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Os riscos ligados às alterações climá-
ticas são reais e os seus efeitos
fazem-se já sentir a vários níveis. A
ONU, estima que a maioria dos pe-
didos de ajuda humanitária estão li-
gados aos problemas provocados
pelas alterações climáticas.
Todavia, graças à ciência que se de-
bruça sobre esta matéria, a proble-
mática das alterações climáticas é
hoje em dia melhor conhecida e
compreendida. Segundo as conclu-
sões do Grupo de Peritos Intergover-
namental sobre a Evolução do Clima,
mesmo que se reduzisse até 2050 as
emissões para metade do nível das
registadas em 1990, seria ainda
mesmo assim muito difícil que não
ocorresse um aumento da tempera-
tura de 2°C. Ora, uma mudança cli-
mática não controlada, com uma
elevação da temperatura de 2°C, pro-
vocará um conjunto de situações
sem precedentes, em virtude das al-
terações climáticas se poderem ace-
lerar, tornarem-se imprevisíveis
(como já acontece frequentemente)
e provocarem danos irreversíveis no
nosso planeta.
Tem que se ter também presente,
que as alterações climáticas podem
ser um multiplicador de ameaças, de
tensões e de instabilidade já exis-
tente em certas regiões.
A realização dos Objetivos do Milénio
para o desenvolvimento (declaração
adotada pela ONU em 2000, onde
entre outros aspetos, 191 países se
comprometiam a reduzir a pobreza

para metade, até 2015), podem ser
comprometidos, se as mudanças cli-
máticas não forem controladas e ate-
nuadas, podendo-se perder tudo o
que até então já se conseguiu neste
âmbito.
As alterações climáticas provocarão
enormes consequências sobre o
“Meio Natural” da Europa e pratica-
mente sobre todos os setores da ati-
vidade económica. O estoico esforço
que a EU tem desenvolvido para pôr
cobro ou atenuar o nível de emis-
sões, tem esbarrado contra um con-
junto de interesses por parte de
certos países considerados dos mais
poluidores, tornando inglório o labor
positivo que tem sido reconhecido
pela maior parte da comunidade in-
ternacional.
No presente, os efeitos que mais se
fazem sentir são o aumento da tem-
peratura, as calotes glaciares e os
glaciares que se fundem, os fenóme-
nos meteorológicos extremos que
ocorrem com mais frequência e com
mais intensidade, como tem sido o
caso de terramotos, tsunamis e fura-
cões.
Neste quadro, há um conjunto de si-
tuações com as quais o mundo vai
ser confrontado e para as quais de-
verá encontrar resposta antes que se
atinja uma situação de não - retorno,
tais como:
1) Conflitos provocados pela falta de
recursos: constata-se desde algum
tempo, em certas regiões do globo,
uma diminuição de superfície de ter-

ras aráveis, de penúria de água, da
redução de reservas alimentares,
assim como uma multiplicação de
inundações e um aumento dos perío-
dos de seca. Uma quebra da produ-
ção agrícola vai originar insegurança
alimentar e provocar um aumento
dos preços. A penúria de água, em
particular, é passível de provocar re-
voltas civis, sobretudo em regiões de
forte densidade demográfica;
2) Risco das urbes costeiras e das in-
fraestruturas essenciais: perto de um
quinto da população mundial vive
nas regiões costeiras. Nas grandes
cidades, as infraestruturas de su-
porte tais, como as instalações por-
tuárias e as refinarias de petróleo,
estão frequentemente instaladas à
beira-mar. Ora, a elevação do nível
do mar e o aumento da frequência e
intensidade de catástrofes naturais
constituem uma ameaça grave para
estas regiões, tal como aconteceu
em Fukushima no Japão, podendo
conduzir a crises humanitárias sem
precedente;
3) Perdas de território e litígios fron-
teiriços: Os cientistas preveem im-
portantes modificações territoriais. O
recuo das costas e a submersão de
vastas zonas poderá implicar uma
perda substancial de território (na
Bélgica prevê-se que o mar avance
até Gand, a Holanda pode perder
cerca de um terço do seu território),
e pode ocorrer o desaparecimento de
Estados Insulares sobretudo na re-
gião do Pacífico, como é o caso de

Vanuatu, Kiribati, entre outros. Os li-
tígios acerca das fronteiras terrestres
e marítimas vão-se provavelmente in-
tensificar.
A concorrência pela apropriação dos
recursos energéticos situados nas re-
giões polares que poderão ser explo-
rados em virtude do degelo
provocado pelo aquecimento climá-
tico, poderão dar azo também a con-
flitos, que poderão ameaçar a
estabilidade regional e mundial;
4) Migrações devidas a fatores am-
bientais: pessoas que se encontram
em más condições sanitárias, no de-
semprego ou excluídas socialmente,
são mais vulneráveis às consequên-
cias das mudanças climáticas e po-
derão provocar um aumento de
migrações. Segundo a ONU, daqui
até 2020, ocorrerá um fenómeno de
milhões de migrantes “ambientais”
provocados pelas alterações climáti-
cas e com as implicações que tal
acarretará;
5) Situações de fragilidade e radica-
lização: as alterações climáticas po-
derão sensivelmente reforçar a
instabilidade em certos Estados mais
fracos ou mais periclitantes. A inca-
pacidade dos Governos de responder
aos anseios e necessidades das po-
pulações, ou de protegê-las dos efei-
tos climáticos, pode provocar
frustração, tensões entre diferentes
grupos étnicos e religiosos e conduzir
a uma radicalização política em cer-
tos Estados;
6) Tensões ligadas ao fornecimento

energético: um dos potenciais confli-
tos provocados pela obtenção de re-
cursos está ligado ao aumento da
concorrência pela obtenção e con-
trole de recursos energéticos. Toda-
via, como uma grande parte das
reservas de hidrocarbonetos se en-
contram em regiões vulneráveis às
alterações climáticas, e que alguns
dos Estados produtores de petróleo e
gás enfrentam já importantes proble-
mas socioeconómicos e demográfi-
cos, esta situação pode degenerar e
levar a um aumento da instabilidade
imprevisível. Neste quadro, a concor-
rência pela apropriação dos recursos
vai-se intensificar e pode provocar
desequilíbrios no sistema multilate-
ral que rege as relações internacio-
nais;
7) Pressões sobre a comunidade in-
ternacional: as consequências das
alterações climáticas atiçarão res-
sentimentos entre os principais res-
ponsáveis pelas mudanças
climáticas (leia-se os países mais po-
luidores) e os que sofrem as conse-
quências de tais comportamentos.
Serão, portanto, as incidências polí-
ticas que visam atenuar estas altera-
ções, ou o seu fracasso, que
determinarão as tensões políticas à
escala regional e mundial e que po-
derão pôr em risco a arquitetura da
segurança internacional.
Se não se agir adequadamente, dei-
xar-se-á aos vindouros um outro
mundo, que não será de certeza um
melhor mundo!

As Alterações Climáticas e Suas Repercussões
António Manuel Pereira
da Costa Pinto
Lic. Ciências Sociais - 
Sociologia

belgica@lusojornal.com
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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

Um Portugal de 15 milhões de Portugueses
Carlos Gonçalves
Deputado (PSD) eleito pelo
círculo eleitoral da Europa

belgica@lusojornal.com

Crónica de opinião

No passado dia 20 de abril foi apro-
vado na generalidade o Projeto de
Lei nº186/XII, do PSD, que pre-
tende alterar a Lei nº17/2003, que
regula a iniciativa legislativa de ci-
dadãos, de forma a eliminar a dis-
criminação existente em relação aos
emigrantes portugueses no que diz
respeito à apresentação de iniciati-
vas legislativas de cidadãos pois até
agora só o poderiam fazer naqueles
casos em que o objeto dessas inicia-
tivas estivesse relacionado com ma-
térias que lhes dissessem
diretamente respeito.
A aprovação por unanimidade desta
iniciativa, apresentada por mim e
pelos outros Deputados do PSD elei-
tos pelos círculos da emigração, foi
a expressão de um consenso que

durante muito tempo foi impossível
de alcançar e que deixou milhares
de Portugueses residentes no es-
trangeiro limitados nos seus direitos
políticos e
cívicos.
Na ver-
dade só
agora foi
poss í ve l
abrir o ca-
m i n h o
para dar
mais um
passo no
sentido de algo que tenho vindo a
denunciar ao longo da minha vida
política. Estou a falar da plena igual-
dade política e cívica dos Portugue-
ses que residem no estrangeiro em

relação aos seus compatriotas que
estão em Portugal.
O PSD, desde os tempos de Sá Car-
neiro, esteve sempre na primeira

linha da defesa dos direitos eleito-
rais e da participação política dos
Portugueses da nossa Diáspora, re-
conhecendo a importância que estas
matérias têm para a ligação de todos

esses Portugueses ao nosso país.
O que acontece em Portugal ainda
hoje e num momento em que outros
países da União Europeia estão, re-

c o n h e -
cendo a
importância
das suas
Diásporas,
a alargar a
sua partici-
pação par-
lamentar,
através de
um maior

número de Deputados eleitos pelos
círculos da emigração, é uma falta
de visão derivada da existência de
preconceitos ou razões ideológicas
na relação de Portugal com os seus

Emigrantes.
É isso que tem de mudar e foi por
isso que tomamos a iniciativa de
propor a alteração desta Lei de
forma a consagrar para todos os Por-
tugueses algo que parece completa-
mente justo. Ao acabarmos com
esta discriminação tenho a certeza
de que estamos a aproximar verda-
deiramente Portugal de todos aque-
les Portugueses que residem no
estrangeiro, ultrapassando as meras
declarações retóricas e passando
realmente aos atos.
Estamos a reconhecer, finalmente,
que Portugal é uma Nação de Co-
munidades e a construir a base para
um país repartido pelo Mundo, com
15 milhões de Portugueses que o
tornam mais forte e mais capaz.

O PSD, desde os tempos de Sá Carneiro, es-
teve sempre na primeira linha da defesa dos
direitos eleitorais e da participação política
dos Portugueses da nossa Diáspora.
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Todos os partidos com assento parla-
mentar foram unânimes na semana
passada na defesa do ensino da lín-
gua portuguesa no estrangeiro, o que
não evitou críticas sobre a forma
como tem sido concretizado esse ob-
jetivo. “Ataque ao ensino da língua
materna”, “Governo não tem cum-
prido obrigações” e “Governo decidiu
declarar guerra ao ensino do portu-
guês no estrangeiro” foram afirma-
ções proferidas por Deputados da
Oposição durante o debate de uma
petição, enquanto Parlamentares da
maioria realçaram que o Governo
está apostado em “retirar o ensino do
português no estrangeiro da prate-
leira” e que procura a “qualidade”.
O Parlamento debateu uma petição
promovida por emigrantes na Suíça,
que querem garantias de acesso dos
filhos ao ensino de português numa
altura em que o Governo prepara a
reestruturação dos cursos no estran-
geiro. A petição foi assinada por mais

de 6.800 pessoas e chegou ao ple-
nário da Assembleia da República
mais de um ano depois de ter sido
apresentada.
O plenário analisou, igualmente, um
Projeto de Resolução do PCP e outro
do Bloco de Esquerda (BE) em de-
fesa do ensino do português nos paí-
ses onde vivem emigrantes
portugueses.
João Ramos, do PCP, considerou
haver “um ataque ao ensino da lín-
gua materna” nas Comunidades de-
senvolvido tanto pelo atual Governo
como por anteriores executivos, que
se traduz, nomeadamente, pelo “au-
mento das propinas”. Disse que se
regista “uma redução do número de
alunos”, um argumento que, em sua
opinião, tem sido utilizado pelos res-
ponsáveis governamentais para “não
manter cursos” de português no es-
trangeiro.
Pedro Filipe Soares, do BE, afirmou
que “o Governo não tem cumprido as

suas obrigações para com os emi-
grantes”, dando como um dos exem-
plos a criação de uma “propina de
120 euros” no ensino do português
no estrangeiro.
Paulo Pisco, do PS, afirmou que
“este Governo decidiu declarar
guerra ao ensino do português no es-
trangeiro”, o que se revelado por
“uma ação ofensiva de desinvesti-
mento”, que tem conduzido a
“menos professores e alunos”, apon-
tando para menos 122 professores e
menos nove mil alunos.
José Luís Ferreira, de “Os Verdes”,
acusou o Governo de “não ter feito
nada” até agora neste domínio.
Opinião contrária foi manifestada por
Carlos Gonçalves, do PSD, que lem-
brou que a petição deu entrada no
Parlamento em março de 2011,
ainda quando era o PS que tinha res-
ponsabilidades governativas e em
que “era claro que a verba disponível
para o ensino do português tinha di-

minuído 50% em seis anos”. O Go-
verno pretende uma “oferta geográ-
fica mais homogénea, alargando a
rede a outros países, apostando no
papel que as próprias Comunidades
podem assumir a fim de retirar o en-
sino do português no estrangeiro da
prateleira a que estava remetido” e
visando a “qualidade”, disse o Depu-
tado social-democrata.
Por sua vez, Lino Ramos, do CDS-PP,
defendeu que “o Governo está a pro-
mover a melhoria da oferta de en-
sino” de português nas Comunidades
e “a rede está a ser adaptada à pro-
cura”, ressalvando, no entanto, que
todo esse processo está a ser desen-
volvido “de acordo com os recursos
do país”. Referiu que há um mon-
tante de “200 milhões de euros”
para o ensino do português no estran-
geiro. “Gostaríamos de ter mais, mas
foi esse legado que nos deixaram”,
acrescentou, numa referência às di-
ficuldades financeiras do país.

Oposição acusa Governo de desinvestir
no ensino do português no estrangeiro

Debate na Assembleia da República

Governo estuda
isenções e 
reduções
à Propina anual
para filhos de 
emigrantes

O Governo está a estudar um

conjunto de isenções e reduções à

Propina anual de 120 euros que os

filhos dos emigrantes terão que pagar

pelas aulas de português no estran-

geiro no próximo ano, disse fonte ofi-

cial. “A nossa intenção é resolver

todos os problemas que pudermos.

Questões que se prendem com o

modo de pagamento da Propina, si-

tuações específicas de famílias mo-

noparentais (…) há várias matérias

que estamos a avaliar”, disse à agên-

cia Lusa o Secretário de Estado das

Comunidades, adiantando que todas

as isenções e reduções constarão de

uma Portaria a publicar em breve.

“Há um decreto que vai habilitar o

Governo para poder proceder ao pa-

gamento da Propina e depois há uma

portaria regulamentadora que vai de-

finir os valores - que variam de caso

para caso - e permitir efetuar os pa-

gamentos”, disse José Cesário, lem-

brando que já está contemplada a

redução de Propina para os filhos de

pais desempregados.

O período de inscrição decorreu entre

30 de março e 27 de abril, tendo-se

registado ‘online’ 25.966 alunos, se-

gundo dados oficiais. Com inscrições

em papel ainda por introduzir, o Go-

verno estima que o número final ul-

trapasse os 26 mil alunos, menos

9.000 do que os 35 mil alunos que

compunham o universo a que se di-

rigia esta inscrição.

A propina de 120 euros aplica-se

apenas aos alunos do ensino para-

lelo, deixando de fora os dos cursos

integrados nos sistemas de ensino lo-

cais e os pais desempregados (20

euros por aluno), com dois filhos ins-

critos (80 euros por aluno) e com três

ou mais filhos inscritos (75 euros por

aluno) beneficiam de reduções na

propina.

em
síntese

O Partido Socialista pediu a presença
do Secretário de Estado das Comu-
nidades na Assembleia da República
para explicar a situação do Ensino do
Português no Estrangeiro (EPE),
quando se prevê uma redução de
9.000 alunos inscritos.
Num requerimento assinado pelos
Deputados Maria de Belém Roseira
e Paulo Pisco, o Grupo parlamentar
do PS requer a presença de José Ce-
sário na Comissão de Negócios Es-
trangeiros e Comunidades
Portuguesas para prestar “esclareci-
mentos sobre a situação atual e pers-
petivas futuras” do EPE.
Os Parlamentares justificam o reque-
rimento com “a evolução negativa
que se tem verificado” no setor e

com o receio de uma redução do nú-
mero de alunos inscritos nos cursos
paralelos - que não estão integrados
nos sistemas de ensino locais - após
a adoção de novas regras de pré-ins-
crição e a imposição de uma propina
anual de 120 euros.
Segundo os Deputados, confirmam-
se agora “os piores cenários com
uma redução de cerca de 9.000 alu-
nos inscritos relativamente ao ano le-
tivo anterior”.
O Governo decidiu este ano que os
alunos do pré-escolar, básico e se-
cundário que queiram frequentar
aulas de português no estrangeiro no
próximo ano letivo têm que fazer
uma pré-inscrição ‘online’ e pagar
uma propina de 120 euros anuais.

Na Europa, o período de inscrição
decorreu entre 30 de março e 27 de
abril, tendo-se registado ‘online’
25.966 alunos, segundo dados ofi-
ciais. Com as inscrições em papel
ainda por introduzir, o Governo es-
tima que o número final ultrapasse
os 26 mil alunos, menos 9.000 do
que os 35 mil alunos que compu-
nham o universo a que se dirigia esta
inscrição.
Em declarações à Lusa na véspera do
fim do prazo, o Secretário de Estado,
José Cesário, estimou que, incluindo
os alunos do sistema integrado, no
próximo ano letivo deverão frequen-
tar os cursos de Ensino de Português
no Estrangeiro (EPE) cerca de 50 mil
alunos contra os 56 mil do atual ano

escolar. José Cesário ressalvou, no
entanto, que se trata apenas de uma
estimativa, faltando o apuramento
final dos números. “Não vamos per-
der muito em relação ao ano ante-
rior”, sublinhou, adiantando que no
próximo ano a rede será alargada a
locais onde atualmente não existe.
O Secretário de Estado das Comuni-
dades, que tutela o ensino no estran-
geiro através do Camões - Instituto
da Cooperação e da Língua, explicou
que depois de apurados os números
das inscrições serão feitos “ajusta-
mentos aos horários já existentes em
função das necessidades”.
“Logo de seguida abriremos o pro-
cesso de pagamento para o próximo
ano”, disse.

PS quer ouvir o Secretário de Estado
sobre ensino do português no estrangeiro

Menos 9.000 alunos inscritos do que no ano passado

Escolas fechadas: Embaixadas também?
Alberto Coelho
Pinto

belgica@lusojornal.com

Artigo de opinião

As escolas em português, fora de
Portugal, formaram milhares de
crianças para o futuro, que tantos sa-
crifícios deram à nossa emigração,
para ver os valores dos seus filhos
em pé de igualdade com os colegas
estrangeiros. As portas estão a ser
mandadas fechar pelo Sr. Ministro
da Cultura. No entanto, haverá uma
proposta para que os emigrantes pa-
guem uma espécie de Propina para
poderem inscrever os seus filhos.
Então, talvez alguma possa ficar
aberta nesta condição.
Seriam os emigrantes os causadores
da crise económica? Ou serão os

emigrantes as vítimas do Sr. Ministro
da Cultura? Não estará o Sr. Ministro
a utilizar a mesma política do antigo
regime de Salazar? Este dizia:
Quanto menos souberes, menos
tenho problemas.
Desculpe Sr. Ministro, se não é
assim, como é? Neste tempo, todos
os mandatários governamentais des-
culpam-se com a crise. É ridículo: a
crise começou em 2007: vão os se-
nhores mandatários continuarem a
pedir desculpa ou culpabilizar, ainda
que ambos cometeram o mesmo
crime?!
O Sr. Paulo Portas, ex-Ministro da

Defesa, é hoje Ministro dos Negócios
Estrangeiros.
Como Ministro da Defesa, assinou a
compra de dois Submarinos, que até
hoje só um navega, anda a passear
por águas onde passa o petróleo,
mas não é para o interesse dos Por-
tugueses. Do outro submarino não se
fala. Estará pronto a navegar ou ir
para a sucata, como estavam previs-
tos os dois? O Sr. Ministro comprou
sucata de ferro a preço de ouro: au-
mentou mais a dívida portuguesa e
o caso de corrupção ainda está por
determinar.
Atualmente, este Ministro quer fazer

economias: manda fechar as Embai-
xadas e as escolas em conjunto com
o seu colega da Cultura. Para estes
Ministros, seria bem melhor propor
a venda dos submarinos para a su-
cata e continuar com as escolas
abertas, assim como as Embaixadas.
Respeitar os filhos dos emigrantes,
com o direito à cultura, porque a cul-
tura serve e deverá servir para a ciên-
cia criadora de homens, que não
precisarão de armas para matar, mas
sim criadores de postos de trabalho,
no presente e no futuro, para pôr fim
à miséria que a sociedade de ganân-
cia atualmente nos impõe.
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Grupo de cidadãos lança Campanha
para promoção do ensino da língua portuguesa

Uma campanha de promoção da lín-
gua portuguesa e do seu ensino na
Bélgica aos filhos dos Portugueses,
está a ser “perturbada” com o anún-
cio da obrigatoriedade de pagamento
de uma propina de 120 euros.
O Conselheiro das Comunidades Por-
tuguesas, Pedro Rupio, decidiu cons-
tituir um grupo de trabalho à volta da
questão do ensino, no seguimento de
uma reunião do Conselho Consultivo
da área consular de Bruxelas. “O tema
no qual concentrámos a nossa aten-
ção foi o ensino de português na Bél-
gica. Tivemos a oportunidade de
debater a questão com o Sr. Joaquim
Prazeres, novo Coordenador-adjunto
do ensino no Benelux e entre as mui-
tas ideias pertinentes que foram lan-
çadas, pensou-se que seria oportuno
haver uma maior divulgação da nossa
rede dos cursos de português” disse
Pedro Rupio.
Na reunião organizada por Pedro
Rupio participaram várias personali-
dades da Comunidade, tal como
Mário Campolargo, Frei Eugénio
Boleo, Irmã Inês, José Matos, Manuel
Taveira, Paulo Carvalho, entre outros.
A ideia era divulgar o ensino de por-
tuguês durante a Festa do 10 de
Junho que será organizada pela Fede-
ração das Associações, com a pre-
sença de um stand onde os
professores poderiam contactar dire-
tamente os pais e os jovens interessa-

dos. O Presidente da Federação, José
Alberto Alves, já confirmou ao Luso-
Jornal que haverá um stand para este
efeito. “Pensamos que uma ampla di-
vulgação dependerá igualmente da
boa colaboração de todas as coletivi-
dades da Bélgica, assim como da co-

municação social portuguesa da Bél-
gica. Daí convidarmos os responsáveis
do LusoJornal e da Rádio Voz de Por-
tugal” explicou Pedro Rupio.
Na reunião que teve lugar na sede da
Comunidade Católica de Saint Gilles,
ficou também decidido elaborar um

questionário para fazer preencher du-
rante a Festa do 10 de Junho.
O questionário, ao qual o LusoJornal
teve acesso dirige-se aos encarregados
educação. Pergunta onde residem,
quantos filhos têm em idade escolar,
em que ano estudam e quantos fre-
quentam as aulas de português.
“A partir de junho há uma propina de
120 euros para os alunos de Portu-
guês. Mesmo assim inscreve o seu
filho/a?” pergunta claramente o ques-
tionário.
Depois, os organizadores querem
saber qual a razão porque as crianças
não frequentam as aulas de português
e pede aos pais que escolham as três
principais razões para não os inscre-
ver, a partir de uma lista de várias hi-
póteses: “A escola está longe de onde
residimos”, “As aulas decorrem em
horas em que as crianças estão can-
sadas”, “Os horários coincidem com
outras atividades”, “As aulas não são
interessantes e atrativas”, “São mui-
tos alunos na mesma turma”, “As
crianças estão na mesma turma com
níveis de conhecimento de português
muito diferentes”, “Não precisam de
ir à escola porque falamos com ele em
casa”, “Português não é importante
para a formação da criança”, “O por-
tuguês não é importante para conse-
guir um emprego”, “Os meus filhos
não irão viver para Portugal” ou “Não
concordo com a propina”.
O questionário deve ser preenchido
até 15 de junho.

Anúncio de Propinas veio perturbar a Campanha

Sindicato de 
professores 
denuncia “redução
intencional” de 
alunos

Num comunicado enviado às reda-

ções, o Sindicato dos Professores

nas Comunidades Lusíadas denun-

cia a “redução intencional de alunos

no EPE” e associa “menos cursos” a

“menos professores”.

“Ao contrário do que declara o Sr.

Secretário de Estado das Comuni-

dades, Dr. José Cesário, a forte dimi-

nuição do número de alunos nos

cursos do ensino português no es-

trangeiro é uma consequência direta

da instituição da propina de 120

euros, pois a mesma foi instaurada

com o objetivo óbvio de limitar as ins-

crições, reduzindo assim o número

de cursos e possibilitando em conse-

quência o despedimento de mais 80

ou 90 professores, em conformidade

com a política de restrição de despe-

sas praticada em tudo o que respeita

às aulas de língua e cultura de ori-

gem para os lusodescendentes no

estrangeiro” diz o texto assinado pela

Secretária Geral do Sindicato, Teresa

Soares.

“Não é crível que os responsáveis

pela instituição da propina, o CICL e

a SECP, desconhecessem que a

obrigação de pagamento levaria um

número representativo de pais a não

inscrever os filhos nos cursos de por-

tuguês” diz a Professora. “As razões

que levaram os pais a essa decisão

são de vários tipos, desde dificul-

dades económicas e degradação da

qualidade de ensino, com tempos le-

tivos cada vez mais reduzidos, à de-

cisão de seguir o princípio de não

pagar cursos que, constitucional-

mente, deveriam ser gratuitos”.

Segundo o Sindicato, “cada profes-

sor perdeu, no mínimo, entre 15 e

20 alunos, devido aos pais não acei-

tarem o pagamento de propinas”.

Por Carlos Pereira

Conselho das Comunidades
quer políticas específicas de ensino
O Conselho das Comunidades Portu-
guesas (CCP) defendeu na semana
passada políticas específicas de en-
sino para os filhos dos emigrantes,
considerando que até agora os alunos
têm sido “metidos no mesmo saco”,
quer estudem português como língua
de herança ou estrangeira. “Todos os
instrumentos legislativos existentes
sobre o ensino de português no es-
trangeiro para as Comunidades portu-
guesas apontam para orientações que
privilegiam o português enquanto lín-
gua de comunicação internacional e
língua segunda ou terceira”, disse à
agência Lusa o Presidente da Comis-
são de Língua, Educação e Cultura do
CCP, Amadeu Batel.
Amadeu Batel, que se reuniu em Lis-
boa com o Secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas, José Ce-
sário, adiantou que quer o regime ju-
rídico do Ensino de Português no
Estrangeiro (EPE) quer o Quadro de
Referência do Ensino de Português no
Estrangeiro (QUAREPE) desvalorizam
as especificidades do ensino que é di-
rigido aos filhos dos Emigrantes.
“Tudo é metido no mesmo saco: os
programas, a formação de professo-
res, o sistema de avaliação e os ma-
nuais são muito mais vocacionados e
dirigidos ao português língua estran-
geira”, sublinhou, defendendo a exis-

tência de “políticas dirigidas ao en-
sino de português como língua ma-
terna”.
Para o responsável pelas questões da
língua no CCP, órgão de consulta do
Governo sobre emigração, é necessá-
rio pensar o ensino no estrangeiro
além de questões como a estrutura-
ção de uma rede de ensino, a falta de
professores ou o pagamento de propi-
nas. “O grande objetivo do Secretário
de Estado é estruturar aquilo que é o
ensino de português no estrangeiro
em relação à oferta de cursos, sal-
vando o que se possa salvar e man-

tendo a estrutura em pé, mas importa
também saber o que se pretende
dessa estrutura, qual é a estratégia e
os objetivos em termos de políticas de
língua dirigidas às Comunidades”,
disse.
“Não se trata somente de organizar e
oferecer cursos, trata-se também de
ter uma ideia dos objetivos com que
se organizam os cursos”, acrescentou.
De acordo com Amadeu Batel, o Se-
cretário de Estado avançou que está
em estudo a revisão do regime jurídico
do ensino do português no estrangeiro
e do QUAREPE, considerando tratar-

se de uma oportunidade para que o
Governo possa afirmar que “tenciona
apostar no ensino do português língua
materna e não virar-se única e exclu-
sivamente para o ensino como língua
estrangeira”.
O responsável do CCP sublinhou a
inexistência de uma “política cultural
para as Comunidades portuguesas”,
alertando os perigos da “assimilação”
dos Emigrantes e seus descendentes
e para o fim do português no estran-
geiro como língua “de identidade”.
“Sem isto, Portugal não se prolonga
lá fora”, disse.
Apesar da abertura manifestada pelo
Secretário de Estado, Amadeu Batel
mostrou-se convencido que as mu-
danças não serão conseguidas no
imediato. “Aquilo que interpreto das
preocupações do Secretário de Estado
é reorganizar o sistema de ensino de
português no estrangeiro, nomeada-
mente no que respeita à oferta de cur-
sos, mas depois esquece-se o
fundamental: que programas, que
manuais, que certificações vamos ter.
No imediato não estão a ver que haja
grandes alterações, mas estas ques-
tões têm que ser pensadas a longo
prazo se no futuro queremos ter Co-
munidades portuguesas onde a língua
seja um fator agregador e de identi-
dade”, disse.

Conselheiro Amadeu Batel
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06 Política

Jacinto Pinheiro e David Pereira vão
concorrer às eleições em Saint Gilles,
pelo mesmo partido: o CDH. Pai e
filho, querem que haja mais segu-
rança na comuna, mais mistura cul-
tural, menos problemas sociais e que
os Portugueses estejam enfim repre-
sentados.
Jacinto Pinheiro tem 56 anos, é na-
tural da Nazaré e considera-se “um
homem de centro esquerda”. Fiel aos
ideais de Francisco Sá Carneiro e Olof
Palme, diz que é um europeísta con-
victo. Militante do PSD desde 1974
foi pelos conselhos de Alfredo de
Jesus que chegou ao CDH “por ser da
mesma família política que o PSD”
diz ao LusoJornal.
Jacinto Pinheiro frequentou o se-
gundo ano de economia em Aveiro e
viveu na Bélgica entre 1986 e 1994
onde trabalhou na restauração e na
construção. Depois regressou a Portu-
gal para trabalhar no setor do comér-
cio de automóveis mas “devido à
situação do país” regressou à Bélgica
há 4 anos. Hoje trabalha no bar “Di-
ligência”.
Por seu lado, David Pereira nasceu
em Portugal mas veio para a Bélgica
com apenas 2 anos de idade. Aos 15

anos saiu da escola “para começar a
trabalhar” e hoje é chofer de táxis no
aeroporto. Chegou ao partido pelas
mãos do pai. “Nem é um partido da
direita, nem é da esquerda e eu sou
um homem do centro”. David Pereira
começou a participar cada vez mais
nas reuniões do Partido, ao ponto de
hoje ser candidato às comunais de
outubro, ao lado do pai.
David Pereira considera que os filhos
dos estrangeiros são discriminados na

Bélgica. “Como não dominam as
duas línguas do país, são excluídos
dos melhores empregos e pratica-
mente não pode haver progressão so-
cial para eles” diz ao LusoJornal. “É
triste, mas partem logo desfavoreci-
dos”.
A segurança é o principal ponto que,
tanto Jacinto Pinheiro como David
Pereira, defendem para o bairro onde
residem. “Eu moro aqui em Saint Gil-
les, sei como as pessoas vivem. Cons-

tato todos os dias a falta de valores
humanos, a ausência de interligação
entre as pessoas, a insegurança que
há no bairro, a forma como tratam as
pessoas idosas”, argumenta Jacinto
Pinheiro. E o filho completa: “há mu-
lheres no nosso bairro que não saem
à rua com medo de serem insultadas
por homens sem educação. Há uma
insegurança que leva as pessoas a
terem medo de serem assaltadas na
rua”.
Tanto Jacinto Pinheiro como David
Pereira consideram que os problemas
se resolvem com militância e “es-
tando por dentro”. Decidiram pois o
caminho do combate político.
“O atual Bourgmestre Charles Piqué,
deixou degradar muito a situação. Ele
está no poder há muito tempo e as
coisas básicas têm de ser alteradas.
A instituição necessita de remodela-
ção” afirma Jacinto Pinheiro. Por seu
lado, David Pereira diz que não critica
o atual Bourgmestre. “Certamente
que ele fez o melhor que sabia, mas
constato que as coisas não estão
bem”. Depois explica que no bairro
há muitos imigrantes de várias etnias,
desde portugueses a magrebinos,
passando pelos espanhóis e pelos po-
lacos. “Este é um bairro interessante
porque as pessoas vivem aqui. Podia

ser muito positivo porque o multicul-
turalismo ajuda a desenvolver o
Homem. Mas não é, porque cada um
vive no seu cantinho” explica.
Tanto o pai como o filho dizem que
“ganhar não é o mais importante”.
Por isso mantêm os pés na terra. “A
minha participação é que é impor-
tante, para alertar, para fazer com que
as coisas possam mudar” diz Jacinto
Pinheiro. Mas completa que “ser
eleito seria ótimo. Sempre era um
Português na comuna”. David Pereira
também sabe que vai ser difícil ser
eleito. “Mas temos de contribuir para
que as pessoas abram os olhos”.
Questionado sobre a fraca participa-
ção cívica dos Portugueses, David Pe-
reira argumenta que “eles pensam
que isto não é para eles. Mas imagine
aquelas pessoas que trabalham uma
vida inteira para deixar bens aos filhos
e que, nestas condições, os filhos se
vêm sem dinheiro para pagar os direi-
tos de sucessão. Todos os bens de
uma vida vão para o Estado... Nessa
altura, os Portugueses vão lamentar-
se de não terem sido mais participa-
tivos”.
Tanto Jacinto Pinheiro, como David
Pereira, ainda não sabem o lugar que
vão ocupar na lista, mas garantem
que serão candidatos.

Pai e filho candidatos nas listas da CDH
Jacinto Pinheiro e David Pereira

Por Carlos Pereira

le 22 mai 2012

lusojornal.comlusojornal.com

Pedro Rupio, candidato às próximas
eleições comunais em Saint Gilles,
escreveu aos Portugueses. O LusoJor-
nal transcreve na íntegra a carta:

Caro(a) compatriota,
Dirijo-me a si enquanto candidato às
próximas eleições para a comuna de
Saint Gilles que irão decorrer em ou-
tubro deste ano.
Como deve ser do seu conhecimento,
não temos atualmente nenhum Por-
tuguês eleito na comuna de Saint Gil-
les. “Como pode isso ser possível?”
perguntam-me tantos compatriotas

tendo em conta que, oficialmente,
vivem à volta de 2.500 Portugueses
nesta comuna e que para eleger um
Conselheiro comunal, basta uma
media de 350 votos.
A resposta é simples: apenas 150
Portugueses da nossa comuna estão
inscritos para votar.
É verdade que ainda hoje, muita
gente não sabe que, enquanto Euro-
peus, os Portugueses têm o direito de
votar para as eleições comunais bel-
gas mediante uma prévia inscrição.
No entanto, o que muitas vezes afasta
a nossa participação é o facto do voto

ser obrigatório neste país. Mas será
assim um esforço tão grande dedicar
15 minutos do nosso tempo uma vez
de 6 em 6 anos?
Todos nós sabemos que os nossos
concidadãos Marroquinos, Italianos,
Espanhóis,… São eleitos nas comu-
nas onde estão mais concentrados. E
como sabe, aquelas Comunidades
conseguem obter mais-valias que nós
ainda não temos por não termos nin-
guém que, lá dentro, defenda os nos-
sos interesses.
Agora, chegou a nossa vez! Com tan-
tos Portugueses em Saint Gilles, está

nas nossas mãos invertermos essa
tendência. Basta a gente querer!
Hoje em dia, os Portugueses de Saint
Gilles e da Bélgica desfrutam já de
uma excelente imagem junto das au-
toridades belgas que nos veem como
gente séria e trabalhadora. E isso or-
gulha-me! Mas falta ganharmos outra
visibilidade neste país e será para
mim um privilégio contribuir para que
a nossa Comunidade alcance um novo
patamar e ganhe uma dimensão dife-
rente na sociedade civil belga.
Não será fácil ser eleito mas farei o
melhor para tornar-me no porta-voz

que será o braço direito da Comuni-
dade nos casos em que a barreira da
língua possa ser um problema ou em
tantas outras situações nas quais po-
derei ajudar particulares, comercian-
tes ou associações.
A minha vocação sempre foi de ajudar
a minha gente e se me derem a opor-
tunidade de fazê-lo a nível comunal
com toda a equipa do Bourgmestre
Charles Picqué, como o disse anterior-
mente, fá-lo-ei com orgulho.
Saudações lusitanas,

Pedro Rupio

Pedro Rupio escreve aos Portugueses de Saint Gilles

Com 62 anos de idade, Francisco Bar-
radas apresenta-se pela segunda vez
consecutiva, às eleições comunais do
dia 14 de outubro, na lista do Bourg-
mestre em Ixelles. “Na primeira vez
tive cerca de 150 votos, vamos lá ver
se agora consigo fazer melhor” disse
o candidato ao LusoJornal.
Francisco Barradas é alentejano, de
Moura, e chegou à Bélgica em 1972
com o estatuto de refugiado político.
“Em Portugal era Furriel Miliciano e
desertei, por isso, tive de fugir” ex-
plica.
Na Bélgica trabalhou na organização
sindical CSC (Confederação dos sin-
dicatos cristãos) e durante 11 anos
trabalhou numa asbl do Sindicato. Foi
durante 14 anos Presidente do Sindi-
cato em Ixelles, com mais de 16.000

membros. Por isso argumenta que co-
nhece bem o sistema social belga e
que, nesse sentido “posso ajudar e
tenho ajudado muitos compatriotas”.

Se se candidata, é porque Francisco
Barradas considera que “os Portugue-
ses ainda vivem demasiado à parte”.
Por isso quer ser o interlocutor em
Ixelles daqueles que aí residem. “É
uma comuna com muitos Portugue-
ses e contrariamente ao que se podia
pensar, continuam a chegar todos os
dias. Cada vez se vêm mais carros
com matrícula portuguesa, gente que
está cá há pouco tempo e que encon-
tra, por vezes, refúgios nos muitos co-
merciantes do bairro”.
O problema é mesmo o número de
inscritos nas listas eleitorais - ainda
muito reduzido. “Temos de fazer tudo
para que a campanha em curso de
inscrição de Portugueses nas listas
eleitorais, resulte. Estou com espe-
rança que o número de inscritos au-
mente”.
Mas Francisco Barradas está cons-

ciente da dificuldade de ser eleito.
Atualmente na pré-reforma “aspirava
a uma vida bem mais calma”, mas “o
dever” chamou-o e aceitou nova can-
didatura, sem saber ainda qual o lugar
que vai ocupar na lista. “Vou ter três
ou quatro meses muito ativos até à
eleição, mas as expectativas de ser
eleito, são muito reduzidas, claro”
confessa ao LusoJornal. “Bem gostava
de pôr os meus conhecimentos e a
minha experiência ao serviço dos Por-
tugueses de Ixelles”.
Francisco Barradas já foi membro do
Conselho das Comunidades Portugue-
sas, foi fundador da Federação das
Associações Portuguesas da Bélgica e
sempre esteve implicado no movi-
mento associativo. “Mas nos últimos
tempos tenho estado mais afastado,
eu sei” lamenta.
Interrogado sobre o facto do Bourg-

mestre não ter cedido a Place Flagey
para as comemorações do 10 de
Junho, Francisco Barradas diz que
“ainda não falei com ele sobre este
assunto” mas acredita que “há ali
uma história mal contada. Penso que
o maior problema está mesmo na Co-
munidade portuguesa”. Depois diz
que “não há nenhum eleito nesta al-
tura” deixando entender que, se hou-
vesse, “a Comunidade seria bem mais
respeitada”.
“Sei que ia poder ser útil a muitos
Portugueses na vertente social, a re-
solver problemas de desemprego e até
de emprego, na relação com a co-
muna, o CPS, a relação com a Polícia,
a inscrição na Polícia dos estrangei-
ros, etc” diz Francisco Barradas. A
campanha começou agora, veremos
se daqui até outubro, vai conseguir
convencer os eleitores.

Francisco Barradas candidato em Ixelles
Por Carlos Pereira

Jacinto Pinheiro com o filho, David Pereira
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08 Comunidade

A nova vaga de emigração está a pas-
sar ao lado dos quase 100 Gabinetes
municipais de apoio ao emigrante,
que uma década depois de terem co-
meçado a ser criados registam pouca
procura, atendendo sobretudo refor-
mados regressados a Portugal.
Os Gabinetes municipais de apoio ao
emigrante começaram a ser instala-
dos em 2002 para colmatar a extin-
ção de oito das nove Delegações
regionais da Direção Geral dos As-
suntos Consulares e Comunidades
Portuguesas (DGACCP).
Criados através de protocolos entre o
Governo e as Câmaras municipais, os
serviços têm como destinatários emi-
grantes, ex-emigrantes e futuros emi-
grantes, contudo testemunhos reco-
lhidos pela agência Lusa junto destes
serviços revelam que são procurados
sobretudo por emigrantes regressa-
dos para tratar de reformas.
Criado em 2003, nos primeiros anos,
o GAE de Murtosa era procurado por
emigrantes que durante as férias
“aproveitavam para resolver situa-
ções pendentes”, disse à agência
Lusa a responsável Rosa Coimbra.
“Esta situação já não se verifica. Os
emigrantes que vêm cá anualmente

é para fazerem a declaração de im-
postos americana. São três pessoas”,
acrescentou.
Em Arganil, a média de atendimen-
tos tem sido de cinco por mês, ao
longo dos últimos nove anos e sobre-
tudo de pessoas que pedem ajuda
em questões relacionadas com as re-
formas. Carmo Jorge, do GAE de Ar-
ganil, não regista a procura do serviço
por parte de potenciais emigrantes,
adiantando que, quem quer sair, opta
por recorrer ao centro de emprego
para obter informações.
O mesmo acontece em Ribeira de
Pena, onde o GAE, que funciona há
cerca de cinco anos, nunca recebeu
qualquer pedido de informação sobre
condições de trabalho no estrangeiro.
Em Pinhel, Foz Côa, Esposende, Fi-
gueira de Castelo Rodrigo, Man-
gualde, Vila Nova de Cerveira,
Barcelos, Vila Nova de Paiva, Vila
Nova de Cerveira, Espinho, Mea-
lhada, Moimenta da Beira, Sabugal
ou Tarouca a resposta repete-se.
A rede de Gabinetes, iniciada no pri-
meiro mandato do atual Secretário de
Estado das Comunidades, José Cesá-
rio, e continuada pelos executivos so-
cialistas, conta com 92 distribuídos
pelo país, à exceção do Alentejo e da
região de Lisboa e Vale do Tejo.
Faro, um dos primeiros Gabinetes a

ser criado, em 2002, atendeu no ano
passado nove utentes através de
email.
Números mais expressivos apresenta
o GAE de Vila do Conde, que, em
2011, atendeu 524 emigrantes e re-
gista “um aumento significativo na
procura de informações relativas à
emigração”, conforme disse à Lusa
Elsa Ferreira.
Também na Póvoa do Varzim e em
Valpaços se assiste a um ligeiro au-
mento do número de pedidos de in-
formação de pessoas que querem
emigrar, embora estes continuem a
ser uma minoria dos 619 atendimen-
tos realizados em 2011. Por seu
lado, Lucília Cardoso, do GAE Valpa-
ços, que no ano passado fez 1.916
atendimentos, não tem dúvidas de
que as pessoas continuam a emigrar
“às cegas”.
“Ou então, não têm informação sobre
a existência destes Gabinetes”,
acrescentou.
Os responsáveis sublinham por isso a
“necessidade de divulgar” os Gabi-
netes, considerando que poderão ter
“um importante papel” no aconse-
lhamento aos novos emigrantes. “Po-
deríamos ter um papel mais
preventivo destas situações [explora-
ção de mão-de-obra], desde que pas-
sássemos por um processo de

formação sobre procedimentos, con-
selhos úteis/alertas em matéria labo-
ral, que nos permitisse aconselhar os
potenciais emigrantes”, considerou
João António, da Mealhada.
Para os responsáveis do GAE do Sa-
bugal, a funcionar desde 2004 e que
faz em média 800
atendimentos/ano, estes serviços po-
deriam promover uma “maior articu-
lação” entre empregadores e
potenciais empregados e também
com “as Comunidades portuguesas
que poderiam exercer um papel de
rede de acolhimento ainda mais sus-
tentada”.
O Secretário de Estado das Comuni-
dades, José Cesário, admitiu em de-
clarações à Lusa, que os serviços
possam a estar a ser subaproveitados
na informação e aconselhamento aos
150 mil Portugueses que o governo
estima terem deixado o país. Garan-
tiu que os Gabinetes estão prepara-
dos para informar sobre os passos a
seguir num processo de emigração,
mas sublinhou que a sua ação de-
pende da dinâmica de cada municí-
pio.
Ainda assim, José Cesário admitiu
que ainda este ano tenha que promo-
ver um encontro alargado com os téc-
nicos dos Gabinetes para os
sensibilizar para estas questões.

Nova vaga de emigrantes
longe dos Gabinetes municipais de apoio

Fluxos migratórios

Dança: “Cesena”,
de Anne Teresa
De Keersmaeker
em Lisboa

O espetáculo “Cesena”, de Anne Te-

resa De Keersmaeker e Björn

Schmelzer, pela companhia Rosas,

vai ser apresentado a 8 junho, no

Centro Cultural de Belém (CCB), e,

no dia seguinte, no Teatro Camões,

em Lisboa.

De acordo com uma fonte do CCB,

“por motivos de ordem técnica rela-

cionados com a organização das Co-

memorações do dia 10 de Junho,

Dia de Portugal”, a segunda sessão

do espetáculo “Cesena” será no

Teatro Camões.

A coreógrafa belga Anne Teresa De

Keersmaeker é a convidada da 1ª

Bienal Artista na Cidade e está a

apresentar 13 coreografias emble-

máticas do seu percurso artístico na

capital portuguesa. Depois de “Fase,

four movements to the music of

Steve Reich”, as apresentações vão

prosseguir por vários espaços cultu-

rais de Lisboa, como o Teatro Ca-

mões e a Culturgest.

A criadora, 51 anos, uma das mais

conceituadas internacionalmente, é

a segunda da área da dança a ser

artista associada do CCB, depois do

português Rui Horta.

Maestro Philippe
Herreweghe dirige
Coro e Orquestra
Gulbenkian

O Coro e Orquestra Gulbenkian inter-

pretaram na semana passada, no

Grande Auditório da Fundação, “Mú-

sica fúnebre”, op.13, e “A canção do

Destino”, op.54, para coro e orques-

tra, de Johannes Brahms, e a Missa

n.º3, “A Grande”, de Anton Bruckner.

Foram solistas a soprano Sandra Me-

deiros, a meio-soprano Cátia Moreso,

o tenor Hans-Jorg Mammel e o baixo

Diogo Oliveira.

No programa do concerto, a Funda-

ção Gulbenkian sublinha que “a mú-

sica de Anton Bruckner foi

responsável pela carreira musical de

Herreweghe” que, anualmente, ia à

catedral de Gent, na Bélgica, ouvir

duas das sinfonias do compositor

austríaco, pela Real Orquestra do

Concertgebouw, que aí as interpre-

tava.

em
síntese

Amigo Vítor Gama...

Por Cristina Fernandes 
Ferreira, da Agência Lusa

le 22 mai 2012

Lembro-me que quando te conheci
denotavas já uma contagiante alegria
de viver. As dificuldades da vida fora
do teu país nunca foram obstáculo ao
prazer de partilhar os melhores mo-
mentos com a tua família e com os
teus amigos. Tive a honra de fazer
parte de muitos desses momentos,

nomeadamente no âmbito do Círculo
de Teatro que juntos criámos, e de
poder admirar o teu talento de ator
que, apesar de camuflado pelo ama-
dorismo, não deixou ninguém indife-
rente. Com ele contribuíste
ativamente para a defesa e a divulga-
ção da nossa cultura, particularmente
ajudando a transformar o teatro num
dos maiores focos de interesse da Co-
munidade portuguesa em Bruxelas.
Viveste intensamente e amaste pro-
fundamente aqueles que te rodea-
vam.
Deixas marcas e deixas saudade.
Aqui te presto a minha homenagem.
Adeus amigo, descansa em paz.

Tozé Martinho

Un concert de la pianiste brésilienne
Clarice Assad, avec un dîner de soli-
darité, aura lieu le 2 juin prochain au
Berna’s Gala (au Thon Hôtel Bristol
Stéphanie, avenue Louise, 91/93), à
Bruxelles.
«En participant à cette soirée, vous ai-
derez l’Association Raiz Mirim à réa-
liser le Projet de la bibliothèque
destinée aux enfants brésiliens vivant
à Bruxelles» expliquent les organisa-
teurs dans une note envoyée aux ré-
dactions.
Le dîner est lui aussi basé sur le
thème du Brésil «Il vous permettra de
découvrir ce magnifique pays sous
différentes facettes: musical, artis-
tique, culinaire et surtout l’ambiance
de la fête».

L’accueil des participants se fera à
partir de 19h00 et dans la galerie il y
aura une exposition de tableaux de
l’artiste brésilienne Fátima Galvão (art
naïf) et une exposition de bijoux bré-
siliens de Carlos Sobral, par la bou-
tique «L’heure Bleue».
Le concert (piano et voix) de Clarice
Assad commencera à 20h00 et sera
interrompu pour donner lieu à un buf-
fet brésilien.
Pour terminer, il y aura une soirée
dansante avec «Ambiance brési-
lienne», animée par DJ TomB (DJ ré-
sident de l’Avenida Brasil, à Paris) et
vers minuit, tirage au sort de 2 billets
(aller-retour) vers le Brésil (Rio ou São
Paulo), parmi les présents.
Infos: 0478/72.25.58.

Concert de piano

O novo estatuto dos funcionários
O Sindicato dos trabalhadores consu-
lares considera que o projeto apre-
sentado pelo Governo para a
alteração do regime jurídico dos tra-
balhadores dos serviços externos do
Ministério dos Negócios Estrangeiros
representa um recuo nos direitos
consagrados, disse um responsável
sindical.
“No fundo, este projeto de diploma,
que ainda está a ser estudado a nível
sindical e jurídico, numa primeira
avaliação e mesmo lendo em diago-
nal, aponta para um recuo de direitos
consagrados de mais de duas déca-
das”, disse à agência Lusa Manuel

Silva, da Comissão executiva do Sin-
dicato dos Trabalhadores Consulares
e das Missões Diplomáticas (STCDE).
A Comissão executiva do STCDE foi
recebida na quarta-feira da semana
passada pelo Secretário de Estado
adjunto e dos Assuntos Europeus,
Morais Leitão, pelo Secretário de Es-
tado da Administração Pública, Hél-
der Rosalino, e pelo Secretário de
Estado das Comunidades Portugue-
sas, José Cesário.
Na reunião, segundo o Sindicato, foi
apresentado pelo Governo “um pro-
jeto de Decreto-Lei que visa estabe-
lecer o regime jurídico dos

trabalhadores dos serviços periféricos
externos do Ministério dos Negócios
Estrangeiros (MNE)”, incluindo os
trabalhadores das residências oficiais
do Estado português.
De acordo com a estrutura sindical,
“embora este projeto de 48 artigos
esteja em fase de avaliação sindical
e jurídica, a verdade é que frustra
toda e qualquer expectativa de reso-
lução de problemas do setor como
carreiras, segurança social, níveis re-
muneratórios e perdas cambiais, pre-
cariedade de emprego, entre muitos
outros”.
“Há algumas alterações que são de

todo inaceitáveis, como os familiares
dos senhores Embaixadores sejam
considerados superiores hierárquicos
dos funcionários que trabalham nas
residências”, avaliou Manuel Silva.
“O chefe de posto, segundo esta pro-
posta apresentada, tomaria a deci-
são, por exemplo, de indicar quais os
feriados nacionais os funcionários po-
deriam ou não gozar”, sublinhou,
acrescentando que o Sindicato tam-
bém não concorda com tal mudança.
O sindicalista também alertou para a
eliminação dos postos de Vice-Cônsul
e Chanceler, que seriam substituídos
por um Chefe de Chancelaria.
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Cátia Cale da Bélgica selecionada
para a 5ª Edição do Prémio Cotec
O Prémio Empreendedorismo Inova-
dor na Diáspora Portuguesa, promo-
vido pela Cotec Portugal, com o Alto
Patrocínio do Presidente da Repú-
blica, recebeu nesta quinta edição um
número recorde de candidaturas. À
distinção, que pretende celebrar os
Portugueses que, pela sua capacidade
empreendedora e inovadora, se nota-
bilizaram fora de Portugal nas suas
atividades, candidataram-se 141 em-
preendedores, dos cinco continentes.
Os candidatos desta 5ª edição são
oriundos de 34 países, onde se des-
taca a participação, pela primeira vez,
de candidatos do Chile, Timor-Leste,
Hungria, Malawi e Israel. Outros paí-
ses continuam a ter uma forte partici-
pação das Comunidades portuguesas
neste Prémio, nomeadamente EUA
(26), Brasil (21), França (16) e Reino
Unido (8).
Da Bélgica concorre este ano Cátia
Cale. A candidata desenvolve a sua
atividade profissional na área da
saúde e trabalha na empresa multina-
cional de consultadoria farmacêutica
IMS Health.
Cátia Cale é de Lisboa, onde viveu 23
anos. Licenciou-se em engenharia
biotecnológica, tendo-se especiali-
zado em genética, com um MBA ti-
rado em Espanha. “Durante muitos
anos, estava constantemente entre a
Espanha, a Bélgica e a América La-

tina, mas há dois anos que me instalei
em Vilvoorde perto de Bruxelas” expli-
cou ao LusoJornal.
Os setores mais representados no con-
curso são o empresarial/financeiro,

com 25% das candidaturas, seguido
pelos setores da restauração/turismo;
educação/investigação/ciência; e in-
dústrias criativas, cada um com 15%
das candidaturas.

“Os resultados das candidaturas ao
Prémio são para a Cotec uma exce-
lente prova do sucesso desta inicia-
tiva. Mas mais do que a quantidade,
o que pretendemos celebrar é a qua-
lidade dos Portugueses, que contra as
adversidades conseguem sobressair
num país que não é o deles, com uma
língua e cultura distintas” afirmou Fi-
lipe de Botton, Presidente do Júri.
“Com este Prémio, queremos aproxi-
mar os Portugueses do seu país, esta-
belecendo laços e demonstrando o
reconhecimento que a Diáspora me-
rece. Nos dias de hoje estes exemplos
são um sinal de inspiração para os
Portugueses”.
Cátia Cale concorreu “por acaso”.
“Estava a fazer pesquisas na internet
para outro assunto e acabei por ver a
página da Cotec com o anuncio do
concurso. Decidi participar, enviei al-
gumas informações sobre o meu cur-
rículo e fiquei surpreendida que o
meu projeto tivesse sido selecionado”
disse ao LusoJornal, pelo telefone do
Brasil, onde se encontrava na semana
passada para participar um evento in-
ternacional.
A candidata da Bélgica já recebeu o
convite para o Encontro que será pre-
sidido pelo Presidente da República,
Aníbal Cavaco Silva, e que irá realizar-
se no dia 6 de junho, no Palácio da
Cidadela, em Cascais. Só nessa altura

serão conhecidos os nomes dos ven-
cedores do concurso. Cátia Cale já
confirmou a sua presença.
Na edição do ano passado, os vence-
dores foram João Mena de Matos, co-
fundador e CEO do European Design
Centre, e António Frias, Presidente da
S&F Concrete.
Nas edições anteriores já tinha sido
selecionado para a fase final do con-
curso, Joaquim Pinto da Silva, pro-
prietário da livraria Orpheu,
recompensado assim pelas suas ativi-
dades culturais, edição e venda de li-
vros em Bruxelas.
A Cotec Portugal - Associação Empre-
sarial para a Inovação, foi constituída
em abril de 2003 com a missão de
“promover o aumento da competitivi-
dade das empresas localizadas em
Portugal, através do desenvolvimento
e difusão de uma cultura e de uma
prática de inovação, bem como do co-
nhecimento residente no país”.
A Cotec é pois uma associação sem
fins lucrativos que conta com o apoio
dos seus Associados e das instituições
do Sistema Nacional de Inovação
(SNI) para a concretização dos seus
objetivos, através da realização de ini-
ciativas em várias áreas. Desde o iní-
cio da sua atividade que o cargo de
Presidente da Assembleia Geral tem
sido exercido pelo Presidente da Re-
pública.

Portuguesa trabalha numa multinacional de consultadoria farmacêutica

le 22 mai 2012 
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Presidente Cavaco Silva apadrinha o concurso
Lusa / Tiago Petinga
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lusojornal.com

le 22 mai 2012

A Comunidade Portuguesa resi-
dente na Bélgica vai comemorar o
Dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas, na
Praça Van Meenen, em Saint Gil-
les, Bruxelas, no domingo 10 de
junho, das 10h00 às 20h00, com
a participação da artista Adelaide
Ferreira.
A festa é uma vez mais organizada
pela Federação das Associações
Portuguesas na Bélgica (FAPB) e
conta com a participação de asso-
ciações, clubes e comerciantes. “O
objetivo é mesmo o de transformar
aquela praça numa grande festa”
diz ao LusoJornal José Alberto
Alves Pereira, o Presidente da
FAPB.
Por isso participarão os ranchos fol-
clóricos da APEB e da Emaüs, o
grupo musical “Os Novos Anjos”, já
sobejamente conhecidos na Bél-
gica, os grupos “Só Forro” e “Tocá
Rufar” dos Açores e Seixal respeti-
vamente, para além da convidada
especial, Adelaide Ferreira, vinda
expressamente de Portugal.
“Como acontece habitualmente,
haverá stands com comes-e-bebes”
explica José Alves Pereira. “Já
temos 12 associações inscritas e
apenas 4 coletividades não partici-
pam nesta festa. Cada associação
tem o seu próprio stand com petis-
cos portugueses, mas também
temos alguns comerciantes da
praça que vão estar presentes. A
Comuna permite àqueles que têm
um estabelecimento na praça de
estarem presentes com um stand”.
Para além dos stands “gastronómi-
cos” a associação “Afetos e Letras”
vai apresentar no seu espaço os

projetos que desenvolve nomeada-
mente na Guiné Bissau, onde quer
implantar uma escola, “e vamos ter
um outro espaço onde vai ser dada
informação sobre o ensino de por-
tuguês na Bélgica, e onde vai ser
preenchido um questionário junto
dos pais e encarregados de educa-
ção”.
José Alves Pereira conta com uma
adesão de 5 a 6 mil pessoas e lem-
bra que também algumas empresas
estão presentes com um stand,
como por exemplo a Caixa Geral de
Depósitos, o banco ING, os cafés
Delta e outras empresas locais.
Durante muitos anos, a festa teve
lugar a Place Flagey. Depois, de-
vido às obras que tiveram lugar na-
quela praça, foi transferida para a
Place du Cinquaintenaire. “Quando

regressámos à Place Flagey, tive-
mos problemas porque a Comuna
só nos cedeu um terço da praça.
Como há lá um mercado ao do-
mingo, não é fácil obter o espaço,
enquanto que aqui, obtivemos a
praça sem qualquer problema”. O
Presidente da Federação das Asso-
ciações Portuguesas da Bélgica diz
também que cada vez há mais emi-
gração a chegar a Saint Gilles.
“Tem aumentado muito o número
de Portugueses que está aqui neste
bairro, por isso, enquanto que nos
anos 80 era lógico fazer a festa em
Flagey, agora faz todo o sentido
faze-la aqui”.
Tratando-se do Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades Portu-
guesas, nos seus inícios, a festa era
organizada pela própria Embaixada
de Portugal. Lá estão previstas
duas intervenções oficiais durante
a tarde, a do Burgomestre de Saint
Gilles e a do Encarregado de Negó-
cios da Embaixada de Portugal em
Bruxelas, João Terenas, que subs-
titui o Embaixador que ainda não
foi nomeado. “Também pedimos
um subsídio à Embaixada de Por-
tugal, mas sabemos que os tempos
estão difíceis para obter subsídios”
diz José Alves Pereira.
A novidade é mesmo que esta será
a última Festa do 10 de Junho or-
ganizada por José Alves Pereira. O
Presidente da Federação, que tam-
bém é Presidente do Elvas, diz que
o mandado de dois anos termina no
fim deste ano e não é candidato à
sua própria substituição. “É uma
experiência muito interessante,
mas também é um trabalho muito
ingrato. Faz-se dois anos e depois
dá-se o lugar a outros” disse ao Lu-
soJornal.

Adelaide Ferreira no 10 de Junho em Bruxelas
Festa em Saint Gilles organizada pela Federação das Associações

Por Carlos Pereira

10 de Junho também em Antuérpia

Por iniciativa de Paula Castro, a pro-
prietária do café O Espigueiro, em
Antuérpia, vai ter lugar este ano pela
primeira vez, no próximo dia 9 de
junho, sábado, as comemorações do
10 de Junho naquela cidade belga.
A praça que todos os Portugueses co-
nhecem por Praça de S. João, vai
transforma-se durante todo o dia,
numa grande festa portuguesa. “A
Comuna emprestou-nos 25 tendas,
200 cadeiras e 50 mesas” explica ao
LusoJornal Paula Castro. O evento co-
meça às 10 da manhã com animação
de DJ Juca e prolonga-se até à meia
noite. “Às 14h00 as crianças, filhos
dos sócios do Clube de bilhar, nosso
parceiro no evento, vão subir ao palco
para cantar o hino de Portugal” ex-
plica a organizadora. Depois, durante
a tarde, vai atuar o Rancho folclórico
Raízes de Portugal, da APEB de Bru-
xelas, o grupo “Água Morna” da Ho-
landa, com música variada já que só
o vocalista é que é português. “É um
grupo com 6 elementos que vai can-
tar sucessos em inglês e em holan-
dês, para que os Belgas também
gostem da nossa festa” argumenta a

proprietária do Café Espigueiro.
À noite o palco está reservado ao

grupo Zézé Fernandes e os seus
acompanhantes, que vem da Ponte

da Barca. “Ainda estamos a tentar ter
mais patrocinadores, para poder
montar na praça um ecrã gigante,
para transmitirmos o primeiro jogo de
Portugal no Europeu de futebol,
frente à Alemanha”.
A organizadora espera mais de 1.000
pessoas para encher os stands de
cafés, restaurantes, mercearias e
lojas de produtos desportivos. “Uns
vão propôr feijoada, outros caracóis,
outros ainda propõem gambas,
enfim, os Portugueses e até os Belgas
vão encontrar certamente delicias
para provar”.
Com 24 anos de Antuérpia, Paula

Castro é Minhota, dos Arcos de Val-
devez. O seu estabelecimento ficou
conhecido quando no Mundial de fu-
tebol decidiu pintar a casa da verde
e vermelho. “Este ano, vamos voltar
a fazer a pintura” anunciou ao Luso-
Jornal. “No dia 2 de junho, o mesmo
artista que fez a pintura da primeira
vez, o Augusto Gomes, da Baixa da
Banheira, vai voltar a pintar a fa-
chada com a bandeira de Portugal,
verde, vermelha e com o escudo e
tudo”.
Tudo promete pois que vai ser uma
festa em cheio. “Se o tempo nos aju-
dar, claro” conclui a sorrir.

Sem apoio português
Apesar de ser uma comemoração do “Dia de Portugal”, os organizadores dizem
que não têm apoio do Estado português. “Fizemos um pedido ao Senhor Cônsul
Honorário, Dr. Abel Magalhães, mas ele disse-nos que esteve reunido em Bruxe-
las e não haveria verba nenhuma”. Interrogada sobre os argumentos evocados
pela Embaixada, Paula Castro diz que não recebeu qualquer resposta escrita.
“Tanto mais que eu conheço o Presidente da Federação das Associações Portu-
guesas, o Senhor José Alves, que me disse que eles recebem um subsídio...”
“Do lado belga não tive nenhum problema. A Comuna disponibiliza a praça,
empresta todo o material e ainda dá um subsídio de 2.300 euros”, mesmo se
é para comemorar... o Dia de Portugal!

Orquestra Metropolitana de Lisboa 
em Bruxelas
A Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida pelo Maestro Cesário Costa vem
a Bruxelas a convite da Federação das Associações Portuguesas da Bélgica
(FAPB) no quadro das comemorações do 10 de Junho.
Dois concertos estão previstos na capital:
Na sexta-feira 8 de junho, às 20h00, no Théàtre Saint-Michel (2 rue Père Eudore
Devroye, 1040 Bruxelles, Metro: Montgomery) com obras de Wolfgang Amadeus
Mozart, Carlos Paredes, Gabriel Fauré e Joly Braga Santos, com acompanha-
mentos de Ricardo Parreira à Guitarra portuguesa.
No sábado, 9 de junho, às 15h00, na Igreja Saint Dominique, 40 avenue de la
Renaissance, 1000 Bruxelles, Metro: Merode), uma “Caixa de Música - Concerto
para Famílias”.
Nos dois casos, são concertos gratuitos.
“Estes dois espetáculos foram organizados pela Federação, pelos Deputados

europeus e pela Comunidade católica” explica José Alves Pereira, Presidente da FAPB. A iniciativa deve-se a Frei
Boleo e foram implicados todos os grupos parlamentares. “Os Deputados têm todos um orçamento para convidarem
pessoas para trazer visitar as instituições europeias, e por isso foram de grande ajuda para ajudarem a trazer a Bruxela
esta Orquestra com quase 50 pessoas”. Os Deputados Graça Carvalho (PSD), Luís Paulo Alves (PS), Marisa Matias
(BE), João ferreira (PCP), Diogo Feio (CDS/PP) e Rui Tavares (Os Verdes) deram a sua contribuição para que o evento
possa ter lugar.

Por Carlos Pereira

Adelaide Ferreira em Saint Gilles
DR

DR
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No passado dia 28 de abril, as ruas
de Bruxelas encheram-se de moto-
queiros que manifestavam contra a
obrigatoriedade de um controle téc-
nico. O Moto Clube Portucalenses
também lá estava, liderado pelo Pre-
sidente Licínio Dias conhecido no
mundo das motas como “Calimero”.

Luso Jornal: Porque participou nesta
manifestação?
Licínio Dias: Já não é primeira vez
que participámos. Estamos contra o
controle técnico porque um motard
não gosta que ninguém toque na
mota, porque a mota é como se
fosse uma mulher ou como a nossa
esposa. Por outro lado, porque vão
controlar o barulho da mota. Repare,
se uma pessoa vê uma ambulância
só com sinais ligados, não se aper-
cebe dela, mas se estiver com a si-
rene ligada, as pessoas já se
afastam. Um motard, se não fizer
barulho, as pessoas não a ouvem. Há
ainda outra razão: um motard nor-
malmente é mais atento ao estado
do veículo. Se a mota está com um
pneu careca, trocamos diretamente
ou se a mota está a precisar de tra-
vões, damos logo à revisão, porque a
nossa a vida é que está em jogo. Nós
somos mais minuciosos com as
motas do que com os carros. Por-

tanto, nessa questão de segurança,
nós somos mais sofisticados a fazer
as revisões numa mota. Mas a mani-
festação não adiantou nada porque
a Lei foi aprovada na mesma. O pro-
blema é que não sabem quais os
pontos críticos a analisar.

Luso Jornal:Como acha que poderia
reduzir o número de acidentes cau-
sados por motas?
Licínio Dias: A maior parte dos aci-
dentes que acontecem por vezes são
as pessoas que passam o sinal ver-
melho. Eu conheço muitos motards
e claro que há aqueles que exageram
e têm a mania de por a mota no ar.

Esses indivíduos não os considero
motards mas sim assassinos. Em
questões de acidentes raramente é
culpa do motard porque em geral é
o mau estado das estradas, nós aqui
na Bélgica temos buracos, as fendas
nas autoestradas é que provocam
muitos acidentes. De vez em quando
lá ouvimos dizer que tal motard, de
tal clube, morreu, é raro que seja
culpa dele, por excesso de veloci-
dade ou porque o pneu estava ca-
reca. Isso raramente acontece.

Luso Jornal: Mas não acha que seria
importante uma medida de segu-
rança?

Licínio Dias: Mas, no domínio da se-
gurança é que as motas são seguras.
É como tudo... existe um travão e
existe um acelerador, mas a segu-
rança já está lá. O controle técnico
não vai mudar nada em questões de
segurança porque se precisarmos de
travões, trocamos logo direto ou
mesmo com um pneu porque é a
nossa vida que está em jogo. Se
fosse num carro não mudávamos tão
depressa como numa mota que tem
só dois pneus. Portanto acho que em
questões de segurança, o controle
técnico não vai mudar grande coisa,
o que vai fazer é que se vai meter o
escape de origem, que não se ouve
porque agora a mota tem catalisador
e o que vai acontecer é que as pes-
soas não vão ouvir os motards.

Luso Jornal: A imposição é só para a
Bélgica ou para toda a Europa?
Licínio Dias: Em princípio a Lei foi
aprovada em França e na Bélgica,
mas na Alemanha já existe um con-
trole técnico mesmo sendo uma
mota nova e no Luxemburgo tam-
bém, mas é de 3 em 3 anos e é um
controle ligeiro.

Luso Jornal: Quantos membros tem
o vosso clube?
Licínio Dias: O Clube tem 9 mem-
bros. Somos poucos, mas o nosso
lema é “somos poucos mas bons”.

Lusos contra o controle técnico das motas
Os Portucalenses manifestaram em Bruxelas

Dia de Portugal
comemorado em
Gent

O Círculo de Amigos de Portugal

Gente Ainda, organiza no próximo

dia 9 de junho, a partir das 19h00,

uma Festa Portuguesa com chur-

rasco, na St-Lieven Hogeschool,

Gebroeders Desmetstraat 1, em

Gent. A festa pretende marcar o

Dia de Portugal, de Camões e das

Comunidades portuguesas, na-

quela cidade da Flandres.

A noite vai ser animada pelo grupo

musical “Top Dance”, mas os or-

ganizadores garantem que tudo

para para assistir ao jogo da sele-

ção de Portugal através de um

ecrã gigante que vai ser instalado

na sala.

Não faltarão os petiscos portugue-

ses, frango no churrasco, sardi-

nhas, com batatas e legumes

variados. O bilhete de entrada

custa 20 euros (10 euros para as

crianças até 12 anos) sem bebi-

das.

em
síntese Por Wilson Serrão

le 22 mai 2012
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Manifestação de motas na Rue de la Loi
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Futsal: 
Dois particulares de Portugal com a Bélgica
A Seleção portuguesa de futsal de-
frontou a Bélgica, a 15 e 16 de maio,
em jogos de preparação para o Mun-
dial de futsal da Tailândia 2012, or-
ganizados pela Federação Portuguesa
de Futebol.
Os jogos decorreram a 15 de maio no
Pavilhão Municipal dos Desportos
Carlos Pinhão, em Serpa, e a 16 no
Pavilhão Municipal de Desportos de
Aljustrel. Portugal venceu o primeiro
jogo e perdeu o segundo.
A convocatória da Seleção para os
jogos com a Bélgica, divulgada por
Jorge Braz, ficou marcada pela cha-
mada de cinco jogadores que ainda
não somaram qualquer internaciona-
lização pela Seleção principal. “Todos
os anos, realizamos um estágio de
preparação para encerrar a época
com jogadores que não são chamados
com tanta frequência. Desta vez, op-
támos por incluir, neste estágio, dois
jogos de preparação para que possa-
mos observar e avaliar os atletas num
quadro competitivo, o que é sempre
mais interessante e produtivo, além
de dotar estes atletas de uma impor-

tante experiência internacional”, ex-
plicou o Selecionador Nacional de
Futsal.
No primeiro particular entre as duas
equipas, realizado em Serpa, a Sele-
ção nacional de futsal venceu a Bél-
gica por 3-1. Os jogadores orientados
por Jorge Braz estiveram sempre na
frente do marcador e chegaram a
uma vantagem de três golos fruto de
golos de Nandinho (15 min), Djô (18

min) e Marinho (28 min). Já perto do
fim do encontro, Yassine (28 min) re-
duziu para os forasteiros.
No final do encontro, o Selecionador
Jorge Braz estava satisfeito com o que
viu de um grupo de jogadores que ha-
bitualmente não fazem parte das
suas escolhas. “Há aqui gente que
claramente pode estar no próximo
Mundial. Têm muito potencial, mas
ainda é cedo, agora ainda estamos

com esta etapa de formação”.
Já no segundo jogo, a Seleção das
quinas perdeu com a Bélgica por 4-
2, no encontro que decorreu em Al-
justrel.
Depois de um primeiro golo belga,
Portugal ainda deu a volta ao marca-
dor na primeira parte, com golos de
André Galvão e Djô, mas na segunda
parte iria permitir a recuperação à
Bélgica. Yassine Achabar e Aziz Hitou
colocaram o resultado em 4-2 para os
belgas.
No final, o Selecionador Jorge Braz
justificava assim o resultado: “Tive-
mos períodos bons, de grande domí-
nio, mas cometemos erros imperdo-
áveis que não se coadunam com o
nosso objetivo de melhorarmos e
crescermos, enquanto equipa. A Bél-
gica trabalhou bem, mas não justifi-
cou o resultado e nós acabámos por
complicar o que era fácil”.
A Seleção portuguesa de futsal asse-
gurou a presença na fase final do
Campeonato do Mundo da Tailândia
2012 ao bater a Bielorrússia, a 10 de
abril, no “play-off” de qualificação.

Portugal ganhou em Serpa e a Bélgica ganhou em Aljustrel

Equipa de 
beisebol de 
Almada vem a
Namur

A equipa de beisebol portuguesa,

White Sharks Almada Beisebol Clube

vai participar, de 10 a 17 de junho,

com a equipa de seniores, no Torneio

Europeu de clubes de Beisebol, em

Namur, na Bélgica.

O torneio de Namur é organizado

pelo Namur Angels Baseball Club e

é uma prova de qualificação para a

Eurocup.

Aquando de uma deslocação ao es-

trangeiro, Fernando Lucas, Presi-

dente da equipa, respondia ao

LusoJornal:

LusoJornal: Como é jogar numa mo-
dalidade tão jovem?
Fernando Lucas: Praticar esta jovem

modalidade é um misto de dar o

tudo por tudo nos jogos e competi-

ções e, ao mesmo tempo, promovê-

la de forma a empurrá-la para a

frente e fazê-la crescer cada vez

mais.

LusoJornal: Como é vista esta moda-
lidade em Portugal?
Fernando Lucas: A modalidade é

vista como alternativa e de reduzida

expressão. Apesar do empenho de

jogadores, técnicos e dirigentes de

clubes, pouca gente aposta nela e

tem pouca divulgação na comunica-

ção social que, como é sabido, vive

em função do futebol e pouco mais.

Temos apenas um campo oficial da

modalidade e o número de equipas,

no escalão sénior, é relativamente re-

duzido. Todavia o nível tem evoluído.

Ténis: Steve 
Francis eliminou
Gastão Elias em
Bordeaux

O tenista português Gastão Elias foi

eliminado na primeira ronda do Tor-

neio “Challenger” de Bordeaux, na

França, ao perder diante do belga

Steve Francis.

Vindo da fase de qualificação, Elias

ainda conseguiu obrigar o belga a

um terceiro parcial, mas acabou por

ceder frente ao segundo cabeça de

série do torneio com 6-4, 1-6 e 7-6

(7-2).

le 22 mai 2012 
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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

Portugal foi 8° na BXL Euroleague

A equipa Portugal Brussels Football
Club acabou por ficar em 8° lugar na
edição deste ano da BXL Eurolea-
gue, Campeonato que conta com o
patrocínio da UEFA.
Num campeonato com 20 equipas,
Portugal foi selecionado para a play-
off final e terminou em 8° lugar com

30 pontos, os mesmos que a França
e a República Checa. O Campeonato
foi ganho pela Espanha, com 55
pontos, seguindo-se a Suécia e a Ro-
ménia.
Interrogado se os objetivos da equipa
tinham sido atingidos, o Presidente
do clube, Victor Alves Gomes, disse
ao LusoJornal que “não. Queríamos
fazer melhor”, mas confirma que “já

foi bom estarmos em 8° lugar”.
A equipa é maioritariamente com-
posta por Portugueses das mais va-
riadas áreas profissionais, entre
funcionários da Comissão Europeia,
Parlamento Europeu e Conselho da
UE, até funcionários de multinacio-
nais, trabalhadores por conta pró-
pria, empregados nos mais diversos
setores e empresas com representa-

ção em Bruxelas ou mesmo alunos
portugueses a estudar em Universi-
dades belgas.
Victor Alves Gomes diz que a equipa
vai guardar o mesmo Treinador,
Diogo Santos Silva. “Vamos tentar
recrutar mais alguns jogadores, mas
queremos sobretudo consolidar a
equipa atual” garantiu ao LusoJor-
nal.

Por Carlos Pereira

Tiago tenta escapar a Samir Dahbi e Saad Salhi
Lusa / Nuno Veiga
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O português Roberto Rodrigues ga-
nhou a medalha de prata em skiff
sénior masculino na 34ª edição do
Campeonato Internacional da Bél-
gica em remo, que se realizou na ci-
dade de Gent, nos dias 5 e 6 de
maio, com a participação de 1.600
equipas representando cerca de
100 clubes de vários países da Eu-
ropa.
O atleta do Caminhense, Campeão
nacional em skiff sénior absoluto em
2011, defendeu as cores de Cami-
nha, enfrentando 33 adversários de
clubes de Inglaterra, Bélgica, Ho-
landa, Irlanda, Alemanha, França e
as Seleções de Israel e da Argélia.
Roberto Rodrigues competiu na 5ª
eliminatória da categoria de skiff ab-
soluto masculino e classificou-se em

1º lugar à frente de dois remadores
holandeses, um irlandês, e um fran-
cês. Quando chegou a notícia que o
Roberto tinha conseguido o quarto
melhor tempo da geral, e estava
classificado para a final, toda a
equipa em Caminha, colegas rema-
dores, treinadores e dirigentes sen-
tiram-se orgulhosos do seu feito.
O facto de estar na final já era im-
portante, mas nessa final, o remador
do Caminhense foi “herói” ao com-
petir com uma embarcação de
menor valia relativamente aos adver-
sários, conquistando na ponta final
a Medalha de prata, ultrapassando
nos últimos metros da regata o ale-
mão Druque Dominik, do clube de
Essen, e o holandês Langen Harold,
do clube Triton Utrech, deixando

ainda para trás o remador da Sele-
ção israelita, Gonorovsky Oleg,
sendo superado apenas pelo belga
Jean-Benoit, do clube de Bruxelas,
que conquistou o Ouro.
Roberto Rodrigues é hoje um dos
melhores atletas na modalidade do
remo nacional e demonstrou a sua
valia, aquém-fronteiras, nesta regata
internacional, ampliando o seu pres-
tígio. O Presidente do Sporting Club
Caminhense, Eduardo Gonçalves,
referiu que Roberto Rodrigues “é
um remador dedicado, treina como
ninguém, duas vezes por dia, persis-
tentemente à procura de chegar
cada vez mais longe nos seus hori-
zontes, ampliando as suas metas,
obtendo este resultado, com traba-
lho, determinação e garra”.

Roberto Rodrigues foi Prata na Bélgica
Remador de Caminha no Campeonato Internacional de Gent

Roberto Rodrigues
DR

em
síntese

A Seleção Nacional de Seniores Mas-
culinos esteve até hoje na Bélgica,
onde disputou três jogos amigáveis,
que constituirão o ensaio final para a
estreia, de 25 a 27 de maio, na Liga
Mundial 2012.
Na bagagem, o Selecionador Nacional
trouxe as doses certas de confiança e
esperança alimentadas pelo trabalho
realizado nas últimas semanas.
Segundo Flavio Gulinelli, “a quali-
dade do trabalho melhorou muito
nesta última semana de treinos. Creio
que já estamos na condição de pôr em
prática aquilo que treinámos. Todos os
jogadores estão conscientes da impor-
tância de jogar uma Liga Mundial.
Sabem que é uma oportunidade
muito grande e que deve ser desfru-
tada em pleno. Trabalhámos muito e,
fisicamente, estamos em condições
de começar a disputar a Liga Mundial
e dar o nosso melhor”.
O ensaio final aconteceu em três atos
com a Seleção belga: “Os três amigá-
veis com a Bélgica serviram para ficar
com ideias mais claras sobre como a
equipa reage em jogo. Como eu cos-
tumo dizer, ‘treino é uma coisa e jogo
é outra’ e é necessário os jogadores
transportarem o que treinam para o
campo” disse Flavio Gulinelli. “Serviu
também para avaliar eventuais altera-
ções, testando várias soluções para
determinadas posições. Creio que
agora já podemos começar a construir
o sistema de jogo que utilizaremos na
Liga Mundial”.
O técnico italiano relativiza a impor-
tância de entrar bem no jogo com a
Alemanha, o primeiro jogo que a Se-
leção Nacional disputará na Liga
Mundial 2012, no dia 25 de maio:
“Todos os jogos vão ser igualmente
importantes. Nas conversas que man-
tive com os jogadores, dei-lhes conhe-
cimento daquilo que eu gosto como
Treinador. E aquilo que eu considero
mais importante é a atitude deles em
campo. O resultado de qualquer jogo
depende de muitos fatores, mas a ati-
tude é o mais importante, devem de-
monstrar que gostam mesmo de jogar
Voleibol, com garra e querer. Estou es-

perançado que os jogadores consigam
dar uma boa resposta aos desafios
que nos esperam”.

Em resultado dos jogos a que teve
oportunidade de assistir, quais consi-
dera serem os pontos fortes e fracos
da Seleção Nacional?
Flavio Gulinelli: Os fundamentos mais
importantes no Voleibol moderno são
o serviço, o passe e a receção e, da-
quilo que eu vi até agora, creio que o
nível do serviço não é muito alto, mas
ainda é muito cedo para elaborar juí-
zos sobre esta Seleção.

O que esperava dos jogos com a Bél-
gica?
Flavio Gulinelli: Dadas as característi-
cas da Seleção belga, bem como o
facto de irmos disputar três jogos ami-
gáveis seguidos, com a mesma fór-
mula de competição que vai ser
utilizada na Liga Mundial, acredito
que os belgas constituirão um bom
adversário para esta fase da nossa pre-
paração. Para mim, será uma oportu-

nidade muito boa para fazer uma ava-
liação do trabalho realizado nas duas
próximas semanas.

O que é possível esperar da participa-
ção na Liga Mundial 2012?
Flavio Gulinelli: A equipa para a Liga
Mundial ainda não está definida. A
ideia principal seria aproximar o nível
dos jogadores novos com o dos mais
experientes. E a única forma de
conseguir fazer isso é dando aos mais
novos a possibilidade de jogar, não
apenas de treinar. Depois, na segunda
parte do verão, que é a que vai até ao
torneio de apuramento para o Euro-
peu, teremos de formar o melhor
grupo possível para conseguirmos a
qualificação para a fase final do Cam-
peonato da Europa.

Apesar de estar há poucos dias entre
nós, o que lhe parece Portugal?
Flavio Gulinelli: Infelizmente, o tempo
não está a justificar o que dizem sobre
o clima em Portugal... Sou um cida-
dão do mundo, pois já trabalhei mui-

tas vezes fora de Itália, e penso que a
vida em Portugal não é muito dife-
rente da do meu país. Aqui, no Porto,
estou muito focado no meu trabalho,
mas espero vir a ter tempo de conhe-
cer melhor a cultura portuguesa e de
visitar os locais típicos de algumas lo-
calidades. Há alguns anos, fiz um
passeio no Douro, uma visita guiada
pelo Professor Carlos Prata [antigo
Treinador da Seleção e do SC Es-
pinho, entre outros clubes]. Fiquei
muito bem impressionado com a pai-
sagem duriense, com a cozinha tradi-
cional, com a simpatia das pessoas.

A Seleção Nacional jogou com a sua
congénere belga nos dias 19, 20 e 21
de maio, já depois de termos fechado
esta edição do LusoJornal.
A estreia de Portugal na Liga Mundial
2012 acontecerá nos dias 25, 26 e
27 de maio, na Alemanha. A compe-
tição prolongar-se-á de maio a julho e,
depois, dará lugar à Fase de Qualifi-
cação para o Europeu 2013, de 6 a
16 de setembro.

Seleção portuguesa de Voleibol
disputou três jogos amigáveis com a Bélgica

le 22 mai 2012

Último treino na Póvoa do Varzim
FPV

Futebol: 
Classificações

CLASSIFICAÇÃO

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

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

43
38
33
31
30
27

FTF 1ª Divisão

CLASSIFICAÇÃO

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

8° C. du B. FC
9° Manz. FC
10° Jef. Count.
11° New I.FC1
12° Et.Champ.
13° Fore. SC1
14° St G.RCS2

57
55
52
45
44
43
41

ABSSA 1ª Divisão

CLASSIFICAÇÃO

1° Belenen.
2° Tunisia
3° Beira Alta
4° Vimieiren.
5° Campom.

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

49
40
40
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
26

FTF 4ª Divisão A

CLASSIFICAÇÃO

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

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

42
41
41
39

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° Ger. CSA

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

65
58
52
44
37
36
36

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

61
47
40
37
37
35 

ABSSA 6ª Divisão F

* (- 1 jogo)

27
25
22
21
18

30
29
29
26
25
22
15

26
19
16
5
4

20
19
18
12
9

27
22
19
7

35
34
33
31
28
14
13

28
26
22
21
14 
4*

*
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SOPA DE LETRAS

Descubra as palavras Futebol

6

Nível : Fácil

Adeptos
Árbitro
Baliza
Bola
Campeão
Canto

Derrota
Época
Equipas
Estádio
Futebol

Gramado
Jogador
Lateral
Onze
Golo
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J’envoie ce coupon-réponse avec un chèque à l’ordre de L`APCLB, à
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LJ 070-II
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Dia da Língua 
Portuguesa e da
Cultura da CPLP

As Comemorações do Dia da Lín-

gua Portuguesa e da Cultura da

CPLP tiveram lugar na Casa do

Brasil, Av. Louise, em Bruxelas,

nos dias 7 e 8 de maio.

Na segunda feira, dia 7, às 18h00,

foi inaugurada uma exposição de

Artes Plásticas intitulada “Luso-

plástica”, na qual participaram

todos os países membros da

CPLP. Portugal esteve represen-

tado com as obras da pintora por-

tuguesa Sónia Aniceto.

Na terça feira, dia 8, às 18h15,

teve lugar um encontro com o es-

critor e jornalista português Pedro

Rosa Mendes que dissertou sobre

o tema “A Língua portuguesa e a

cultura nos países da CPLP”, se-

guido de um debate orientado

pelo Conselheiro Cultural da Em-

baixada do Brasil, Hugo Loren-

zetti.

Um Porto de Honra foi oferecido

no final deste encontro.

Agenda

Dia 22 de maio                                    
Apresentação do livro Colombo

Português, Novas Revelações de

Manuel Rosa, na Livraria Orfeu,

Rue du Taciturne 43 - 1000 Bruxel-
les.

Dia 25 de maio, às 18h30                        
Dias das Nossas Letras e das Nos-

sas Culturas na Livraria Orfeu, Rue

du Taciturne 43 - 1000 Bruxelles.

Dia 26 de maio, às 17h30                       
Dias das Nossas Letras e das Nos-

sas Culturas na Livraria Orfeu, Rue

du Taciturne 43 - 1000 Bruxelles.

Dia 26 de maio, às 22h00                      
Concerto Acrobata, na Livraria

Orfeu, Rue du Taciturne 43 - 

1000 Bruxelles.

Dia 02 de junho                                       
Concerto de Piano com a pianista

brasileira Clarice Assad, Thon

Hôtel Bristol Stéphanie, Avenue

Louise 91 - 1050 Bruxelles.

Dia 09 de junho                                  
Grande noite de fados no Restau-

rante O Tasco, Rue Hotel des

Monnaies, 190 - 1060 Bruxelles.

Dia 14 de junho                                       
Sérgio Lemos & Victor da Costa +

special guest Trio Benguelê, The

Music Village, Rue des Pierres, 50

– 1000 Bruxelles.

em
síntese
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