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É muito escasso o interesse que a
nossa sociedade, as nossas institui-
ções e o Governo dedicam às Comu-
nidades portuguesas. São cerca de
cinco milhões de Portugueses, que
deveriam merecer a mesma consi-
deração do que os que vivem no país
e, assim, beneficiar de políticas pú-
blicas sólidas e de uma atenção que
infelizmente não têm, como se viver
no estrangeiro fosse um fator de
desvalorização.
Seja por votarem pouco ou por exis-
tir um preconceito relativamente aos
Emigrantes que se foi cristalizando
a seguir às grandes vagas migrató-
rias dos anos 60, a verdade é que há
um bloqueio na nossa sociedade
que nos impede de estabelecer uma
relação normal e saudável com esse
imenso país que vive fora das nossas

fronteiras.
A relação com as nossas Comunida-
des é pouco mais que fait-divers e
manifesta-se nos pedidos de apoio
para a Seleção nacional ou nas refe-
rências de circunstância nos discur-
sos do 10 de Junho, dedicado
precisamente às Comunidades portu-
guesas, associadas à Nação e a Ca-
mões, que é como quem diz, à nossa
identidade e cultura universalista.
O impulso para emigrar e a facilidade
com que nos adaptamos e estabele-
cemos pontes culturais nos locais de
destino estão na origem do nosso tão
elogiado universalismo e cosmopoli-
tismo, inegavelmente ligados à nossa
identidade como povo. Porém, o es-
forço público de considerar esses mi-
lhões de Portugueses que anseiam
que reparem neles é insignificante,

levando a que os residentes no exte-
rior se sintam abandonados e, pior do
que isso, se sintam e sejam objetiva-
mente discriminados, quando o que
queriam era tão só um gesto de reco-
nhecimento por estarem no estran-
geiro, tenham ou não vencido na vida.
Seja como for, milhões de Portugue-
ses conseguiram fora do país a esta-
bilidade, o reconhecimento e o
estatuto que nunca teriam em Portu-
gal. Apenas e tão só porque temos
sido incapazes de garantir aquele que
é o primeiro direito de cada cidadão,
que é o de ficar no seu próprio país.
A nível dos governos e das instituições
deveria haver sempre o espaço neces-
sário para tratar com empenho as
questões relacionadas com os Portu-
gueses residentes no exterior. Em vez
disso, os Governos fazem sempre

votos pios sobre a importância das
Comunidades portuguesas, mas de-
pois só se preocupam com as ques-
tões internas. E as Secretarias de
Estado das Comunidades, generica-
mente, mais parecem uma flor na la-
pela dos Governos para descargo de
consciência. A atual Secretaria de Es-
tado das Comunidades é disso um
exemplo claro. Sem recursos e com
uma dotação orçamental das mais
baixas de sempre, nem sequer pode
usar de forma mais justa e robusta as
receitas obtidas através dos atos con-
sulares, que vão em grande parte para
ações de política externa e outras des-
pesas, através do Fundo para as Re-
lações Internacionais, ficando
anualmente as Comunidades apenas
com menos de cinco por cento do
total.

A verdade é que na cultura reinante
no Ministério dos Negócios Estrangei-
ros, as Comunidades portuguesas são
uma área marginal e distante, como
se fossem um fardo e não um domínio
em que o Estado tem a obrigação de
ter políticas estáveis e consistentes. O
que existe é pouco mais que iniciati-
vas avulsas, sem uma estratégia
capaz de valorizar as Comunidades
como efetivamente mereceriam.
E, no entanto, paradoxalmente, não
há quem não reconheça o imenso po-
tencial económico, diplomático e cul-
tural das Comunidades portuguesas e
do seu valioso legado ao longo da His-
tória. Infelizmente, ficamo-nos por aí.
É por isso que devia ter um fim este
distanciamento com que injusta-
mente são encarados cinco milhões
de Portugueses.

O grande preconceito nacional
Paulo Pisco
Deputado (PS) eleito pelo
círculo da Emigração

belgica@lusojornal.com

Crónica de opinião

O debate acerca dos conceitos acima
referidos tem estado na ordem do dia
a nível Europeu. A Chanceler alemã
Merkel, foi a primeira a lamentar-se
do insucesso da integração das mino-
rias no seu país, alertando de que é
necessário seguir outras vias, pois é
para ela incompreensível, que pes-
soas estrangeiras que habitam depois
de lustres no seu país, não falem a
língua alemã.
Pouco tempo depois, o Primeiro Mi-
nistro Inglês, David Cameron, tam-
bém agitou a opinião pública inglesa,
veiculando a mesma ideia da Senhora
Merkel afirmando ainda, que era ne-
cessário encontrar outro modelo de
integração pois o atual não tinha cor-
respondido às expectativas.
Posteriormente o ex-Presidente Fran-
cês Nicolas Sarkozy entrou em liça
advogando os mesmos princípios dos
seus dois colegas constatando que o
modelo francês de integração tinha
falhado e que era necessário encon-
trar outro modelo.
Vejamos pois as diferenças existentes
entre estes dois conceitos cuja distin-
ção é essencial, em virtude de se en-
contrar no centro do debate sobre os
estrangeiros existentes nos países de
acolhimento como é o caso também
de Portugal.
A Assimilação, conduz progressiva-
mente os membros de um grupo mi-
noritário a fundir-se na cultura do
grupo social maioritário ou sociedade
dominante. Pode dizer-se, que o

grupo minoritário sofre um processo
de aculturação (absorção pela cultura
ou sociedade maioritária da cultura
minoritária). A assimilação normal-
mente envolve uma mudança gradual
e torna-se completa quando novos
membros da sociedade se tornam ir-
reconhecíveis em relação aos antigos.
A segunda geração é mais aberta à
assimilação, uma vez que já nasce-
ram dentro da cultura dominante não
possuindo um vínculo determinado
como o dos seus pais. Saliente-se
porém que o processo de assimilação

sofre também o impacto de outras
culturas, ou seja, não é estanque às
influências. Veja-se o caso do baca-
lhau, que graças aos Portugueses, co-
meça a ser conhecido e apreciado na
Bélgica assim como em outros paí-
ses.
A Integração, é um processo social e
cultural, pelo qual os membros de
uma minoria conservando a sua espe-
cificidade e identidade, adotam as re-
gras morais e éticas e respeitam a
cultura da sociedade que os acolhe.
Para Émile Durkheim, um dos soció-

logos mais importantes do nosso
tempo, a Integração é “a manutenção
e a reprodução da ordem material e
simbólica nas quais são imersas as
pessoas”.
Pode-se encontrar como exemplo
deste conceito, as Comunidades por-
tuguesas espalhadas pelo mundo que
apesar da sua plena integração man-
tém as suas associações culturais, re-
ligiosas e desportivas.
Ora, a aprendizagem da língua do
país de acolhimento é um princípio
elementar para uma sã integração.

Não é de forma alguma a aprendiza-
gem da língua que constitui por si só,
um fator de assimilação. Este, a
maior parte das vezes, trata-se de um
processo sub-reptício que força - mais
que sugere - a perda de identidade,
fazendo valer os interesses, as vanta-
gens que de tal pode advir.
Por outro lado, a aprendizagem da
língua não só contribui para a integra-
ção como pode ser considerada como
um sinal de respeito em relação ao
país de acolhimento e, contribui ne-
cessariamente, a evitar a rejeição, a
incompreensão e mesmo a violência;
vem-nos à memória os testes de lín-
gua portuguesa que os estrangeiros ti-
nham de fazer com sucesso, para
terem direito à sua naturalização, no
nosso país.
Em síntese, pode dizer-se que a assi-
milação concorre para a “dissolução”
do indivíduo na massa dos cidadãos
da sociedade dominante, enquanto
que a integração permite a manuten-
ção da cultura, música e gastronomia
das minorias, sendo que esta é tam-
bém um fator de enriquecimento para
a sociedade de acolhimento.
Todavia, a expressão das diferenças
tem os seus limites quando se trata
da rejeição das leis usos e costumes,
dos valores democráticos instalados,
ou da prática do integracionismo reli-
gioso nos países de acolhimento;
neste contexto, não poderá haver con-
templações com quem não respeita a
sociedade que o acolheu.

Integração ou assimilação

Crónica de opinião
António Manuel Pereira
da Costa Pinto
Licenciado em Ciências 
Sociais - Sociologia

belgica@lusojornal.com
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Trabalhadores consulares reuniram em Assembeia Geral
e criticam novo regime de feriados

Realizou-se no Consulado Geral de
Portugal em Paris, a Assembleia Geral
do Sindicato dos Trabalhadores Con-
sulares e das Missões Diplomáticas
(STCDE). Mais de 500 funcionários
estiveram representados na reunião
que se realizou pela primeira vez nas
instalações de um posto consular.
Habitualmente as Assembleias gerais
realizam-se em Paris (onde aliás o
Sindicato nasceu) e em Bruxelas, por
serem os países mais centrais e com
maior número de funcionários sindi-
calizados.
Da ordem de trabalhos constavam de-
bates sobre o relatório de ações e
sobre as contas do Sindicato, uma
análise político-sindical, assim como
um trabalho sobre o novo Estatuto dos
trabalhadores dos serviços periféricos
externos do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, incluindo os trabalhado-
res das residências oficiais do Estado.
Durante meses, o Sindicato esteve en-
volvido num período de negociações
com o Estado e o Conselho de Minis-
tro aprovou recentemente um De-
creto-Lei que deve ser publicado nas
próximas semanas.
Este foi aliás o tema central da As-
sembleia Geral.
O novo diploma vai concretizar a tran-
sição dos trabalhadores dos serviços
externos do MNE para as carreiras ge-
rais da Administração Pública. Deixa
de haver cargos e categorias de chefia,
como por exemplo os Vice Cônsules,
e passa a ser criado um novo cargo de
chefia administrativa dos serviços de

chancelaria, que é exercido em Co-
missão de serviço, com a duração de
três anos, eventualmente renováveis.
“Agora a escolha é política. Deixa de
haver progressão na carreira” contesta
Jorge Veludo, Secretário Geral do
STCDE questionado pelo LusoJornal.
Outro motivo de contestação é o novo
regime de feriados. “O Governo acha
que nós somos privilegiados por ter-
mos os feriados de Portugal e também
os feriados dos países de residência e
eu até posso aceitar isso” diz Jorge
Veludo. “Por isso, fizemos a proposta
de compensar com horas de trabalho,
as horas de feriados a mais que temos
em relação aos nossos colegas em
Portugal”.
Mas o Governo não aceitou. Os fun-
cionários dos Consulados passam a

ter 9 feriados. Três são fixos (10 de
junho, 25 de abril e 25 de dezembro)
e os restantes são decididos pelos
Chefes de posto. “Imagine-se que o
Consulado está aberto no dia 1 de
maio, como é feriado na Bélgica, vai
ser um enchente de gente que vai en-
tupir os serviços”, ilustra Jorge Ve-
ludo. “E imagine-se que num ano
abre num feriado e no ano seguinte
abre num outro, as pessoas podem ir
aos postos enganadas”.
O estatuto dos trabalhadores das resi-
dências oficiais do Estado também é
alvo de contestação. “Passam a tra-
balhar 44 horas em vez das 35 horas
dos restantes colegas, violando as pró-
prias Leis portuguesas” denuncia
Jorge Veludo.
Por todas estas razões, o Sindicato

pede aos Partidos com acento na As-
sembleia da República para requere-
rem uma Apreciação parlamentar do
documento.

Partidos solidários
Os representantes dos partidos políti-
cos foram convidados para a última
sessão de trabalhos da Assembleia
Geral. Lá estavam os Deputados Paulo
Pisco (PS) e Carlos Gonçalves (PSD),
assim como Raul Lopes (PCP) e Cris-
tina Semblano (BE). Ambos foram
candidatos às últimas legislativas.
“Estive aqui no ano passado e todos
temiam o pior” disse na sua interven-
ção o Deputado Carlos Gonçalves. “O
resultado não é ideal, mas é bastante
bom. Aquilo que ainda hoje está em
discussão, e que eu partilho, é muito
pouco em relação ao que o novo Es-
tatuto ganhou”. O Deputado do PSD
também é funcionário consular (com
funções suspensas enquanto é Depu-
tado) mas continua sindicalizado e
com as quotas em dia.
Paulo Pisco disse que não podia dis-
sociar os funcionários dos Consula-
dos e das Missões diplomáticas, dos
restantes funcionários públicos em
Portugal. “É necessário que seja
dada mais dignidade aos funcioná-
rios dos Consulados porque é uma
forma de considerar as Comunida-
des” disse. Depois lembrou os cortes
no ensino, a redução de beneficiários
de ajudas sociais. Afirmou também
que “ainda não consigo acatar que
certos postos consulares tenham sido
encerrados”.

Quanto a Raul Lopes reforçou o facto
do PCP ter acompanhado sempre as
questões relacionadas com as Comu-
nidades “mesmo sem ter nenhum
Deputado eleito por este círculo elei-
toral”. Disse que o seu partido se dis-
ponibiliza para requerer a Apreciação
parlamentar do diploma que o Go-
verno vai publicar “esperando resol-
ver as situações mais graves”. Raul
Lopes aproveitou para mostrar con-
testação pelo facto do Governo ter
substituído Consulados por Perma-
nências consulares. “O serviço pres-
tado hoje é muito pior do que o que
era prestado antes” concluiu.
Por seu lado Cristina Semblano indig-
nou-se pelos horários que querem
impor aos trabalhadores das residên-
cias do Estado. “Isto é uma atitude
feudal que deve ser criticada” disse.
Também se referiu aos feriados:
“achamos que os Consulados de Por-
tugal devem respeitar, claro, os feria-
dos portugueses, como qualquer
funcionário público português, mas
também devem respeitar os feriados
do país de residência, até por res-
peito. Por isso achamos que a pro-
posta compensatória do Sindicato é
de apoiar”.
Cristina Semblano lembrou ainda
que Portugal continua a ter funcioná-
rios no estrangeiro a ganharem abaixo
do limiar de pobreza. “É uma vergo-
nha. Esta questão tem de ser resol-
vida e com retroatividade” concluiu.
A Assembleia Geral acabou com uma
noite de fados, com a voz de Jenyfer
Rainho. No fim do concerto, foi can-
tada a “Grândola, Vila Morena”.

Assembleia Geral do STCDE

Por Carlos Pereira

Remessas dos emigrantes aumentaram
As remessas de emigrantes para
Portugal cresceram 13% no ano
passado, para 2,75 mil milhões de
euros, o valor mais alto da última
década, de acordo com dados divul-
gados há duas semanas pelo Banco
de Portugal.
O valor de remessas é o mais alto
desde os 2,82 mil milhões de euros
registados em 2002. Mais de me-
tade deste valor continua a chegar
de emigrantes em países da União
Europeia, cerca de 1,51 mil milhões
de euros, e deste valor mais de me-
tade chega por sua vez de França,
um quarto do total mensal, com
846,1 milhões de euros.
A França foi, contudo, das poucas
origens de remessas a registar um
decréscimo, dos 867,6 milhões de
euros registados em 2011, por sua
vez inferiores aos 899 milhões de
2010. Forte aumento registaram a
Alemanha, de 113,4 milhões de
euros para 172,9 milhões em
2012, e Espanha, de 88,4 milhões
de euros para 129,9 milhões, mas
também Holanda, Itália, Reino
Unido e Suíça.
A maior subida registou-se no grupo
dos Países Africanos de Língua Ofi-
cial Portuguesa, que escalou de
155,3 milhões em 2011 para
278,7 milhões em 2012.

Posição do Governo
O Secretário de Estado das Comuni-
dades, José Cesário, disse que o
crescimento de 13% nas remessas
traduz confiança no sistema finan-
ceiro e “uma grande vontade” das
Comunidades de ajudarem Portugal.
“Esse valor corresponde à previsão
que tínhamos feito no início do ano.
Resulta de um aumento da emigra-
ção portuguesa, isso é inquestioná-
vel, mas traduz essencialmente
confiança nos bancos, no sistema fi-
nanceiro português, e uma grande
vontade das nossas Comunidades
de colaborarem na recuperação do
país e no apoio às suas famílias”,
disse José Cesário à Lusa.

Remessas vão 
aumentar

O Presidente do Conselho das Co-
munidades Portuguesas, Fernando
Gomes, disse à Lusa que não é sur-
presa o aumento da remessa dos
emigrantes portugueses e previu
que em 2013 será batido novo re-
corde. “Este número não me sur-
preende de maneira nenhuma
porque, pelos números estatísticos
da emigração que nós sabemos

desde há cerca de ano e meio, a
saída continuada de emigrantes,
isso só mostra e comprova no fundo
o estado crítico em que se encontra
o país”, salientou Fernando Gomes.
“Vamos bater no fundo este ano”,
considerou, prevendo que em 2013
voltará a bater-se um recorde de re-
messas dos emigrantes, até porque
o peso da carga fiscal assim o obriga
para muitas pessoas e a “família
tem também de viver”.

Posição do PS
Para o Deputado socialista pela emi-
gração Paulo Pisco, os dados divul-
gados pelo Banco de Portugal são
“um sério sinal de alarme sobre a si-
tuação económica e social do país”.
“Onde o Governo vê um sinal de
confiança no sistema bancário pelos
Portugueses que tiveram de emigrar
para ajudar o país, o que vemos é
sobretudo um sinal de desespero,
indicia que os Portugueses estão a
enviar as suas remessas para pagar
compromissos que deixaram no
país”, disse à Lusa o Deputado so-
cialista.
Para Paulo Pisco, os dados tradu-
zem também aritmeticamente a
maior saída de Portugueses para o
estrangeiro, fruto da crise, e uma

quebra na imigração, que “significa
que o país está a esvaziar-se e a per-
der atratividade em termos de em-
prego e economia”.
“Deixa de ser um país compensador
onde as pessoas querem instalar-se
e viver” e isso “é outro sinal preocu-
pante”, disse o Deputado socialista.

Posição do PCP
João Ramos, Deputado do PCP, re-
jeita uma “consonância” das Comu-
nidades com a política do Governo.
“Estão solidárias, mas uma parte
das remessas é a necessidade que
os Portugueses emigrados sentem
de apoiar as necessidades de famí-
lias em Portugal”, disse à Lusa. “O
número de Portugueses que está a
sair do país, estas novas vagas, dei-
xam cá familiares, problemas, dívi-
das, isso é lógico”, adiantou.
Para João Ramos, as condições em
que hoje saem muitos emigrantes
são “muitas vezes piores do que na
década 1960”, quer se trate de jo-
vens formados, quer dos “muitos
que continuam a sair com poucas
qualificações”, nomeadamente para
a área da construção, com salários
baixos e condições de trabalho difí-
ceis.

Posição do BE
O aumento das remessas dos emi-
grantes não traduz confiança no
sistema financeiro mas é antes
uma consequência objetiva da si-
tuação do país, considerou em de-
clarações à Lusa Helena Pinto,
Deputada do Bloco de Esquerda
(BE).
“As declarações do Secretário de
Estado das Comunidades são pro-
fundamente lamentáveis. Não se
trata de confiança no sistema fi-
nanceiro, antes uma consequência
objetiva da situação a que o país
chegou e que obriga milhares de
pessoas a deixarem o seu país para
conseguirem emprego e ajudarem
as suas famílias”, afirmou. Na pers-
petiva de Helena Pinto, o aumento
das remessas provenientes da emi-
gração “não surpreende” por se tra-
tar “de um fenómeno com origem
no aumento do desemprego, nas di-
ficuldades das famílias, e que obri-
gam a enormes sacrifícios”.
Uma situação que ocorre desde há
ano e maio, dois anos, e que impli-
cou “o aumento da emigração dos
jovens e de não jovens em busca de
trabalho” fora de Portugal. “Infeliz-
mente, faz lembrar o passado”, fri-
sou Helena Pinto.

Aspeto geral da reunião do STCDE
DR
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A Presidente do Instituto Camões,
Ana Paula Laborinho, disse na se-
mana passada que nos últimos anos
houve “retrocessos claros” na integra-
ção do português nos sistemas de en-
sino europeus, adiantando que os
países “não estão interessados” em
assumir esse encargo.
Ana Paulo Laborinho, que falava, em
Lisboa, no segundo dia de trabalhos
do I Congresso Internacional de Lín-
gua Portuguesa, disse que até 2010
havia muitos países na Europa dispo-
níveis para oferecerem aulas de por-
tuguês nas suas escolas, um cenário
que a crise económica veio alterar.
“Houve retrocessos claros na integra-
ção do português nos sistemas de en-
sino” na Europa, disse Ana Paula
Laborinho, adiantando que, tal altera-
ção, levou o Estado português a man-
ter a aposta nos chamados cursos
paralelos, lecionados fora dos horários
normais por professores pagos pelo
Estado português.
“Ao ser integrado nos sistemas de en-
sino locais a responsabilidade de pa-
gamento dos professores passa para
os países e naturalmente que eles re-
cuam porque isso implica mais des-
pesa”, explicou a Presidente do
Instituto Camões.
Ana Paula Laborinho ressalvou que o
número de cursos integrados não foi
reduzido, mas assume que falhou a

“integração mais massiva que era o
grande objetivo” político do Governo
para esta área.
A rede de Ensino de Português no Es-
trangeiro (EPE), da responsabilidade
do Instituto Camões, inclui cursos de
português integrados nos sistemas de
ensino locais e cursos associativos e
paralelos, assegurados pelo Estado
português, em países como a Ale-
manha, Espanha, Andorra, Bélgica,
Holanda, Luxemburgo, França, Reino
Unido, Suíça, África do Sul, Namíbia,
Suazilândia e Zimbabué. Este ano le-
tivo, frequentam os cursos de Ensino
de Português no Estrangeiro 57.212
alunos (56.191 em 2011/2012), dis-
tribuídos por 3.603 cursos (3.621 no
ano anterior).

O Secretário de Estado das Comuni-
dades portuguesas, José Cesário,
alertou para os riscos da emigração
sem condições contratuais prédefi-
nidas e defendeu a importância do
papel dos sindicatos no aconselha-
mento e acompanhamento dos tra-
balhadores que pretendem emprego
noutro país.
José Cesário lembrou, num Seminá-
rio sobre empregabilidade de qua-
dros portugueses, que o Governo
desenvolveu há cerca de oito anos
uma campanha de esclarecimento
para os candidatos a emigrantes
para que estes se informassem devi-
damente sobre as condições de tra-
balho antes de partirem, para evitar
situações de abuso e exploração.
“Nunca deixámos de ter essas situa-
ções por isso voltámos a fazer uma
nova campanha, para evitar que os
novos emigrantes corram o risco de
ficar em situações extremamente
frágeis”, disse o governante.
O Secretário de Estado considerou
que há “um caminho muito longo”
para fazer nesta área, com “alguma
pedagogia para evitar situações de
risco”.
Defendeu que os sindicatos podem
ter um papel importante a vários ní-
veis, nomeadamente aconselhando
os trabalhadores que pretendem
emigrar sobre as cautelas a ter e

acompanhando os trabalhadores que
circulam de país em país. “Os sindi-
catos podem ter um papel insubsti-
tuível”, disse o governante.
José Cesário referiu que atualmente
é mais difícil para os Portugueses
conseguirem trabalho nos países da
União Europeia, o que não acontecia
em 2007 ou 2008, apesar de terem
maiores qualificações.
A ex-Ministra do Trabalho Helena
André, que também participou no
Seminário promovido pela UGT, de-

fendeu que “não é possível discutir
a empregabilidade dos quadros por-
tugueses fora do enquadramento na-
cional e do enquadramento
europeu”.
“Estamos perante uma bomba reló-
gio social porque os dados sobre de-
semprego vão ser cada vez mais
negativos”, disse a Deputada socia-
lista.
Helena André defendeu que Portugal
precisa de “bons investimentos pú-
blicos” para contrariar o aumento
diário do desemprego e criticou as
opções para promover o emprego. “O
nosso país empilhou políticas ativas
de emprego quando deviam existir 4
ou 5 áreas e investir nelas. Procurei
fazer isso, mas não tive tempo. São
tantas as medidas que os técnicos
de emprego não conseguem co-
nhecê-las”, disse.
Na abertura do Seminário, o Secre-
tário de Estado do Emprego, Pedro
Roque, considerou que as medidas
ativas de emprego são uma forma de
mitigar o problema do desemprego,
atribuindo algum rendimento aos de-
sempregados e contribuindo para a
sua qualificação e empregabilidade.
Admitiu, no entanto, que os resulta-
dos nem sempre são os desejados,
por isso pretende melhorar e simpli-
ficar as medidas ativas de emprego,
para as tornar mais eficazes.

“Retrocessos” na inte-
gração do português

Segundo a Presidente do Instituto Camões

José Cesário alerta 
para riscos de emigração

Migrações

Lusa / António Cotrim
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As estruturas do PSD na Europa,
reunidas em plenário, recomendam
ao Governo, no documento que
reúne as conclusões de um encontro
realizado em Paris, na sede da UMP,
que faça “um acompanhamento
muito atento dos atuais fluxos migra-
tórios”, trabalhando em conjunto
“com instituições da vida comunitá-
ria”.
Esta recomendação, que se lê no úl-
timo ponto da lista de conclusões, é
feita “num momento em que muitos
Portugueses se veem obrigados a re-
correr à emigração como forma de
encontrarem uma saída profissional,
o que os torna mais vulneráveis a si-
tuações de exploração e a fraudes”.
Militantes e eleitos defendem que
“importa que o Governo e os serviços
consulares saibam trabalhar com
instituições da vida comunitária, de
forma a apoiarem os casos mais de-
licados e a divulgarem ao máximo a
informação acerca do fenómeno mi-
gratório”.
No mesmo documento faz-se apelo
ao executivo para que “aumente as
medidas de promoção da participa-
ção cívica e política das Comunida-
des, encontrando ações que
dinamizem especialmente a partici-
pação dos jovens na vida associa-
tiva”.
Na abertura da apresentação das
conclusões do encontro, o Deputado
Carlos Alberto Gonçalves afirmou
que o PSD “deu oportunidades às
Comunidades”, e que “é chegado o
tempo em que as Comunidades, as
ideias, o trabalho, e as propostas
sobre as Comunidades saem das Co-
munidades para Portugal, e não de
Portugal para as Comunidades”.
“Toda a gente comenta, toda a gente
fala sobre as Comunidades. E, infe-
lizmente, são aqueles que percebem
de Comunidades, que vivem nas Co-
munidades, que nunca são ouvidos

sobre matéria de Comunidades em
Portugal”, acrescentou, saudando as
medidas que o Governo tem tomado
para “aproximar” os Portugueses de

fora do país.
O Deputado deixou ainda um co-
mentário ao valor das remessas en-
viadas pelos emigrantes para

Portugal - que cresceram 13% no
ano passado, para 2,75 mil milhões
de euros, atingindo o valor mais alto
da última década -, criticando a pos-
tura dos anteriores governos socialis-
tas em relação às Comunidades.
“Nós sucedemos a um Governo que
dizia que não precisava dos emigran-
tes. É normal que agora que temos
um Governo que acredita nos emi-
grantes, e que tem emigrantes que
acreditam no país, as remessas te-
nham aumentado, independente-
mente da questão migratória,
independentemente da solidarie-
dade histórica”, disse. Em Portugal,
concluiu, “os agentes económicos
voltaram-se novamente para as Co-
munidades portuguesas”.
Este encontro anual reuniu as prin-
cipais estruturas do círculo da Eu-
ropa, nomeadamente Paris,
Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Tou-
louse, Alemanha, Espanha, Luxem-
burgo, Holanda, Suíça, Reino Unido
e, claro, a de Bruxelas. A reunião
contou com a presença do Vice-Pre-
sidente do Partido e Coordenador
permanente da Comissão política
nacional, Jorge Moreira da Silva, e
do Secretário-Geral do PSD, José
Matos Rosa.
Jorge Moreira da Silva, afirmou que
as Comunidades portuguesas pelo
mundo terão um “papel central” na
preparação do Portugal “pós-
‘troika’”.
“Este é um momento muito impor-
tante para Portugal e para todos os
Portugueses. Não podemos fechar a
discussão sobre os grandes desafios
naqueles 10 milhões que vivem no
país. É cada vez mais importante
pensar Portugal num contexto glo-
bal, tirando partido das experiências
de todos os que não vivem em Por-
tugal”, afirmou.
As Comunidades portuguesas pelo
mundo, disse, “terão um papel cen-

tral” na preparação do período “pós-
‘troika’”, uma discussão, explicou,
em torno da reforma do Estado, da
fiscalidade, e do investimento.
Jorge Moreira da Silva afirmou que a
importância dos Portugueses pelo
mundo neste debate se verifica a di-
versos níveis, a começar pelos deba-
tes com escala global: “Temos que
olhar para o mundo tendo noção de
que há novos riscos, como as altera-
ções climáticas, mas também olhar
para as novas oportunidades, como
a economia digital, a economia do
conhecimento, a economia verde”,
disse, considerando que as Comuni-
dades têm um papel a desempenhar
na discussão sobre estes “grandes
debates”, influenciando-os.
O papel das Comunidades, acres-
centou, será também importante ao
nível do crescimento económico, so-
bretudo no quadro da criação de
“confiança” internacional - a partir
“daqueles que trabalham junto das
empresas, das organizações não-go-
vernamentais” - no país.
Quem está fora pode, sugeriu Mo-
reira da Silva, ajudar na “identifica-
ção de boas oportunidades de
investimento que existem em Portu-
gal”. É importante, defendeu, “que
aqueles que hoje têm liquidez para
investir em Portugal possam ter o
bom conselho dos portugueses espa-
lhados pela Europa e pelo mundo”.
E de fora, concluiu, pode também
sair uma ajuda para reforçar as ex-
portações, através da “identificação
de novos destinos” para vender pro-
dutos portugueses.
“Acredito muito na capacidade das
Comunidades no reforço da con-
fiança e na criação de condições
para que Portugal possa vencer”,
acrescentou.
O Secretário de Estado das Comuni-
dades, José Cesário, também passou
a tarde com os membros do PSD.

Estruturas do PSD Europa 
reuniram com dirigentes nacionais do partido

Vice-Presidente e Secretário Geral do Partido participaram no evento

O Deputado Carlos Gonçalves estava
implicado triplamente nesta reunião:
enquanto responsável pela Secção de
Paris do PSD, organizadora da reu-
nião, enquanto Secretário Nacional
do PSD para as questões relaciona-
das com as Comunidades Portugue-
sas e enquanto Deputado eleito pelo
círculo eleitoral da Europa.

LusoJornal: Porque convidou os De-
putados eleitos pelo círculo fora da
Europa?
Carlos Gonçalves: É a primeira vez
que os Deputados de Fora da Europa
vêm a esta iniciativa. Como Secretá-
rio Nacional do PSD para a Emigra-
ção achei que era importante eles
estarem aqui, até porque são mem-
bros de Secções locais, em Newark e
Rio de Janeiro.

LusoJornal: Quais as principais ma-
térias abordadas durante a reunião?
Carlos Gonçalves: Nas matérias de
Comunidades, as pessoas fazem

sempre o balanço entre o que foi pro-
metido e o que foi executado, e o ba-
lanço parece-me ser positivo. As
pessoas querem claramente que haja
mais respostas do Estado quando se
fala de investimento externo. A má-
quina do Estado, por vezes é lenta.

Depois há questões que têm a ver
com o ensino - na reunião anterior
havia alguns pontos negativos que
consideramos que foram ultrapassa-
dos - e há as questões das leis eleito-
rais e de recenseamento eleitoral.

LusoJornal: Há alguma conclusão
mais importante?
Carlos Gonçalves: Foi aqui levantada
a questão de uma maior implicação
das Comunidades na vida do Partido.
Ficou decidido que eu, enquanto Se-
cretário Nacional para a Emigração,

participarei em todas as reuniões das
Distritais do Partido. É uma novidade
importante. É uma medida que vai ao
encontro daquilo que foi muitas
vezes solicitado. Também vamos ana-
lisar o Regulamento das Comunida-
des em termos de participação no
Congresso.

LusoJornal: Está contente com o re-
sultado?
Carlos Gonçalves: Foi um trabalho
muito frutuoso. Eu vejo individual-
mente todos estes companheiros mas
agora foi um encontro em coletivo.
Como viu, há unidade dos militantes
à volta dos seus Deputados, indepen-
dentemente de alguma critica que se
possam fazer. Estas reuniões devem
servir de exemplo. Há muitas secções
do Partido, em Portugal, que tinha
muito a aprender connosco. Aqui há
participação das pessoas, não se
corta a palavra a ninguém, e até há
pessoas que podem falar noutras lín-
guas.

Carlos Gonçalves faz balanço positivo

Jorge Moreira da Silva fala aos militantes do PSD Europa
LusoJornal / Carlos Pereira

LusoJornal / Carlos Pereira

Comunidades são prioridade
para o Partido
O Vice Presidente do PSD, Jorge Moreira da Silva disse ao LusoJornal que “é
necessário valorizar os representantes das Comunidades. Esse foi o sinal que eu
quis dar ao vir a esta reunião a Paris. Vim dizer que os nossos Deputados das
Comunidades serão cada vez mais ouvidos no Partido e que o Partido olha para
as Comunidades como uma prioridade”.
Jorge Moreira da Silva afirma que o Secretário de Estado das Comunidades José
Cesário tem feito um trabalho muito importante e tem um papel relevante junto
do Ministro Paulo Portas para enfrentar uma realidade que não é conhecida em
Portugal, a da emigração”. E acrescentou que “muitos ainda olham para a emi-
gração tendo em conta o paradigma de 1960”.
Interrogado pelo LusoJornal sobre a necessidade de um Ministério das Comu-
nidades, disse que se tratava de matéria que tem a ver com a orgânica do Go-
verno “que é da responsabilidade do senhor Primeiro Ministro”.
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A Propina a pagar pelos alunos que fre-
quentam o ensino de português no es-
trangeiro foi estabelecida em 100
euros, segundo Portaria governamental
publicada esta segunda-feira, que es-
tipula valores reduzidos para famílias
com mais que um filho e para desem-
pregados.
A Propina, inicialmente anunciada
como tendo um valor de 120 euros
anuais, é apresentada pelo Governo
como uma forma de cobrir despesas
com manuais escolares e com a certi-
ficação das aprendizagens, uma novi-
dade do novo regime. “O pagamento
da Propina confere ao aluno o direito a
receber do Camões IP um manual ade-
quado ao nível de língua que vai fre-
quentar e fica automaticamente
inscrito para a prova de certificação do
nível de língua do curso em que fre-
quenta”, refere a Portaria.
O diploma, assinado pelo Ministro das
Finanças, Vitor Gaspar, e pelo Secretá-
rio de Estado das Comunidades Portu-
guesas, José Cesário, entra em vigor
esta semana.
O Secretário de Estado das Comunida-
des admitiu que 120 euros seria uma
Propina alta para os alunos de portu-
guês no estrangeiro, adiantando a re-
dução para 100 euros representa um
esforço para adaptar o valor às possi-
bilidades dos estudantes. “Fizemos
um esforço no sentido de adaptar ao
máximo o valor, quer às possibilidades
das pessoas, quer às nossas necessi-
dades. Entendemos que os 120 euros
em que tínhamos pensado era um
valor talvez um pouco alto e fizemos
este ajustamento”, disse José Cesário.
A Portaria prevê ainda a redução da
Propina para desempregados, famílias
com mais de um filho inscrito na rede
de Ensino de Português no Estrangeiro
(EPE) e escolas associadas.
Quando os dois encarregados de edu-
cação estão desempregados a Propina
a pagar é de 20 euros/aluno e no caso
de apenas um dos pais estar sem em-
prego o valor é de 60 euros/aluno. No
caso de famílias com dois alunos, o
valor a pagar desce para os 80
euros/aluno e com três a Propina passa
para 75 euros/aluno. Também as famí-
lias monoparentais beneficiam de des-
contos, sendo a Propina de 80
euros/aluno.
Os alunos das escolas associadas
pagam 60 euros.
Além da Propina, o Diploma estabe-
lece também o pagamento de uma
Taxa de certificação para os alunos
que, não frequentando o EPE, se pro-
ponham “realizar autonomamente
prova de certificação de nível de profi-
ciência, no âmbito do Quadro de Re-
ferência parao Ensino do Português no
Estrangeiro”. O valor da Taxa de certi-
ficação varia entre os 40 e os 100
euros conforme o nível de certificação
pretendido, estando tambem previstas
reduções para desempregados, fami-
lias com mais de um educando e fa-
mílias monoparentais.
As Propinas são pagas pela frequência
dos cursos extracurriculares de língua
e cultura portuguesas organizados pelo
Instituto Camões e pela frequência de
cursos de língua e cultura portuguesas
organizados por escolas privadas, asso-

ciativas ou públicas, onde o Instituto
Camões tenha colocado docentes e
sejam reconhecidas com o Estatuto de
Escola Associada.
Prevista desde março do ano passado
e contestada por pais, professores, sin-
dicatos e partidos da oposição, a Pro-
pina só vai ser introduzida no ano letivo
de 2013/2014 porque o executivo não
aprovou em tempo útil a legislação ne-
cessária para poder cobrá-la antes.

Oposição protesta
Contactado pela Lusa para reagir à pu-
blicação da Portaria, o Deputado socia-
lista Paulo Pisco, eleito pelo círculo da
emigração na Europa e que tem assu-
mido a contestação desta medida, rei-
terou a posição socialista de oposição
à Propina, independentemente do seu
valor. “Introduz-se uma norma que
desde a história da democracia nunca
existiu”, recordou o Parlamentar, con-
siderando tratar-se de “um golpe muito
grande num domínio que tem uma
enorme importância na ligação entre
as Comunidades e Portugal”, que
“gera uma desigualdade inaceitável”
entre os alunos das Comunidades e os
estudantes em Portugal, que frequen-
tam gratuitamente o ensino básico e
secundário. Trata-se, disse, de “mais
um ataque” às Comunidades, depois
dos recentes aumentos dos emolu-
mentos consulares. “A todas as pes-
soas que foram obrigadas a sair do país
devia ser-lhes dado esse reconheci-
mento, como aconteceu ao longo des-
tes mais de 30 anos”, sublinhou.
Paulo Pisco disse ainda não fazer sen-
tido que a Propina surja num momento
em que são “retiradas horas em todos
os cursos e aumentado o número de
alunos por professor e de níveis de en-
sino por sala de aula”.

Questionado sobre o que tenciona fazer
agora que está publicada a Portaria
que permite a cobrança de uma Pro-
pina já no próximo ano letivo, o Depu-
tado socialista prometeu continuar a
lutar contra a medida. “Opor-nos-
emos sempre a que a Propina seja in-
troduzida”, disse, prometendo
manifestar-se contra a medida “nos lo-
cais adequados”. Sobre medidas con-
cretas, disse que o PS aguarda ainda
a resposta do Provedor de Justiça a
um pedido de parecer enviado em
abril de 2012 sobre a constitucionali-
dade da Propina, apelando a Alfredo
José de Sousa para que responda ra-
pidamente. “Em função dessa res-
posta decidiremos novas iniciativas”,
disse.
Questionada pela Lusa, fonte do Ga-
binete do Provedor de Justiça explicou
que o Provedor só intervém em maté-
ria de fiscalização sucessiva, pelo que
só poderia pronunciar-se após a publi-
cação da norma em Diário da Repú-
blica.
Também o PCP pondera chamar à As-
sembleia da República o Decreto-lei
que estabelece o pagamento da Pro-
pina pelos alunos do ensino de portu-
guês no estrangeiro, para tentar anular
esta medida, disse à Lusa o dirigente
Rui Fernandes. “A posição do PCP é
de estar veementemente contra a in-
trodução da Propina”, disse Rui Fer-
nandes, da Comissão Política do
Partido Comunista.
Rui Fernandes disse que a medida
vem “no seguimento de outras que o
Governo tem vindo a tomar” e que vão
“totalmente ao contrário do que era
necessário. O que era necessário era
fortalecer os laços identitários da Co-
munidade portuguesa ao seu país de
origem”, mas o que o Governo faz “é
introduzir dificuldades nessa ligação”,

disse.
O dirigente comunista adiantou que o
PCP “equaciona chamar à Assembleia
da República o Decreto-lei” que esta-
belece o pagamento da Propina “para
promover uma retificação do mesmo
no sentido da anulação da medida”.
Quanto ao Bloco de Esquerda, consi-
dera discriminatório o pagamento de
Propinas pelos alunos do ensino de
português no estrangeiro e pretende
lutar para tentar anular esta medida
do Governo, disse a Deputada blo-
quista Helena Pinto. “Pensamos que
esta Propina é altamente discrimina-
tória e que não deve existir, porque o
ensino do português, seja no território
nacional seja fora dele, deve ser gra-
tuito”, declarou à Lusa Helena Pinto.
A Deputada disse que este assunto foi
debatido recentemente na Assembleia
da República, mostrando-se favorável
a alteração do Decreto-Lei que impõe
o pagamento de Propinas. “Já nesta
altura não concordamos e nem pode-
mos conceber que exista uma distin-
ção entre os alunos que estudam no
território nacional e os que estudam
fora do território nacional no acesso ao
ensino do português”, sublinhou. “In-
felizmente, a maioria parlamentar, do
PSD e do CDS/PP, foi completamente
resistente e não teve nenhuma reação
perante esta necessidade de se alterar
aquilo que, aliás, os Portugueses que
estão nas Comunidades têm a recla-
mar”, afirmou ainda. Segundo a de-
putada, “o Bloco de Esquerda vai
continuar a bater-se pelo fim desta
Propina”.

Sindicatos reprovam
Dois sindicatos de professores afirma-
ram que a entrada em vigor da co-
brança de Propina no EPE provocará

a redução do número de alunos e o
desemprego entre os professores. “As
condições de ensino do EPE não estão
suficientemente atraentes para que as
pessoas sintam o desejo ou uma obri-
gação de pagar. Vai haver muita gente
que não vai pagar”, disse à Lusa Te-
resa Duarte Soares, Secretária Geral
do Sindicato dos Professores nas Co-
munidades Lusíadas (SPCL), ligado à
Federação Nacional da Educação
(FNE).
“Mesmo com as reduções, muitos
pais não irão escrever os filhos e estão
no seu direito de estar contra uma me-
dida unilateral tomada pelos gover-
nantes responsáveis pelo ensino”,
afirmou, por seu lado, Carlos Pato, do
Sindicato dos Professores no Estran-
geiro (SPE), ligado à Federação Nacio-
nal dos Professores (Fenprof).
“Há duas vertentes inaceitáveis das
Propinas. O caráter inconstitucional e
porque os alunos que têm as piores
condições de ensino (que estão no en-
sino paralelo, não integrado no ensino
oficial dos países de acolhimento) é
que vão pagar”, sublinhou a sindica-
lista do SPCL.
Os dois sindicalistas indicam que os
alunos que estão no ensino oficial dos
países de acolhimento têm uma
aprendizagem superior nos cursos de
português oferecidos em relação aos
do ensino paralelo, que têm pouco
tempo de aulas, em escolas que não
as suas e em grupos heterogéneos,
com vários níveis dentro de uma
mesma sala de aula.
Os alunos integrados no ensino oficial
não pagarão Propinas.
“Além disso, é inaceitável porque vai
reduzir o número de alunos, vai reduzir
o número de professores e vamos ter
de novo professores desempregados
no estrangeiro. Já somos apenas 400
na Europa”, disse Teresa Duarte Soa-
res, cuja opinião é compartilhada pelo
sindicalista da SPE. “Eu tenho a cer-
teza que vai haver fortíssimos protes-
tos por parte de toda a Comunidade e
do nosso Sindicato. A nossa posição
foi sempre contra a Propina e conti-
nuamos a sê-lo”, acrescentou Teresa
Duarte Soares.
A sindicalista disse ainda que os novos
emigrantes, que estão a sair de Portu-
gal devido à crise, vão ter de arcar com
estas despesas se quiserem que os fi-
lhos continuem a estudar a língua e
cultura portuguesas, o que “é inacei-
tável”.
O SPCL, de acordo com Teresa Duarte
Soares, vai pedir explicações ao Insti-
tuto Camões sobre como é possível o
aumento “substancial” do número de
leitorados no mundo, enquanto o nú-
mero de professores está cada vez
menor.
Carlos Pato disse esperar que ocorra,
como o SPE exige, a “oferta de forma-
ção presencial” aos professores do
EPE”, não à distância ou de outras
formas.
O sindicalista “lamentou que os pro-
fessores não tenham sido ouvidos em
relação aos manuais que serão utiliza-
dos no EPE” e espera que sejam for-
necidos aos alunos um dicionário e
uma gramática elementar de portu-
guês.

Portaria que impõe Propina para alunos de português 
no estrangeiro foi publicada

Propina foi fixada em 100 euros por ano

A rede do EPE
A rede do EPE inclui cursos de português integrados nos sistemas de ensino locais e cursos associativos e paralelos, as-
segurados pelo Estado português, em países como a Bélgica, Alemanha, Espanha, Andorra, Holanda, Luxemburgo, França,
Reino Unido, Suíça, África do Sul, Namíbia, Suazilândia e Zimbabué. Este ano letivo, frequentam os cursos de Ensino de
Português no Estrangeiro 57.212 alunos (56.191 em 2011/2012), distribuídos por 3.603 cursos (3.621 no ano ante-
rior).
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08 Empresas

A Confraria dos Vinhos Companheiros
da Ordem de São Vicente, que a dado
momento se encontrou na eminência
de não ter continuidade, segundo a ex-
Secretária Maria Teresa, ganha nesta
altura um enorme destaque na promo-
ção do vinho português junto da socie-
dade belga.
Pelo último evento organizado pela
Confraria, uma Conferência sobre o
vinho português seguida de uma de-
gustação, passaram mais de uma cen-
tena de pessoas.
Nesta altura em que é grande a neces-
sidade de aumentar as exportações em

Portugal, nomeadamente na área viti-
vinícola, assim como a importância da
preparação do evento anual promovido
por esta Confraria, fizeram com que se
reunissem, uma vez mais, com os seus
membros e novos simpatizantes no
restaurante bar Luso.
Além do vinho, houve também opor-
tunidade de saborear várias iguarias da
gastronomia portuguesa: joaquinzi-
nhos, cabrito no forno, queijos de Por-
tugal, pastéis de nata, etc.
Pode dizer-se que o restaurante Luso
foi, nessa noite, o grande embaixador
de Portugal. Tudo foi extremamente
bem apresentado, o que ia causando
o esquecimento da causa principal

que move a Confraria: o vinho.
Esta iniciativa tinha também como ob-
jetivo cativar novos simpatizantes para
apoiar esta nobre causa, assim como
discutir ideias sobre a organização do
evento anual, onde são entronizados
alguns membros. Este evento inicia-se
com uma degustação de vinhos portu-
gueses na presença de alguns produ-
tores e importadores e seguidamente
terá lugar um jantar de gala.
Este feito deve-se ao bom trabalho
executado por todos os dirigentes da
Confraria, assim como do seu Grão
Mestre Presidente Jules Saeremans,
“de nacionalidade belga e coração
português” como costuma afirmar.

Foi anunciado aos membros a partici-
pação no evento anual 2013, da Miss
Bélgica 2005, Tatiana Silva, de ori-
gem caboverdiana. Outro dos pontos
fortes deste encontro foi a comunica-
ção referente à organização de um
evento na Grand Place, um dos prin-
cipais centros turísticos de Bruxelas,
onde o ex-libris da cidade, o Mannen-
ken Pis, irá vestir o fato da Confraria.
O Grão Mestre Jules Saeremans, es-
tava satisfeito com o grande número
de participantes neste encontro, e sa-
lientou a sua surpresa por se encon-
trarem entre os participantes um
número significativo de elementos da
Comunidade portuguesa.

Confraria dos Vinhos 
vai entronizar mais membros

Para promoção dos vinhos portugueses na Bélgica

A nova vaga de emigração para a Eu-
ropa está a contribuir para o reforço
da pressão sobre os mercados labo-
rais, gerando crescentes níveis de de-
semprego, degradação das condições
laborais e até atitudes de rejeição das
Comunidades portuguesas, alertam
sindicalistas.
Carlos Trindade, responsável pelas
Relações Internacionais da Confede-
ração Geral de Trabalhadores Portu-
gueses (CGTP), diz, em entrevista à
Lusa, que em países como a Suíça,
França, Luxemburgo ou Reino Unido
a falta de oportunidades de trabalho
para os que chegam é cada vez mais
visível.
Para ultrapassar estas dificuldades,
adianta Carlos Trindade, os recém-
chegados aceitam trabalhar por con-
dições abaixo das estipuladas,
suscitando reações negativas das so-
ciedades de acolhimento. “Ao aceita-
rem condições abaixo dos mínimos
estabelecidos levantam, não apenas
na população do país de acolhimento,
como também nas Comunidades por-
tuguesas que estão lá há 20 ou 30
anos fenómenos de rejeição”, subli-

nha.
Por outro lado, o sindicalista reco-
nhece que as Comunidades instala-
das servem em grande medida de
rede de apoio aos novos emigrantes.
Admitindo como real a estimativa de
100 mil saídas anuais de Portugue-
ses, avançada pelo Governo, Carlos
Trindade adianta que a nova vaga de
emigrantes se carateriza pela sua he-
terogeneidade e pela utilização até ao
limite da livre circulação, passando
de país para país na rota das oportu-
nidades de trabalho.
O sindicalista acredita que toda esta
emigração está a gerar nos países de
acolhimento uma “pressão enorme
para o abaixamento das condições
médias que esses países têm no
campo social”.
Marília Mendes, responsável pelo
grupo de trabalhadores portugueses
no maior sindicato suíço, o UNIA, su-
blinha que, além de Portugueses,
chegam à Suíça trabalhadores de
muitas outras nacionalidades, um ex-
cesso de oferta que acaba por se re-
fletir nos salários. “Os salários estão
estagnados”, diz, adiantando que dos
25 mil trabalhadores portugueses
sindicalizados no UNIA, a maioria tra-
balha nas áreas da construção civil,

hotelaria e restauração e limpezas.
A sindicalista adianta que à margem
da legislação laboral têm vindo a ser
descobertos casos “absolutamente
escandalosos” de exploração laboral
em que os salários não são pagos ou
os trabalhadores recebem muito
menos do que o salário mínimo.
“Aconteceu um caso com Portugue-
ses na Suíça francesa em que os tra-
balhadores estavam a ganhar 5
francos/hora quando o salário mínimo
é 25 francos/hora na construção
civil”, diz, admitindo que as ilegali-
dades possam estar a aumentar. “São
situações que existem sempre, mas
talvez agora, como há uma grande
oferta de mão-de-obra, haja mais”,
sublinha.
Marília Mendes lamenta que os novos
emigrantes não procurem os Sindica-
tos nem os Consulados portugueses,
adiantando que muitas vezes o UNIA
só é contactado quando os trabalha-
dores vítimas de situações ilegais já
regressaram a Portugal. Entre janeiro
e novembro de 2012, entraram na à
Suíça 17.270 Portugueses, segundo
dados das autoridades suíças.
Também ao Luxemburgo continuam
a chegar diariamente portugueses e
os pedidos de informações sobre

como encontrar trabalho no Grão-Du-
cado são constantes, segundo
Eduardo Dias, do sindicato Luxem-
burguês OGBL.
O sindicalista adianta que os níveis
de desemprego se mantém entre os
Portugueses, que representam cerca
de 35% dos desempregados no Lu-
xemburgo, explicando que são “fre-
quentes os casos” de pessoas que
não conseguem encontrar trabalho.
“Existe uma desadequação entre as
capacidades das pessoas, nomeada-
mente em termos de língua (…) e
aquilo que o Luxemburgo lhes pode
proporcionar”, diz.
Eduardo Dias adianta que também no
Luxemburgo há casos de exploração
laboral, que envolvem sobretudo tra-
balhadores deslocados. “Essas situa-
ções acontecem muito mais no
destacamento ou seja empresas que
vêm de Portugal até ao Luxemburgo
fazer trabalhos durante alguns meses
e que pagam salários muito inferiores
aos previstos pela lei e pelas conven-
ções coletivas”, disse, adiantando
que o fenómeno se agravou com a
crise. A Comunidade portuguesa no
Luxemburgo está estimada em cerca
de 110 mil pessoas, cerca de 20%
da população total do país.

Nova vaga de emigração está a gerar
degradação laboral na Europa

Por Paulo Carvalho

Cortiça 
portuguesa para
relvados sintéticos
fabricados na 
Bélgica

A cortiça portuguesa está a ser usada
como substituta da borracha no en-
chimento de relvados sintéticos fabri-
cados na Bélgica para todo o mundo,
explicou à Lusa um dos técnicos liga-
dos ao projeto.
O novo produto foi exposto na feira
Expojardim, que teve lugar no Expo-
salão, Batalha.
A ideia de usar cortiça nasceu no
Fundão, onde está sediada a filial por-
tuguesa do grupo internacional Domo
Sports, que fabrica relvados sintéticos
de desporto a partir da Bélgica para
todo o mundo, explicou Carlos Rodri-
gues, Diretor de produção.
Em laboratório, “a cortiça revelou ter
qualidades muito superiores” a outros
materiais usados no preenchimento
dos relvados sintéticos: é inodora e
inibidora de calor, “o que torna os
campos mais frescos e livres de chei-
ros”, e é também “mais macia ao
toque”.
Ou seja, “diminui o risco de lesões no
impacto” com o solo, assim como
“tem um ressalto de bola diferente”,
acrescentou.
O novo sistema rivaliza com o de ou-
tras marcas internacionais, que estão
a testar materiais como a fibra de
coco, mas “a cortiça tem outra van-
tagem: não absorve humidade”.
O produto português “está certificado
pelas Federações Internacionais de
Futebol e Atletismo para competições
internacionais” e já é usado em qua-
tro campos, na Bélgica, Holanda, Ale-
manha e Canadá, em estádios de
equipas de primeira liga, referiu Car-
los Rodrigues.
Em comparação com sistemas de
preenchimento tradicional, “a cortiça
representa um custo acrescido de
quatro euros por metro quadrado”,
mas, apesar do preço mais alto,
aquele responsável acredita que as
vantagens vão acabar por conquistar
o mercado. Na prática, o granulado
de cortiça é aplicado depois de os
rolos de relva sintética serem estendi-
dos no campo onde vão ser aplica-
dos: “há uma máquina que penteia a
‘relva’, que fica na vertical, sendo in-
troduzida areia de Rio Maior e o gra-
nulado” para preencher o tapete.
A Domo Sports Portugal foi fundada
em 2007 por empresários da região
do Fundão e está sediada no parque
industrial da cidade.

em
síntese

Por Cristina Fernandes 
Ferreira, Lusa

Portugalnet Portugalnet

le 14 mars 2013
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Aureliano Vinha foi condecorado em Penafiel

Aureliano Vinha, o proprietário do
Restaurante Taberna Penafidelis, em
Bruxelas, vai lembrar-se durante
muito tempo do dia 3 de março.
Nesse dia, numa sessão solene reali-
zada na Câmara Municipal de Pena-
fiel, para marcar os 243 anos da
cidade, o Presidente da Câmara, Al-
berto Santos, condecorou-o com a
Medalha Dourada da cidade.
Desde que, em 1986, saiu de Gale-
gos, a aldeia que o viu nascer, Aure-
liano Fernando Pereira da Vinha não
parou de promover Penafiel em terras
belgas.
Veio com a mulher, “sem falar mais
nenhuma língua a não ser o portu-
guês”, e o casal trabalhou durante
dois anos num restaurante. Depois
foi lavador de vidros, foi até eletri-
cista, enquanto a mulher era empre-
gada doméstica.
A vontade de abrir um estabeleci-
mento foi permanente. Teve uma pe-
quena experiência, que durou apenas
um ano, de gestão do Café Concerto,
na Place Flagey, e ainda abriu o Le
Berry, com um irmão, onde permane-
ceu apenas três meses.
Em 1996 abriu então o Penafidelis
nos muros de um café chamado Art
David Insong, entretanto fechado. Foi
aqui que uma nova aventura come-
çou.
Inicialmente o Penafidelis - que não

é mais do que o nome de Penafiel
em latim - era apenas um café, de-
pois começou a propor alguns pratos
de restauração rápida, até se trans-
formar num Restaurante-Taberna,
“uma Brasserie, como se diz por
aqui” lembra Aureliano Vinha.
Alberto Santos, o Presidente da Câ-
mara de Penafiel já esteve no esta-
belecimento. O nome chamou por
ele, mas depois descobriu a decora-
ção. Penafiel está em todos os muros
“e está também nos produtos regio-

nais” diz o proprietário. Aqui respira-
se Penafiel. “Fui duas ou três vezes
ao restaurante e foi uma experiência
emocionante. É extremecente até,
chegarmos ao centro da Europa e
vermos Penafiel nos muros deste res-
taurante. Sentimo-nos em casa” diz
o autarca.
Situado não muito longe da estátua
de Almeida Garrett e em frente da
Comuna, os clientes do Penafidelis
não são só portugueses. “Aqui temos
uma clientela das mais variadas na-

cionalidades” diz ao LusoJornal.
“Não faço política. Dou-me bem com
todos” acrescenta. E por aqui pas-
sam várias personalidades do país e
da Europa.
Aureliano Vinha aproveita para falar
de Portugal e da sua região. Já levou
o Echevin, Patrick Debouverie a Por-
tugal. “Ele foi lá de férias, marcámos
encontro e levei-o a Penafiel”. Levou-
o à Câmara municipal, onde foi rece-
bido pelo Presidente, visitou o Museu
de Penafiel - “um dos mais bonitos

da Europa” - e provaram a gastrono-
mia local.
Quando lhe perguntámos como se
sentiu quando foi homenageado, diz
apenas que se sentiu “orgulhoso”.
Depois acrescenta que “não fui ho-
menageado por nada de especial,
apenas por promover Penafiel em
Bruxelas”. E já não é pouco. “Sabe
sempre bem” confirma. “É um
exemplo único, extraordinário, de de-
dicação a Penafiel” diz Alberto San-
tos.
“A história de uma terra é a história
das suas gentes e daqueles que a
lustram de vida e de cor. Quando a
vida de alguém se confunde positiva-
mente com a de uma terra, fica uma
marca que, é imperioso, seja reco-
nhecida” leu no seu discurso, o Pre-
sidente da Câmara.
De regresso a Bruxelas, a esposa de
Aureliano Vinha regressou à cozinha.
Parece que o Bife à Penafidelis - um
bife grelhado com molho de Porto,
presunto, um ovo a cavalo e quatro
gambas - é irresistível, assim como o
é o Bacalhau à Penafidelis - que é
quase um Bacalhau à Gomes de Sá,
só que não vai ao forno.
Quanto a vinhos... “aqui só se bebem
vinhos portugueses” remata Aure-
liano Vinha. E está tudo dito.
Com 48 anos de idade, Aureliano
Vinha vai pelo menos duas vezes por
ano a Penafiel. No dia 3 de março,
regressou condecorado.

Proprietário do Restaurante-Taberna Penafidelis em Bruxelas

Por Carlos Pereira

PUB

Aureliano Vinha condecorado por Alberto Santos
José Vinha

le 14 mars 2013 
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Dirigentes 
associativos 
da diáspora são 
“embaixadores 
de Portugal

O Secretário de Estado das Comuni-
dades Portuguesas, José Cesário,
pediu na semana passada a diri-
gentes associativos da diáspora por-
tuguesa oriundos de 13 países que
ajudem Portugal no esforço de inter-
nacionalização que está a ser feito.
“Ainda que tenham outra nacionali-
dade, não deixam de ser portugueses
e podem representar-nos melhor do
que ninguém. São os embaixadores
de Portugal”, considerou José Cesá-
rio, ao intervir numa sessão na Câ-
mara de Viseu, no âmbito do “Curso
mundial de dirigentes associativos da
diáspora”, organizado pela Confraria
dos Saberes e Sabores da Beira -
Grão Vasco.
Ao aludir à presença de Portugueses
no mundo, José Cesário referiu que,
em países como o Brasil, Venezuela,
Estados Unidos e França, “o número
de descendentes é incalculável”, o
que se traduz num “potencial extra-
ordinário” para Portugal, devido ao
trabalho que desenvolvem nas Co-
munidades onde estão inseridos.
O curso, que decorreu até quinta-
feira da semana passada, com ações
em Viseu e Lisboa, reúniu dirigentes
associativos da diáspora portuguesa
que estiveram em Portugal para par-
tilhar as experiências das associações
a que pertencem e também para
conhecerem a realidade em que tra-
balham as associações portuguesas.
José Cesário fez votos para que, du-
rante a estada em Portugal, os diri-
gentes associativos possam “explorar
formas de estarem mais próximos
uns dos outros”.
Em Viseu, conheceram o trabalho
desenvolvido pelo município, que em
2012 distribuiu 1.250 mil euros pelas
associações do concelho. O Presi-
dente da Câmara, Fernando Ruas,
explicou que, além do apoio finan-
ceiro - que é continuado e não espo-
rádico - a autarquia disponibiliza
gratuitamente espaços municipais às
associações para desenvolverem as
suas atividades.

em
síntese

OConselheiro das Comunidades Por-
tuguesas na Bélgica, Pedro Rupio,
alertou na semana passada para o
“esquecimento” a que estão votados
os emigrantes na zona de Antuérpia,
a segunda cidade da Bélgica, que
agora perderam o acesso à RTP In-
ternacional.
“Os Portugueses residentes fora de
Bruxelas já estão habituados a serem
sistematicamente esquecidos”, con-
siderou Pedro Rupio, num comuni-
cado divulgado em Bruxelas,
denunciando o “fim da transmissão
da RTP Internacional em toda a re-
gião de Antuérpia, impedindo os
nossos compatriotas de manter uma
ligação importantíssima com a lín-
gua e cultura portuguesas”.
O Conselheiro adiantou que Portu-
gueses que residem naquela região
da Flandres - e com quem contactou
recentemente - “estão muito preocu-
pados, sobretudo por considerarem
que os filhos estão a perder uma fer-
ramenta primordial para a manuten-
ção do sentimento de pertença ao
país de que tanto se orgulham”.
“Acabou-se com a rede do ensino de
português nas regiões da Valónia e
da Flandres, o mais antigo Consu-
lado de Portugal do mundo - o de
Antuérpia - fechou num momento
em que a emigração está a aumentar
e, como as discriminações são regu-
lares, tornou-se “normal” assistir ao
fim da transmissão da RTP Interna-
cional em toda a região de Antuér-
pia”, escreveu.
Os residentes em Antuérpia, adian-
tou o Conselheiro, representam 20%
da Comunidade portuguesa na Bél-
gica, taxa que, defendeu, “não jus-
tifica uma tão grave discriminação”.

Paulo Pisco interpela o
Governo

Por seu lado, o Partido Socialista
pediu esclarecimentos ao Governo

sobre o fim da transmissão da RTP
Internacional para a Comunidade
portuguesa que vive na zona de An-
tuérpia.
Numa pergunta dirigida ao Ministro
Adjunto e dos Assuntos Parlamenta-
res, Miguel Relvas, o Deputado so-
cialista eleito pelo círculo eleitoral da
Europa, Paulo Pisco, questiona o Go-
verno sobre se tem “conhecimento
do fim das emissões da RTP Interna-
cional na região de Antuérpia” e
como justifica a “supressão”, per-
guntando ainda se esta é “definitiva
ou temporária”.
O fim das emissões da RTP Interna-
cional, noticiado pelo Conselheiro
das Comunidades Portuguesas na
Bélgica, Pedro Rupio, “representa o
isolamento da Comunidade” portu-
guesa da região de Antuérpia, consi-
dera o Deputado.
Em Antuérpia, recorda Paulo Pisco
na pergunta ao Governo, foram já
“suprimidos os cursos de português
no ensino paralelo” e retirada “a exí-
gua verba ao Consulado honorário”,
que acabou por encerrar, em outubro
do ano passado. “Não há agora ne-
nhum serviço do Estado português
na região da Flandres, que tem para
Portugal um grande interesse histó-

rico” e à qual “continuam a chegar
muitos Portugueses, atraídos pelo
grande dinamismo económico na re-
gião”, realça.
De acordo com Paulo Pisco, os seis
mil portugueses que vivem na região
da Flandres, que representam um
quinto de toda a Comunidade a viver
na Bélgica, já manifestaram “uma
grande insatisfação” face ao fim das
emissões da RTP Internacional.

José António Antunes

O assunto foi levantado por José An-
tónio Antunes, um Português de
Mafra, há bem mais de 40 anos re-
sidente em Antuérpia, que se indig-
nou quando o operador Telenet
deixou de emitir a RTP Internacio-
nal, em dezembro do ano passado.
“Sei que há 15 anos um grupo de
Portugueses se esforçou para que a
RTP Internacional estivesse na rede
de cabo aqui em Antuérpia. Uma de-
legação da RTP e da Embaixada es-
teve aqui, na altura, para falar com
o operador intercomunal que depois
veio a ser comprado pela Telenet”
explicou ao LusoJornal.
Surpreendido com a tomada de po-
sição do operador, “sem avisar”,
José António Antunes pediu explica-
ções. “Disseram-me que suprimiram
este canal por razões comerciais,
porque havia muito pouca gente a
ver este canal em Antuérpia”.
Indignado, o Português escreveu
mais de 20 correios, desde o Presi-
dente da República portuguesa ao
Gabinete de Durão Barroso, pas-
sando pelo Provedor da RTP e pela
Embaixada. “Ninguém me respon-
deu” lamenta ao LusoJornal.
Depois corrige, “da Embaixada de
Portugal em Bruxelas, recebi um
correio, um mês e meio depois da
minha carta, anunciando-me que
iam contactar a Telenet. Não sei se
o fizeram”.
Segundo José António Antunes, a
maior parte dos Portugueses residen-

tes em Antuérpia não domina o fla-
mengo, por isso, o contacto com o
operador torna-se complicado. “Isto
desola-me” diz ao LusoJornal.
Mas a insistência parece ter resul-
tado. Depois de ter anunciado ao
operador que escreveu cartas a di-
versas personalidades, Ann Calu-
waerts, a Vice Presidente da Telenet
contactou diretamente José António
Antunes. “Os argumentos foram mu-
dando. Disse-me que a ‘Companhia
gestora’ aumentou os preços e por
isso tiveram de tomar medidas eco-
nómicas. Convidou-me mesmo a as-
sistir a uma reunião com a
‘Companhia gestora’ que eu recusei,
claro, porque sou um simples emi-
grante” disse José António Antunes
ao LusoJornal.
O LusoJornal tentou contactar Ann
Caluwaerts, até para lhe perguntar
de que “Companhia gestora” estava
a falar, mas foi impossível de obter
declarações da Vice Presidente da
Telenet antes do fecho desta edição.
No entanto, o LusoJornal sabe que a
RTP cede o sinal gratuitamente, para
qualquer operador de televisão no
estrangeiro.
“Eles tentaram fazer o mesmo com
os Gregos, mas houve uma reação
forte e o canal grego continua lá” diz
José António Antunes ao LusoJornal.
“E mal saiu a RTP Internacional, pu-
seram lá um canal Israelita”.
José António Antunes desconhecia a
existência de um Conselho das Co-
munidades portuguesas. Mas depois
de fazer umas pesquisas, contactou
Pedro Rupio. “É um grande homem.
Ele tomou este assunto a peito”
disse ao LusoJornal. “Tem sido a
pessoa que tem falado nesta maté-
ria”.
Em declarações ao LusoJornal,
Pedro Rupio diz que sabe que “a
culpa não é o Governo, nem da Em-
baixada” mas acrescenta que “o ob-
jetivo do comunicado é de denunciar
uma realidade que nos choca: a pas-
sividade com que foi tratada a ques-
tão pelas autoridades portuguesas”.

Telenet suprimiu a RTPi em Antuérpia
José António Antunes queixa-se da falta de mobilização

Por Carlos Pereira com Lusa

A Embaixada de Portugal em Bruxe-
las informou na semana passada que
vai passar a realizar Presenças con-
sulares nas cidades de Antuérpia e
de Liège.
Há muito que o Secretário de Estado
das Comunidades Portuguesas, José
Cesário, tinha anunciado a criação de
Presenças consulares descentraliza-
das, com máquinas portáteis de re-
colha de dados biométricos, mas as
máquinas ainda não tinham chegado
à Embaixada de Portugal na Bélgica.
Agora a Embaixada vai passar a fazer
Presenças consulares todos os dois
meses, nestas cidades.
Os utentes podem fazer praticamente
todos os atos consulares que fazem
no Consulado. “Na prática trata-se

de um posto consular portátil” disse
na altura da sua apresentação o Se-
cretário de Estado.
A recente decisão de Abel Magalhães
de encerrar o Consulado Honorário
de Portugal em Antuérpia veio acele-

rar a criação deste serviço na Bélgica.
Porém, o Consulado Honorário aca-
bava por ser um mero recetor de pe-
didos de documentos que reenca-
minhava depois para a Embaixada.
Não fazia Cartões de Cidadão nem

Passaporte, por exemplo, porque não
estava equipado com aparelhos de
recolha de dados biométricos. Com
as Presenças consulares, tanto o Car-
tão do cidadão como o Passaporte
passa a poder ser feito, a partir de
abril, tanto em Antuérpia, como em
Liège.
A única dificuldade passa mesmo a
ser a periodicidade. A Presença con-
sular tem lugar apenas durante um
dia e apenas haverá 4, até ao fim do
ano. Quem deixar passar a data, terá
de esperar dois meses, ou continuar
a dirigir-se à Embaixada de Portugal,
em Bruxelas.
No entanto, o próprio Secretário de
Estado já tinha dito ao LusoJornal
que a lista inicial nunca é definitiva
e poderá evoluir em função da pro-
cura.

Antuérpia e Liège passam a ter 
Presenças consulares
Por Carlos Pereira

Presenças consulares
Antuérpia
Quinta-feira, dia 18 de abril
Quinta-feira, dia 20 de junho
Quinta-feira, dia 19 de setembro
Quinta-feira, dia 21 de novembro

Clube de Bilhar Português
Oude Stenweg, 13
Antuérpia

Liège
Terça-feira, dia 23 de abril
Terça-feira, dia 25 de junho
Terça-feira, dia 24 de setembro
Terça-feira, dia 26 de novembro

Consulado Honorário de Portugal
Palais des Congrés
Esplanade de l’Europe
Liège

José António Antunes 
DR
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Na 11ª edição do festival
Gouveia Art Rock de 2013
(GAR), que se realiza nos dias
27 e 28 de abril, participarão
os surpreendentes Humble
Grumble, grupo sediado na
Bélgica com músicos prove-
nientes de vários países da
Europa.

le 14 mars 2013



Foi apresentado na livraria Orfeu em
Bruxelas, no passado dia 27 de feve-
reiro, o livro “Auto-de-Fé – A Igreja na
inquisição da opinião pública”, uma
entrevista que Zita Seabra fez ao
Padre Gonçalo Portocarrero de Al-
mada.
Zita Seabra foi durante vários anos
Deputada, primeiro pelo PCP, de
onde saiu em rutura, e depois pelo
PSD. Foi Presidente do Instituto Por-
tuguês de Cinema e dirige, desde
2005, a Alêtheia Editores, da qual é
fundadora, assim como a Várzea da
Rainha Impressores.
“Em Portugal há um vazio, não se
discute de nada, já praticamente não
se ensina filosofia” disse Zita Seabra.
Por isso, quando ouviu, “por acaso”,
o Padre Gonçalo Portocarrero de Al-
mada a responder às perguntas de
um auditório, não resistiu à tentação
de lhe lançar um desafio e editarem
esta “conversa” juntos. “É preciso ter
sorte para encontrar um padre assim,
inteligente, muito alegre e que aceite
falar de forma aberta das questões
desta natureza” disse a editora. “Eu

tenho sorte no amor e afinal também
tenho sorte com os padres” sorriu.
O Padre Gonçalo Portocarrero de Al-
mada, é filho de diplomata, nasceu
na Holanda “por acaso”, como cos-
tuma dizer e foi ordenado sacerdote
pela prelatura do Opus Dei, em
1986.
O livro fala da relação entre a ciência
e a fé, da existência de Deus, mas
também da Bíblia, dos anjos, dos pa-
dres, das tradições,... “Nós não com-
binámos as perguntas e nenhuma

pergunta ficou por responder” expli-
cou Zita Seabra.
Uma conversa com o Padre Gonçalo
é certamente um momento divertido.
Quando o público esperava encontrar
um padre do Opus Dei, fechado nas
tradições da Igreja, encontrou uma
pessoa divertida, que não hesita em
brincar, mesmo quando as perguntas
são “Porque razão os padres não se
devem casar” ou “Porque razão as
mulheres não podem ser ordenadas”.
O Padre Gonçalo mostra-se mesmo

aberto a algumas “transformações”
nas Leis da Igreja, desde que sejam
feitas “com reflexão e com tempo”.
Lembrou alguns “reformistas” sobre-
tudo em França, que depressa entra-
ram em conflito com a própria Igreja
“porque se precipitaram”.
Quando questionado sobre o casa-
mento dos Padres, o Padre Gonçalo
diz que “a Igreja não obriga ninguém
a ser Padre, mas o sacerdote não
pode ser visto como um funcionário.
Se fosse, podia casar-se, ter mulher.
Mas um Padre é mais do que isso, ser
Padre não é estar nesse patamar”.
Interrogado sobre a demissão do
atual Papa e sobre o Papa “ideal”,
diz que “um Papa que mudasse
tudo, na Igreja, seria um tirano. O
Papa não manda na Igreja, apenas
gere um legado. Há coisas que se
podem alterar, mas há coisas que são
essenciais, são constitucionais”. E
quando alguém lhe diz que alguns
Padres “não se portam bem”, o
Padre Gonçalo lembra apenas que
“se algum Padre não se porta bem,
há muitos que se portam bem. Mas a
Igreja não é só este ou aquele Padre,
somos nós todos”.

11Cultura

Livro Auto-da-Fé foi apresentado na Orfeu
Entrevista de Zita Seabra ao Padre Gonçalo Portocarrero de Almada

Por Carlos Pereira

lusojornal.com

em
síntese

Atividades da 
Livraria Orfeu

A livraria Orfeu vai participar no
Luxemburgo, nos dias 15, 16 e 17
de março, no 30° Festival des Mi-
grations, des Cultures et de la Ci-
toyenneté. Com a colaboração da
Associação 25 de Abril, a Orfeu tem
um stand no Festival e organiza um
encontro com José Coelho, autor
de “A Pátria e os Outros Portu-
gueses” (ed. Orfeu) no próximo sá-
bado, dia 16 de março, pelas
14h00, e um outro encontro com o
escritor galego Xavier Queipo, no
domingo, 17 de março, também às
14h00.
No dia 23 de março, sábado, às
18h00, a Orfeu receba, na livraria,
a escritora Dulce Maria Cardoso.
No dia 27 de fevereiro, a Orfeu
apresentou “A Igreja na Inquisição
da Opinião Pública: diálogo entre o
Pe. Gonçalo Portocarrero de Al-
mada e Zita Seabra” e no sábado,
dia 2 de março, às 18h00, foi feita
a apresentação do livro de poesia
(com leituras) “Deste Mundo e do
Outro / D’Ici et d’Ailleurs” de Yeos
(José D’Almeida), da Corpus Edi-
tora.

Galerie Orpheu à
Liège

Le groupe d’artistes Orpheu, de
Liège, auquel appartient l’artiste
portugais Manuel da Costa, orga-
nise une exposition des œuvres
d’Olivier Bayard, intitulée «poubelle
la vie…», entre le 13 et le 31 mars.
L’exposition peut être visitée le
jeudi, vendredi et samedi, de
16h00 à 19h00 et le dimanche de
12h00 à 16h00.
Du 20 février au 10 mars, Orpheu
a présenté l’exposition des œuvres
de Maria Caunus (dessins, col-
lages, assemblages).

Orpheu, Artistes associés asbl
Rue St Eloi, 17
4020 Liège
Infos: 0495.401.862

PUBPUB

Após as recentes passagens por di-
versos países europeus em trabalho
de promoção da língua portuguesa
junto das Comunidades lusófonas,
Filipe Lopes - o Contador de Histó-
rias - prepara o regresso nos próxi-
mos meses e volta a passar pela
Bélgica. Tal como em ocasiões an-
teriores, “pretende-se democratizar
o mais possível o acesso das Comu-

nidades lusodescendentes às inicia-
tivas que visam promover o gosto
pela leitura e deixar presentes os le-
gados culturais do país, trabalho es-
sencial para a manutenção da
identificação destes com Portugal”
explica ao LusoJornal.
Através de diversas propostas que
vão desde as sessões de contos para
os mais novos, recitais de poesia

“em formato inovador” para jovens,
espetáculos divertidos para adultos
e ações de formação Filipe Lopes
pretende chegar de forma simples e
descomplexada a todos os públicos,
“sem o peso da formalidade com
que habitualmente a cultura é enca-
rada”. “De facto, através destas ini-
ciativas coloca-se todo o público a
rir, descobrindo que os livros, a poe-

sia, os contos tradicionais podem
ser interessantes e uma alternativa
aos meios audiovisuais como a Tv e
a Internet”.
Filipe Lopes espera passar pela du-
rante a sua viagem que ocorre nos
primeiros quinze dias de abril.

Infos: +351 912.896.155
filipelopes@ocontadordehistorias.com

O Contador de Histórias volta à Bélgica

Padre Gonçado Portocarrero de Almada
LusoJornal / Mário Cantarinha

le 14 mars 2013 
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Depois de Danças Ocultas, em no-
vembro, Fernando Lameirinhas e
Maria de Fátima, em dezembro, e de
Fernando Lameirinhas, Mafalda Ar-
nauth e Eric Vloeimans, em “Pessoa”,
no passado dia 28 de fevereiro, o Cen-
tro Cultural De Rome, em 2140 Bor-
gerhout, nos arredores de Antuérpia,
programa agora Cristina Branco e Car-
men Souza no palco deste espaço que
insiste numa programação lusófona.
Cristina Branco vai apresentar o seu
mais recete disco, “Alegria” no pró-
ximo dia 30 de março, às 20h30,
acompanhada por Ricardo Silva
(piano e acordeão), Bernardo Couto
(guitarra portuguesa), Carlos Manuel
proença (guitarra de fado) e Bernardo
Moreira (contrabaixo).
“A voz de Cristina Branco é uma voz
nómada” diz o texto de apresentação
do último trabalho de Cristina Branco.
“Em Alegria, Cristina Branco quis ves-
tir a pele de doze personagens, ajus-

tando o seu ser individual ao social,
usando a música como escudo e
como arma, procurando respostas
para os tempos conturbados que cru-
zamos. Essas personagens são os vi-
zinhos do lado, os que moram mesmo
dentro da nossa casa, os que habitam
o nosso pensamento. Somos nós;
doze personagens onde nos podemos
rever continuamente”.
“Na arte e vida de Cristina Branco -
que nasceu em Almeirim em 1972 -
pode dizer-se, como diz a letra de
Amália, que traz o fado nos sentidos.
O fado atravessou a vida de Cristina
por um acaso feliz. De certa maneira,
terá sido ela, pela sua ousadia estética
e cunho interpretativo muito particu-
lar, a atravessar o Fado enquanto fe-
nómeno musical de profundas raízes
tradicionais”.
“Cristina não frequentara casas de
fado ou escutara o vinil das vozes da
tradição. Conhecia alguns fados de
ouvido, trauteados pelo avô materno,
letras e acordes que repetia de impro-

viso sem ter consciência de como
estes se entranhavam, como lhe deci-
diam o destino. Estava por essa altura
mais próxima de Billie Holliday e Ella
Fitzgerald, de Janis Joplin e Joni Mit-
chell do que Amália Rodrigues.
Quando o mesmo avô lhe ofereceu
pelos seus 18 anos o disco Rara e Iné-
dita, obra maior e menos conhecida
da grande diva do Fado, não sabia
ainda como acabara de lhe mudar a
vida para sempre”.
Foi em Amesterdão que Cristina
Branco pisou o palco pela primeira
vez, na Zaal100, em 1996 e deste
então tem feito o percurso que lhe sa-
bemos.
Quanto a Carmen Souza, vai cantar no
De Rome no dia 6 de abril, também
às 20h30.
Embora tenha nascido em Lisboa, em
1981, é filha de caboverdianos e
viveu desde pequena envolvida na
música e na tradição do país dos pais.
Com um avô violinista e um pai toca-
dor de guitarra, a música está, desde

muito cedo, na vida de Carmen
Souza. Também a igreja faz parte do
envolvimento social da jovem cantora,
filha de uma família cristã.
E quando aos 14 anos começou a
cantar, foi naturalmente no coro da
igreja. A sua primeira estreia profissio-
nal aconteceu aos 18 anos, em 1999,
quando cantou no “Shout!” uma re-
ferência do Gospel em Portugal.
Desde então nunca mais parou.
O disco de estreia - “Ess Ê Nha Cabo
Verde” - conta com as suas letras em
crioulo e com a produção, composição
e execução instrumental de Theo
Pas’cal.
No dia 8 de maio, é a vez de Ana
Moura passar pelo De Rome, termi-
nando assim um ano de programação
lusófona de grande qualidade, à qual
o LusoJornal também esteve asso-
ciado.

De Roma zaal
Turnhoutsebaan 286
2140 Borgerhout

Cristina Branco e Carmen Souza no De Rome
Em Borgerhout, nos arredores de Antuérpia

O primeiro álbum póstumo de Cesária
Évora, “Mãe carinhosa”, com lança-
mento mundial na semana passada,
tem treze canções gravadas pela
“diva dos pés descalços”, entre 1997
e 2005, doze delas inéditas na sua
discografia, disse fonte da editora.
“Mãe Carinhosa” - um inédito, com
letra e música de Teófilo Chantre,
composto de propósito para a can-
tora, que o gravou em 2003 - dá tí-
tulo ao CD, editado pela LusAfrica.
Cesária Évora morreu no Mindelo, a
17 de dezembro de 2011, aos 70
anos. Na ocasião, o Presidente de
Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca,
afirmou que a cantora “foi uma deusa
terrena que, a partir da noite do Min-
delo, da qual sempre foi parcela in-
tegrante, iluminou o mundo, carregou
a dor, o sofrimento, os anseios, a ale-
gria, os amores e os desamores da
nossa gente, de todos nós”.
Doze dos treze temas do álbum não
fazem parte da discografia editada da
cantora, explicou à Lusa José da
Silva, que foi agente artístico de Ce-
sária Évora. A exceção é “Senti-
mento”, com letra e música de
Tututa, que abre o álbum, e já inte-

grou um anterior CD da cantora.
José da Silva disse desconhecer se
algum dos temas do novo álbum foi
já editado por outro intérprete cabo-
verdiano, tendo sublinhado, porém,
que “totalmente inéditos” são as can-
ções “Emigue Ingrote”, de Jon Luz,
composta de propósito para Cesária,
e gravada em 2005, assim como
“Tchon de França” e “Esperança”, de
Nando da Cruz, e ainda a canção
“Essencia d’Vida”, de Constantino
Cardoso.
“Dor di Sodade” e “Talvez”, de B.
Leza, “Dos Palavras”, de Humberto
“Chicuco” Palomo, e “Quem tem
ódio”, de Frank Cavaquinho, também

se encontram no novo álbum da Ce-
sária.
Completam o disco os temas “Cabo-
verdeanos d’Angola”, de Gregório
Gonçalves, “Cme Catchorr”, de Ma-
nuel de Novas, e “Nos Cabo Verde”,
de Pedro Rodrigues.
O empresário e agente da cantora re-
velou ainda à Lusa dispor de temas
suficientes para vir a editar um se-
gundo disco póstumo de Cesária
Évora, o que “só deverá acontecer
dentro de dois ou três anos”, con-
cluiu.
A “diva dos pés descalços”, como a
imprensa se referiu muitas vezes a
Cesária Évora, nasceu na cidade do
Mindelo, numa família de músicos.
“Cize” como era carinhosamente tra-
tada pelos amigos, tornou-se no
nome mais internacional de Cabo
Verde, país de onde o mundo conhe-
cia já músicos como Luís Moraes e
Bana.
Desde cedo que Cesária Évora se
lembrava de cantar, como referiu
numa das muitas entrevistas que
deu: “Cantava ao ar livre nas praças
da cidade para afastar coisas tristes”.
Aos 16 anos cantava nos bares das

cidades e nos hotéis, começando a
ganhar uma legião de fãs que a já
aclamavam como “rainha da morna”.
Em 1985, a convite de Bana, pro-
prietário de um restaurante e de uma
discoteca com música ao vivo, em
Lisboa, Cesária Évora deslocou-se à
capital portuguesa e gravou um disco,
que passou despercebido à crítica,
seguindo então para Paris onde foi
“descoberta”. Daqui, partiu para os
palcos do mundo.
Em 1988 gravou “La diva aux pied
nus”, álbum aclamado pela crítica, e,
em 1992, “Miss Perfumado”, tor-
nando-se, aos 47 anos, uma “estrela”
da “world music”, fazendo parcerias
com importantes intérpretes e pi-
sando os prestigiados palcos.
Em 2004 recebeu um Grammy para
o Melhor Álbum de “world music”
contemporânea, pelo disco “Voz
d’Amor”, cumprindo então sucessi-
vas digressões e regressando, de vez
em quando, à terra natal, onde mor-
reu em dezembro de 2011.
No próximo dia 14 de abril deverá ser
inaugurada a Casa Museu Cesária
Évora, no Mindelo, na ilha cabover-
diana de São Vicente.

Álbum de Cesária Évora à venda na Bélgica

Por Manuel Martins

Sónia Aniceto 
a participé à la
12ème Nuit des
Femmes

L’artiste peintre Sónia Aniceto a parti-
cipé à la 12ème édition de la Nuit des
Femmes, le samedi 9 mars.
La Nuit des Femmes est une initiative
du Centre Culturel de Schaerbeek
autour de la Journée internationale
des femmes célébrée le 8 mars.
Il y a eu du cinéma avec la projection
de trois films coproduits par le Gaffi
asbl et le Videp - trois films qui don-
nent la parole à des femmes, invitent
à la rencontre des cultures, au dia-
logue et à un questionnement sur
nos sociétés. La séance a été suivie
d’un débat.
Il y a eu également du théâtre avec la
pièce «Voilà la tête, voilà le tronc, voilà
les ailes», de Sevim Burak, dans une
mise en scène de Hüseyin Umaysız.
Et il y a eu donc une exposition col-
lective de peinture - «Les Voyantes» -
avec Sónia Aniceto, Joanna Bereda
et Jacqueline Devreux.
La démarche artistique de Sónia Ani-
ceto «se situe au cœur du croisement
entre peinture et art textile. Les fils ap-
paraissent sur ses peintures comme
une volonté de reconstitution. Il est
l’élément qui fait le lien entre les dif-
férentes couches narratives. Son uni-
vers balance entre mémoire et
imagination, réalité et fantaisie, inno-
cence et perversité, présence et ab-
sence».
Sónia Aniceto est née en 1976 à Lis-
bonne, vit et travaille à Bruxelles. Elle
est licenciée en peinture et tapisserie
contemporaine.
L’exposition est accessible du mardi
au vendredi, de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 16h00, jusqu’au 12 avril.

Centre Culturel de Schaerbeek
Rue de Locht, 91-93
1030 Bruxelles

Livros

Os livros da escritora portuguesa ra-
dicada na Bélgica, Dulce Rodrigues,
estiveram presentes, de 7 a 11 de
março, no Salão do Livro de Bruxelas,
no stand do Service du Livre Luxem-
bourgeois (234). A autora não pode
participar “por razões pessoais”.

em
síntese

Cristina Branco
Augusto Brázio

Carmen Souza
Patricia Pas’cal

le 14 mars 2013
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BXL Band lança o segundo disco

“ESIRC” é o nome do segundo tra-
balho dos BXL Band. Bino, Nuno,
Paulo, António e Fanã são os ele-
mentos que fazem parte deste arro-
jado projeto.
O grupo de música pop rock BXL
Band existe desde 2007. Começou
com dois elementos - Bino Ferreira
e José Coutinho -, foi crescendo com
o tempo e foram passando pelo
grupo Filipe Bastos, Santo Baixista
italiano, Alfredo Dany, José Monteiro
e Rosário, neste momento conta
com cinco elementos.
O primeiro trabalho foi gravado logo
no ano de lançamento do grupo com
o título “Meias Palavras”.
As letras e músicas deste segundo
CD são da autoria de Bino Ferreira,
mas contaram também com a parti-
cipação dos outros elementos até
chegarem à versão final.
Com este trabalho denominado
“ESIRC” - lido ao contrário lê-se
“Crise” - Bino Ferreira, vocalista do
grupo, diz ao LusoJornal que “não
queremos com este trabalho ter al-
guma conexão política, ou apelida-
dos de grupo de intervenção, mas
também não queremos ficar indife-
rentes ao que está a acontecer no
nosso país”.
O álbum foi gravado em Portugal, na
cidade do Porto. Tem alguns temas
originais mas também inclui alguns
do último trabalho “mas com novos
arranjos, nomeadamente ao nível do
som”. Uma dessas músicas - “A pri-
meira guitarra” - foi completamente
alterada. “É uma música que me diz
muito, fala sobre a minha primeira
guitarra que por sinal foi uma das
primeiras guitarras do meu pai. Foi
uma música feita em sua homena-
gem, quando ele partiu” explica

Bino Ferreira. Outros dos temas do
álbum são, por exemplo, o tema
“Sai mais cedo”, “que é uma mú-
sica dedicada àquele ‘malandro’
que não gosta de trabalhar” (risos).
“Neste momento estamos a fazer
uma campanha de promoção do CD
por várias rádios, aqui na Bélgica,
mas também em França e no
Luxemburgo. Estamos também a
trabalhar na preparação de um
evento para apresentação deste tra-
balho ao público em geral, talvez em
abril” afirma o cofundador do grupo.
“Hoje, com falta de patrocínios, é
cada vez mais difícil executar este
tipo de trabalhos, porque todos os
custos na elaboração de um projeto
como este são elevados. Visto que
também não se realizam muitos
eventos onde se possam angariar al-
guns fundos, acabamos por ter que

pagar nós mesmo”.
Nuno Ribeiro, o teclado, é conhe-
cido pelo “filho querido” e diz que
“este grupo é muito unido. Como
todos os grupos atravessamos difi-
culdades antes de conseguir alcan-
çar a notoriedade. É um longo
caminho até nos podermos dar por
satisfeitos”.
Fernando Fragueiro “Fánã”, guitarra
rítmica, é funcionário da Comissão
europeia e já toca desde os 16 anos
de idade. Paulo Silva, o baixo, tra-
balha como assistente em vários
hospitais. Estes dois elementos já
tinham tocado juntos durante vários
anos e a convite de Paulo, Fánã
aceitou abraçar o projeto, pois “per-
cebeu que era algo sério”. “Já
conhecia o Bino há muito tempo, a
dada altura disse-me que ainda ha-
víamos de tocar juntos e de facto

veio a acontecer”.
Paulo Silva diz que para ele é “um
privilégio” estar no grupo. Já tocou
também com alguns elementos an-
teriores e diz que “enquanto existir
um elemento, o grupo nunca vai
acabar”.
António Francisco, o baterista, é o
benjamim do grupo. Trabalha na fa-
bricação de peças de aviões, esteve
mais de 20 anos ligado ao grupo
musical “10 Em Ponto”. Soube que
o grupo BXL Band procurava um ba-
terista, foi ao site, contactou o res-
ponsável e hoje está muito contente
com o trabalho desempenhado pelo
grupo.
O grupo BXL Band revê-se no “es-
tilo” Xutos e Pontapés, João Pedro
Pais, Santos e Pecadores, etc.

www.bxl-band.be

“ESIRC” vai ser apresentado publicamente

Por Paulo Carvalho
em
síntese

Madeira – Festa
do Desporto 
Escolar
2012/2013

A Secretaria Regional de Educação e
Recursos Humanos da Região Autó-
noma da Madeira irá organizar entre
os dias 9 e 12 de abril, a “Festa do
Desporto Escolar e os XXI Jogos Es-
peciais” cujo o tema este ano será
“Aprender com a Água”.
A participação neste evento deverá
traduzir-se na constituição de comiti-
vas que terão no máximo dois alunos
e um responsável e terá obrigatoria-
mente que obedecer aos seguintes
critérios:
- Os alunos terão de ser descen-
dentes de famílias madeirenses;
- Os participantes deverão possuir vi-
vências e preparação física nas mo-
dalidades em que venham a
participar;
- As modalidades desportivas abertas
à participação são: andebol, atletismo,
badminton, basquetebol, canoagem,
escalada e orientação, futsal, ginás-
tica, natação, ténis de mesa e volei-
bol;
- Os escalões etários dos alunos são:
infantis (nascidos em 2002, 2001 e
em 2000), iniciados (nascidos em
1998 e em 1999), juvenis (nascidos
em 1996 e em 1997) e juniores/se-
niores(nascidos em 1995 e em anos
anteriores);
- Não terem participado em edições
anteriores deste evento;
Contrariamente aos anos anteriores
“devido à conjunura atual” a organi-
zação não poderá custear as despe-
sas de viagem, mas serão custeadas
as despesas de alojamento e de ali-
mentação.
Os interessados deverão consultar o
site:
www.madeira-edu.pt/dre/gcde (de
onde poderão retirar a ficha de inscri-
ção) e enviar a sua candidatura para
gcdescolar@madeira-edu.pt.

FAZ - Ideias de
Origem 
Portuguesa

Continuam abertas, até 31 de março,
as candidaturas para o FAZ - Ideias
de Origem Portuguesa, concurso de
empreendedorismo social da Funda-
ção Gulbenkian. “Apelamos aos Por-
tugueses residentes no estrangeiro
que tenham ideias inovadoras nas
áreas do Ambiente e Sustentabili-
dade, da Inclusão Social, do Diálogo
Intercultural ou do Envelhecimento e
que pretendam torná-las realidade,
que concorram” diz uma nota dos or-
ganizadores.
No dia 6 de junho, o júri atribuirá aos
três melhores projetos um prémio de
50.000 € (1º lugar – 25.000€; 2º lugar
- 15.000€; 3º lugar – 10.000€).
www.ideiasdeorigemportuguesa.org

PUBPUB

Os elementos do BXL Band
Portugalnet

le 14 mars 2013 
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A Seleção Nacional de râguebi XV
venceu a Bélgica, por 18-12, no Es-
tádio Universitário, em jogo da quarta
jornada do Torneio Europeu das Na-
ções. Os Lobos procuram arrepiar ca-
minho com vista ao mundial de
2015, mas a situação está difícil por-
que antes da Bélgica, Portugal per-
deu contra a Roménia e contra a
Geórgia, e depois da Bélgica, perdeu
contra a Rússia. Atualmente está em
quarto lugar, quando só falta apenas
um jogo contra a Espanha.
No jogo contra a Bélgica, o pontapé
de saída foi dado pelo português
Pedro Leal, para uma primeira parte
atribulada para ambas as equipas. A
Bélgica adiantou-se no marcador
com um pontapé de penalidade, aos
cinco minutos de jogo. Portugal não
esperou muito para igualar o marca-
dor também com um pontapé na co-
brança do castigo máximo pelo
número 10 nacional, Pedro Leal. Aos
10 minutos de jogo, a Bélgica con-
segue a segunda penalidade, ficando
o resultado a 3-6. Foi ao minuto 16
que Gonçalo Foro marcou o primeiro
dos dois ensaios do jogo, catapul-
tando a Seleção nacional para a lide-
rança. A primeira parte ficou
marcada pela exaltação de ânimos
das duas Seleções, chegando a Bél-
gica a receber um cartão amarelo,
impossibilitando o jogador Mathieu
Vershelden de estar em campo du-
rante 10 minutos. Ainda antes do in-
tervalo a Seleção belga bateu com
êxito mais um pontapé de penalidade
e virou o marcador a 8-9.
No intervalo do encontro, a Super
Bock entregou à Seleção Nacional
Portuguesa, representada por Antó-
nio Aguilar e Tiago Girão, a garrafa
Super Lobos que celebra a renovação
de parceria entre a Federação Portu-
guesa de Rugby e a Unicer, numa ce-
rimónia simbólica de Compromisso
de Valores.
Na segunda parte, Portugal entrou
disposto a mudar o rumo do resul-
tado com a vantagem de estar em
campo com mais um jogador. A Bél-
gica deu o pontapé do começo da se-
gunda parte, mas os segundos
quarenta minutos foram dominados
por Portugal. Gonçalo Foro, a estrela
do jogo, marcou o seu segundo en-
saio, enquanto que a conversão ficou
à responsabilidade de Pedro Leal. A
Bélgica ainda cobrou com êxito mais
um pontapé de penalidade, mas não
foi suficiente para ultrapassar a van-

tagem lusa. A cinco minutos do final
do jogo, o mesmo Pedro Leal marca
uma penalidade favorável aos Lobos
e garante o resultado final e vitorioso
com um 18-12.
Com esta vitória, a Seleção nacional
conseguiu o primeiro triunfo no Tor-
neio Europeu das Nações.
“Os jogos anteriores foram complica-
dos para nós, só tivemos derrotas.
Esta é a nossa primeira vitória no Tor-

neio, espero que isto mude e que ga-
nhemos os próximos jogos para cum-
prirmos o nosso objetivo que é ir ao
Mundial” disse no fim do jogo o jo-
gador Gonçalo Foro. “Estávamos a
perseguir uma vitória, os outros dois
jogos não correram nada bem e hoje
tínhamos que ganhar, era inevitável.
E ganhámos. Acho que temos que
melhorar a nossa performance por-
que temos equipa para mais e me-

lhor. E para a próxima tem que ser
melhor ainda” completou o Capitão
da equipa, João Correia.
“Este Torneio conta com seis equipas
muito fortes de nível muito elevado.
Todas as seleções querem sair ven-
cedoras e lutam muito para atingirem
esse objetivo” disse por seu lado
Errol Brain, Treinador da Seleção
Portuguesa. “É uma competição di-
fícil, mas hoje conseguimos um bom
resultado. Estou bastante orgulhoso.
Foi um jogo duro, mas deixámos tudo
em campo”.
Por seu lado, Richard McClintock, o
Treinador da Seleção Belga comen-
tava no fim do encontro que “foi um
jogo muito duro. Os jogadores portu-
gueses estavam muito bem prepara-
dos. Já encontrámos adversários
muito fortes, mas Portugal encontra-
se numa forma excecional e foi um
jogo muito difícil. Temos que conti-
nuar a trabalhar para melhorar os
nossos resultados. Os meus parabéns
à Seleção portuguesa”.
Mas a situação complicou-se quando
Portugal perdeu com a Rússia.
O Presidente da Federação Portu-
guesa de Râguebi mostrou-se reti-
cente em relação à renovação de
contrato com o Selecionador de Por-
tugal, o neozelandês Errol Brain,
após a derrota com a Rússia, por 31-
23, na quarta jornada do Torneio Eu-
ropeu das Nações. “A renovação é
algo que vamos ter de estudar”, afir-
mou Carlos Amado da Silva, depois
de considerar que “este jogo foi uma
desilusão muito grande” e sublinhar
que algo “não está bem e não pode
continuar assim”.
O contrato do Treinador neozelandês
termina após a primeira volta do Tor-
neio, que se conclui na quinta jor-
nada, em que Portugal defronta a
Espanha. Com a derrota em Coimbra,
Portugal baixou ao quarto lugar, difi-
cultando mais o apuramento para
Mundial2015.
“Este era um jogo que tínhamos a
obrigação de ganhar. Sabíamos que
era um jogo difícil, estávamos prepa-
rados para isso e foram criadas todas
as condições necessárias e, por isso,
só podíamos esperar a vitória”, disse
Amado da Silva aos jornalistas.
O Presidente da Federação acredita
que “o apuramento contínua a ser
possível”, mas reconhece que “está
mais difícil agora”, embora esteja
convicto de que a equipa pode obter
vitórias fora de portas.

“Lobos” ganharam à Bélgica mas a participação
no Mundial de 2015 está comprometida

Râguebi

O ciclista português Tiago Machado
(RadoShack) terminou em quarto
lugar os Três Dias da Flandres Oci-
dental, com os mesmos oito segun-
dos de diferença que teve desde o
primeiro dia para o vencedor, o
belga Kristof Vandewalle.
Sexto na Volta ao Algarve e nono no
Tour Down Under, Tiago Machado

voltou a conseguir um lugar de re-
velo, depois de concluir os 181,8
quilómetros da segunda etapa,
entre Nieuwpoort e Ichtegem, inte-
grado no pelotão, com o mesmo
tempo do vencedor (04:19.01
horas), o alemão Gerald Ciolek
(MTN-Qhubeka).
O ciclista de Vila Nova de Famali-

cão foi quarto, tendo descido dois
lugares devido ao melhor resultado
na etapa do sueco Tobias Ludvigs-
son, segundo na geral a seis segun-
dos de Vandewalle, e do holandês
Niki Terpstra, terceiro a sete segun-
dos.
O belga da Omega Pharma-Quicks-
tep manteve a liderança conquis-

tada no prólogo do primeiro dia
para segurar a sua primeira vitória
desde o título de campeão belga de
contrarrelógio de 2012.
O outro português em prova, Nél-
son Oliveira, também da RadioS-
hack, foi 49º na última etapa e 21º
na geral, a 27 segundos Vande-
walle.

Tiago Machado na quarta posição 
nos Dias da Flandres Ocidental

em
síntese

Futebol: 
Classificações

CLASSIFICAÇÃO
1° Porto
2° La Louve
3° Belenens
4° Bayrampa
5° Aksehir
6° Matkop.

7° Vila Real
8° Fcab
9° Cad Ixe. 
10° Sonatra.
11° Alma Ben.
12° Beira Alta

38 
38
32 
31 
31
21 

21
20
17
14
9
9

Divisão 1

CLASSIFICAÇÃO

Divisão 2

CLASSIFICAÇÃO

FTF Divisão 3 Veteranos

CLASSIFICAÇÃO

FTF Divisão 4 Veteranos

CLASSIFICAÇÃO
1° Brussels B.  
2° Coin Du Bal. 
3° Irlande Fc 1
4° Brussels LT 
5° Tourinnois
6° Lorraine
7° Lxg Cinqua.

8° Amb. Aude.
9° Portugal F.
10° Jefke C.
11° Forestoi.
12° Ettekijs  
13° New Inn  
14° Manzah 

40
38
37
37
34
26
26

25
23
22
17
15
14
3

ABSSA Divisão 1

jogo

1° Tunisia 
2° Afyonspor
3° Penalva
4° Atlal Mjf
5° Campom.
6° Vimieir.

7° Reds Utd
8° Los Nach. 
9° Sezuren.
10° Turkish
11° Anatolie
12° Fc Rif

34
32
29
26
25
24

18
16 
15 
15 
14 
0

1° Olympic A
2° Racing 
3° Vila Real 
4° Incontro 
5° Suskew. 
6° Renaiss.
7° Bouraza.

8° Crossing
9° Amicale
10° Germinal
11° Milanel.  
12° Savio
13° New Ann.
14° Olympic 

40 
39 
36 
32 
29 
28 
24

24
22 
15 
15 
14 
14
12 

jogo

1° Capitano
2° Matkopen
3° La Louve
4° Charlem.
5° U Maroll.
6° Os Lusit.
7° Anatolie

8° Eendra.
9° Belenen
10° Los Extr.
11° Nahda
12° Hellas
13° Eveil
14° Postiers

50
44 
35 
35 
32
31 
26

25 
23 
20 
19 
12 
9 
4

jogo

-1

CLASSIFICAÇÃO
1° Itt Fc 2 
2° Audergh CF. 
3° Realistes
4° Drogenb. 
5° Brussels
6° Audergh Ru.
7° Cosmos

8° Campoma.
9° Goalois 2 
10° British Un.
11° Ecusson
12° Faubourg 
13° Ramblers 

39 
32
32
32
32
31
31 

27
22
18
13
6 
4

ABSSA Divisão 6B

jogo

jogo

-1

-2

-1
-2
-1

-2

-1

-1
-3

-1

-1

-2

-1

-1

-3

-1
-1

-2

-1
-1

-1
-1

-3-1
-2

-1
-1

-2
-2

-1

-1

-1

-1

-1

-3

-2

-1

-2

-1

-1

-1

-2

-1

Europeu das Nações
Divisão 1A
Resultados:
1ª Jornada, 02 fev
Portugal 13-19 Roménia
Rússia 13-9 Espanha
Bélgica 13-17 Geórgia

2ª Jornada, 09 fev
Geórgia 25-12 Portugal
Roménia 29-14 Rússia
Bélgica 21-21 Espanha

3ª Jornada, 23 fev
Rússia 9-23 Geórgia
Espanha 15-25 Roménia
Portugal 18-12 Bélgica

4ª Jornada, 09 mar
Portugal 23-31 Rússia

Geórgia 61-18 Espanha
Bélgica 14-32 Roménia

5ª Jornada, 16 mar
Roménia - Geórgia
Espanha - Portugal
Rússia - Bélgica

Classificação:
1. Geórgia 17
2. Roménia 15
3. Rússia 9
4. Portugal 5
5. Bélgica 4
6. Espanha 3

Foi um jogo difícil entre Portugal e a Bélgica
Lusa / André Kosters

le 14 mars 2013
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SOPA DE LETRAS

Descubra as palavras Sentimentos

Nível : Médio

Amar
Detestar
Gostar
Odiar
Sentimento

Inveja
Emoções
Ciúmes
Causar
Coração

Apreciar
Ferir
Suportar
Enganar
Adorar

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 078

PUBPUB

A minha Velhice

Os anos vão passando
E as energias também

Mas continuo sonhando
De um dia morrer em bem

A diferença de mentalidade
É de uma certa dimensão

Começa-me a pesar na idade
Isso faz-me uma grande aflição

Andando para trás na idade
Muito este mundo mudou
O respeito era prioridade
E a honestidade acabou

Hoje preferem a vaidade
E tudo o tempo levou

Para só ficar a maldade
E até a sinceridade se gastou

Os senhores do poder
Muito mal nos têm feito

Deixando os pequenos a sofrer
Para só os grandes terem proveito

E assim vou vivendo
Pensando nos tempos passados

Vendo a família crescendo
Nestes caminhos errados

Neste planeta em decadência
Aonde a prioridade é o egoísmo

Só o dinheiro tem influência
Mas um dia tudo cairá no abismo

Para rir:

Qual é a única comida que liga e
desliga?
- O Strog-On-Off.

Como é que se fazem omeletas de
chocolate?
- Com ovos da Páscoa.

O que é que um tomate diz para o
outro?
- Tomatas-me.

O que é que um tubarão diz para o
outro?
- Tubaralhas-me.

momento
de poesia

Por Álvaro Hortas

PUB PUB

Résout tous vos problèmes: amour, ar-
gent, travail et chance. Spécialiste du
retour de l’être aimé, compétent pour
ses excellents travaux. Même les cas
les plus désespérés. Protection, dés-
envoutement, attraction de clientèle
pour les commerces, chance aux jeux,
réussite dans les affaires et examens,
guérit l’impuissance sexuelle. Réussit
là où les autres ont échoué. Travail sé-
rieux et garanti en 3 jours. Paiement
après résultats.

0478.50.69.35

PUB

MONSIEUR BOZAIN
GRAND VOYANT MEDIUM

le 14 mars 2013 
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