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02 Opinião

Comente este e outros
artigos no facebook.
Participe!

Missões católicas
vão disponibilizar
espaços para 
Consulados darem
apoio social

As Missões católicas portuguesas
nas Comunidades mais remotas da
Europa vão disponibilizar espaços
para que os funcionários consulares
possam atender às necessidades so-
ciais dos emigrantes, segundo anun-
ciou o Diretor da Obra Católica
Portuguesa das Migrações (OCPM).
Esta é uma conclusões de uma reu-
nião promovida pela OCPM e pela
Cáritas Portuguesa, que juntou em
Lisboa capelães e representantes
das Cáritas no estrangeiro e na qual
foi discutido o problema da nova
vaga de emigração portuguesa,
adiantou o frei Francisco Sales.
Depois de no primeiro dia da reunião
o Secretário de Estado das Comuni-
dades, José Cesário, ter defendido
que os técnicos de ação social dos
Consulados saiam dos seus postos e
vão ao encontro das Comunidades,
a OCPM deu agora um primeiro
passo para concretizar essa inten-
ção.
A proposta, explicou o responsável,
passa pela “abertura das Missões
que estão mais longe dos Consula-
dos para que a sede das Missões
funcione como local de atendimento
para resolver as situações sociais,
procurando os meios necessários
para responder com medicamentos,
alimentação, informação sobre em-
prego, ou mesmo repatriamento”.
A OCPM vai também elaborar um
estudo sobre as necessidades reais
das capelanias para apresentar um
orçamento a José Cesário, que na
sua intervenção manifestou disponi-
bilidade do Governo para apoiar as
Missões no terreno.
Integrar assistentes sociais nas pró-
prias missões católicas, agilizar a co-
municação no terreno entre a Cáritas
e as capelanias para que melhor se
conheça a realidade e mobilizar os
emigrantes que já estão integrados
para que se responsabilizem pelo
acolhimento e acompanhamento de
novos Emigrantes são outras propos-
tas que saem da reunião.
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Hoje em dia a informática faz parte
das nossas vidas. Quase todos
temos computadores em casa e há
mesmo quem possua vários. Para
muitas pessoas é algo imprescindí-
vel. É um meio muito prático e im-
portante de comunicação. Para os
profissionais da informática é o seu
modo de vida, a sua profissão. Para
outros é uma forma de se distraí-
rem e para outros ainda é uma
forma de fazerem amigos (está
muito em voga) através das redes
sociais. Há ainda quem se sirva da
mesma para os seus estudos, as
suas pesquisas, os seus escritos,
etc.
Além disso, tem permitido: o reen-
contro de pessoas, a descoberta de
familiares, a troca de experiências
pessoais, o pedido de socorro para
situações humanitárias, a ajuda
para casos penosos, etc.
Com a expansão da informática e a
difusão da Internet, que a ela anda
indissoluvelmente associada, tem-
se constatado porém que há fato-
res que se têm de ter em linha de
conta.
Nos modernos estudos sociais

quantitativos foi demonstrada a
“não existência de uma relação
entre os gastos da escola e o de-
sempenho dos estudantes”. Ora,
isto vem desmentir a propalada po-
lítica de certos responsáveis edu-
cativos, segundo a qual, colocando
mais meios à disposição da escola
- neste caso, computadores - ela
educará melhor os seus alunos.
Esta evidência porém, não é sur-
preendente para quem faz do en-
sino a sua profissão. Não tem sido
por falta de meios que em determi-
nados países o insucesso escolar
tem sido latente a vários níveis,
mas sim devido a políticas desajus-
tadas que não têm sabido ou po-
dido acompanhar a evolução da
sociedade e concomitantemente,
feito assentar o ensino em pedago-
gias de sucesso.
Inicialmente, os pais oferecem aos
filhos o computador para que estes
possam melhorar a sua aprendiza-
gem e melhor fazerem os seus tra-
balhos. Ficam porém estarrecidos
quando tal não se verifica, e daí,
considerarem o investimento - por
vezes feito com sacrifício - como

inócuo e quando não, nefasto.
Foi este o tema, “saber se a intro-
dução de computadores no ensino
melhora ou prejudica a aprendiza-
gem”, que os cientistas da Univer-
sidade Duke (EUA), procuraram
investigar.
Será que os jovens que estudam
em casa com recurso a computa-
dores têm vantagens?
O estudo analisou 150.000 estu-
dantes ao longo de cinco anos e os
dados coligidos focaram-se em
dois momentos importantes: antes
e depois da introdução de um com-
putador para o estudo, em casa.
Desta forma, foi possível avaliar o
seu impacto no progresso dos es-
tudos de cada estudante.
Os resultados, foram, deveras, alar-
mantes.
Após a introdução do computador
no seu quarto de estudo, os jovens
não melhoraram os seus conheci-
mentos. Os rapazes têm mesmo
algum retrocesso escolar. Isto
ocorre, segundo os investigadores,
em virtude de se usar o computa-
dor não como instrumento de es-
tudo, mas sim como meio de

comunicação e de diversão: correio
eletrónico, jogos, assistência em
direto de eventos desportivos, au-
dição e gravação de música, são
entre outros, alguns dos motivos
que levam os jovens a desviarem-
se do essencial - o estudo.
Poder-se-ia, também, pensar que a
oferta de computadores aos jovens
de meios mais desfavorecidos seria
um meio de igualização social.
Mas este estudo notou que o retro-
cesso subsequente à introdução de
computadores é maior precisa-
mente nesses jovens. Nas famílias
com mais dificuldades, o apoio fa-
miliar na orientação do uso do
computador para objetivos escola-
res é menor e os jovens dispersam-
se mais.
Quer isto dizer que não se devem
usar computadores no ensino?
De forma alguma!
Mas isto quer dizer, que as novas
tecnologias não são, por si só, so-
lução para os problemas de apren-
dizagem.
Nada substitui os pais, os progra-
mas adequados, o professor e o en-
sino organizado.

A Informática e o Ensino
António Manuel Pereira
da Costa Pinto
Lic. Ciências Sociais - 
Sociologia

belgica@lusojornal.com

Crónica de opinião

LusoJornal. Belgique | Édité par: CCIFP Editions SAS, 7 avenue de la porte de Vanves, 75014 Paris et par : APCLB,asbl, Association pour la promotion de la culture lusophone en Bel-
gique,Zeenstraat, 121, 1933 Sterrebeek | Directeur de la publication: Carlos Pereira | Directeur adjoint: Paulo Carvalho | Collaboration: António Fernandes, Clara Teixeira, Francisco
Barradas, Luis Coutinho, Manuel Martins, Moreirão Cerca | Les auteurs d’articles d’opinion prennent la responsabilité de leurs écrits | Agence de presse: Lusa | Photos: Portugalnet |
Design graphique: Jorge Vilela Design  | Impression: Corelio Printing (Belgique) | Publicité: APCLB, asbl - Tel: 0032 (0) 485. 89. 84. 09 | Les publicités sont de la responsabilité des
annonceurs | Distribution: Portugalnet Consulting | belgica@lusojornal.com | www.lusojornal.com | Distribution gratuite | 10.000 exemplaires

Nove meses depois de tomar posse,
o Secretário de Estado das Comu-
nidades apresentou-se na Comissão
de Negócios Estrangeiros no pas-
sado dia 27 março, com um power-
point, como se tivesse acabado de
iniciar funções de governação.
Entretanto, nestes meses que pas-
saram, a ação do Governo foi mera-
mente destrutiva: fechou postos
consulares sem nenhuma razão e
aumentou os emolumentos consu-
lares em cerca de 20%. Despediu
49 professores depois de terem ini-
ciado o ano letivo, deixando milha-
res de alunos sem aulas. E também
introduziu o pagamento de propi-
nas no ensino, que é a melhor ma-
neira de o destruir. Encerrou o
Observatório da Emigração. E ainda
teve tempo para humilhar os fun-
cionários consulares, que fizeram
uma greve inédita de seis semanas
e não foram ouvidos. Esvaziou Em-
baixadas e Consulados de diploma-
tas e funcionários. Em Andorra
anunciou um Consulado honorário

que nunca mais abre, deixando iso-
lados milhares de Portugueses. Re-
duziu as verbas para o apoio a
idosos e carenciados nas Comuni-
dades (ASIC e ASEC). E eliminou a
possibilidade dos Portugueses resi-
dentes no estrangeiro terem bene-
fício no processo de privatizações
de empresas públicas.
É por isso que este Governo é um
desastre para as Comunidades. Se
formos consultar a floresta de pro-
gramas eleitorais, manifestos e pro-
gramas de Governo do PSD, nada
disto lá está. Portanto, o Governo,
por ação e por omissão, ocultou aos
Portugueses residentes fora do país
as suas intenções e, assim, deu
mais um contributo para o descré-
dito da política.
Nem sequer podem usar as já en-
joativas desculpas da crise, da falta
de dinheiro ou da herança do pas-
sado. Há um ano já havia crise e o
PSD conhecia muito bem a situa-
ção, mas não conteve a sua von-
tade alucinada de se lançar ao

poder, degradando assim ainda
mais a situação económica e finan-
ceira, que é muito preocupante em
toda a Europa. E anunciou até que
queria acabar com os sacrifícios, ao
mesmo tempo que pretendia fazer
aprovar no Parlamento diplomas
que aumentavam a despesa e, com
outras posições, inviabilizava que o
Estado pudesse obter mais receita.
A verdade é que o Secretário de Es-
tado das Comunidades não tem de-
fendido os Portugueses residentes
no estrangeiro, como é sua obriga-
ção. Nas áreas mais relevantes das
políticas para as Comunidades,
atendimento consular e ensino, o
desinvestimento tem sido escanda-
loso, para prejuízo de milhares de
Portugueses. Hoje há mais Portu-
gueses a precisar dos serviços con-
sulares, mas os funcionários para
os atender são menos. No ensino,
em apenas um ano letivo, perde-
ram-se 122 professores. O pior será
o próximo ano que, devido às novas
regras, pagamento de propinas e

pré-inscrição, certamente haverá
menos alunos, sendo previsível
que, por isso mesmo, também di-
minuam os professores. No domí-
nio social, o Governo pouco tem
feito. E não se compreende que,
tendo o Secretário de Estado das
Comunidades visitado recente-
mente o Luxemburgo e a Suíça,
não tenha tido encontros com as
autoridades desses países, que pre-
cisam de concertar estratégias con-
juntas para dar resposta a alguns
problemas sociais dramáticos que
muitos Portugueses que o Governo
mandou emigrar estão a viver.
O power-point que o Secretário de
Estado das Comunidades, José Ce-
sário apresentou na Comissão de
Negócios Estrangeiros e Comunida-
des Portuguesas tem oito páginas e
32 slides. Talvez passe por uma
boa ação de cosmética. Mas se
analisarmos bem, se espremermos
aqueles slides, facilmente chega-
mos à conclusão que uma página
chegava.

O Power-Point do Secretário de Estado
das Comunidades

Paulo Pisco
Deputado (PS) eleito pelo 
círculo eleitoral da Europa

belgica@lusojornal.com
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Os alunos que queiram ter aulas de
português no estrangeiro no próximo
ano letivo vão ter que fazer uma pré-
inscrição ‘online’, passando os que
frequentem o ensino paralelo a
pagar uma propina anual de 120
euros. “Vai haver uma pré-inscrição.
As pessoas sabem que devem intro-
duzir na base de dados, com a ajuda
dos professores e dos Consulados,
os dados referentes aos alunos. De-
pois, a partir dessa base de dados,
vamos identificar onde temos neces-
sidades e fazer um cálculo do nú-
mero de professores indispensáveis
em cada local”, disse em entrevista
à agência Lusa o Secretário de Es-
tado das Comunidades Portuguesas.
Para José Cesário, esta medida pre-
tende dotar o Governo da sua pró-
pria administração de um sistema
que funcionou até agora confiado às
escolas locais. “Vai haver esta pré-
inscrição, fazemos os cálculos ne-
cessários, renovamos as comissões
de serviço que tivermos que renovar
e depois há uma inscrição definitiva.
Nessa inscrição definitiva, os pais
dos alunos dos cursos que não
forem integrados nos sistemas de
ensino dos países de acolhimento
vão pagar uma propina de 120
euros por ano. Como contrapartida
recebem o manual escolar e têm
acesso à certificação dos conheci-
mentos”, disse.

Pré-inscrição até 
3 de maio

A pré-inscrição dos alunos decorre
até 3 de maio, segundo informação
disponível no site do Instituto Ca-
mões. As inscrições poderão ser fei-
tas diretamente no site do Camões -
Instituto da Cooperação e da Língua
(www.instituto-camoes.pt).
Em alternativa, os encarregados de
educação podem imprimir o formu-
lário disponível na página internet,
preenchê-lo e entregá-lo a um pro-

fessor, que posteriormente inserirá
os dados na plataforma de inscri-
ções online ou remeterá o formulário
às Coordenações de ensino. “Está
criado um sistema de inscrição em
linha (online) para os alunos da rede
de Ensino Português no Estrangeiro
(EPE) dos níveis pré-escolar, ensino
básico e secundário, que permitirá
um rápido e global conhecimento
das expectativas dos encarregados
de educação e uma primeira carac-
terização dos alunos por nível etário
e perfil linguístico, necessários à or-
ganização das turmas em que fica-
rão integrados”, refere o Camões,
sublinhando que a inscrição é obri-
gatória.
“As propinas constituem receitas
das Coordenações de ensino que
serão aplicadas na aquisição e dis-
tribuição de material escolar, no pro-
cesso de certificação e em projetos
educativos e de formação”, refere.
O Camões apela à “colaboração de
todos os encarregados de educação
neste processo” e informa que os
professores da rede de EPE “apoia-
rão a pré-inscrição” dos alunos, que,
uma vez confirmada a disponibili-
dade de cursos nas respetivas áreas
de residência, devem fazer uma ins-
crição definitiva.

Propina melhora o 
ensino

O Secretário de Estado das Comuni-
dades Portuguesas afirmou que o
pagamento de 120 euros anuais por
parte dos alunos que frequentam o
ensino paralelo, contestado por pais,
professores e sindicatos, servirá para
“melhorar” o ensino do português
no estrangeiro.
Falando aos jornalistas, José Cesário
respondeu às críticas de falta de
diálogo de associações da Comuni-
dade portuguesa, de Sindicatos de
professores e de Partidos políticos,
garantindo que “o aviso” para a ne-

cessidade de se tomar esta medida
“existiu”.
O que está em causa, defendeu, não
é o pagamento das aulas, mas “uma
comparticipação através de uma
propina anual, que se destina à cer-
tificação das aprendizagens, que é
cara, à formação de professores, e a
pôr ordem na escolha dos manuais
escolares, que nunca existiu”, expli-
cou. “Esta verba destina-se a inves-
tir na qualidade do sistema do
Ensino do Português no Estrangeiro,
que toda a gente critica há muitos
anos”, acrescentou.
A respeito da falta de diálogo de que
o acusaram as diversas entidades
que reagiram à medida, José Cesário
afirmou que entregou, há um mês,
ao Conselho das Comunidades Por-
tuguesas um documento com
“todas as intenções” do Governo
nesta área. “Não vejo onde não exis-
tiu aviso. Publicamente houve várias
reuniões em que fomos alertando
para a inevitabilidade de se proce-
der ao pagamento desta anuali-
dade”, acrescentou.
O Secretário de Estado afirmou
ainda que é preciso ter também em
conta que “os níveis de frequência
dos alunos não correspondem às
inscrições efetuadas no início do
ano”, e argumentou que, “tendo em
conta as limitações orçamentais gra-
ves” do país, o objetivo do Governo
é, “para além da introdução de fa-
tores de qualidade no sistema, con-
seguir garantir o essencial da oferta
para os lugares onde há efetiva-
mente procura”.
“Nós não queremos que os nossos
pais ou os nossos alunos façam o
frete de aprender o português. Nós
queremos que as pessoas que que-
rem aprender o português possam
efetivamente fazê-lo”, acrescentou.

Sindicatos ouvidos
Entretanto, pais desempregados e
agregados familiares com vários fi-

lhos vão pagar uma propina diferen-
ciada nos cursos de português no
estrangeiro, declarou o Secretário de
Estado das Comunidades, José Ce-
sário. “Terão uma propina diferen-
ciada, mais pequena”, disse à
agência Lusa José Cesário, após
uma reunião em Lisboa com a Dire-
ção do Sindicato dos Professores
nas Comunidades Lusíadas (SPCL).
Segundo Teresa Soares, do SPCL,
para as famílias em situação de de-
semprego, a propina será de 20
euros por criança anualmente, para
famílias com dois filhos, será co-
brado 80 euros por criança, e agre-
gados com mais de dois filhos, será
de 70 euros por aluno.
De acordo com a Teresa Soares,
muitos cursos podem desaparecer e,
assim, muito postos de trabalho
para os professores deixarão de exis-
tir, até “50%” atuais. “O senhor Se-
cretário de Estado diz que não, que
vão permanecer os 400 professores
que temos na Europa. Acho difícil
de acreditar nisso porque depende
muito da maneira como funcionam
os cursos nos diferentes países”,
acrescentou.
O Secretário de Estado reuniu tam-
bém com a Federação Nacional de
Professores (FENPROF). O Secretá-
rio-geral da FENPROF, Mário No-
gueira, criticou a introdução da
propina de 120 euros, manifestando
dúvidas quanto à constitucionali-
dade da medida. “Estamos verda-
deiramente em oposição à
introdução de uma propina para alu-
nos do EPE. Julgamos que não é
justo, além de termos dúvidas de
que seja constitucional”, disse
Mário Nogueira à agência Lusa.
“Independentemente da inscrição
de alunos para o EPE, da sua distri-
buição e de ajustamentos que pos-
sam ser feitos no próprio sistema, de
uma forma global o número total de
docentes continuará. Não é intenção
do Governo que haja uma redução,
o que é importante”, disse.

Alunos vão ter de pagar 120 euros 
para aprender português

Anunciado pelo Secretário de Estado José Cesário

Bronca na 
marcação 
das reuniões 
do CCP

As seis reuniões das Comissões te-
máticas do Conselho das Comunida-
des Portuguesas, previstas para este
mês de abril, foram anuladas pela
Secretaria de Estado das Comunida-
des, o que provocou grande pertur-
bação no seio do CCP.
As datas destas reuniões, devida-
mente previstas na Lei do CCP, ti-
nham sido escolhidas pelos
Conselheiros, as Convocatórias, con-
forme obriga a Lei, tinham seguido os
trâmites legais e o Gabinete de Liga-
ção ao CCP na Direção Geral dos As-
suntos Consulares e Comunidades
Portuguesas contratou mesmo uma
agência de viagem para marcar as
viagens dos Conselheiros. Os Conse-
lheiros marcaram férias para os pe-
ríodos das reuniões, como acontece
regularmente, mas receberam depois
uma comunicação do Diretor do Ga-
binete de Ligação, Louro Alves, ale-
gando que “decorre da Lei
Orçamental e das recentes orienta-
ções recebidas do Ministério das Fi-
nanças, que não poderão ser
efetuadas despesas em média men-
sal em valores superiores (em duodé-
cimos) à verba inscrita no Orçamento
do ano a que se refere a despesa”.
Isto é, os Conselheiros podem reunir,
mas não podem reunir todas as Co-
missões ao mesmo tempo.
As reações dos Conselheiros não se
fizeram esperar e houve muitos pro-
testos.
Entretanto, uma das Comissões man-
teve a sua reunião, mas os Conselhei-
ros receberam na semana passada
uma comunicação, anunciando-lhes
que o Governo não paga as despesas
com os jantares. Paga as viagens e o
almoço dos Conselheiros, mas cada
um deles deve pagar o jantar en-
quanto estiver em Lisboa.
A polémica parece instalada, sobre-
tudo em período em que o Secretário
de Estado, José Cesário, se prepara
para mudar a Lei do CCP.

em
síntese

Deputados socialistas querem parecer
do Provedor de Justiça sobre as propinas
Os Deputados do Grupo Parlamentar
do PS Paulo Pisco, Gabriela Canavi-
lhas e Odete João, escreveram ao Pro-
vedor de Justiça, Juiz Conselheiro
Alfredo José de Sousa, interrogando-o
sobre a intenção anunciada do Go-
verno cobrar uma propina anual para
os cursos de Língua Portuguesa no es-
trangeiro, que “parece entrar em cho-
que com vários preceitos
constitucionais”.
A carta começa com uma exposição
da importância da língua portuguesa
no mundo e a importância de ser en-
sinada no estrangeiro. “Revelador da
importância atribuída a esta modali-
dade de ensino é o facto de a Consti-
tuição da República Portuguesa
aludir, direta ou indiretamente, em di-
versos artigos e alíneas, à proteção

deste direito”.
“Porém, o Governo decidiu alterar esta
situação, como se comprova pelas de-
clarações do Senhor Secretário de Es-
tado das Comunidades Portuguesas,
Dr. José Cesário, na última reunião na
Comissão dos Negócios Estrangeiros e
Comunidades Portuguesas da Assem-
bleia da República, do passado dia 27
de Março, e por uma circular do Ca-
mões - Instituto da Cooperação e da
Língua, onde se afirma estar previsto
‘o pagamento do ato de inscrição de
propina anual de 120 euros que dará
direito à certificação e aos manuais’.
Ficam isentos, como se lê na mesma
circular, os cursos com currículo inte-
grado nos sistemas de ensino locais, o
que também constitui uma diferencia-
ção” diz a carta. “No entanto, esta de-

cisão do Governo pode ferir vários pre-
ceitos constitucionais, para os quais
gostaríamos de chamar a atenção de
Vossa Excelência, na perspetiva de,
eventualmente, recomendar ao Go-
verno para não avançar com seme-
lhante medida”.
Os Deputados alegam “a garantia de
igualdade dos cidadãos no acesso a
um conjunto de direitos, entre os
quais se encontra o ensino”. E evocam
também o já famoso art.º 74, sobre o
direito ao ensino, que “apresenta um
conjunto de deveres do Estado bas-
tante exaustivo”.
“Enquanto a Constituição da Repú-
blica Portuguesa afirma que o Estado
deve estabelecer progressivamente a
gratuitidade de todos os graus de en-
sino, a decisão do Governo vai em sen-

tido contrário para os filhos dos nacio-
nais residentes no estrangeiro” dizem
na carta. “O facto de se pedir uma
propina anual com o valor de 120
euros e a existência de um sistema de
pré-inscrição eletrónica pode consti-
tuir um fator de desencorajamento da
inscrição, dada a grande dispersão dos
alunos e as carências financeiras de
muitos, impedindo assim a valoriza-
ção pessoal e profissional dos jovens
e a criação de condições para a proje-
ção global da Língua Portuguesa.
Assim sendo, também não se está a
cumprir o preceito do art.º 9º que
apela ao Estado para que ‘assegure o
ensino e a valorização permanente da
Língua Portuguesa’, defenda o seu
uso e promova a sua difusão interna-
cional”.

Por Carlos Pereira

Quer comentar ?
belgica@lusojornal.com
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A maioria PSD/CDS-PP e a Oposição
foram unânimes, na semana passada,
na necessidade de pôr fim à “discri-
minação” existente em relação à ini-
ciativa legislativa dos Emigrantes,
manifestando disponibilidade para
aprovar os diplomas do PSD e do PS
sobre a matéria. “Quero sublinhar o
consenso que foi possível encontrar
nesta câmara”, assinalou o Deputado
social-democrata eleito pelo círculo
da Europa Carlos Gonçalves, no final
do debate em plenário dos projetos do
PSD e do PS para alterar a lei sobre
iniciativas legislativas dos cidadãos.
A Lei n.º 17/2003, de 4 de junho,
sobre a Iniciativa Legislativa de Cida-
dãos, prevê que 35 mil cidadãos pos-
sam apresentar no Parlamento
iniciativas legislativas, mas os Emi-
grantes só podem apresentar iniciati-
vas legislativas sobre assuntos que
lhes digam diretamente respeito. Os
diplomas do PSD e do PSD eliminam
essa diferenciação em função do
lugar onde os cidadãos residem. “Os
emigrantes não merecem ser tratados

como cidadãos de segunda”, defen-
deu o Deputado do PSD Carlos Gon-
çalves, considerando que não é
possível aceitar que existam cidadãos
com menos direitos cívicos apenas
porque não residem em Portugal.

Pelo PS, o Deputado Paulo Pisco,
igualmente eleito pelo círculo da Eu-
ropa, explicou tratar-se de “uma alte-
ração cirúrgica com grande
significado”, na medida em que en-
volve direitos de cidadania. “Ao eli-

minar esta discriminação, a Assem-
bleia da República está também a
apelar à participação cívica dos Emi-
grantes”, acrescentou o Deputado so-
cialista.
Pelo CDS-PP, a Deputada Teresa An-
jinho corroborou que a situação atual
introduz uma “discriminação injusti-
ficada”, adiantando que a bancada
democrata-cristã irá acompanhar fa-
voravelmente quer a iniciativa do
PSD, quer o diploma do PS.
O Deputado do PCP João Ramos in-
dicou igualmente a intenção da sua
bancada em apoiar os diplomas do
PS e do PSD, mas alertou para a ne-
cessidade de também se reduzir o nú-
mero de assinaturas necessárias para
os cidadãos apresentarem iniciativas
legislativas. No mesmo sentido, a de-
putada do BE Cecília Honório apon-
tou os condicionamentos que existem
para a apresentação das iniciativas le-
gislativas por parte de cidadãos, mas
deixou antever que a bancada blo-
quista também irá aprovar as iniciati-
vas do PSD e do PS.

Parlamento unânime para acabar com 
“discriminação” dos Emigrantes 
na iniciativa legislativa

Propostas do PSD e do PS em debate

Carlos Gonçalves
nomeado 
Coordenador do
Secretariado da
Emigração do
PSD

Na sequência do Congresso Nacional
do PSD realizado nos passados dias
23, 24 e 25 de março, a primeira reu-
nião da Comissão Política Nacional
do Partido nomeou o Deputado Car-
los Gonçalves para Coordenador do
Secretariado da Emigração, posto
que até agora era ocupado por José
Cesário.
Este é um mais um passo na afirma-
ção de Carlos Gonçalves na estrutura
do PSD.
A decisão foi tornada pública pelo
Vice-Presidente do Partido, Jorge
Moreira da Silva (na foto).
Também foi nomeado para Presi-
dente da Comissão de Relações In-
ternacionais, Jorge Braga de
Macedo.

SEF detém 
portador de 
passaporte belga
falsificado

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
(SEF) anunciou na semana passada
a detenção, no Aeroporto Sá Car-
neiro, de três estrangeiros que tenta-
vam viajar para o Canadá com
passaportes falsificados.
“Um cidadão, de 30 anos, apresen-
tou-se com um passaporte belga
completamente contrafeito e os ou-
tros dois, ambos de 41 anos, preten-
diam viajar com passaportes lituanos
com as páginas biográficas contrafei-
tas”, explica o SEF, em comunicado.
Dois dos detidos foram encaminha-
dos para a Unidade Habitacional de
Santo António, no Porto, aguardando
aí o seu envio para o país de origem,
decidiu o Tribunal da Maia.
Um terceiro detido foi libertado, de-
pois de apresentar documentação
comprovativa de que se encontrava
legalmente em Portugal.

em
síntese

O PS vai escolher em 2013 os seus
candidatos a Presidentes de Câmara
através de eleições diretas dos militan-
tes e o mesmo processo se aplicará aos
candidatos a Deputados nas eleições
legislativas de 2015.
Esta mudança faz parte de uma pro-
posta defendida pela Direção de Antó-
nio José Seguro na última reunião da
Comissão Nacional do PS.
A realização de eleições diretas, não só
para a escolha do Secretário-geral so-
cialista, mas também para os primeiros

candidatos a autarquias e candidatos
a Deputados é um ponto que fez parte
da moção que o Secretário-geral, An-
tónio José Seguro, apresentou no úl-
timo congresso. Do universo das
“diretas” fica de fora as escolha dos
candidatos às eleições europeias, que
continuarão a ser eleitos pela Comissão
Política do PS.
Em relação à forma como serão esco-
lhidos os candidatos a Deputados à As-
sembleia da República, António
Galamba referiu à agência Lusa que os

detalhes do processo ainda não estão
totalmente concluídos, mas admitiu
que os candidatos a Deputados se
apresentem aos militantes em listas fe-
chadas alternativas e não de forma in-
dividual.
A par desta alteração, o PS vai apertar
as regras de fiscalização em processos
de votação interna e nos processos de
adesão a este Partido.
Por exemplo, no círculo eleitoral da Eu-
ropa, o cabeça de lista para as eleições
legislativas, sempre foi “imposto” pelo

Secretário Geral do PS. Foi por essa
razão que ultimamente foram eleitos,
por exemplo, Maria Carrilho ou até
Paulo Pisco, que não eram, de modo
nenhum, as escolhas dos militantes
nas Comunidades. Os militantes ape-
nas opinavam sobre a escolha do se-
gundo candidato da lista (nas duas
últimas eleições, foi Maria de Lurdes
Rodrigues, funcionária na OCDE).
A partir da próxima eleição, são os mi-
litantes que vão decidir quem vão ser
os dois candidatos.

Militantes do PS vão passar a escolher 
os candidatos a Deputados

le 24 avril 2012

A Bélgica comemora 
o 91º Aniversário do PCP
Foi num ambiente de grande con-
fraternização e convívio que cerca
de meia centena de camaradas e
amigos comemoraram o 91º Aniver-
sário do PCP, no passado domingo
25 de março, em Bruxelas, com a
participação de Inês Zuber, Depu-
tada do PCP no Parlamento Euro-
peu.
Na sua intervenção, Inês Zuber lem-
brou a história do PCP, o seu papel
na luta contra o fascismo e como
atual força indispensável enquanto
vanguarda da luta. Analisou ainda a
situação política nacional e os pro-
blemas que afetam hoje a popula-
ção portuguesa, consequência do
Pacto de Agressão orquestrado pelo
Governo sob a égide dos acordos
com as troikas nacional e estran-

geira (PSD/CDS/PS e FMI/BCE/UE).
Foram referidos ainda problemas

que afetam hoje a Comunidade por-
tuguesa emigrante como o ataque

ao Ensino do Português no Estran-
geiro e o fecho de Consulados.

Lusa / José Sena Goulão Assembleia da República Portuguesa
Lusa / Tiago Petinga

Jantar na sede do clube Os Belenenses
DR



PUB



O Conselheiro das Comunidades Por-
tuguesas, Pedro Rupio, lançou, com o
Apoio de várias entidades, nomeada-
mente do LusoJornal, uma campanha
para a inscrição de Portugueses nas
listas eleitorais, para que estes pos-
sam votar nas eleições comunais na
Bélgica. “Os Portugueses também
podem votar nas eleições comunais
mediante inscrição” diz uma nota do
Conselheiro. Basta preencher um for-
mulário de inscrição e dirigir-se ao ser-
viço eleitoral (Service de la
Population/Bevolking) da sua comuna
de residência até dia 31 de julho.
“Porque juntos somos mais fortes!”
diz Pedro Rupio.
Para além do cartaz, que o LusoJornal
reproduz na página 14 desta edição,
a campanha também tem um spot
que está a ser difundido pela RTP in-
ternacional e no qual participaram vá-
rios elementos da Comunidade
portuguesa radicada na Bélgica.

Onde se inscrever

Bruxelas:

Anderlecht:
Rue Van Lint, 8 et Place de la Vail-
lance, 28A - 1090 Anderlecht
Horários: às segundas, terças, quintas
e sextas, das 8h30 às 14h00 e às
quartas-feiras das 11h30 às 18h00.
Tel: 02/558.09.35 - email: popula-
tion@anderlecht.irisnet.be

Bruxelles:
Boulevard Anspach, 6/2ème étage -
1000 Bruxelles
Horários: de segunda a quarta-feira,
das 8h30 às 15h30, às quintas das
8h30 às 18h30 e às sextas-feiras das
8h30 às 12h30. Tel: 02/279.35.50.

Forest:
Rue du Curé, 2 - 1190 Forest.
Guichet 8. Horários: de segunda a
quinta-feira das 8h30 às 12h45, às
sextas-feiras das 8h30 às 11h45, às
quartas-feiras das 13h45 às 15h45 e
às quintas-feiras das 17h00 às
18h45. Tel: 02/370.22.70.

Ixelles:
Chaussée d’Ixelles, 168A - 1050 Ixel-
les
Guichet 7. Horários: de segunda a
sexta-feira das 8h00 às 13h00, às
quartas-feiras das 14h00 às 16h00 e

às quintas-feiras das 16h30 às
18h30. Tel: 02/515.66.01. email:
chantal.bars@ixelles.be

Saint-Gilles:
Place Van Meenen, 39 - 1060 Saint-
Gilles
Porte 0.13. Horários: de segunda a
sexta-feira, das 8h00 às 12h00 e à
terça-feira, das 15h00 às 18h00. Tel:
02/536.03.00 email: ecbs3@stgil-
les.irisnet.be

Schaerbeek:
Place Colignon - 1030 Schaerbeek
Horários: às segundas, terças, quartas
e sextas-feiras, das 8h00 às 13h00 e
às quintas-feiras das 8h00 às 19h00.
Tel: 02/244.75.11.

Flandres:
Antwerpen:
Horários dependentes dos serviços co-
munais dos 9 distritos de Antuérpia.

Valónia:

Arlon:
Rue Paul Reuter, 8 - 6700 Arlon
(étage B1)
Horários: os segundas e terças-feiras,
das 8h30 às 12h00 e das 13h00 às
17h00, às quartas, quintas e sextas-
feiras, das 8h30 às 12h00 e das
13h00 às 16h00 e aos sábados, das
10h00 às 12h00. Tel: 063/24.56.04
email: administration@arlon.be

Liège:
Horários dependentes dos serviços co-
munais das 11 antenas de Liège. Tel:
04/221.82.77 email:
elections@liege.be

Nivelles:
Place Albert 1er - 1400 Nivelles (rez-
de-chaussée)
Horários: de segunda a sexta-feira,
das 8h00 às 12h00, à segunda-feira
das 14h00 às 16h00 e à quarta-feira,
das 14h00 às 19h00. Tel:
067/88.22.35 email: population@ni-
velles.be

Soignies:
Place Verte, 32 - 7060 Soignies
Horários: de segunda a sexta-feira,
das 8h30 às 12h00, às quartas-feiras
das 14h00 às 16h00, às quintas-fei-
ras das 15h30 às 19h00 e aos sába-
dos das 10h00 às 12h00. Tel:
067/347.330 
email: population@soignies.be

lusojornal.com

08 Comunidade

Campanha de inscrição eleitoral na Bélgica
Lançada pelo Conselho das Comunidades

Sindicato dos 
trabalhadores 
consulares 
reivindica 
descongelamento
das promoções

O Sindicato dos Trabalhadores Con-
sulares e das Missões Diplomáticas
(STCDE) exigiu que o Governo pro-
ceda ao descongelamento das pro-
moções nos serviços externos do
Mistério dos Negócios Estrangeiros,
à semelhança do previsto para ou-
tros setores da administração pú-
blica. “Invocando a exceção aberta
para as forças armadas e as diversas
estruturas policiais, o STCDE, se-
guindo o exemplo de outros setores
da administração pública, reivindica
o descongelamento das promoções
nos serviços externos do Ministério
dos Negócios Estrangeiros”, referiu o
Sindicato em comunicado.
O texto enviado ao Ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros, Paulo Portas,
sublinha que, “à discriminação ina-
ceitável criada pelas referidas exce-
ções soma-se ao facto de as
promoções neste setor (consula-
dos/embaixadas) estarem congela-
das desde os finais do século
passado”.
Para o STCDE, “os trabalhadores
(consulados/embaixadas), nos mais
diversos países, estão sujeitos a per-
das cambiais e a inflações muito ele-
vadas, que se vêm juntar às lesivas
medidas de redução salarial e ao
agravamento fiscal aplicadas à admi-
nistração pública”.
O Orçamento retificativo aprovado,
no final de março, prevê que possam
ocorrer promoções em 2012 nas
Forças Armadas, na GNR, na PSP e
Guarda Prisional, sem que haja au-
mento da despesa e mediante apro-
vação do Ministério das Finanças.

Dança: Romeu
Runa em Almada 

Romeu Runa, que trabalha com o
belga Alain Platel, dançou, no sá-
bado passado, a coreografia de Mi-
guel Moreira “The old King”, no
Teatro Municipal de Almada (TMA).
Natural de Almada, Runa, 34 anos,
iniciou os estudos de dança aos 15
anos na Escola de Dança do Conser-
vatório Nacional de Lisboa. Ingressou
no Ballet Gulbenkian em 1997, onde
permaneceu até à extinção da com-
panhia, em 2005. Atualmente o bai-
larino trabalha com o criador belga
Alain Platel, tendo colaborado ante-
riormente com Rui Horta, Clara An-
dermatt, Paulo Ribeiro, Olga Roriz,
Vasco Wellenkamp, Rui Lopes Graça
e Cláudia Nóvoa.

em
síntese

le 24 avril 2012

O Sr. Secretário de Estado das Comu-
nidades Portuguesas anunciou que, a
partir do próximo ano letivo, os filhos
de emigrantes que queiram aprender
português no estrangeiro terão de
pagar uma Propina de inscrição de
120 euros.
«Bomba», «risco», «discriminação»,
«irracional», «injustiças», «mons-
truoso», «falta de visão», «conse-
quências graves», «destruir», «falta
de respeito pelos nossos direitos»,
«ataque à nossa inteligência» foram
apenas alguns dos termos que utilizei
nos últimos 3 anos para denunciar os
sucessivos atropelos ao direito cons-
titucional das Comunidades portu-
gueses relativamente ao ensino.
Que adjetivo poderia utilizar agora?
Em 2010, um Deputado socialista,
num momento em que o Partido do
qual faz parte ainda estava no Poder,
pedia-me «calma» e dizia que estava
a «exagerar» sem necessidade. Qual
será agora a opinião dele, estando
hoje na Oposição?
Os políticos receberam constante-
mente avisos vindos do Conselho das
Comunidades mas a situação conti-
nuou a degradar-se lenta, progressiva
e seguramente. Chegar ao ponto em
que estamos hoje leva-nos a questio-
narmo-nos sobre a utilidade da classe
política. É como se tivessem ficado

completamente inertes durante todo
este tempo face à maior injustiça, o
maior atentado feito a um direito fun-
damental das Comunidades portu-
guesas. Praticamente o único. As
migalhas que nos restavam.
Pela defesa das Comunidades, apre-
sentámos todo o tipo de argumenta-
ção possível, sem resultado. Os
argumentos éticos e afetivos não ser-
viram, tal como não serviram os argu-
mentos culturais ou económicos.
Mas salvo erro, Portugal é um Estado
de Direito e existem normas a respei-
tar. Alguns políticos podem não par-
tilhar os principais valores presentes
na Constituição como o acesso ao en-
sino ou as liberdades fundamentais,
mas enquanto não tiverem uma maio-
ria de 2/3 no Parlamento, não pode-
rão avançar com medidas «à Viktor
Orbán», não poderão violar a Consti-
tuição porque até prova do contrário,
nenhum homem ou Partido está
acima das leis no nosso país. Ou es-
tarei enganado?
É possível verificar na nossa Consti-
tuição que:
- «O Estado subordina-se à Constitui-
ção e funda-se na legalidade demo-
crática»
- «É garantida a liberdade de apren-
der e ensinar»
- «O Estado não pode programar a

educação e a cultura segundo quais-
quer diretrizes filosóficas, estéticas,
políticas, ideológicas ou religiosas»
- «Todos têm direito ao ensino com
garantia do direito à igualdade de
oportunidades de acesso e êxito es-
colar»
- «Incumbe ao Estado […] Assegurar
aos filhos dos emigrantes o ensino da
língua portuguesa e o acesso à cul-
tura portuguesa»
A própria Declaração universal dos di-
reitos do homem refere que «Toda a
pessoa tem direito à educação. A
educação deve ser gratuita, pelo
menos a correspondente ao ensino
elementar fundamental».
Mas já há quem diga que a Propina
de inscrição não impedirá o acesso ao
ensino e que «corresponde quase ao
preço do livro». Só falta terem o des-
caramento de anunciar que essa me-
dida irá atrair mais juventude ou que
irá levar a um aumento de inscrições.
É óbvio que nunca o poderão dizer
porque todos nós conhecemos as
consequências desta medida: num
primeiro tempo, haverá uma redução
maciça do número de inscrições. Ob-
servar-se-á então uma diminuição do
número de horários e obviamente do
número de professores, formando
assim um ciclo vicioso sem fim, até
ao momento em que apenas reste

uma turma simbólica para ser usada
nos discursos oficiais como “prova”
de que o Estado “financia” o estudo
da nossa língua aos filhos dos Emi-
grantes.
Parabéns ao PS, ao PSD e ao CDS-
PP que, em meia dúzia de anos, con-
seguiram a proeza de liquidar o mais
importante dos nossos direitos!
Passaram algumas semanas desde o
anúncio do Sr. Secretário de Estado.
Algum tempo passou e pôde-se pen-
sar com calma. Mas a convicção é a
mesma: nem um cêntimo. Aprender,
ter acesso ao ensino da nossa língua,
não pode estar a cargo dos pais por-
que uma Propina de inscrição será
sempre um travão representando um
recuo brutal e inconstitucional de um
direito fundamental.
Qual é o português que ainda crê no
discurso dos seus Deputados ou dos
seus Governantes? Terá o Presidente
da República a coragem de denunciar
esta barbaridade? Ou teremos, en-
quanto cidadãos, a missão de levar a
questão ao Tribunal Constitucional?
A poucos dias do trigésimo oitavo ani-
versário da revolução dos Cravos,
pode-se constatar que o 25 de abril
ainda não chegou às Comunidades
portuguesas. Mas a história mostrou
e continua a mostrar que quando os
políticos abusam, o povo levanta-se.

Em Portugal também temos os nossos
Vitkor Orbáns

Pedro Rupio
Conselheiro das Comunidades
Portuguesas

belgica@lusojornal.com

Texto de opinião
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António Zambujo à l’Espace Senghor

Le Centre Culturel d’Etterbeek/Espace
Senghor va accueillir, le 3 mai pro-
chain, à 20h30, un concert de fado
d’António Zambujo.
Grand artisan du “renouveau” du
Fado, António Zambujo fait souffler
un vent nouveau sur la saudade por-
tugaise. Il nous prouve avec brio que
le fado peut-être à la fois fidèle au
passé et résolument moderne grâce à
l’apport d’autres sources musicales.
Et effectivement, la bossa historique
du Brésil et un certain jazz cool comp-
tent parmi les influences de Zambujo,
au même titre que le fado, un style sé-
culaire qu’il renouvelle aujourd’hui
avec talent et intelligence
Ses chansons, raffinées et lumi-
neuses, nous emmènent vers les côtes
brésiliennes. Caetano Veloso lui-
même le compare à João Gilberto,
père de la bossa-nova. Sa voix douce
évoque aussi Chet Baker.
En 2007, nous avons entendu une
première fois António Zambujo, lors
d’un improbable concert à l’audito-

rium de l’Institut du Monde Arabe, à
Paris, où il assurait la première partie
de Maria da Fé, un peu sa marraine
de fado, puisqu’il faisait alors partie
de la programmation du «Senhor
Vinho», la maison de fado dirigée par
la dame. Concert gâché par une sono-
risation désastreuse, rendant Maria da
Fé de méchante humeur. Et un Zam-
bujo encore hésitant, avec un phy-
sique de «gendre idéal» et une voix du
genre crooner.
Le «gendre idéal» porte maintenant la
«barbe de trois jours», très en vogue,
et qui lui sied fort bien. Il tient la gui-
tare classique, assis pendant tout le
concert. Autour de lui, apparaîtront
Bernardo Couto, à la guitare portu-
gaise, Ricardo Cruz, contrebasse, et
sur certains thèmes Jon Luz (cava-
quinho) et José Conde (clarinettes).
Le concert commence en solo, avec
sa guitare, par une très belle interpré-
tation de «Aquela janela virada p’ró
mar», créée voici un demi-siècle par
un autre fadiste-crooner de légende,
Tristão da Silva, dont il reprend aussi
«Nem às paredes confesso» avec ta-
lent, et se termine par un hommage

en fanfare à l’illustre Alfredo Marce-
neiro, en passant par un clin d’œil à
Amália Rodrigues («Amor de mel,
amor de fel») et l’un de ses paroliers
poètes préférés, Pedro Homem de
Mello.
Entre temps, nous aurons entendu
des variations subtiles, millimétrées
(un peu trop?), savantes parfois, épu-
rées plus souvent, mêlant au fado les
apports de la musique populaire alen-
tejane, des zestes de bossa nova avec
des textes de Vinicius de Morais ou de
morna, un soupçon de jazz. Tout cela
propre, net, impeccable, doucement
sentimental sans tomber dans la miè-
vrerie.
António Zambujo s’est forgé un
monde à lui, l’offre en partage avec
élégance. Bien sûr, celles et ceux qui
ne jurent que par le fado «bairrista»
illustré naguère par des Fernando
Mauricio ou Manuel de Almeida, et
aujourd’hui par Rodrigo ou Ricardo
Ribeiro, pourront rechigner. Est-ce en-
core du fado? Pas toujours, mais sou-
vent, le plus souvent, c’est le sens de
l’inclusion dans le programme de
«Sou do fado», qui marque clairement

le camp où il se situe.
Mais peut-être le monde d’António
Zambujo est-il trop sage. L’œil du
jeune homme est souvent rieur, tel
celui d’un enfant ravi de la mauvaise
blague qu’il va faire. Mais la blague
ne vient pas vraiment. Nous aimerions
qu’António Zambujo fende, comme
on dit, davantage l’armure, que son
univers intimiste éclate par instants.
Il en est assurément fort capable.
Ne boudons toutefois pas notre plaisir:
la soirée est très agréable, on la trouve
même un peu courte. A 37 ans, An-
tónio Zambujo a tout le temps pour
nous surprendre encore.
Si vous pouvez, allez le voir en concert
à l’Espace Senghor. Si vous passez
par là, profitez-en, je doute que vous
le regrettiez.

Espace Senghor
366 chaussée de Wavre
1040 Bruxelles
Info & réservations:
du lundi au vendredi de 9h00 à
17h30
02/230.31.40
www.senghor.be

Concert à Bruxelles le 3 mai

O cantautor Manuel Freire, Presidente
da Sociedade Portuguesa de Autores
esteve na semana passada, no dia 18
de abril na livraria Orfeu.
Manuel Freire nasceu em Vagos
(Aveiro), a 25 de abril de 1942. Es-
treou-se na música, com um EP que
continha “Dedicatória”, “Eles”,
“Livre” e “Pedro Soldado”, em 1968.
O disco não escapou à censura, vindo
a ser proibidos os temas: “Lutaremos
meu amor”, “Trova”, “O sangue não
dá flor” e “Trova do emigrante”.

Apareceu no programa televisivo Zip-
Zip, em 1969, e cantou Pedra Filoso-
fal, poema de António Gedeão, que o
popularizou e cuja interpretação lhe
valeria o Prémio da Imprensa desse
ano. No álbum “Manuel Freire” mu-
sicou poemas de António Gedeão,
José Gomes Ferreira, Fernando Assis
Pacheco, Eduardo Olímpio, Sidónio
Muralha e José Saramago. Foi distin-
guido com o Prémio Pozal Domin-
gues.
O EP “Dulcineia” foi lançado em

1971. Em 1972 colaborou na banda
sonora da longa-metragem de Alfredo
Tropa, “Pedro Só”. Editou, em 1973,
o LP “De Viva Voz”, gravado ao vivo
com José Afonso e José Jorge Letria.
Em 1999 lança o disco “As Canções
Possíveis” onde canta a poesia de
José Saramago, de “Os Poemas Pos-
síveis”.

Entretanto, no próximo dia 26 de
abril, quinta-feira, às 18h30 horas,
vai ser apresentado o livro “Sentidos

Pêsames” de António Carlos Pereira,
apresentado por Fernando Camilo Fer-
reira.
“…um livro-experiência onde coabi-
tam em liberdade textos de diferentes
origens, nascidos em diferentes tem-
pos: o que resta de um diário incom-
pleto, um momento autobiográfico,
uma carta que um homem escreve ao
seu futuro ser, um narrador-autor que
se materializa em personagem, uma
minipeça de teatro que não tem
fim...” (Chiado editora).

Manuel Freire cantou na Orfeu

le 24 avril 2012 

em
síntese

Orquestra 
Voadora à 
Bruxelles

Dans le cadre de leur première tour-
née européenne, l’Orquestra Voa-
dora, une fanfare carnavalesque
brésilienne, l’un des brassband les
plus important du Brésil, a débarqué
en Belgique, les 13 et 14 avril, pour
deux folles nuits cariocas!
Elle est passée Chez Jacques Club,
dans une ancienne entreprise de
machines à coudre, “Les établisse-
ments Jacques” au bord du canal,
dédié à la musique dans sa plus
large définition et digne de ce nom.

Agenda

De 24 a 28 de abril
Semana Portuguesa no BRYC, com
uma grande noite de fados no dia 27
abril. Infos & Réservation:
02/241.09.87 - 0474/098.649. club-
house@bryc.be.

Dia 28 de abril
O Moto Clube Os Portucalenses vão
estar presentes na inauguração do
Swing Bar, avenue Adolphe Demeur,
4 - 1060 Bruxelles.

Dia 3 de maio, 20h30
Fado com António Zambujo no Es-
pace Senghor, em Bruxelas.

Dia 4 de maio, 18h00
Prova de grandes Vinhos de Portu-
gal, pela Nogueira & Cie Belgium SA,
Chaussée de Jette, 380-382 - 1081
Bruxelles.

Dia 5 de maio, 14h00
Prova de grandes Vinhos de Portu-
gal, pela Nogueira & Cie Belgium SA,
Chaussée de Jette, 380-382 - 1081
Bruxelles.

Dia 6 de maio
Peregrinação a Banneau. 11h00:
Procissão e Missa, 14h00: almoço
convívio.

Dia 12 de maio, 21h00
Procissão das Velas em Saint-Gilles.

Dia 13 de maio, 17h30
Missa Festiva, na Igreja Saint-Gilles.

Antonio Zambujo sera le 3 mai à l’Espace Senghor
DR

Agenda                              
António Zambujo sera le 4 mai au De Warande, à Turn-
hout et le samedi 5 mai, au Culture Centrum de Den-
dermonde.

Par Manuel Martins et 
Jean-Luc Gonneau
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Debate sobre o
novo canal 
internacional 
da RTP

A Comissão parlamentar para a
Ética, a Cidadania e a Comunicação
da Assembleia da República, deba-
teu sobre o “Serviço público de co-
municação social: de Portugal para
o mundo”. Carlos Pereira, Diretor do
LusoJornal, participou no debate e
partilhou com o Presidente da Co-
missão, o Deputado José Mendes
Bota, a sua opinião sobre esta maté-
ria.
O Governo anunciou que quer fundir
a RTP Internacional e a RTP África,
num novo canal internacional de te-
levisão. O Secretário de Estado-Ad-
junto do Ministro-Adjunto e dos
Assuntos Parlamentares, Feliciano
Barreiras Duarte, que fez uma inter-
venção no debate, lembrou que os
canais internacionais da RTP têm
um “papel fundamental no reforço
da diáspora e na difusão da língua”,
mas também “na divulgação das
realidades nacionais dos países da
CPLP - Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa”.
Feliciano Barreiras Duarte quer que
o novo canal internacional português
seja um “importante motor de divul-
gação de Portugal e dos seus produ-
tos”, divulgando “o que de melhor se
faz por cá”.
Num debate onde também houve
intervenções de Luís Santos Jorge,
Presidente de uma das Comissões
temáticas do CCP, e dos Deputados
eleitos pelos círculos da emigração,
Carlos Gonçalves (PSD) e Paulo
Pisco (PS), foi pedido que as Comu-
nidades estejam no centro das prio-
ridades do novo canal.
Já o Presidente do Observatório da
Comunicação, Gustavo Cardoso, ao
levantar uma série de “ideias perigo-
sas”, como ele próprio lhes chamou,
interrogou-se se não seria melhor
para Portugal criar um canal de no-
tícias em língua inglesa, como fez por
exemplo o Qatar com a criação da Al
Jazera em inglês.
No debate também foi abordada a
área internacional da RDP e da
agência noticiosa Lusa.

Encontro Mundial
de Jovens

O semanário “Mundo Português” or-
ganiza o IV Encontro Mundial de Jo-
vens Luso-Descendentes & Friends,
de 2 a 5 de agosto, destinado aos jo-
vens, entre 18 e 35 anos, com o pro-
grama repartido entre Lisboa e
Tancos, e que procura dar a conhe-
cer aos participantes o seu país de
origem, a sua história, costumes e
tradições, providenciando ao mesmo
tempo momentos de lazer e inter-
câmbio cultural.
www.encontromundialdejovens.com

em
síntese

L’artiste peintre Sónia Aniceto a ex-
posée, avec 5 autres peintres, Chris-
tian Sylvain, Franca Ravel, Pablo
Avendano, Victoiria Calleja et Robert
Combas, à la Galerie Libre Cours, à
Bruxelles (100 rue de Stassart), entre
le vendredi 13 avril et le dimanche
22 avril, dans le cadre du Group
Show «Tell me a story».
“La Galerie Libre Cours regroupe six
peintres qui mettent en place un récit
à travers la représentation d’un ins-
tant. Loin d’être limitée dans sa di-
mension narrative, leur peinture
développe plusieurs formes de tem-
poralité et joue avec les moyens d’ex-
pressions que chaque artiste a
choisies, entre ancrage dans la réalité
et artifice d’un monde imaginaire.
Lorsqu’elle a l’ambition de raconter,
la peinture est confrontée à la ques-
tion de l’absence de mouvement et
de séquences temporelles” écrit Eli-
sabeth Martin dans la présentation de
l’exposition. “Que ces histoires soient
réelles ou imaginaires, elles évoquent
pourtant, à leur manière, le dévelop-
pement d’une succession de vécus.
Contiguïté d’images, titres suggestifs,
évocations énigmatiques ou rappels
de moments intimes nous insèrent

dans une temporalité et racontent
une histoire. Ces tableaux mettent en
évidence sensations, émotions, et
idées avec des effets et des moyens
variés. Ils nous plongent dans une si-
tuation indéfinie, se concentrent sur
un seul instant, dévoilent des traces
du passé ou anticipent un moment à

venir”.
Elisabeth Martin écrit aussi que “les
associations iconographiques de
Christian Sylvain nous renvoient aux
coulisses d’une vie. Les toiles de
Sonia Aniceto nous racontent des his-
toires décontextualisées issues des
recoins de la mémoire. Franca Ravel

livre une valse de repéres perdus et
d’empreintes identitaires. Enigma-
tiques, les titres de Pablo Avendano,
annoncent un récit proche de la mise
en scène et du roman. Entre réalité et
clair-obscur, les lumières de Victoria
Calleja évoquent un univers singulier.
Enfin, la figuration libre de Robert
Combas, nous entraîne vers le “fee-
ling”, vers un rythme proche des il-
lustrations de bandes dessinées”.

Sónia Aniceto est portugaise mais ha-
bite depuis plusieurs années à
Bruxelles. Elle a également exposé
dans le cadre de “Slick Brussels -
Contemporary Art Fair” qui a eu lieu
les 20, 21 et 22 avril à Wide Gallery
(11, rue du Charron) à Bruxelles.
Slick Brussels est la première édition
belge de la foire d’art contemporain
Slick. «La foire entend conjuguer la
vitalité de jeunes galeries et de gale-
ries plus établies, engagées auprès
des artistes reconnus et des valeurs
de demain».
Du 16 au 20 mai, Sónia Aniceto ex-
pose en France, dans le cadre de
Puls’Arts, une manifestation interna-
tionale d’art contemporain, qui aura
lieu à Le Mans.

Sónia Aniceto dans le cadre de l’exposition
“Tell me a story” à Bruxelles

Exposition de peinture

No quadro do projeto InforDiáspora e
financiado pela Cooperação luxem-
burguesa, o Instituto das Comunida-
des (IC) de Cabo Verde lançou na
terça-feira, dia 10 de abril, uma tele-
visão online, que se assume como um
importante veículo de informação di-
recionado para a Comunidade de Ca-
boverdianos emigrados, denominada
WebTV “Cabo Verde Global” e diri-
gida por Jorge Costa.
A cerimónia de inauguração foi pre-
sidida pela Ministra das Comunida-
des, Fernanda Fernandes e foi
transmitida em direto através do novo
canal para toda a Diáspora cabover-
diana.
O LusoJornal aproveitou para entre-
vistar Álvaro Apolo, Presidente do Ins-
tituto das Comunidades de Cabo
Verde.

LusoJornal: Quais os objetivos deste
novo canal de informação?
Álvaro Apolo: Garantir uma emissão
diária de informação e programas
para a diáspora, baseadas em progra-
mas de tv e rádio para emissões via
internet, algumas em direto, tendo
ainda uma vertente de emissão, em
deferido, de arquivos de imagens e ví-
deos, com informações atualizadas,
de interesse para a diáspora e para
Cabo Verde, reunindo informações vá-
rias de produções de rádios, de tele-
visões, de web sites, de agências de
imagens e documentários, de institui-

ções públicas e privadas da diáspora,
de Cabo Verde e de outros parceiros.
A ideia é promover uma aproximação
com a diáspora caboverdiana, através
do seu Departamento de Comunica-
ção e Imagem, com informações ge-
rais e específicas, atualizadas do
país, passíveis de possibilitar a todas
as Comunidades da diáspora estarem
bem informadas e em melhores con-
dições de investirem no país.
Tem como objetivos, ainda, reforçar a
capacidade de construção e divulga-
ção de informação com respeito e in-
teresse para a Diáspora, interligando
as produções do Instituto das Comu-
nidades, das rádios, televisões, web
sites, agências de imagens e institui-
ções públicas e privadas em Cabo
Verde e na Diáspora, desenvolver prá-
ticas de informação e comunicação,
sensibilizar as populações sobre as
temática das migrações, juventude,
reagrupamento familiar, integração
socioeducativa e associativismo entre
Cabo Verde e as Comunidades da

diáspora, reforçar a interligação do
conhecimento de ações promovidas
por estruturas institucionais cabover-
deanas (tais como o IC, o Ministério
das Comunidades, o Ministério das
Relações Exteriores),etc.

LusoJornal: Quais os conteúdos desta
Web TV?
Álvaro Apolo: A WebTV possui diver-
sas áreas e funcionalidades, com in-
formações institucionais, emissões,
online, de arquivos vídeos e áudio
sobre a globalidade do país, com ban-
ners publicitários, grelha de progra-
mação e galeria de fotos, todos de
interesse para a diáspora e para Cabo
Verde. Vai ter informações sobre toda
as Comunidades caboverdianas,
abrangendo as seguintes vertentes:
social, político, cultural, histórico,
económico, etc.

LusoJornal: Também está previsto in-
tegrar reportagens realizadas nas Co-
munidades?
Álvaro Apolo: Sim, as Comunidades
vão estar presentes, também em di-
reto, com informações sobre os acon-
tecimentos e atividades que
acontecem diariamente, e que serão
divulgadas pelas outras Comunida-
des, online. E vão ter a possibilidade,
ainda, de enviarem informações de
cada Comunidade para divulgação
em rede, possibilitando a todos esta-
rem cientes das realidades de todas
as Comunidades da diáspora, ba-
seando-se na busca constante de in-

formações e conteúdos e disponibi-
lizá-las de forma a chegar a todos, de
forma oportuna e acessível, consti-
tuindo uma mais-valia no conjunto
das comunicações direcionadas à
Diáspora.

LusoJornal: Quantas reportagens
estão a pensar realizar por semana?
Álvaro Apolo: Já há uma grelha de
programação para as emissões de
programas vídeos, a partir de abril,
logo após a apresentação pública do
projeto. Haverá emissões diárias, em
direto, com várias peças informativas,
e haverá, pelo menos, um vídeo diá-
rio, de cerca de 10 a 15 minutos,
com informações sobre várias ques-
tões importantes para as Comunida-
des, como as questões do visto,
questões aduaneiras, questões da na-
cionalidade, etc.

LusoJornal: Porquê este financia-
mento da Cooperação Luxembur-
guesa?
Álvaro Apolo: Este financiamento
acontece no quadro de um projeto
denominado InforDiáspora, e enqua-
dra-se no Protocolo assinado entre o
IC e a Embaixada do Luxemburgo,
em representação do Governo do Lu-
xemburgo – Cooperação ao Desenvol-
vimento, em 18 de maio de 2011, na
Praia, dando sequência à continui-
dade de atividades anteriormente de-
senvolvidas pelo IC e o projecto MYO
II – Migrer les yeux Ouvert, desta Em-
baixada.

Cabo Verde lança web TV 
para as Comunidades

Um projeto do Instituto das Comunidades

Álvaro Apolo, Presidente do IC
DR

Tableau de Sónia Aniceto

Por Carlos Pereira
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Teve lugar no passado dia 15 de
março, na sala Europa do Hôtel de
Ville de Saint Gilles a entrega de di-
plomas aos Embaixadores da Gastro-
nomia.
Patrick Debouverie, Vereador (MR)
do desenvolvimento económico, para
comemorar este evento, convidou os
proprietários dos estabelecimentos
distinguidos e demais convidados
que puderam admirar uma exposi-
ção coletiva de pintura e cerâmica
denominada “Les arts de la table”.
Esta iniciativa contou ainda com a
presença da Confrérie du Choux de
Bruxelles. O cultivo e a produção
deste legume foi introduzida no Séc.
XVI, sendo posteriormente sido ado-

tado como símbolo de Saint Gilles.
Estiveram também presentes Char-
les Piqué, Bourgmestre empêché e
Ministre-Président de la Région de
Bruxelles-Capitale e Cathy Marcus
Bourgmestre f.f. que agradeceram a
Patrick Debouverie a organização
deste evento assim como a presença
do público. Charles Piqué estabele-
ceu a ligação entre este evento e o
Chou de Bruxelles e o facto da maior
concentração da oferta gastronómica
se situar nas Communes de Bruxel-
les, Ixelles e Saint Gilles, consti-
tuindo um polo de desenvolvimento
e atração local muito interessante,
também do ponto de vista turístico.
E esta oferta constitui uma mais

valia a acrescentar ao Museu Horta,
Grand Place ou à Place Flagey.
Seguidamente procederam à entrega
dos Diplomas de Embaixadores da
Gastronomia aos Restaurantes dis-
tinguidos.
Em redor do Hôtel de Ville existem
inúmeros pedaços de Portugal cons-
tituídos por pequenas e grandes
lojas de venda de produtos alimen-
tares, vinhos e charcutaria portugue-
sas, por Cafés e Restaurantes… Dois
dos quais foram distinguidos neste
evento, bem situados neste quartei-
rão. Trata-se do Penafidelis de Aure-
liano e Rosa e o Restaurante Hôtel
de Ville de Duarte e Manuela, na
Avenue Adolphe Demeur, 41 – 1060

Saint Gilles. Cozinha portuguesa e
francesa, Prato do dia, menus de
peixe, marisco e carnes e algumas
especialidades como a Paella, Cal-
deirada de peixe e leitão. Uma rica
cave de vinho de diferentes origens
e regiões que deleita os apreciadores
deste precioso néctar.
Concluímos com uma salutar refe-
rência, revestida de particular impor-
tância para a Comunidade
portuguesa: Duarte Ribeiro é candi-
dato às próximas eleições locais à
Commune de Saint Gilles, na lista
de Patrick Debouverie (MR) Movi-
mento Renovador. Havemos de vol-
tar a este assunto em apontamentos
futuros.

Duarte Ribeiro, Embaixador da Gastronomia
Saint Gilles - 1012 Ano da Gastronomia

Poesia:
“Os sonhos meus”

Nos meus braços tu vibraste
Eu nunca me esquecerei

Sei bem que tu me amaste
E que eu também te amei

Eu nunca esquecerei
Os teus cabelos dourados
Os lindos olhos castanhos

E os lábios encarnados

Os beijos que tu me deste
E aqueles que eu te dei
E tanto que prometeste

Eu nunca me esquecerei

Os sonhos que nós tivemos
Nunca chegaram ao fim

Muitos anos que viveremos
Não me dou culpas a mim

Só Deus sabe o que perdi
Só Deus sabe o que ganhei

A vida que eu vivi
E o amor com que sonhei

Ref.
Sonhar, sonhar, sonhar

Alimenta o coração
Tudo se pode esperar

Até a desilusão
Até a desilusão

Sem nunca nela pensar
Senão não vale a pena
Sonhar, sonhar, sonhar.

Fête de la Poterie
de Bouffioulx

Le Portugal, et tout particulièrement
Barcelos, est l’invité d’honneur de la
Fête de la Poterie de Bouffioulx qui
se déroulera les 29, 30 juin et 1 juillet
prochain.
L’évènement est organisé par le Syn-
dicat d’Initiative de Bouffioulx ASBL
de Bouffioulx (6200), cette année
avec le soutien de l’Ambassade du
Portugal.

Vaga de 
emigrantes não
vai abrandar

O Presidente da Cáritas Portuguesa
admitiu que a atual vaga de emigra-
ção não tem tendência para abran-
dar e considerou um erro incentivar
a saída daqueles que seriam “o ga-
rante do futuro do país”.
Eugénio Fonseca considerou que, a
manter-se o atual aumento da taxa
de desemprego, o recurso à emigra-
ção não deverá abrandar. “Estamos
a falar da luta pela sobrevivência e o
ser humano faz tudo para sobreviver,
por vezes não olha a meios”.

em
síntese

A primeira edição de 2012 do pro-
jecto Chefs Abroad decorreu na capi-
tal belga, entre 17 e 25 de março, e
foi realizada em parceria com The Sol
Ar. Bruxelas acolheu os chefs Igor
Martinho e Pedro Mendes, bem como
as marcas de carne de bovino e suíno
Carnalentejana, vinhos e azeite Paulo
Laureano Vinus, Casa Alexandre Rel-
vas, Duorum e JP Ramos - Azeites e
vinagres, Quinta de Lemos, Poças Jú-
nior, flor de Sal Salmarim e bacalhau
Ilhamar.
Em relação às ações desenvolvidas
nos primeiros dias, as marcas parcei-
ras nesta edição do Chef’s Abroad,
foram apresentadas e degustadas
pelos diferentes públicos alvo, tendo
sempre encontrado êxito e interesse.
Assim, foram abordados 50 produto-
res de vinho de diversas nacionalida-
des, cerca de 250 consumidores
finais e ligados ao canal horeca e de-
correu uma ação de charme e apre-
sentação à imprensa belga, onde
foram programadas várias reporta-
gens sobre os Chefes e as suas recei-
tas que evidenciaram as marcas
apresentadas. Em relação aos vinhos,
uns mais apreciados que outros de-
vido às castas nacionais particulares
e pouco habituais ao paladar local,
mas todos com o reconhecimento da
sua qualidade.
A Chefs Abroad, um projeto pioneiro
e estratégico, desenvolvido em parce-

ria pela Chefs Agency, agência de
marketing gastronómico que se de-
dica à representação de chefs e de
produtos de gastronomia, a Brands-
cape, agência de life style e imagem,
e na Bélgica com o The Sol Ar, apre-
sentando-se como o novo veículo para
a internacionalização das marcas por-
tuguesas na área da gastronomia.
Pedro Pintão, Diretor Comercial dos
vinhos Porto Poças destaca a “proxi-
midade com canais de venda privile-
giados e simultânea dinamização da
comunicação neste mercado”, obtida
através da participação nesta ação de
Bruxelas.
Com canais internacionais estabele-

cidos para esta área, a Chefs Abroad
apresenta, comunica e dinamiza pon-
tes comerciais para os produtos, pro-
dutores e marcas nacionais,
recorrendo aos chefs que melhor os
representam, através do contacto di-
reto, degustação ou experimentação.
“O projeto Chefs Abroad pretende dar
resposta às necessidades de interna-
cionalização dos nossos clientes e de
outras marcas que acreditam no valor
destas ações para os seus produtos”
diz Teresa Vivas, Diretora da Chefs
Agency. “A eficácia do nosso trabalho
é garantida através de uma rede de
contactos privilegiados nos países
onde desenvolvemos estas ações, que

garantem a implementação das mar-
cas a nível comercial e paralela-
mente, dinamização a sua
comunicação”.
As próximas edições previstas vão de-
correr nos EUA, Canadá e Brasil,
sendo que China e Angola estão em
planeamento.
Patrícia Marques, Diretora do The Sol
Ar acredita que “este tipo de iniciati-
vas são cruciais para a introdução dos
produtos portugueses no mercado eu-
ropeu, estratégico em termos de re-
conhecimento de produtos de
qualidade como são os que associa-
mos a este projeto”. Depois, acres-
centa que “o The Sol Ar é já
reconhecido no mercado europeu por
apresentar uma cuidada seleção de
produtos portugueses inovadores e
com elevado potencial o que facilita
a sua entrada neste mercado”.
A The Sol Ar é uma empresa com três
vertentes: agência de comunicação e
marketing que promove e posiciona
marcas portuguesas de qualidade em
diversas áreas através da organização
de eventos e contactos privilegiados;
procura e desenvolve plano de distri-
buição dos parceiros e comercializa
no The Sol Ar store, situado em pleno
coração da capital da Europa, os pro-
dutos que representa. É também um
local de encontro e de lazer, funcio-
nando ainda como “showroom” para
os parceiros do projeto.

le 24 avril 2012

Chefs Abroad decorreu em Bruxelas
Visa a dinamização internacional da gastronomia portuguesa

Por Álvaro Hortas 

Duarte Ribeiro, Embaixador da Gastronomia
Stéphane Corbesiers

Todos os Embaixadores da Gastronomia
Stéphane Corbesiers

Apresentação de produtos portugueses
DR



A equipa do SL Benfica - Traquinas
A Sub9 - participou entre os dias 7
e 8 de abril, no Torneio de futebol
“Lampiris European Rusas Cup
2012” em Bruxelas.
Após um percurso bastante intenso,
a geração nascida em 2003 perdeu
na final 1-0 contra a equipa do Bar-
celona. Do plantel 12 crianças de 8
anos deslocaram-se à Bélgica, dei-
xando outros 12 em Portugal. “Par-
ticipámos em 2 Torneios diferentes,
no sábado era mais oficioso, vence-
mos finalmente contra o Metz de
França a penáltis e no domingo, não
obstante termos eliminado várias
equipas, como o OH Leuven, RFC
Evere, KSC Lokeren OVL, KAA Gent
e o Everton FC, perdemos finalmente
contra o Barcelona”, começa por ex-
plicar o Treinador, João Gião.
Com mais de 40 equipas internacio-
nais e locais, os Traquinas enfrenta-
ram 8 equipas no domingo, com
jogos de 15 minutos apenas. “Geral-
mente o tempo do jogo é muito
maior, com duas partes mas aqui o
tempo era bastante reduzido e
quando uma equipa marca um golo
a seguir é muito difícil dar a volta ao
resultado”, declara.
Esta foi a segunda vez que a equipa
participou no torneio belga. O pú-
blico mais uma vez respondeu pre-
sente para apoiar os jogadores.
“Falou-se em 3 mil pessoas nas ban-
cadas”.
Segundo João Gião, o Torneio decor-
reu muito bem, muito competitivo,
“a nossa prestação foi muito boa, es-
tamos satisfeitos com a viagem e a
competição”.

Treinador desde há 3 anos, João
Gião subiu de escalão este ano trei-
nando a equipa dos Traquinas A pela
1° vez. “Geralmente viajamos uma a
duas vezes por ano, vamos para re-

lativamente perto, à Bélgica, à
França ou ainda à Espanha”.
Os Traquinas foram bem acolhidos

na Bélgica, nomeadamente no res-
taurante Café Portugal gerido por Al-
bano Figueiredo que ofereceu aos
jogadores e responsáveis as refei-
ções. “Parecia-me lógico convidar a
equipa a vir jantar durante a sua es-
tadia”, declara o proprietário ao Lu-
soJornal. O Café Portugal é
conhecido pelo seu “fanatismo” pelo
Benfica e onde é a atual sede do
Euro-Benfica. “Evidentemente mu-
dámos o menu para os mais peque-
nos, com pratos leves e equilibrados,
sem gorduras, com legumes e fruta”,
acrescenta Albano Figueiredo. “Já ti-
nham vindo no ano passado e o con-
vite está feito para o próximo ano”,
diz a sorrir.
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SL Benfica brilhou em torneio belga de
futebol

“Lampiris European Rusas Cup 2012” em Bruxelas

le 24 avril 2012 
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Por Clara Teixeira

Torneio Saint 
Josse (sábado)
Everton 0-1 SLB
Breine 0-3 SLB
SLB 1-0 Atlético de Madrid (Meia
Final)
SLB 0-0 Metz (Final) - vencedor
SLB por penálties por 3-1

European Rusas
Cup (domingo)
SLB 0-2 Metz
SLB 1-0 Leuven
SLB 1-0 Evére
Lokeren 1-5 SLB
Beerschot 0-2 SLB (Oitavos Final)
SLB 1-0 Gent (Quartos Final)
SLB 2-1 Everton (Meia Final)
SLB 0-1 Barcelona (Final)

Equipa “Traquinas” do Sport Lisboa e Benfica em Bruxelas
Portugalnet

João Gião
Portugalnet

em
síntese

Futebol: 
Classificações

CLASSIFICAÇÃO

1° Porto
2° Milli G.
3° Bayram.
4° La Louve
5° Aksehir
6° Sonatrach

7° Alma Ben. 
8° Cad Ix.
9° Vila Real
10° Oasis 
11° Fcab 

40
33
32
31
30
27

FTF 1ª Divisão

CLASSIFICAÇÃO

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

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

51
49
46
44
40
36
34

ABSSA 1ª Divisão

CLASSIFICAÇÃO

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

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

49 
40 
37 
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° R. Eveil
10° Charlema.

45 
44 
36 
28
23 

FTF 4ª Divisão A

CLASSIFICAÇÃO

1° Milanello
2° New An.
3° Olym. Bxl 
4° Os Lus.

5° U Marolle.
6° Hellas
7° Belenen.
8° Postiers

40
38 
38 
36

FTF 4ª Divisão B

CLASSIFICAÇÃO

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

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

56
49
46
40
33
33
32 

ABSSA 3ª Divisão C

CLASSIFICAÇÃO

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

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

58 
38 
36 
35 
34 
31 

ABSSA 6ª Divisão F

* (- 1 jogo)

*

*

**

*

* (- 1 jogo)

*

* (- 1 jogo)

* (- 1 jogo)

* (- 1 jogo)

* (- 1 jogo)

* *

*

**

27
19
18
18
16

31
29
25
23
19
19
9

26
19 
16 

5 
4 

20 
19 
16 
10 

9 

27 
19 
19 
7

31
30
29
28
24
14
10

27
26 
18 
13 
13 
3

*

****

*

*

**

*

**

**

**

**

*

*
**

***

* *

*
*

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

**
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SIC Internacional

Alô Portugal

Alô Portugal é um programa da SIC
Internacional, em direto, de 2ª a 6ª,
apresentado por José Figueiras,
que pretende ser mais um ponto de
encontro das diversas Comunida-
des portuguesas espalhadas pelos
4 cantos do mundo, bem como,
dos milhares de pessoas que falam
português por este mundo fora.
Bem ao estilo do apresentador, o
programa passa por uma conversa
informal, animada e descontraída
com um ou mais convidados em
estúdio. Conta ainda com as cha-
madas telefónicas do público que
tem a oportunidade de entrar na
conversa e partilhar as suas ideias.
De segunda a sexta-feira, antes do
Jornal da Noite, na SIC Internacio-
nal.

The Next Big Idea

Todos os dias uma ideia que signi-
fica presente e futuro. E há muitas
em Portugal. É este o espírito do
The Next Big Idea, um programa de
2ª a 6ª, às 15h15 (hora francesa),
com um compacto semanal ao do-
mingo, às 19h15 (hora francesa),
que coloca os autores das ideias,
projetos e movimentos no centro do
palco, no centro da história.
Histórias na 1ª pessoa, de jovens e
menos jovens, empreendedores e
empresários mais experimentados,
professores e alunos. Todos têm es-
paço num programa que diaria-
mente descobre uma grande ideia
e a leva até si.
Estreou no dia 16 de abril, na SIC
Internacional.
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SOPA DE LETRAS

Descubra as palavras Imobiliário

Nível : Médio

Alugar
Agência
Apartamento
Banco
Casa

Compra
Empréstimo
Jardim
Locatário
Lugar

Metros
Preços
Prédio
Terreno
Venda

2

ABONNEMENT

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

Prénom + Nom                                                                                     

Adress                                                                                                   

Code                           Ville                                                                                     

Tel.                                   

Ma date de naissance                                                     

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

Association pour la promotion de la culture lisophone en Belgique

Zeenstraat, 121

1933 Sterrebeek - Belgique  

o Oui, je veux recevoir chez moi,

10 numéros de LusoJornal (20 euros).

!

Participation aux frais

LJ 069-II

lusojornal.com
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