, o Conselheiro das Co-
munidades Portuguesas na Bélgica,
Pedro Rupio, disse que o caso do
operário abandonado pelos colegas
numa obra onde trabalhava ilegal-
mente é “isolado”.
“É um caso isolado”, disse à Lusa,
lamentando o ocorrido.
“Felizmente, na Comunidade emi-
grante portuguesa, a situação é bas-
tante boa. Mesmo na construção
civil, a maioria trabalha com papéis,
legalmente”, salientou Pedro

Rupio.
O caso foi noticiado na imprensa
belga e também no LusoJornal, e
aconteceu em novembro: o emi-
grante, de 49 anos, desempregado,
foi contratado para trabalhar clan-
destinamente numa obra, no feriado
de 11 de novembro. O emigrante,
que vivia há 12 anos na Bélgica, so-
freu um ataque cardíaco na obra e
foi abandonado pelos colegas num
terreno pouco frequentado, a alguns
quilómetros de distância.
A divulgação dos resultados da au-
tópsia por jornais belgas acrescenta
um pormenor mórbido, o português
estava ainda vivo quando foi metido
numa camioneta e morreu entre 15
minutos e uma hora depois, tendo
sido largado já cadáver. Uma vez
encontrado o corpo, no dia se-
guinte, as investigações da polícia

levaram as autoridades à obra onde
a vítima trabalhou.
Segundo fonte da Embaixada portu-
guesa, o caso chegou aos jornais
belgas pelas mãos da companheira
do emigrante, que acusa o emprei-
teiro e o mediador que o contratou,
ambos portugueses, de lhe oferece-
rem 10 mil euros pelo seu silêncio.
A mesma fonte acrescentou que a
justiça belga tem já a decorrer um
processo-crime por não assistência
a pessoa em perigo e ocultação de
cadáver e a inspeção do trabalho
abriu também um inquérito por tra-
balho não declarado, infrações à le-
gislação sobre contratação de
estrangeiros.
A Embaixada pôs o serviço jurídico
ao serviço da companheira do emi-
grante, que esta declinou por já ter
contratado um advogado.

Cavaco Silva participou no Congresso
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Concert explosif des Buraka Som Sistema

Le groupe Buraka Som Sistema a
convié ses fans, le 3 mars dernier, à
venir partager un «komba» des plus
explosifs, au Botanique, à Bruxelles.
«Komba», c’est ainsi que le quatuor
(Lil’John, DJ Riot, Conductor et MC
Kalaf) a intitulé son deuxième album
consacré aux rites africains, et plus
précisément à ce rituel religieux an-
golais, qui consiste à honorer un
proche défunt, en organisant la meil-
leure fête de toute sa vie. Non sans
une certaine ironie (le groupe a sorti
son album en Europe la nuit d’hallo-
ween), les BSS nous invitent à entrer
dans cette danse macabre, avec une
ferveur et une intensité qui leur est
propre. On irait presque jusqu’à dire
qu’ils se jouent de la mort, en incitant
leur public à commencer la fête, ici
et maintenant, dans le monde des vi-
vants, et à vivre ce jour comme si
c’était le dernier!
Après l’énorme succès du premier
opus «Black Diamond», les Buraka
Som Sistema reviennent au monde
des vivants avec un album pensé
dans les moindres détails et minu-
tieusement façonné. Dans l’interview
accordée au LusoJornal, à Paris, DJ
Riot et Conductor expliquent qu’ils
ont abordé la production de ce disque
avec un objectif bien précis: proposer
un son nouveau et unique, en fusion-
nant les idées, les influences et les
spécificités de chaque membre du
groupe, pour ne former plus qu’un;
l’idée étant de créer un son qui leur
est propre! Il leur a fallu pour cela
partir loin de leur «zone de confort»,
comme ils l’appellent, et s’isoler dans
une maison dans le sud du Portugal,
afin de réfléchir à l’orientation qu’ils
souhaitaient donner à leur musique.

Selon eux, cette expérience a forte-
ment contribué à les transformer en
un groupe accompli. Reclus dans
cette maison de Monchique, ils ont
su tirer partie de cette aventure aux
allures de «retraite» initiatique, pour
en sortir plus forts dans leur convic-
tions musicales.
Le groupe acquiert ainsi, après envi-
ron 6 ans d’existence, une véritable
maturité. Forts de leur expérience sur
les diverses scènes du monde entier,
les Buraka Som Sistema se sont for-
més une belle réputation de «perfor-
mers». Et le public ne s’y est pas
trompé. Réunissant des personnes de
tout âge et de toute origine, ils réus-
sissent une fois de plus l’exploit de
faire vibrer la salle toujours plus fort.
Au fur et à mesure que défilent les ti-

tres qui ont fait leur succès, tels que
«hangover», «wegue wegue», ou en-
core «aqui para vocês», la foule
monte en intensité. Et le «komba»
n’en devient que plus bestial.
Kalaf, Lil’John, Conductor et DJ Riot,
accompagnés de Blaya, qui rejoint le
groupe en tant que MC féminine pour
la deuxième fois, semblent eux aussi
avoir atteint un état euphorique, qui
ne les quittera pas de toute la nuit!
Le dynamisme électrifiant de la jeune
portugaise, y est sûrement pour
quelque chose. Ou alors, s’agit-il peut
être de ses déhanchés interdits aux
moins de 18 ans? Une chose est
sûre, elle parvient à s’imposer comme
un élément à part entière du groupe,
pour le plus grand plaisir des fans
toujours plus nombreux dans la capi-

tale.
Conductor et DJ Riot le pressentaient.
Et même si ces derniers sont ravis de
constater que cette communauté por-
tugaise, angolaise, brésilienne, etc,...
a su répondre présente à l’appel, ils
avouent «préférer jouer pour un pu-
blic, en général, indépendamment de
leur origine ou de ce qu’ils sont», et
«éviter d’être les porte drapeaux
d’une nation»; l’essentiel pour eux
étant que «le show soit réussi et que
les gens dansent, peu importe d’où ils
viennent»! Mission accomplie: le pu-
blic a dansé ce soir-là, de 7 à 77 ans,
sans jamais avoir eu besoin de reven-
diquer une nationalité ou une quel-
conque appartenance à un milieu.
C’est sans nul doute leur plus belle
récompense!

Au Botanique, à Bruxelles

Wim Mertens à
Guimarães

Le musicien belge Wim Mertens a
joué le mercredi 7 mars, au Centro
Cultural Vila Flor, à Guimarães.
Wim Mertens est un musicien belge
flamand, né le 14 mai 1953 à Neer-
pelt.
Wim Mertens est un compositeur de
musique de concert et de film; son
style va du classique à l’avant-garde
mais essentiellement dans une veine
minimaliste. Il est également son in-
terprète, généralement au piano et
parfois à la guitare, et vocaliste contre-
ténor sur certains morceaux.
Seul ou avec son ensemble, Wim
Mertens a sorti une soixantaine d’en-
registrements en trente ans de car-
rière. Il est également musicologue,
et auteur d’une étude sur les pre-
miers minimalistes. Il est plus connu
du grand public pour ses contribu-
tions musicales à des films comme
«Le Ventre de l’architecte» de Peter
Greenaway, ou son morceau à suc-
cès «Struggle for Pleasure».

Banda belga 
Suicide 
Commando no 
Entremuralhas 
em Leiria

O Festival Entremuralhas, agendado
para 25 e 26 de agosto no Castelo de
Leiria, promove a estreia de sete ban-
das em Portugal, uma delas belga, e
quer trabalhar para ser “o mais sin-
gular e distinto” do país.
Assumindo-se gótico, o Entremural-
has percorre outros universos musi-
cais independentes. Os
luxemburgueses Rome e os dina-
marqueses Of The Wand And The
Moon são “as melhores bandas neo-
folk da atualidade”, assegura, acres-
centando que os belgas Suicide
Commando e os britânicos VNV Na-
tion são considerados “os nomes
mais importantes do mundo na cena
eletro-industrial e futurepop, respeti-
vamente”.

António Zambujo
à l’Espace 
Senghor

Le jeune chanteur de fado António
Zambujo sera le 3 mai, au Centre
Culturel d’Etterbeek/Espace Senghor,
à Bruxelles.
Il sera accompagné par Bernardo
Couto à la Guitare portugaise, Jon Luz
au Cavaquinho, Ricardo Cruz à la
Contrebasse et José Conde à la Clari-
nette.
António Zambujo a grandi à Beja
dans l’Alentejo. À l‘âge de huit ans il
entreprend l’étude de la clarinette.

Par Sandrine Miranda

lusojornal.com

le 20 mars 2012 
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O agrupamento Vox Luminis apresen-
tou no domingo, em Lisboa, no Cen-
tro Cultural de Belém (CCB), um
concerto integralmente preenchido
por peças do compositor João Ro-
drigues Esteves, da primeira metade
do século XVIII, algumas em estreia
mundial moderna.
João Rodrigues Esteves, de quem “se
perdeu o rasto por volta de 1755, su-
pondo-se ser uma das vítimas do ter-
ramoto, é um dos melhores
compositores portugueses dessa
época e esteve à altura dos maiores
da Europa de então”, salientou à
Lusa Francisco Sassetti, responsável
pela programação de música erudita
do CCB.
O compositor, um dos bolseiros de D.
João V em Roma, “tem uma escrita
muito criativa e técnicas muito mo-
dernas para o princípio do século
XVIII, tendo criado obras de arte
sacra de enorme beleza e interesse”,
sublinhou o responsável.
No concerto de domingo, o coro
belga Vox Luminis, dirigido por Lio-
nel Meunier, fez a estreia mundial
moderna de quatro peças de Ro-
drigues Esteves: os motetes “Laudate
Dominum omnes gentes”, “Psalmus
Beatus vir concertato”, “Miserere
mei Deus (a due cori)” e a “Primeira
Lamentação de Quinta-feira Santa”.
O coro foi acompanhado em órgão
por Masato Suzuki e Jorge López-Es-
cribano, e, à viola da gamba, por Ri-
cardo Rodriguez Miranda.

O agrupamento interpretou também
de Rodrigues Esteves outros três mo-
tetes: o “Magnificat”, já previamente
interpretado em concerto por dife-
rentes agrupamentos, e o “Stabat
Mater dolorosa (a 4 concertato)” e o
“Miserere a tre”, levados pelo maes-
tro Graham O’Reilly ao Festival de
Ambronay e posteriormente editados
em disco.
João Rodrigues Esteves foi um dos
compositores enviados por D. João V
para Roma, um dos principais cen-
tros da produção musical do Barroco,
no início do século XVIII. No regresso

a Lisboa, o compositor “fez um per-
curso de sucesso; foi mestre de ca-
pela na Sé, compôs dois Te Deum
que foram tocados no último dia do
ano na igreja de S. Roque, um evento
de prestígio naquela época”, disse
Sassetti. “Foi um compositor profí-
cuo de quem apenas nos chegaram
cem obras, todas sacras; muitas per-
deram-se certamente devido ao ter-
ramoto”, disse.
Sassetti afirmou que “não sendo hoje
um dos compositores mais conheci-
dos, Rodrigues Esteves faz paralelo
com os compositores Francisco An-

tónio Almeida e António Teixeira”,
também bolseiros em Roma, no âm-
bito da reforma do ensino e da prá-
tica musical, empreendida por D.
João V, que deu origem ao Seminário
da Patriarcal.
As obras de Rodrigues Esteves en-
contram-se arquivadas em Évora,
Viseu, Lisboa e Vila Viçosa, sobre as
quais se está a fazer “um estudo sis-
temático", designadamente pelo mu-
sicólogo Eugénio Amorim “que é
quem tem levado a cabo um estudo
exaustivo sobre a obra e vida de Ro-
drigues Esteves e tem estado a editar
e a torná-la conhecida”.
Depois de Lisboa, o projeto será apre-
sentado em várias cidades europeias,
estando também prevista uma grava-
ção deste programa para a editora
belga Ricercare, disse o responsável.
Francisco Sassetti salientou à Lusa o
empenho do CCB na “divulgação de
alguns projetos de redescoberta do
rico património musical português",
tendo citado apresentações ante-
riores como a oratória “A morte de
Abel”, de Pedro António Avondano,
no mês passado.
O concerto do agrupamento Vox Lu-
minis realizou-se no pequeno auditó-
rio do Centro Cultural de Belém, em
Lisboa, sendo antecedido de um en-
contro com o musicólogo português
Eugénio Amorim e o cantor e regente
Lionel Meunier, sobre o compositor
barroco português, na Sala de En-
saio.

Agrupamento belga faz estreia mundial 
moderna de obras de João Rodrigues Esteves

Música no CCB

Portugal
(O mal amado)

Meu lindo Portugal
Onde ele chegou
Ele que foi o genial
Das terras e dos mares
Nem Abril o salvou
Dos gorilas do capital.

Foste o grande guerrilheiro
E o terror dos Oceanos
Todos te tinham respeito
Até mesmo os nostros hermanos.

A nossa democracia
Está a ser muito mal tratada
Uns estão a ficaram com muito
E outros com fome e sem nada.

Hoje és bem explorado
Já ninguém te respeita
Deixás-te de ser o bem amado
Agora dão-te ordens
E não podes fazer nada
E assim estás a acabar derrotado.

Os senhores do FMI
Até te veem dar de comer
E não terão pena de ti
Mesmo se te virem morrer.

O que tu eras e ao que tu chegaste

O Contador de
Histórias em
Bruges

Filipe Lopes do grupo “O Contador de
Histórias” está atualmente em digres-
são por vários países europeus e vai
estar em Bruges, no próximo dia 31
de março.
“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” diz uma nota do grupo. As
atividades marcadas para cinco
países são direcionadas para as Co-
munidades lusófonas e para os inte-
ressados na Língua e Cultura
Portuguesas.
A digressão começou em Léon, em
Espanha, no dia 8 de março, passou
por França, pela Itália, pela Suíça e
vai acabar em Bruges, no dia 31 de
março, às 20h00, com um Serão de
contos, na Sala Sceepstale, Blanken-
bergsesteenweg.

Livro de Alice
Ramos 

O Consulado Geral do Brasil na Bél-
gica organizou no passado dia 8 de
março, um workshop de fotografia,
animado por Alice Ramos.
Nesse mesmo dia, ao fim da tarde,
foi apresentado o livro de Alice
Ramos intitulado “Alice de passa-
gem”

em
síntese

No próximo dia 23 de março, sá-
bado, às 18h00, vai ser apresentado
na livraria Orfeu, o livro “Voar”, com
esculturas de Maria Leal da Costa, e
também com poesia de Nuno Gui-
marães e fotografia de João Frazão,
editado pela Orfeu (12 euros). Por
essa ocasião, haverá uma conversa
com a escultora, sobre as suas últi-
mas exposições e trabalhos.
A livraria anuncia já para o dia 28
de abril, uma exposição de pinturas
de Zée e no dia 22 de maio a apre-

sentação do livro “Colombo Por-
tuguês – Novas Revelações”, de Ma-
nuel Rosa, um açoriano que reside
em Duhram, EUA. “Esta é a mais
recente obra deste historiador Luso-
Americano que participou nos estu-
dos de ADN aos ossos de Colombo
em Espanha, fornecendo amostras
de sangue de D. Duarte, Duque de
Bragança. Manuel Rosa é o primeiro
autor a apresentar novos documen-
tos relacionados com o descobridor
da América, que haviam passado

despercebidos em Portugal por 500
anos e que é prefaciado pelo Profes-
sor Joaquim Veríssimo Serrão, o
qual apoia estas conclusões” diz
uma nota da Orfeu.
A Orfeu acaba de participar, no fim
de semana passado, no Luxem-
burgo, no Salão do Livro do 29° Fes-
tival des migrations, des cultures et
de la citoyenneté, onde também es-
teve o escritor José Luís Peixoto. E
tem agora uma série de eventos de
promoção das suas edições. Entre

os dias 23 de março e 10 de abril
participa na Feira do Livro de Cas-
telo de Vide, no dia 4 de abril, está
em Portimão para apresentação de
“Primeira viagem”, poemas de Fer-
nando Machado Silva (ed. Orfeu). O
autor foi premiado, entre outros, no
Concurso Literário Garcia de Re-
sende, em 2009, e no dia 21 de
abril a Orfeu apresenta em Bulle, na
Suíça, o livro “A Pátria e os Outros
Portugueses”, de José Coelho (ed.
Orfeu).

Atividades da livraria Orfeu em Bruxelas

le 20 mars 2012

Est enfin disponible en librairie la
traduction de Finita, de Maria Ga-
briela Llansol, par Cristina de Melo,
aux Editions Pagine d’arte.
Il s’agit du deuxième journal de
Maria Gabriela Llansol écrit pen-
dant sa période d’exil en Belgique.
“Un exil où vie et écriture tissent le
quotidien d’une femme exception-
nelle. Vraiment, je vous recom-
mande cette lecture” dit au
LusoJornal la traductrice.
“Pourquoi me suis-je engagée jus-
tement dans cette écriture? Quand
ai-je cessé d’écrire des histoires,
pour faufiler les passages de l’Être

subtil dans vos vies? Quand me se-
rais-je aperçue que seul dans la
proximité de ce lieu, en suivant les
berges de ce passage, la vie pourrait
peut-être accéder aux sources de la
Joie? À quel moment ai-je su qu’en
créant des réels-non-existants seu-
lement, ainsi qu’Augusto les ap-
pelle, nous ouvririons l’accès à ces
sources?” s’interrogeait Maria Ga-
briela Llansol. “Je reste perplexe de
voir que, en dehors du texte, ces
réels sont évanescents. Et que si
nous les perdons, nous serons ré-
duits au chaos, sans cartographie.
Comme le monde apparaît en états

de langage…”
Maria Gabriela Llansol Nunes da
Cunha Rodrigues Joaquim est née à
Lisboa le 24 novembre 1931 et est
décédée à Sintra, le 3 mars 2008.
Maria Gabriela Llansol est l’auteur
de vingt-six livres et de traductions
de Verlaine, Rilke, Baudelaire, Rim-
baud, Apollinaire, Eluard, Mal-
larmé, Pierre Louÿs et Thérèse de
Lisieux. Elle a toujours écrit “dans
les marges de la langue”, la langue
portugaise qu’elle emporta avec elle
pour un exil de vingt ans en Bel-
gique, entre 1965 et 1984, et en
dehors de la ‘littérature’.

Finita: Livre de Maria Gabriela Llansol
traduit en français

Por Álvaro Hortas
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Os dois mundos do fado na Bélgica

Um erro no artigo da última edição
do LusoJornal sobre a instrumen-
tista Ana Luísa, permitiu-nos com-
preender melhor o que esta jovem
belga pensa do fado.
O erro é que Ana Luísa está a fazer
um doutoramento na ULB, a Univer-
sité Libre de Bruxelles, universidade
francófona e não flamenga. A uni-
versidade flamenga chama-se VUB,
Vrije Universiteit Brussel.
Conhecedora do meio do fado, Ana
Luísa diz que “na Bélgica há dois
meios de fado diferentes: por um
lado, há o meio dos Portugueses,
que é mais um meio de ‘fado vadio’
no sentido que há principalmente
amadores de fado. Por outro lado há
o meio profissional nas grandes
salas e teatros” disse ao LusoJornal.
Mas, segundo Ana Luísa, “a dife-
rença não é só o nível técnico”, tam-
bém tem a ver com o estilo. “Nos
auditórios há principalmente o que
se chama ‘o novo fado’, quer dizer
uma mistura entre o fado e as ‘mú-
sicas do mundo’. É isso o que fazem
pessoas como a Mariza, a Mísia e a
Cristina Branco, e para muita gente,
incluindo eu, o que estas artistas
fazem é de grande qualidade, mas
não tem nada a ver com o fado, falta
a alma mesma do fado, quer dizer a
‘saudade’, e também quase todas as
técnicas próprias ao fado”.

Ana Luísa diz que “por outro lado, o
meio português em Bruxelas é
muito bom porque é ‘fado fado’,
quer dizer não é o novo fado, é o
fado tradicional, e é precisamente
no fado tradicional que há improvi-
sação”.
A “luta” quotidiana de Ana Luísa é
de tentar fazer entrar o fado tradi-
cional nos auditórios e teatros bel-
gas, “porque por agora, os Belgas
pensam que o fado é o que faz Cris-
tina Branco, Mariza e Mísia”. A ins-
trumentista que acompanha

regularmente fadistas, diz que “este
projeto está a correr muito bem,
mas nos teatros belgas só trabalho
com músicos profissionais de Lis-
boa. Ao mesmo tempo, é importante
fazer compreender aos Portugueses
quem sabe cantar e tocar o fado em
Bruxelas. Que o que eles fazem tem
um valor enorme, porque é muito di-
fícil tocar e cantar, e ninguém nunca
quer trabalhar com eles nos teatros
‘oficias’, porque o ‘novo fado’ é
muito mais comercial e muito mais
fácil a compreender para pessoas

que não são iniciadas no fado tradi-
cional”.
Na reflexão desta belga apaixonada
pelo fado, “ao lado do meio cultural
das salas belgas, há na Bélgica (e
sobretudo em Bruxelas e Antuérpia)
uma Comunidade portuguesa que
gosta imenso do fado. Também há
muitos fadistas e alguns músicos
‘amadores’ que cantam e tocam o
fado. Eu adoro tocar com eles,
porque em geral, eles conhecem
muito bem o fado tradicional. Infe-
lizmente, como o nível técnico não

é muito alto, é impossível entrar
com estas pessoas nas salas belgas.
Mas se hoje o fado continua a existir
em Bruxelas, é precisamente graças
a todos estes Portugueses que conti-
nuam a cantar e tocar, muitas vezes
até sem ser pago porque o restau-
rante não tem o dinheiro”.
Ana Luísa diz que “este meio está a
desenvolver-se, na Bélgica, “mas
isso não tem nada a ver com o feito
que há muito novo fado nas salas
belgas, é simplesmente porque os
Portugueses amadores e os restau-
rantes e associações continuam a
investir nisso. O que eu estou a
fazer, é trabalhar com músicos e fa-
distas profissionais que vêm de Lis-
boa e que sabem fazer o fado
tradicional, para entrar com eles nas
salas belgas”.
Os dois meios culturais não têm
nada a ver um com o outro, são
quase totalmente separados, apesar
de João Escada e a própria Ana
Luísa serem os únicos a trabalhar
nos dois meios culturais.
A propósito, João Escada e Maria da
Saudade, vão cantar no próximo dia
30 de março, no teatro “De Bij-
loke”, em Gand. Para além de Ana
Luísa, os fadistas serão acompanha-
dos por José Luís Nobre Costa à gui-
tarra, “um guitarrista muito
conhecido pelos Portugueses que
gostam de fado, mas que quase
nunca vem à Bélgica”.

Uma conversa com Ana Luísa

Por Carlos Pereira

le 20 mars 2012 

PUB

Ana Luísa acompanha fadistas à viola

Matthieu Melcot
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A equipa de futebol do Belenenses já
é Campeã da Bélgica da segunda di-
visão da Federação Trabalhista de Fu-
tebol mesmo se o Campeonato ainda
não chegou ao fim, apenas falta um
jogo no próximo 25 de março. O Bele-
nenses esperava fazer a “dobradinha”
com a vitória da Taça Vandenbroeck,
mas perdeu no domingo passado
contra a equipa da Tunisia SP, por um
expressivo 1-4, nas meias-finais desta
prova.
Em declarações ao LusoJornal, o Trei-
nador Eduardo Morais, definiu a
equipa como humilde e trabalhadora,
e que carece de patrocinadores nesta
Federação. “Foi um ano difícil com
um inverno rigoroso, com o qual sofre-
mos durante os treinos às quintas-fei-
ras, mas foi através de muito suor e
dedicação que conseguimos alcançar
este objetivo”.
A equipa do Belenenses já começou a
festejar a vitória e continuará a cele-
brar nos próximos dias. “Desde o início
tentei meter no espírito de cada joga-
dor o que estava determinado a fazer”.
O Treinador evoca a coragem e a força
que se deram uns aos outros para atra-
vessar a época de maneira otimista e
“foi com a união de todos nós que
conseguimos rapidamente marcar
pontos de avanço, perdendo apenas
um jogo e empatando outro”. Contudo
o problema de patrocínios desfavorece
um pouco a equipa que se vê obrigada
a pagar o seu equipamento. “Há joga-
dores que podiam perfeitamente jogar
noutras equipas superiores e preferem
continuar com esta. Todos temos or-
gulho em vestir a camisola do Bele-
nenses, essa também é a nossa
força”!

Eduardo Morais espera que breve-
mente um patrocinador dê sinal de
vida e se interesse pelo potencial da
equipa que sobe agora de divisão.
Quando preparava o jogo para a Taça
Vandenbroeck, o Belenenses estava
otimista quanto ao título. “Sinto-me
confiante, temos capacidades para
isso, não há muitos clubes que podem
aspirar à ‘dobradinha’”, mas a “dobra-
dinha” acabou por não acontecer.
“Duma certa forma este nosso sucesso
deve-se ao Presidente que se aposenta

este ano e que durante 10 anos de fi-
delidade foi um amigo e um pai para
todos nós”, aponta.
Ora precisamente questionado sobre o
balanço da época, António Ferro diz-
se bastante satisfeito dos últimos re-
sultados, relembrando todos os
esforços feitos para subir de divisão,
na qual já tinha estado anteriormente.
Porém o Presidente confessa estar an-
sioso por partir e deixar o lugar aos
mais novos. “Foram muitos anos de
trabalho, de dedicação, mas está na

hora de me ir embora, agora e equipa
está estável, mas nem sempre foi
assim, havia sempre uns que trabal-
havam mais do que outros”, diz um
tanto saturado.
Mas o importante é ganhar e de prefe-
rência conseguir o título de Campeão,
meta já atingida, a equipa do Bele-
nenses volta-se agora para os novos
objetivos da 1ª divisão, com equipas
mais fortes mas decidida a dar tudo
por tudo para merecer o seu lugar e
posicionar-se entre os primeiros.

Belenenses já é Campeão 
da 2ª divisão da FTF

Equipa perdeu na Taça Vandenbroeck

Equipa do Belenenses 

Portugalnet

em
síntese

A equipa do Vila Real de Veteranos,
que disputa a 4° divisão da Federa-
ção Trabalhista de Futebol (FTF) fes-
tejou no domingo passado o seu
título de Campeão. Frente à equipa
de La Louve, o Vila Real venceu por
um expressivo 4-1.
Porém ainda falta o último jogo no
próximo 25 de março frente ao
‘Eveil’, mas a equipa sente-se
confiante alegando estes dois últi-
mos jogos serem “fáceis de jogar”.
O Presidente Augusto Mourão, de-
clara estar muito contente com os re-
sultados obtidos e felicita todo o
trabalho da equipa ao longo da tem-
porada que soube ultrapassar positi-
vamente os obstáculos encontrados.
“Todas as quartas-feiras treináva-
mos, por vezes em condições difí-
ceis, mas a força de ganhar era
maior. Só posso fazer um balanço
bastante positivo! Esta equipa foi
composta há dois anos, temos atual-
mente bons jogadores que são am-
biciosos e assíduos nos treinos, o

que é um ponto essencial para avan-
çarmos”, começa por explicar ao Lu-
soJornal.
Segundo Augusto Mourão, a equipa
integrou mais jogadores Portugueses
oriundos de todo o país. “Não é obri-
gatório ser do norte”, diz a sorrir.
“Antes tínhamos mais jogadores bra-
sileiros, mas tivemos alguns proble-
mas, então preferimos apostar mais
nos jogadores portugueses”, acres-
centa.
Com esta vitória no Campeonato de
veteranos, a equipa será reforçada
com sangue novo de modo a enfren-
tar novas competições. “Jogaremos,
claro, contra equipas mais fortes
mas faremos tudo para nos empen-
harmos nos novos objetivos. A nossa
equipa será também mais forte fisi-
camente”, observa. Augusto Mourão
concluiu felicitando o sucesso da
equipa do Belenenses que acaba de
se sagrar campeã da 2ª divisão.
“Temos uma amizade grande entre
uns e outros e evidentemente que o
apoio entre ambas equipas é impor-
tante moralmente”.

Por Clara Teixeira

le 20 mars 2012

Vila Real é o novo Campeão Veteranos da FTF
Equipa festejou no domingo passado

Por Clara Teixeira

Equipa do Vila Real

Portugalnet

Futebol: 
Classificações

CLASSIFICAÇÃO

1° Porto
2° La Louve
3° Bayram.
4° Aksehir
5° Sonattra.
6° Alma Ben.

7° Milli 
8° Cad Ix.
9° Vila Real
10° FCAB 
11° Oasis 

34
31
28
27
24
23

FTF 1ª Divisão

CLASSIFICAÇÃO

1° Bru.Briti. R1
2° Forestoi. JS
3° Lorrai. FC1
4° Portugal FC
5° Tourin. FC1
6° Brus.LTC1
7° Irelan. FC1

8° Jef. Country
9° C. du B. FC
10° N. I.FC1
11° Fore. SC
12° Manz. FC
13° Et.Champ.
14° St G.RCS2

48
44
43 
40
36
30
30

ABSSA 1ª Divisão

CLASSIFICAÇÃO

1° Belenen.
2° Beira Al.
3° Tunisia
4° Campom.
5° Vimieire.

6° Reds Unit.
7° Sezure.
8° Penalva
9° Turk. Un.
10° Blue Lege.

43 
37 
34 
32
29 

FTF 2ª Divisão

CLASSIFICAÇÃO

1° Vila Re.
2° Bou. M.
3° Capitano
4° Ent L. Louve
5° Los Extra.

6° Nahda 96
7° Eendra. 
8° Bienv.
9° Charlema.
10° R. Eveil

42 
38 
33 
28
20 

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

43
35 
35 
27

FTF 4ª Divisão B

CLASSIFICAÇÃO

1° Wisla FC
2° Wolu-Stani.
3° Amic.Spor.
4° Ent. Racb1
5° St. Jos. EE
6° Chev. Sch.
7° Hermés FC

8° Ger. CSA
9° Le Cla. CS
10° Boavist.FC
11° Sui. RUS
12° Pant. FC
13° Ch. Kape.
14° Press

50
43 
38
34
31
31
30 

ABSSA 3ª Divisão C

CLASSIFICAÇÃO

1° Picardie A.
2° Ecu. FC2
3° Camp. SC
4° St. Pen. 2
5° Ch.Kapell.
6° C.Forest. 

7° Lorra. FC5
8° Bru. Brit.R6
9° Anc. Sc.
10° Irla. FC.
11° Che.SC.
12° Pang. F.

52 
38 
33 
31 
31 
29 

ABSSA 6ª Divisão F

* (- 1 jogo)

*
*

**

****

*

*

* (- 1 jogo)

**

**

***
**

****

*

*

***

**

*

* (- 1 jogo)

* (- 1 jogo)

* (- 1 jogo)

* (- 1 jogo)

* (- 1 jogo)

**

***
*

*
*

*

*

*

**

21
19
18
15
14

29
28
20
19 
19
18
8

26
19 
16 
5 
4 

20 
19 
12 
9 
9 

27 
16 
13 
7

28
27
27
26
24
13
10

23
21 
15 
10 
10 
3

*

**

*

***

***

**

***

**
**

**

**

*

***

**

*

*
**
*

**

**

**
**

*



15Tempo livre

em
síntese

Jantar dos Sócios
em Bruges

No dia 4 de fevereiro, o maior clube
luso-flamengo Vlaanderen-Lusitânia
organizou o seu “Jantar dos sócios”
em Bruges. Umas dezenas pes-
soas, todos sócios, participaram no
evento. A ementa incluía uma sopa
de couves, jardineira e sobremesa.
Na mesma noite foram apresenta-
das as contas de 2011 e o orça-
mento de 2012 da associação,
tendo sido aprovados.
No dia 10 de março a ssfl Vlaande-
ren-Lusitânia organizou uma noite
brasileira. Não só os brasileiros da
região mas também os sócios por-
tugueses estiveram presentes para
bailar. Foi uma noite animada pelo
conjunto brasileiro Ziriguidum, de
Bruxelas, com bailarinas de samba.
Às 22h00 da noite já se tinha esgo-
tado a Caipirinha! “Ainda bem que
não faltou o vinho e a cerveja de
Portugal” dizem os dirigentes da as-
sociação.

Associação 
Vlaanderen-Lusi-
tânia organiza um
Churrasco 
Português

A associação Vlaanderen-Lusitânia
de Bruges vai organizar no próximo
dia 15 de abril, a partir das 12h00,
na Sala Sparrenhof, Keurlingenweg
2 em 8310 Bruges-Assebroek, o
seu tradicional Churrasco Por-
tuguês, que surge todos os anos
com os primeiros raios de sol. Não
faltarão as sardinhas grelhadas à
vontade ou meio frango, acompan-
hado de pão, salada e azeitonas,
com sobremesa. Toda a tarde Gildo
Correia canta canções portuguesas.
“A nossa festa é uma festa de famí-
lia, por isso todas as crianças até 3
anos entram grátis e as crianças até
12 anos só pagam 7 euros” explica
o Presidente Bart Reckelbus.
A Direção da associação lembra
que é obrigatório reservar antes de
quarta-feira, dia 11 de abril, de pre-
ferência para vlaanderen.lusita-
nia@gmail.com ou então para o
telefone 050/33.32.65.
“Mesmo com mau tempo, a festa
continua! A nossa equipa de Vlaan-
deren-Lusitânia está pronta para o
receber calorosamente. Seja ben-
vindo” diz o Presidente.
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SOPA DE LETRAS

Descubra as palavras Biblioteca

6

Nível : Fácil

Arquivo
Autor
Bibliotecário
Coleção
Consulta
Cultura

Documen-
tação
Empréstimo
Estante
Leitura
Livro

Pesquisa
Silêncio
Temas
Utilizador

1

4

5

ABONNEMENT

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

Prénom + Nom                                                                                     

Adress                                                                                                   

Code                           Ville                                                                                     

Tel.                                   

Ma date de naissance                                                     

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

Association pour la promotion de la culture lisophone en Belgique

Zeenstraat, 121

1933 Sterrebeek - Belgique  

o Oui, je veux recevoir chez moi,

10 numéros de LusoJornal (20 euros).

!

Participation aux frais

LJ 068-II

lusojornal.com

PUB

le 20 mars 2012 
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