
Edition nº 91 | du 19 juin 2014  
Mensuel Franco-Portugais

G R A T U I T

06
O Diretor-Adjunto do LusoJornal
na Bélgica, Paulo Carvalho,
agraciado pelo Presidente da
República Cavaco Silva.

O jornal das Comunidades lusófonas da Bélgica

B E L G I Q U E
Edition

Be

Livros. O livro “Bruxelas, Cidade de Exí-
lios” de Helena Cabeçadas, foi apresen-
tado na livraria Orfeu, em Bruxelas, por
Jorge Tavares da Silva.

11

Festa. O “Melhor de Portugal” vai re-
gressar ao Parc du Cinquantenaire,
nos dias 28 e 29 de junho, com muita
música e mais de 100 stands.

13

Madeira.   A Secretária Regional da
Madeira, Conceição Estudante, fala ao
LusoJornal das Comunidades de Ma-
deirenses radicados no estrangeiro.

03

PUBPUB

Festa do 10 de Junho
Música e convívio

Portugalnet

Organizada pela Federação das Associações Portuguesas 

12

PUB

PUB

PUB



02 Opinião le 19 juin 2014

LusoJornal. Belgique | Édité par: CCIFP Editions SAS, 7 avenue de la porte de Vanves, 75014 Paris et par : APCLB,asbl, Association pour la promotion de la culture lusophone en Belgique,Zeenstraat,
121, 1933 Sterrebeek | Directeur de la publication: Carlos Pereira | Directeur adjoint: Paulo Carvalho | Collaboration: António Fernandes, Clara Teixeira, Francisco Barradas, João Godim, Luis Coutinho,
Manuel Martins | Les auteurs d’articles d’opinion prennent la responsabilité de leurs écrits | Agence de presse: Lusa | Photos: Portugalnet | Design graphique: Jorge Vilela Design  | Impression: Corelio
Printing (Belgique) | Publicité: APCLB, asbl - Tel: 0032 (0) 485. 89. 84. 09 | Les publicités sont de la responsabilité des annonceurs | Publicidade em Portugal: AJBB Network, Arnado Business Center,
rua João de Ruão, nº12-1º Escrt 49. 3000-229 Coimbra. Tel.: (+351) 239.716.396 / publicidade@ajbbnetwork.com | Distribution: Portugalnet Consulting | belgica@lusojornal.com | www.lusojornal.com
| Distribution gratuite | 10.000 exemplaires

Muitos são os compatriotas que vivem
na Bélgica há várias décadas e que
decidiram, por variadíssimos motivos,
dar o passo de pedirem a nacionali-
dade belga. Até aqui, tudo parece nor-
mal.
A surpresa é que vários compatriotas,
independentemente da comuna onde
introduziram o pedido, comunicaram-
me que as autoridades belgas lhes
disseram que para tal, era necessário
renunciar à nacionalidade portuguesa.

Estranhei tal situação, mas tendo em
conta que o caso me foi apresentado
por várias vezes, efetuei algumas pes-
quisas no código da nacionalidade
belga no qual não está prevista a
perda da nacionalidade de origem.
Além disso, deparei com as informa-
ções seguintes no site internet do ser-
viço público federal belga dos
Negócios estrangeiros: «Se possuir
uma nacionalidade estrangeira (neste
caso a portuguesa) e adquirir a nacio-

nalidade belga, as autoridades belgas
não lhe pedem para renunciar à sua
nacionalidade de origem. No entanto,
terá que verificar na legislação do país
de origem (neste caso Portugal) se a
aquisição da nacionalidade belga leva
a perda da nacionalidade de origem».
Ou seja, do lado “belga”, nada impõe
a que se tenha de renunciar à nacio-
nalidade portuguesa. Apenas a legis-
lação portuguesa poderia levar a tal
situação. Daí ter aprofundado as pes-

quisas.
E ao verificar a lei nº 37/81, de 3 de
outubro (Lei da Nacionalidade) atual-
mente em vigor em Portugal, pode
constatar-se no artigo 8° do capítulo
3 que «Perdem a nacionalidade por-
tuguesa os que, sendo nacionais de
outro Estado, declarem que não que-
rem ser portugueses».
Dito de outra forma, só perdem a na-
cionalidade portuguesa aqueles que
declaram expressamente quererem

renunciar a esta no momento em que
se tornam belgas.
Resumindo, se desejar tornar-se
belga, não perderá a nacionalidade
portuguesa, a não ser que essa seja a
sua vontade.
Se nas comunas onde se dirigir, for
novamente confrontado com o mesmo
tipo de discurso, tratar-se-á de uma
má interpretação da(s) lei(s) por par-
tes dos funcionários belgas ou de um
simples problema de comunicação.

Tornar-se belga = perda da nacionalidade 
portuguesa?... Não!!!

Pedro Rupio
Conselheiro das Comunidades
e lusoeleito

belgica@lusojornal.com

Crónica de opinião

Nos stands de automóveis elogiam-se
as capacidades dos ditos quando se
procura cativar a atenção dos presu-
míveis compradores. Das capacidades
mais realçadas, elogia-se a veloci-
dade/rapidez com se atinge os 100
km/h. De facto, é deveras impressio-
nante os 6/7 segundos que se leva a
atingir tal velocidade!
Poder-se-ia catapultar esta imagem de
se atingir esta alta velocidade para se
deduzir quão veloz foi a queda para
a... crise.
Passou-se da abundância ao zero ab-
soluto. Quem diria!
Mas, se de facto existiram fatores exó-
genos que contribuíram para esta si-
tuação, (lembramo-nos da crise do
sub-prime nos EUA e em especial da
insolvência do banco Lehman Brot-
hers), há porém fatores endógenos

que deveriam/devem ser escalpeliza-
dos, estudados e debatidos por quem
de direito para evitar que situações
destas se voltem a repetir.
No seu livro “O Continente Perdido”,
o britânico Gavi Hewitt (que tivemos
o prazer de conhecer recentemente)
debruça-se sobre a crise que assolou
a Europa e em especial sobre os paí-
ses que foram confrontados com esta,
diríamos, tragédia.
Para Herman Van Rompuy (Presi-
dente do Conselho Europeu) citado no
livro, “a crise é fruto de um delírio e
não apenas da ganância do sistema
bancário que a desencadeou. O euro
tornou-se em pouco tempo uma
moeda forte, mas foi em boa verdade,
uma espécie de comprimido para dor-
mir, uma espécie de droga”.
De facto, um delírio!

Delírio, é como se pode qualificar a
construção de 24 novos aeroportos re-
gionais construídos e às moscas em
Espanha. Há quem tenha construído
estádios de futebol que se encontram
na mesma situação.
Delírio, foi terem-se construído mi-
lhões de casas e apartamentos em Es-
panha e que só em 2006
representavam mais do que toda a
construção similar ocorrida na Alema-
nha, França, Reino Unido e Itália: pe-
quenas novas cidades construídas de
raiz completamente vazias como foi
demonstrado recentemente pela
RTBF.
Delírio, foi terem-se construído em 10
anos na Irlanda 553 mil casas, das
quais perto de 300 mil ficaram vazias.
Também me parece ter visto algo si-
milar num país do sul da Europa.

Delírio, foi ter-se constatado que a
Grécia (durante os primeiros dez anos
do euro) se tenha tornado o maior
comprador por habitante, de automó-
veis Porsche Cayenne a 60.000 euros
cada.
Delírio, foi ter-se constatado num
bairro chique de Atenas (Grécia) a
existência de milhares de piscinas
quando havia somente registo de
324.
Delírio, foi um certo país ter cons-
truído autoestradas sem custo para o
utilizador: se de facto estas foram co-
financiadas por fundos europeus
quem pagava o resto? E a manuten-
ção destas estruturas e das pontes e
viadutos que contêm?
Delírio, é muitos exigirem a igualdade
para colherem todos os benefícios do
Estado Social Europeu para o qual

nunca contribuíram.
Delírio, é eventualmente os Portugue-
ses esquecerem tudo o que devem à
Europa.
Poder-se-ia continuar com mais delí-
rios até um nunca mais acabar. Mas,
procuramos com estes poucos exem-
plos (delírios) dar alguns contributos
para a compreensão da crise. Parece
que nos equivocamos todos quando
tudo ou quase nos foi permitido:
“compre a casa dos seus sonhos”, “vá
de férias este ano e comece a pagar
no próximo”, etc., etc.
Preservar e transmitir aquilo que
achamos decente, é, aliás, um ins-
tinto humano básico.
No “Livro da Sabedoria” proclama-se
que o “principio da sabedoria é o sin-
cero desejo de ser instruído por ela, e
desejar instruir-se é, já amá-la”.

O Delírio e a Crise ou a Crise e o Delírio

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

belgica@lusojornal.com

PUB

Há exatamente 9 anos, no Parc du
Cinquantenaire, em Bruxelas, foi
apresentado pela primeira vez, a pri-
meira edição do LusoJornal Bélgica.
Foi uma novidade e uma surpresa
para muitos.

Ainda cá estamos. Mês após mês,
vamos procurando notícias que temos
partilhado com os nossos leitores. Em
geral são notícias que mais ninguém
dá: nem os nossos colegas da comu-
nicação social em Portugal, nem os
nossos colegas da comunicação social
na Bélgica. É esta a nossa especifici-
dade: falar daquilo que os outros não
falam.
Continuamos com o mesmo sonho
que tínhamos no primeiro dia: fazer
melhor na próxima edição. Sabemos
que temos margem para crescer, para
fazer melhor. Empenhamo-nos.
Paulo Carvalho junta-se a mim para
agradecer não apenas aos nossos
clientes, mas também – e sobretudo
– aos nossos leitores.
Damos encontro daqui por um ano.
Para festejar o 10° aniversário.

Carlos Pereira
Diretor do LusoJornal

O LusoJornal tem 9 anos
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A Secretária Regional da Cultura, Tu-
rismo e Transportes, Conceição Estu-
dante, também tem o pelouro das
Comunidades madeirenses. Numa
entrevista ao LusoJornal confessou
que há núcleos de Madeirenses espal-
hados pela Europa “que mantêm
sempre uma relação forte com a Ma-
deira e promovem a nossa região onde
quer que estejam”.
“Nas Comunidades que tenho encon-
trado constatámos muitas vezes que
há gerações mais jovens implicadas e
os jovens continuam com o entu-
siasmo dos pais”.
Interrogada sobre o facto do Governo,
de uma maneira geral, ter estado a
desligar-se dos Portugueses que
moram fora, fechando Consulados ou
reduzindo o número de professores,
Conceição Estudante, afirmou que
“os Governos regionais não têm com-
petência na área dos negócios estran-
geiros nem na área consular. O que
temos procurado fazer através do
nosso Centro das comunidades ma-
deirenses é pressionar no sentido de
fazer com que alguns postos não fos-
sem encerrados, dado o número de
pessoas que essas Comunidades re-
presentavam, mas não é uma compe-
tência própria”. Afirmou no entanto
que acompanha a situação. “Temos

as nossas antenas, os nossos Consel-
heiros das Comunidades Madei-
renses, com os quais há um contacto
pessoal em permanência, que na

maioria são pessoas que vão de férias
à Madeira com frequência e com as
novas formas de comunicar torna-se
tudo mais fácil”.

José Gonçalves, residente na Bélgica
é um desses Conselheiros das Comu-
nidades Madeirenses e também inte-
gra, em representação dos
Madeirenses, o Conselho das Comu-
nidades Portuguesas. “É alguém com
quem mantemos uma relação de
muita proximidade”, disse ao Luso-
Jornal Conceição Estudante.
A Secretária Regional tem sobretudo
estado em contacto com as Comuni-
dades Madeirenses na Venezuela e na
África do Sul, países onde residem
fortes Comunidades de Madeirenses.
“Há um denominador comum entre
todas as Comunidades. Eu diria que
há um cordão umbilical com que
todos os emigrantes ficam ligados ao
seu país. Acho que no estrangeiro, a
identidade portuguesa vive-se de uma
forma muito mais intensamente. Em
Portugal somos todos Portugueses,
não temos que demonstrar nada a
ninguém”.
Um dos outros domínios da atividade
da Secretária Regional é o turismo.
Acontece que o turismo europeu tem
aumentado muito na Madeira, “fruto
de um esforço que se vem fazendo há
décadas, mas que começou a ter re-
sultados positivos desde que as com-
panhias aéreas passaram a propor
voos diretos e regulares de vários
países”.
“O grau de satisfação dos clientes é

elevado. No que diz respeito à ilha da
Madeira, é necessário que a procura
continue a aumentar, desde que au-
mente, nós temos produtos que per-
mitem uma maior ocupação das
nossas camas hoteleiras” explica
Conceição Estudante. “Há um setor
importante, o dos seniores que são os
que mais viajam durante o inverno.
Porque a Madeira como destino de in-
verno corresponde em termos de
clima e de produto às expectativas
que o cliente quer fazer. Temos even-
tos culturais muito atrativos, como a
Festa das Flores, o Festival do Atân-
tico, o Festival de Música, do Vinho,...
Este ano na Festa das Flores, uma das
línguas que mais se ouvia era o
francês. E contamos com a cumplici-
dade dos nossos lusodescendentes
para também contribuir para a sua di-
vulgação”.
A Secretária Regional considera que a
instabilidade na Tunísia e em Marro-
cos não influenciou o aumento de
idas para a Madeira. “O crescimento
da Madeira começou um pouco antes
da crise no Norte de África. Pode ter
havido alguns casos, mas aqueles que
faziam opção por férias de verão e por
férias de praia não foram os clientes
que chegaram à Madeira. Porque a
Madeira não é um destino de praia só
por si, é um cliente que procura outro
tipo de atividades”.

Conceição Estudante fala das Comunidades de
Madeirenses na Europa

Secretária Regional da Madeira

Por Carlos Pereira

Secretária Regional Conceição Estudante
LusoJornal / Carlos Pereira
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Emigrantes queixam-se de pior atendimento nos Consulados
Representantes dos emigrantes portu-
gueses queixam-se que o atendimento
nos Consulados tem vindo a piorar, re-
gistando-se tempos de espera eleva-
dos, devido à saída de funcionários,
apesar de as Comunidades estarem a
aumentar. “Para quem está fora, o
Consulado é a entidade que nos faz
aproximar ao país e isto emperra”,
disse à Lusa Fernando Gomes, Presi-
dente do Conselho das Comunidades
Portuguesas (CCP), para quem “com
o atual Governo, as coisas só têm pio-
rado, nitidamente”.
Regista-se uma “maior saída de Por-
tugueses para o exterior” e a “quali-
dade do serviço decaiu”, afirmou.
No Luxemburgo, onde as dificuldades
no atendimento consular já motiva-
ram manifestações, o Conselheiro
Eduardo Dias afirma que “o Consu-
lado está fechado e só funciona por
marcação”.
“A situação é difícil. A população re-
sidente aumenta todos os dias, mas o
número de funcionários diminui. Ob-
viamente, isto não resulta, não é pre-
ciso nenhuma inteligência para
compreender isto”, criticou.
O Conselheiro da Comunidade portu-
guesa no Luxemburgo considera que,
em vez de resolver, o Consulado cria
mais problemas aos emigrantes. “Só
acontecerá uma melhoria da situação
quando existir um Governo que trans-
forme em ações as palavras de que os
cinco milhões de Portugueses que
vivem fora de Portugal têm de ser tra-
tados da mesma forma que os Portu-
gueses que vivem no país. É mentira
que sejam tratados da mesma forma”,
lamentou.
Em Paris, o atendimento já funcionou
bem, mas degradou-se com a saída
de mais de 30 trabalhadores nos últi-
mos anos, considerou o Conselheiro
Parcídio Peixoto. Antes, com mais de
90 funcionários, o Consulado conse-
guiu eliminar as filas de espera, uma
realidade que entretanto regressou
para uma Comunidade que rondará as
600 mil pessoas, afirmou o represen-
tante dos emigrantes na capital fran-
cesa.
No Reino Unido, o Conselheiro Antó-
nio Cunha tem uma visão mais posi-
tiva, garantindo que o Consulado de
Londres, que ao longo de anos apre-
sentou problemas, funciona agora
muito melhor. O representante afirma
que o atual Cônsul Geral alargou os
horários de funcionamento e estabe-
leceu novas formas de funciona-
mento, como a marcação de
consultas pela internet, o que fez
“toda a diferença”.

Funcionários consulares 
dizem que o Governo querer
extinguir serviços
O Sindicato dos funcionários dos
Consulados considera que os postos
são hoje “fábricas de documentos” e
aponta a degradação das condições
de trabalho, acusando o Governo de
pretender “caminhar para o desapa-
recimento dos serviços” prestados às
Comunidades no estrangeiro.
Questionado pela Lusa sobre o pano-
rama geral do atendimento prestado
pelo Estado aos emigrantes portu-
gueses, Jorge Veludo, Secretário-geral

do Sindicato dos Trabalhadores
Consulares e Missões Diplomáticas
(STCDE), traça um cenário negro: “Há
áreas pouco ou nada atendidas, a
área de jurisdição de muitos postos
é superior à superfície de Portugal
continental, há uma progressiva im-
possibilidade objetiva de chegar a
todo o lado”.
O Sindicato acusa o Governo de ter
uma política global “orientada para a
receita” e de tudo ser “medido pela
rentabilidade”. Nos Consulados, “a si-
tuação atual é de rutura, com os pos-
tos transformados em ‘fábricas’ de
documentos”, disse Jorge Veludo.
Segundo o responsável, tem sido pri-
vilegiada “a emissão de documentos”,
e em particular do Passaporte e do
Cartão do cidadão, “com prejuízo de
todo o tipo de apoio e de acompanha-
mento na área jurídica ou social”.
A falta de funcionários é um dos prin-
cipais problemas referidos pelo diri-
gente sindical: aos que se reformam,
somam-se os que saem por rescisão
de mútuo acordo e os que “se despe-
d e m
pura e
simples-
mente ,
c an s a -
dos dos
c o r t e s
salariais
c e g o s ,
dos en-
o r m e s
aumen-
tos de
impostos
e contri-
buições
para a
segurança social e do aumento da
carga horária”.
Por outro lado, “os recrutamentos são
manifestamente insuficientes” e “em
grande medida, as substituições
fazem-se com recursos a sistemas pa-
ralelos”, como ‘call centers’ ou em-
presas de prestação de serviços, com
“pessoal sem subordinação hierár-
quica aos responsáveis nos postos,
mas com acesso total a informações
pessoais dos utentes”.
Mesmo as “propaladas Permanências
consulares” - deslocação de funcioná-
rios a locais onde não existem Consu-
lados -, “se bem que permitem ir a
locais onde não havia serviços, ou
deixou de haver, significam sempre a
perda de muitas horas de trabalho em
deslocações, uma prestação de ser-
viço pontual e uma negativa diminui-
ção da capacidade de resposta dos
serviços a que pertencem os trabalha-
dores deslocados”.
O resultado, conclui Jorge Veludo, é
que os utentes têm de esperar mais
tempo, ficam impacientes e as rela-
ções com os funcionários saem preju-
dicadas, existindo mesmo casos de
agressões físicas. Por outro lado, “o
serviço prestado é de pior qualidade”
e verificam-se “mais erros e lacunas
e um sentimento generalizado de frus-
tração”, mencionou.

Esquerda critica falta de 
resposta aos emigrantes
Os Partidos da Oposição acusam o

Governo de incapacidade para respon-
der às necessidades dos Emigrantes
portugueses, enquanto a Maioria ar-
gumenta que hoje os Consulados che-
gam a mais gente, apesar da falta de
recursos humanos e das restrições or-
çamentais. “Atualmente, a resposta
do Estado aos Emigrantes é muito es-
cassa. A situação dos Consulados é
verdadeiramente asfixiante”, disse à
Lusa o Deputado socialista Paulo
Pisco.
O número de funcionários “tem sido
reduzido de forma drástica” e ob-
serva-se ainda uma “degradação sa-
larial”, numa altura em que aumenta
o trabalho devido à “subida acen-
tuada dos Portugueses que emigra-
ram”, alertou.
Paulo Pisco reconheceu que as Per-
manências consulares que o Governo
instituiu “têm a sua utilidade”, mas
considerou que “têm vindo a masca-
rar a situação completamente inacei-
tável dos Portugueses que não
conseguem resolver as suas necessi-
dades na obtenção de documentos”.

“Mais uma vez, regressa aquela misé-
ria que houve noutros tempos, em que
as pessoas eram obrigadas a levantar-
se muito cedo, perdem dias de tra-
balho e sem terem a certeza de
conseguirem resolver o problema”, fa-
zendo filas à porta dos Consulados, o
que dá uma “péssima imagem para o
Estado português e para a Comuni-
dade”, criticou o deputado do PS, que
relatou ainda casos de trabalhadores
consulares sujeitos a ameaças verbais
e físicas.
Para o Comunista João Ramos, “o Go-
verno tem vindo a afastar o Estado dos
cidadãos das Comunidades”. “Houve
uma redução grande do número de
serviços consulares” e os postos têm
“carências graves de pessoal” e “mui-
tas vezes não têm capacidade de dar
resposta”, quando “deveriam estar
preparados para a avalanche” da Emi-
gração, apontou o Deputado do PCP.
João Ramos condenou a postura do
Ministério dos Negócios Estrangeiros:
“Não pode passar o tempo a valorizar
as Comunidades pelas remessas que
envia para Portugal e depois no
concreto faz muito pouco em termos
de resposta e de proximidade”.
A Deputada do Bloco de Esquerda
Helena Pinto considera que “o pro-
blema da rede consular e dos serviços
que prestam aos nossos Emigrantes já
vem de trás, da reforma consular que
foi feita e que tem sido agravada,
contrariamente àquilo que o PSD
dizia quando era Oposição”. A Blo-

quista considera que falta ao Governo
uma visão sobre as novas rotas e tipos
de emigração, alertando que a par dos
jovens qualificados que saem do país,
continuam a sair muitos Portugueses
“às cegas” e que são vítimas de situa-
ções “de quase escravatura”.
Pela Maioria, o Deputado Carlos Gon-
çalves (PSD) admitiu a existência de
um problema de recursos humanos,
pelo qual responsabilizou o anterior
Executivo, do PS. “Fui o último mem-
bro do Governo a lançar um concurso
para admissão”, enquanto Secretário
de Estado das Comunidades, no Go-
verno de Pedro Santana Lopes, em
2004. Os governos socialistas lidera-
dos por José Sócrates não admitiram
pessoal para os Consulados, apesar de
muitos trabalhadores se aproximarem
da idade da reforma, criticou, sublin-
hando que o atual Governo está impe-
dido de fazer despesas na área do
Estado, devido “à situação económica
que herdou”.
“É evidente que nós necessitamos
que o Ministério dos Negócios Estran-

geiros seja do-
tado de meios
para que possa
recrutar trabal-
h a d o r e s ,
porque com o
envelhecimento
de alguns, po-
demos arriscar
ter aqui e ali al-
guns problemas
de atendi-
mento”, defen-
deu.
No entanto,
Carlos Gon-
çalves desta-

cou que, com as Permanências
consulares, “a resposta do Estado
português e a aproximação das Co-
munidades ao país alteraram-se
completamente” e hoje “a cobertura
do atendimento consular, no plano
geográfico, não tem comparação
com o passado”.
“Aqui e ali pode haver aumento do vo-
lume de trabalho. Com este sistema
das Permanências consulares, nós
chegamos a mais gente, respondemos
a mais problemas e atendemos mais
dificuldades. Isso é muito positivo”,
sublinhou.

Permanências consulares 
atendem 40 mil emigrantes
As Permanências consulares, reali-
zadas em cerca de 130 cidades, de-
verão permitir atender 40 mil
emigrantes este ano, estimou o Se-
cretário de Estado das Comunidades
Portuguesas, José Cesário, que re-
conheceu problemas de falta de pes-
soal nos Consulados.

Em declarações à Lusa, o governante
afirmou que, com o aumento da Emi-
gração, as Comunidades portuguesas
assumem agora em alguns locais pro-
porções que antes não tinham e,
atualmente, “só é possível responder
a estas pessoas pelas Permanências”,
na Europa e fora.
Este modelo - que implica a desloca-
ção, por um determinado período, de
funcionários dos Consulados a locais
onde estes serviços não existem -, já
funciona em mais de 130 cidades e
a meta do Governo é chegar às 150,
mas as futuras estruturas crescerão
agora “a um ritmo mais ligeiro”, disse.
No ano passado, foram atendidas nas
Permanências consulares perto de 25
mil emigrantes, mas este ano o nú-
mero deverá aumentar para 40 mil,
estimou José Cesário, que revelou que
“a rentabilidade dos funcionários nas
Permanências consulares é três vezes
superior à que se verifica nos Consu-
lados”.
“Com as Permanências consulares,
há muitíssimos mais Portugueses com
atendimento”, sublinhou o Secretário
de Estado.
Questionado sobre críticas sobre inca-
pacidade de resposta dos Consulados
às necessidades dos Emigrantes, no-
meadamente devido à falta de pessoal
nos Postos, José Cesário reconheceu
a existência de “alguns problemas
pontuais que limitam a capacidade
normal de atendimento”. Problemas
que, acrescentou, “têm obrigado a
tomar algumas medidas, algumas já
concretizadas ou em vias de serem
concretizadas”.
Uma das soluções por que o Governo
tem optado, a par das Permanências,
é a contratação de serviços de ‘call
center’, para “reduzir uma parte do
trabalho dos funcionários e transferi-
lo para empresas que colaboram em
áreas em que não há riscos e que não
está em causa o uso de dados sigilo-
sos”, disse, garantindo que esta opção
“não aumenta os custos e permite
uma utilização diferente dos recursos
humanos”.
Sobre a contratação de trabalhadores,
José Cesário mencionou que no ano
passado entraram 62 funcionários
para a rede consular e que este ano
ainda não houve contratações,
acrescentando: “Estamos a analisar
isso no contexto do Governo. É ne-
cessária uma autorização do Minis-
tério das Finanças para admitir
funcionários da administração pú-
blica”.
O responsável rejeitou que esteja a
haver maior concentração e serviços
nos Consulados, como tem sido cri-
ticado. “A rede não está a encolher.
Está a alargar através das Perma-
nências consulares”, sustentou.

Criticas da Oposição, do Sindicato dos Trabalhadores e dos Conselheiros das Comunidades

le 19 juin 2014
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José Cesário reconheceu a existência de
“alguns problemas pontuais que limitam a
capacidade normal de atendimento”. Pro-
blemas que “têm obrigado a tomar algumas
medidas, algumas já concretizadas ou em
vias de serem concretizadas”.
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Como já é costume, o Presidente da
República procedeu à imposição de
condecorações a um conjunto de
personalidades e instituições na
Sessão solene comemorativa do Dia
de Portugal, de Camões e das Co-
munidades Portuguesas, que se
realizou este ano no Teatro Munici-
pal da Guarda. Mas para além das
imposições entregues no dia 10 de
junho, Cavaco Silva divulgou uma
lista de 30 personalidades portu-
guesas residentes no estrangeiro
que vão ser condecoradas nos próxi-
mos meses, entre as quais está
Paulo Carvalho, o Diretor-Adjunto
do LusoJornal na Bélgica, também
Presidente da Associação dos Em-
presários Portugueses no país
(AEPB).
Paulo Carvalho vai ser condecorado
com o título de Comendador da
Ordem do Infante D. Henrique. “Ex-
cecionalmente os cidadãos no es-
trangeiro vão receber as insígnias na
Embaixada, de modo que devo ser
brevemente contactado pelos servi-
ços da Embaixada para receber a
medalha, mas ainda não sei quando
exatamente”, explica ao LusoJornal.
Foi uma semana antes que ficou a

saber da notícia por telefone. “Fi-
quei obviamente muito contente”.
Não obstante ter sido uma notícia
inesperada, Paulo Carvalho admite

que já lhe tinham sugerido nos anos
anteriores proporem a sua candida-
tura, nomeadamente por conhecer
bem a Comunidade portuguesa.

“Por vezes encontrava-me em even-
tos ou reuniões onde regularmente
se falava nisso, mas julgava que não
era a minha vez, pois havia outras
pessoas que mereciam ser condeco-
radas”.
O novo Comendador, evocou a im-
portância destas insígnias honorífi-
cas. “É uma forma de reconhecer
o trabalho que as pessoas fazem
em prol da Comunidade e não só.
Uma espécie de incentivo para
continuarmos o nosso trabalho”,
concluiu.
Com 46 anos, Paulo Carvalho reside
em Bruxelas desde 1997. Fundou
em 2000 a empresa Portugalnet
Consulting, que alberga muitas das
empresas portuguesas na Bélgica
nas suas diferentes áreas. Cinco
anos depois cofundou o LusoJornal
na Bélgica, único jornal bilingue
mensal e em 2008 foi eleito Presi-
dente da AEPB.
Reconhecido igualmente pela orga-
nização de vários eventos como
‘Miss Portugal na Bélgica’, ‘Lusofo-
nia e o Mundo’, ou ainda ‘O Melhor
de Portugal’, sem esquecer o seu
empenho e dedicação em projetos
de solidariedade, Paulo Carvalho
mereceu claramente a condecora-
ção que vai receber brevemente.

Cavaco Silva atribuiu o grau de Comendador da
Ordem do Infante D. Henrique a Paulo Carvalho

No quadro do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades portuguesas

Nouveau site de
l’Ambassade du
Cap Vert

Sur le nouveau site de l’Ambassade
du Cap Vert, on y trouve les services
de l’Ambassade et les services
Consulaires. On trouve bien évidem-
ment des informations générales et
géographiques sur le pays.
Un espace y est dédié à la Commu-
nauté capverdienne en Belgique
avec différentes informations doua-
nières et les politiques du Gouverne-
ment.
Les actualités liées au Cap Vert et à
sa Communauté sont aussi disponi-
bles sur le site de l’Ambassade.
Avenue Jeanne 29
1050 Bruxelles
www.embcv.be

Portugal condenou
atentado no Museu
Judaico

O Governo português condenou o
atentado ocorrido no Museu Judaico,
em Bruxelas, que fez quatro mortos,
e manifestou a sua solidariedade
para com as autoridades e os belgas,
além da comunidade judaica. Num
comunicado divulgado pelo Ministé-
rio dos Negócios Estrangeiros, o exe-
cutivo “condena o atentado” e
“apresenta as suas sinceras condo-
lências às famílias das vítimas”.
“Neste momento de pesar, o Go-
verno português manifesta também
a sua profunda solidariedade para
com as autoridades e o povo belgas,
bem como para com a comunidade
judaica”, acrescentou a nota do Mi-
nistério de Rui Machete.

João Correa: un
acte «racisme et
intolérance»

Le réalisateur portugais habitant en
Belgique, João Correa, a présenté ses
«sincères condoléances aux familles
des victimes de l’attentat du Musée
Juif de Bruxelles, et à tous leurs
amis».
Le coréalisateur de «Le Consul de
Bordeaux» a considéré qu’il s’agit de
«meurtres intolérables dans un pays
libre et tolérant».
«De retour d’Amsterdam je suis cho-
qué par cet événement qui prouve
que la liberté de religion et d’expres-
sion ne sont pas un mot vain, mais
des droits durement acquis après
l’horreur subit en Europe au XXème
siècle. Les valeurs de l’Union Euro-
péenne doivent être préservés avec
force et détermination et les ennemis
de ces valeurs combattus avec déter-
mination».

em
síntese

Por Clara Teixeira

le 19 juin 2014

Foi no passado dia 29 de maio, que
Mário de Castro ofereceu um busto de
Eugénio Tavares à Embaixada de
Cabo Verde na Bélgica aquando da vi-
sita da Ministra das Comunidades,
Maria Fernanda Fernandes a Antuér-
pia.
Um busto em gesso com 55 cm de al-
tura, que representa o poeta e jorna-
lista caboverdiano (1867-1930)
Eugénio Tavares, foi a escolha de
Mário de Castro que se dedicou ulti-
mamente a fazer bustos sobre figuras
emblemáticas.
Eugénio Tavares foi a figura cimeira da
vida cultural, política e social de Cabo
Verde entre 1890 e 1930. Durante
essas 3 décadas, dominou em todas
as áreas a cultura do seu povo tendo
sido o seu maior interprete até aos
nossos dias. A sua vastíssima obra vai
da poesia à música, da retórica à fic-

ção, passando pelos ensaios.
“Eugénio Tavares dedicou-se imenso
à lusofonia, e é esse o meu objetivo,
poder dedicar em Bruxelas um dia à
lusofonia, para que os Belgas conhe-

çam melhor a riqueza lusófona”.
A Ministra das Comunidades veio ao
encontro da Comunidade cabover-
diana e das autoridades locais. “Apro-
veitámos a vinda da Ministra para

inaugurar o site oficial da Embaixada
de Cabo Verde e a entrega do busto
veio adornar este evento e é com or-
gulho que o temos aqui na Em-
baixada”, declara ao LusoJornal
Octávio Gomes, Conselheiro da Em-
baixada.
Já aposentado, o escultor dedica-se à
sua paixão. Vários bustos foram ofere-
cidos a outras Embaixadas, nomeada-
mente Almeida Garrett, Sá Carneiro,
Luís de Camões, e brevemente será o
de Aristides de Sousa Mendes, já des-
enhado. “Só falta ser modelado, mas
ainda não sei quando será feito. De-
pende das instituições ou das pessoas
e se têm verbas para investir em
bronze ou não. Eu faço isto por paixão
e gratuitamente, mas o bronze é
muito caro”, explica ao LusoJornal.
O escultor contactou recentemente a
Embaixada de Timor para saber quais
as personalidades mais interessantes
a reproduzir.

Busto de Eugénio Tavares para Cabo Verde
Por Clara Teixeira

A Ministra das Comunidades de Cabo
Verde, Fernanda Fernandes encon-
trou-se no dia 29 de maio com mem-
bros da Comunidade caboverdiana
residente em Antuérpia. Acompan-
hada pela Embaixadora Maria de
Jesus Veiga Miranda Mascarenhas, e
pelo Diretor Geral das Comunidades,
Francisco Carvalho, a Ministra apro-
veitou a oportunidade para trocar im-
pressões com membros da

Comunidade como forma de melhor
conhecer o grau de integração dos
mesmos na sociedade belga.
Nesta que foi a sua primeira visita à
Antuérpia, a governante aproveitou a
ocasião para lançar um repto à Comu-
nidade no sentido de se organizarem
em associações por considerar ser a
melhor forma de defender os seus in-
teresses perante as autoridades do
país de acolhimento, bem como de se

interessar e participar ativamente na
vida política da zona de residência.
Falou ainda da política do Governo de
Cabo Verde em matéria da emigração
e congratulou-se com a inauguração
do website da Embaixada de Cabo
Verde em Bruxelas, um instrumento
que considera “irá facilitar sobrema-
neira os contactos entre a Comuni-
dade e a Missão diplomática”.
A imigração caboverdiana na Bélgica

data dos anos 60. Trata-se de uma
Comunidade que se encontra bas-
tante dispersa por todo o território
belga, mas com maior concentração
na cidade de Antuérpia. Trata-se no
geral de uma Comunidade muito
prestativa, generosa e patriótica, que
não poupa esforços na realização de
eventos para ajudar caboverdianos em
dificuldade ou em prol da defesa e
promoção da imagem de Cabo Verde.

Ministra caboverdiana ao encontro da Comunidade

Escultor Mário Rodrigues de Castro entrega o busto
Portugalnet
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Paulo Pisco questiona o Governo sobre Ensino
O Deputado socialista Paulo Pisco
apresentou um Requerimento na As-
sembleia da República, sobre o En-
sino de Português no Estrangeiro,
questionando para tal o Ministro dos
Negócios Estrangeiros.
“Concluído o processo de renovação
das matrículas para o Ensino de Por-
tuguês no Estrangeiro (EPE) para o
ano letivo 2014/2015 e passados
três anos de governação da atual
maioria do PSD/CDS-PP, levantam-se
sérias dúvidas sobre o futuro desta
modalidade de ensino, tal como se
pode inferir da clara diminuição dos
números relativos a professores, cur-
sos e alunos.
Os números não deixam margem para
dúvidas e levantam muitas interroga-
ções: entre 2010 e 2014, o número
de professores caiu de 522 para 357
(menos 165) e os cursos caíram de

637 para 350 (menos 287), reve-
lando assim um claro desinvesti-
mento numa área central das
políticas públicas dirigidas às Comu-
nidades portuguesas.
A par desta realidade verifica-se uma
degradação das condições de traba-
lho dos professores e da aprendiza-
gem, uma vez que há muitos mais
níveis de ensino e de alunos por sala
de aula. Há também uma clara ten-
dência para a diminuição de alunos,
embora nunca se tenha chegado a
saber o número exato dos que fre-
quentam cursos, o que não é bom
sinal. E há também mais alunos ex-
cluídos por residirem em zonas de
menor concentração de portugueses.
Simultaneamente, a introdução da
propina veio gerar uma desigualdade
entre países onde o EPE é pago e ou-
tros onde é gratuito. Em alguns casos,

como acontece em França de forma
clara, verifica-se uma transferência
do ensino ministrado nas escolas para
associações da Comunidade, reti-
rando-o do lugar onde deve priorita-
riamente estar para o colocar onde a
propina pode ser paga, embora com
uma eventual perda da qualidade do
ensino.
Quanto ao ensino integrado, foi a pró-
pria Presidente do Camões, Instituto
da Cooperação e da Língua a assumir
o fracasso, quando antes era conside-
rado uma das máximas prioridades.
Isto significa que a introdução da Pro-
pina não trouxe melhoria para a qua-
lidade do ensino, tendo antes sido um
elemento de perturbação e distancia-
mento dos Portugueses relativamente
a um serviço público fundamental
para a ligação aos Portugueses resi-
dentes no estrangeiro e para a proje-

ção da Língua portuguesa como Lín-
gua global.
Pior do que isso, remete para uma in-
quietação associada ao facto de se
desconhecer a estratégia do Governo
para o Ensino de Português no Es-
trangeiro e mesmo sobre as condi-
ções para garantir a sua
continuidade.
Na medida em que a Língua Portu-
guesa é um ativo estratégico do país
e o seu ensino aos jovens portugueses
residentes no estrangeiro está consa-
grado na Constituição, numa altura
em que inclusivamente há mais pro-
cura de cursos devido ao aumento da
emigração, o enorme desinvestimento
sucessivo a que tem sido sujeito põe
em causa a relação entre Portugal e
as suas Comunidades, a promoção da
Língua como Língua de dimensão
global e a orientação constitucional

segundo a qual o Estado tem o dever
de “assegurar aos filhos dos emigran-
tes o ensino da Língua Portuguesa e
o acesso à cultura portuguesa” (Art.
74, alínea i)”.
Por todas estas razões, Paulo Pisco
questiona Ministro de Estado e dos
Negócios Estrangeiros: “Quais as re-
duções em número de professores,
cursos e alunos previstas para o pró-
ximo ano letivo no Ensino de Portu-
guês no Estrangeiro? Que modelo de
Ensino de Português no Estrangeiro
pretende implementar o Governo e
qual a estratégia para esta área? O
Governo vai continuar a dar prioridade
ao ensino integrado ou vai continuar
a promover o ensino nas associações?
Tendo em conta o desinvestimento
radical que tem sido feito no Ensino
de Português no Estrangeiro está ou
não em causa a sua continuidade?”

Em Requerimento apresentado na Assembleia da República

Presidente Cavaco Silva dirigiu mensagem às Comunidades
Portuguesas
Portugueses e Lusodescendentes,
Este ano, as Comemorações do dia 10
de junho têm lugar na cidade da
Guarda.
Cidade fortaleza e bastião da fronteira
portuguesa, a Guarda desempenhou,
desde os alvores da nacionalidade,
um papel fundamental na consolida-
ção da nossa independência e na pre-
servação da integridade do território
nacional. A cidade da Guarda é, por
isso, símbolo maior da vontade indo-
mável dos Portugueses de permane-
cerem um povo livre e independente.
O 10 de junho é o dia em que cele-
bramos Portugal, Camões e as Comu-
nidades Portuguesas. É também
neste dia que, com a grande família
dos Portugueses que vivem e trabal-
ham no estrangeiro, refletimos em
conjunto sobre o nosso passado
comum e os desafios que o futuro nos
reserva.
Dirijo-me, pois, muito calorosamente,

à Diáspora Portuguesa e aos Lusodes-
cendentes, àqueles que são nossos
embaixadores por excelência nos
países onde vivem e trabalham.
O vosso exemplo, a vossa determina-
ção e a forma como representam o
nosso País são motivo de orgulho e de
esperança para Portugal.
Este ano, celebramos os 40 anos do
25 de Abril. Aproveitei a data para
promover uma reflexão sobre o apro-
fundamento da cidadania democrá-
tica, a cultura do compromisso e a
importância do conhecimento e da
inovação para o desenvolvimento eco-
nómico e social do nosso país. Estes
são temas que convocam as aspira-
ções e os ideais mais profundos do 25
de Abril.
Os Portugueses que vivem e trabal-
ham no estrangeiro têm, também
eles, o dever cívico de projetar no fu-
turo as ambições desse Abril de 1974
e de manter vivo este legado da nossa

história coletiva.
Percorremos juntos um longo ca-
minho para construir um Portugal livre
e democrático, um país mais desen-
volvido, com padrões e expectativas
semelhantes às dos restantes Estados
da União Europeia.
Apesar do caminho que fizemos,
continuamos insatisfeitos. É saudável
que assim seja. É sinal de que não
nos resignamos, que ambicionamos
viver num país melhor. Num país que
atraia o regresso dos que partiram e
onde os nossos filhos e netos possam
usufruir de maiores níveis de bem-
estar.
Nas minhas visitas ao estrangeiro,
tenho encontrado Portugueses notá-
veis. Empreendedores, artistas, em-
presários, gestores e cientistas
altamente qualificados.
Visitei Comunidades de Portugueses
e Lusodescendentes com uma extra-
ordinária vitalidade, que gozam de

grande prestígio junto dos países de
acolhimento.
Milhares de Portugueses, apesar de
viverem longe, querem cultivar e re-
forçar os laços com a sua terra de ori-
gem.
Com elevado espírito de patriotismo,
as Comunidades portuguesas no es-
trangeiro têm-me transmitido, em
múltiplas ocasiões, o seu interesse em
contribuir para o desenvolvimento do
país.
É esse, precisamente, o apelo que vos
dirijo.
Neste dia, que é também vosso, para
todos e para as vossas famílias, os
meus votos de sucessos profissionais
e pessoais.
Bem hajam pelo muito que fazem
pelo nosso e vosso país. Portugal agra-
dece.

Aníbal Cavaco Silva
Presidente da República Portuguesa

No dia 10 de junho celebramos o Dia
de Portugal, de Camões e das Comu-
nidades Portuguesas.
Trata-se do nosso Dia Nacional em
que, recordamos o nosso grande poeta
Luís Vaz de Camões e homenageamos
igualmente as Comunidades portu-
guesas que se encontram um pouco
por todo o mundo.
É um dia de festa, de reencontro e de
reflexão sobre o nosso passado histó-
rico, os desafios do nosso presente e
os caminhos que desejamos percorrer
no futuro. Entre a nossa Diáspora, é o
dia em que celebramos com as Co-
munidades de acolhimento e em que

evocamos o sucesso de muitos de nós
que ajudam a engrandecer o nome de
Portugal.
Celebramos a história, a Língua e os
êxitos do país, os desafios vencidos,
os obstáculos superados, os proble-
mas que resolvemos…
Mas, neste dia, também olhamos para
as nossas dificuldades, para as ques-
tões que ainda não conseguimos ul-
trapassar, para os que sofrem, em
Portugal ou no estrangeiro, para as fa-
mílias divididas pela necessidade da
emigração, para as crianças que se
esforçam para se adaptarem a novos
ambientes escolares, para aquelas

que sentem a pobreza ou o desem-
prego.
A todos, os que experimentam o su-
cesso e os que vivem dificuldades, di-
rijo uma saudação muito amiga.
A todos dou a certeza do nosso total
empenhamento e disponibilidade
para lutarmos e resolvermos os pro-
blemas que nos limitam.
A todos quero transmitir uma palavra
de confiança nos resultados do
enorme esforço colectivo que a Nação
Portuguesa está a realizar para garan-
tir um futuro melhor. Essa confiança
é o maior fator de esperança no fu-
turo.

Os resultados já obtidos dão-nos ra-
zões para estarmos confiantes, e ob-
rigam-nos a não baixar os braços
nesta autêntica epopeia de salvação
nacional em que as nossas Comuni-
dades têm sabido desempenhar um
papel ímpar de solidariedade e ajuda
ao desenvolvimento do nosso país.
A todos os membros das nossas Co-
munidades agradeço o fantástico con-
tributo para o nosso país.
O aumento das remessas financeiras,
os investimentos realizados, a divul-
gação da nossa imagem e dos nossos
produtos, o apoio à atividade turística.
A proximidade entre todos nós, Portu-

gueses, residentes em Portugal ou no
exterior, é um dos maiores desafios
que temos pela frente. Por isso, con-
tinuaremos a lutar para alcançarmos
objetivos em torno do aumento da
participação cívica e política, da liga-
ção com os lusodescendentes, da
criação de novas redes de protagonis-
tas das diversas Comunidades, da
aproximação das estruturas do Estado
a cada Comunidade e da valorização
da Língua Portuguesa.
Temos a certeza que com a unidade e
o envolvimento de todos teremos su-
cesso e Portugal será bem melhor no
futuro.

Mensagem do Secretário de Estado das Comunidades
Portuguesas

José Cesário
Secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas

belgica@lusojornal.com

Por ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas
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O LusoJornal entrevistou a Coordena-
dora do Ensino na Bélgica, Carina
Gaspar, e quis saber com mais de-
talhes como se passou o ano letivo e
como decorre o ensino da língua por-
tuguesa na Bélgica.
Carina Gaspar chegou à Bélgica em
setembro de 2012, altura em que as-
sumiu as suas funções e é natural de
Casegas, no concelho da Covilhã.

LusoJornal: Qual é o balanço deste
ano letivo que está a terminar?
Carina Gaspar: Não querendo ser
pretensiosa, correu tudo muito bem.
Os nossos alunos participaram em
vários projetos diferentes, entre
dança, teatro, música…. O intuito foi
sempre o mesmo: motivar as nossas
crianças e jovens para a leitura e para
a escrita de uma forma menos for-
mal. Foram possíveis vários contac-
tos com escritores e contadores de
‘estórias’, em parceria com associa-
ções portuguesas, livraria Orfeu e
Centro de Língua - Camões. Os vários
projetos foram apresentados desde
final de abril, com uma coreografia e
exposição “25 de abril - O antes e o
depois”. A primeira apresentação foi
feita na APEB, mas repetiu-se nou-
tras associações e entidades que as-
sinalaram a efeméride. Destaque
para o atelier “Língua Portuguesa
através das Artes”, que consistiu na
gravação de um CD, com músicas
populares portuguesas e poemas de
autores portugueses. Uma parte
deste projeto foi apresentada no dia
6 de junho, no âmbito das comemo-
rações do 10 de junho, na Em-
baixada de Portugal, enquadrada no
espetáculo de dança e teatro “Ofe-
linha meu amor”. Este espetáculo foi
criado pela professora de dança He-
lena Azevedo e encenado por alunos
dos níveis B1 ao C1. Noutras escolas
foram apresentados outros projetos,
relacionados com a nossa cultura,
para apresentação direcionada mais
para o público belga (José Saramago,
Paula Rego, “barco rabelo” e ligação
com o vinho do Porto, doces típi-
cos….)

LusoJornal: Quantos professores en-
sinam hoje na Bélgica e como são
contratados?
Carina Gaspar: Temos 6 professores
contratados em comissão de serviço
pelo Camões - Instituto da Coopera-
ção e da Língua, com renovação de
contrato bienal, até um limite de 6
anos.

LusoJornal: Que tipo de alunos fre-
quentaram o ensino do português?
São mais Portugueses ou Belgas?
Carina Gaspar: A grande maioria são
lusodescendentes e oriundos dos PA-
LOP’s, com a exceção dos cursos
OLC - Ouverture aux Langues et Cul-
tures (89 alunos), estes, mais dire-
cionados para a cultura portuguesa,
de forma a motivá-los à aprendiza-
gem da língua, em que temos cerca
de 20 nacionalidades diferentes.
Este tipo de ensino faz parte do cur-
rículo escolar belga.

LusoJornal: Os Belgas mostram inte-
resse pelo ensino do português?

Carina Gaspar: Sim, cada vez mais.
Infelizmente, devido à conjuntura
económica, nem sempre é possível

dar resposta às necessidades.

LusoJornal: Como tem evoluído o en-

sino do português na Bélgica?
Carina Gaspar: Como só estou em
Bruxelas há cerca de dois anos, re-

firo-me só ao aumento de cerca de
100 alunos relativamente ao ano le-
tivo pretérito.

LusoJornal: Há barreiras belgas ao
ensino do português?
Carina Gaspar: A Comunidade portu-
guesa na Bélgica está muito dis-
persa, tendo a maioria dos cursos de
funcionar em horário pós-escolar.
Esta é uma das principais barreiras,
acentuando-se o facto de que para
abrir um curso existe o requisito mí-
nimo de 12 alunos. Numa mesma
escola, nem sempre conseguimos
uma turma com o mesmo nível de
língua, e por vezes perdemos um
curso por falta de 3 ou 4 alunos.
Tudo seria mais fácil se as escolas
comunais acolhessem alunos oriun-
dos de outras escolas e de outras co-
munas. Infelizmente, por autonomia
das próprias, tal não é possível. A
médio prazo, o meu esforço dirige-se
no sentido de tentar colocar o por-
tuguês como língua de opção no cur-
rículo escolar belga. Após ter
realizado alguns contactos, a res-
posta é sempre a mesma: “Apesar do
português ser uma língua de valor,
terá de ser o Ministério a promulgar
uma lei que a institua como língua
de opção”.

LusoJornal: As inscrições para o
próximo ano quando começam?
Carina Gaspar: As inscrições foram-
se realizando ao longo do ano letivo
através dos professores ou do Serviço
de ensino da Embaixada de Portugal.
Para os cursos paralelos as inscrições
realizaram-se online, diretamente no
site do Camões, foi paga a respetiva
Propina, durante o mês de abril. De
qualquer forma os alunos recém-che-
gados poderão sempre inscrever-se
no início do próximo ano letivo.
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Balanço positivo do ano escolar
Coordenadora do ensino de Português na Bélgica

Por Clara Teixeira

Onde aprender português?
No ensino integrado há 46 turmas na Bélgica com 707 alunos. No ensino paralelo há 4 turmas com 51 alunos.
18 Escolas tem cursos integrados de português: Institut des Filles de Marie, Centre Scolaire des Etangs, Ecole les Quatre
Saisons n°4, Ecole Peter Pan, Institut Saint Jean-Baptiste de la Salle, Ecole Notre Dame de la Bonne Garde, S.H.A.P.E,
Athénée Royal Victor Horta (Ensino Pré-Escolar e Básico), Athénnée Royal Victor Horta (Ensino Secundário), Ecole Ulens-
piegel, Ecole Sainte Marie, Ecole des Six-Jetons, Ecole Comunal (Braine-le-Château), Athénnée Royal (Arlon), Athénnée
Royal de Athus (Arlon), Ecole ½, Ecole de la Buanderie e Ecole Saint-Vincent.
2 Escolas têm cursos paralelos: Ecole Parc Malou e Siso II Marco Polo.

Atelier de língua na Embaixada de Portugal
Portugalnet
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Apesar das dificuldades de circulação
devido à reunião do G7, o salão da Li-
vraria Orfeu, 43 rue du Taciturne, em
Bruxelas, encheu-se de gente
aquando do lançamento do livro de
Helena Cabeçadas, na passada
quarta feira, dia 4 de junho ao fim da
tarde.
À medida que entravam, os que
conheciam a “Lena” desde os anos
60 caíram-lhe nos braços e festeja-
ram a passagem pela Orfeu para
apresentar o seu livro, editado em Lis-
boa na Chiado Editora, em fevereiro
deste ano.
Não foi sem dificuldade que o anfi-
trião, Joaquim Pinto da Silva, conse-
guiu convencer o público, rodeando
calorosamente Helena Cabeçadas, a
se sentar para dar início à sessão li-
terária.
Dando as boas vindas a todos, Joa-
quim Pinto da Silva falou do percurso
pessoal e Académico da autora e do
seu talento literário, bem como de
Jorge Tavares da Silva, a quem in-
cumbiu a apresentação da escritora e
do objeto do serão: “Bruxelas, Cidade
de Exílios”.
Tomando a palavra, Jorge Tavares da
Silva, velho amigo da escritora, es-
quissou os tempos dos primórdios da
emigração política em Bruxelas, o
papel por ela desempenhado, des-
ignadamente no seio do núcleo
constituinte da APEB (Associação
dos Portugueses Emigrados na Bél-

gica) e do SEEPE (Secretariado dos
Estudantes Portugueses no Estran-
geiro), saudando também os ex-refu-
giados políticos presentes, muito
numerosos e atentos.
O diálogo entre a escritora e Jorge Ta-
vares da Silva foi, durante mais de
uma hora, a ocasião brilhante para

Helena Cabeçadas dar ao público a
dimensão emocional da sua vivência
política e social, as razões da génese
do livro e o acolhimento generoso de
que foi alvo nesta terra, que acabou
por qualificar de “meu outro país”.
“A Lena Cabeçadas, amiga de longa
data, que conheci já em Bruxelas em

1967, tinha ela 20 anos, era a pri-
meira exilada política na Bélgica. Es-
tava na ULB, onde se formou na
Faculdade de Ciências Sociais e fez
uma pós graduação em Psicossocio-
logia do trabalho. Militante antifas-
cista muito jovem ainda no liceu,
viveu aqui de 1964 a 1974, data em

que regressou a Portugal” disse ao
LusoJornal Jorge Tavares da Silva.
“Do núcleo de refugiados políticos
dessa altura, todos ou quase todos na
ULB, tinham (e têm) a Lena em
grande estima. O humor, a integri-
dade e a firmeza das suas convicções,
bem como a discrição que sempre
manifestou, impunham respeito no
mundo masculino (para não dizer
machão) da esquerda portuguesa dos
anos sessenta. Passou o tempo e, fi-
nalmente, a Lena pegou na caneta e
registou no papel uma tranche de vie,
retrato socio-temporal dos dez anos
de estada, na que ainda não era a
Bruxelas Euro-Cosmopolita ho-
dierna”.
Do público, cativado e ansioso por se
dirigir à autora, brotaram então co-
mentários, felicitações e perguntas, a
que a autora respondeu com clareza
e simplicidade.
Joaquim Pinto da Silva, para concluir,
agradeceu a todos por estarem pre-
sentes e apresentou rapidamente o
programa literário e editorial da Orfeu,
enquanto livraria, tertúlia literária e
editora neste mês de fim de época.
Uma intensa sessão de dedicatórias
que Helena Cabeçadas efetuou com
o humor e a alegria que sempre a ca-
racterizaram, fechou definitivamente
a sessão e as portas da Orfeu naquele
dia.
O livro, “Bruxelas, Cidade de Exílios”,
está à venda na Orfeu, por 13 euros.

Lançamento do livro “Bruxelas, Cidade de Exílios”
Helena Cabeçadas na Livraria Orfeu

Apresentação do livro na Orfeu
DR
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Comemoração do 10 de Junho em Bruxelas

O Movimento Associativo, organi-
zado em torno da Federação das As-
sociações Portuguesas na Bélgica,
comemorou pela quinta vez conse-
cutiva o Dia de Portugal, de Camões
e das Comunidades Portuguesas.
Este evento realizou-se este ano no
Carrefour des Attelages no Bois de
la Cambre, 1000 Bruxelas, das
10h00 às 20h00, no passado dia 8
de junho, e contou com a participa-
ção de nove associações com a pre-
sença de milhares de compatriotas
e amigos que degustaram as espe-
cialidades portuguesas.
“Foi uma grande festa” dizem os
organizadores. O rancho folclórico
Raízes de Portugal da APEB e o
rancho folclórico de Emaús brinda-
ram os presentes com danças e
cantares da nossa terra, seguiu-se o

desfile das Marchas da APEB, mos-
trando o enraizamento popular
desta manifestação.
Como nos anos anteriores, o repre-
sentante da Embaixada de Portugal
na Bélgica esteve presente na festa,
visitou os stands, cumprimentou os
responsáveis associativos, agrade-
cendo a realização da Festa nacio-
nal portuguesa, dirigindo-se de
seguida à Comunidade portuguesa
saudando todos os presentes lem-
brando o grande poeta Camões e as
Comunidades na diáspora.
A festa continuou com a atuação do
conjunto BXL que preparou o am-
biente para a atuação do grupo Broa
de Mel que veio de Portugal e que
fez a alegria dos pequenos e gran-
des que foram à festa. O tempo aju-
dou e os stands de comes e bebes

funcionaram a pleno regime.
Também esteve presente a associa-
ção «Afectos e Letras» que deu a
conhecer os projetos que desen-
volve de apoio à Guiné Bissau, não
faltaram os pequenos vasos de
manjericos, as farturas para darem
à festa todo o colorido popular.
Iniciativas como esta só são possí-
veis com o apoio das entidades ofi-
ciais e de outras instituições. Por
isso, a organização agradeceu à
Embaixada de Portugal, à Caixa
Geral de Depósitos (escritório de
Bruxelas) que esteve presente na
festa com um stand próprio, à Delta
Cafés através do seu representante
na Bélgica que foi o fornecedor ofi-
cial de café no recinto no seu stand,
à Alimentar e à Samel Drinks que
abasteceram as associações com

bebidas e alimentação. Sempre
com produtos de Portugal.
Para satisfazer alguma curiosidade
jornalística, a FAPB recorda que
esta festa era inicialmente organi-
zada pela Embaixada de Portugal.
Tendo a FAPB assumido a sua rea-
lização pela primeira vez no ano de
2010, tendo a iniciativa sido feita
na Place Flagey. Mas, como o es-
paço cedido era exíguo, a FAPB pro-
curou outro local e a festa passou a
realizar-se em Saint Gilles, na Place
Van Meenen, nos anos 2011, 2012
e 2013. Como esta praça se situa
numa zona de forte densidade ha-
bitacional, a concentração naquele
local de inúmeros grelhadores cau-
sava alguns transtornos aos mora-
dores com os respetivos fumos,
cheiros e o barulho da música.

Então, a Comuna comunicou à Fe-
deração a impossibilidade de conti-
nuar a ceder aquele espaço para a
Festa.
Foi, assim, que a FAPB procurou
este “magnífico espaço” e solicitou
à Comuna de Bruxelas autorização
para realizar a Festa Nacional Por-
tuguesa, solicitação que foi aceite
e, assim, o Movimento Associativo
Português na Bélgica pode oferecer
à Comunidade portuguesa “condi-
ções excecionais” para a sua Festa
Nacional.
“Registamos a carinho manifestado
pela Comunidade portuguesa e
pelos amigos presentes neste
grande evento da Comunidade por-
tuguesa” disse ao LusoJornal Sérgio
Ribeiro, em representação da
FAPB.

Uma organização da Federação das associações portuguesas

Grupo folclórico Ribatejo promove Festa do Solstício de
Verão

O grupo etnográfico ‘O Ribatejo’
criado no início deste ano, vai festejar
este dia 21 de junho o ‘Solstice
d’été’, antes das férias do verão, no
Piano Fabriek, em Saint Gilles.
Fundado por dois Alentejanos, Carlos
Rosado e Vladimiro Casimiro assim
como uma Belga, Isabel Steger, ca-
sada com um Português, ‘O Ribatejo’
tem como objetivo promover os usos
e costumes da região do Ribatejo
assim como divulgar os jogos e can-
ções infantis. Um dos dirigentes do
grupo, Carlos Rosado, explicou que se
concentravam essencialmente sobre
a época de 1910-1930. “Temos pes-
quisado e feito recolha sobre essa al-
tura bem específica, procurando
respeitar os trajes com tecidos puros
sem nada e respeitando as músicas
cantadas na época pelo povo”, co-
meça por explicar.
O grupo já conta com cerca de 20
elementos, 6 pares e a tocata. Alguns
dos membros já faziam parte de outro
grupo ribatejano, e outros integraram
o grupo ‘Ribatejo’ aprendendo os pas-
sos desde zero. “Os trajes são confe-
cionados por uma costureira
ribatejana que também pertence ao
nosso grupo e que consegue fazer ré-

plicas dos trajes antigos”. Todavia o
tecido tornou-se cada vez mais difícil

de encontrar, nomeadamente em Por-
tugal, com o fecho de algumas fábri-

cas. “Já fomos a Portugal e a Paris
procurar tecidos, porque somos nós

que pagamos tudo”.
Se Carlos Rosado insiste no respeito
das tradições e das regras da época,
é para poder muito rapidamente ser
um grupo federado. “O nosso reper-
tório é originário do Ribatejo e as fi-
guras que representamos tanto os
trajes dos trabalhadores como dos do-
mingueiros também pertencem à
época do início do século XX. Os nos-
sos campinos usam por exemplo cal-
ças compridas com boca de sino, e
não como os campinos mais conhe-
cidos”.
Um primeiro semestre positivo para o
grupo Ribatejano, que muito rapida-
mente soube cativar crianças, jovens
e menos jovens, para promover a re-
gião do Ribatejo. “Eu não sou Riba-
tejano, e muitos dos elementos
também não são, mas como alguns já
estavam ligados à música e costumes
ribatejanos, então foi mais fácil con-
tinuar promovendo o Ribatejo”,
aponta ao LusoJornal.
O grupo fez a sua primeira apresen-
tação pública no dia da mulher, finais
de setembro duas datas já estão
agendadas no Piano Fabriek. No mês
de outubro, o grupo vai organizar o
seu Festival lusófono, com vários gru-
pos portugueses, nomeadamente de
França e do Luxemburgo.

Por Clara Teixeira

Alguns dos elementos do novo grupo de folclore
DR

Portugalnet Portugalnet



PUB



lusojornal.com

14 Eventos

Após o sucesso de 2013, os organi-
zadores da festa e feira “O Melhor de
Portugal” decidiram apostar numa
nova edição do evento. Com grande
participação internacional, visto a po-
pulação diversificada que temos o
privilégio de usufruir em Bruxelas, as
empresas que participaram no ano
transato ficaram motivadas a partici-
par numa nova edição.
Foi de facto um sucesso a todos os
níveis, tanto comercial como cultu-
ral. Os fornecedores, vindos direta-
mente de Portugal, tiveram uma
aceitação por parte do público que
ultrapassou as expectativas, os
contactos e a publicidade atingiram

os objetivos e tanto os participantes
como os organizadores ficaram
“imensamente satisfeitos” com o su-
cesso alcançado.
O evento do ano passado decorreu
durante dois dias, sem quaisquer
contratempos, e mesmo o tempo que
ameaçou as primeiras horas do
evento, quis colaborar substituindo a
chuva e o vento por dois dias de sol
e temperaturas amenas.
“Este evento foi pensado e conce-
bido com o intuito de se realizar
anualmente e com o objetivo princi-
pal de divulgar e apoiar as empresas
portuguesas nos seus contactos in-
ternacionais” disse ao LusoJornal o

principal organizador do evento,
Paulo Carvalho. A divulgação da
marca Portugal é cada vez mais um
objetivo da associação “Ponte”.
“Todos os organizadores estão orgul-
hosos e determinados de poder, com
esta iniciativa, promover os produtos
agroalimentares com melhor quali-
dade no nosso país” refere Paulo Car-
valho.
Este ano “O Melhor de Portugal”
estará de volta nos dias 28 e 29 de
junho, de novo no Parc du Cinquan-
tenaire, local de privilégio da cidade
de Bruxelas.
Muitos artistas residentes e vindos de
Portugal, um número cada vez maior

de produtores de Portugal participará
nesta edição de 2014. “Após o su-
cesso do ano passado, muitos outros
fornecedores contactaram os organi-
zadores mostrando o seu interesse
em participar neste projeto e por isso
pensamos que a afluência este ano
será ainda muito superior à de
2013” conclui Paulo Carvalho.
Mas para além dos stands com os ex-
positores, “O Melhor de Portugal”
também é um programa musical,
com um palco enorme, por onde pas-
sarão por exemplo Luís Manuel, Ruth
Marlène, Almas Gémeas e Toy. Mas
haverá também folclore e muitos
pontos de gastronomia.

O Melhor de Portugal está de novo em Bruxelas
Milhares de Portugueses são esperados este ano

le 19 juin 2014

Le Portugal invité
d’honneur de 
Magavino

Le Salon Megavino qui aura lieu au
mois d’octobre, aura cette année
comme invité d’honneur le Portugal.
Megavino est le salon de vins le plus
grand et important du Benelux.
40% d’entre les visiteurs profession-
nels de Megavino ont une activité
commerciale (“trade”), 43% sont
dans l’HoReCa tandis que 11% sont
détaillants, traiteurs, consultants, pu-
blic relations, journalistes, consul-
tants, etc. Megavino est donc
l’occasion rêvée pour établir des
contacts avec les véritables amou-
reux du vin.
C’est Paulo Tomaz, de la Fédération
HoReCa de Bruxelles, qui a proposé
le Portugal en tant qu’invité d’hon-
neur. Il estime que «ce salon est une
grande opportunité pour le Portugal
de pouvoir augmenter ses exporta-
tions très rapidement surtout vers le
Pays Bas, Luxembourg, Belgique et
aussi le nord de la France».
Le Portugal n’a plus besoin de faire
ses preuves, encore récemment, le
Portugal avait été le 2ème pays le
plus distingué par les prix du
Concours Mondial de Bruxelles, avec
16 grandes Médailles d’or. «Mais ce
sera une occasion supplémentaire de
promouvoir les vins portugais et par
conséquent augmenter les exporta-
tions».

Du 24 au 27 octobre 2014
à Brussels Expo.
Place de Belgique
1020 Bruxelles (Laeken)

em
síntese

PUBPUB

Par Clara Teixeira

Muita gente no evento do ano passado
Portugalnet
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Agenda

Dia 19 de junho, 18h00                       
Homenagem a Aristides de Sousa
Mendes no Convento dos Dominica-
nos - Communauté Saint Dominique,
avenue de la Renaissance 40, 1000
Bruxelles.

Dia 20 de junho, 19h30                       
O “Carrossel de Línguas Português-
Neerlandês: Fale a língua um do
outro” no Café Agora, Grote Kauwen-
berg 2, 2000 Antwerpen (uma rua
transversal da Paardenmarkt).

Dia 21 de junho, 18h00                      
Solstice d’Été, Hemergildo Ferreira e
Rancho Etnográfico “O Ribatejo”,
Piano Fabriek, rue du Fort 35, 1060
Saint Gilles.

Dia 21 de junho, 18h00                       
Présentation de l’œuvre «Sur la vie de
djouha!» na Livraria Orfeu, rue du Ta-
citurne 43, 1000 Bruxelles.

Dias 21 e 22 de junho                         
Grande Festa de São João, em frente
ao Bar Pessoa, Chaussée de Boon-
dael, 1050 Bruxelles.

Dias 28 e 29 de junho                          
Festa “O Melhor de Portugal”, consi-
derada a maior festa portuguesa da
Bélgica, com várias artistas vindos di-
retamente de Portugal, Parc du Cin-
quantenaire.

Dia 30 de junho, 18h00                       
Encontro na Orfeu com estudantes
(15) de português de Gand, Livraria
Orfeu, rue du Taciturne 43, 1000
Bruxelles.

Dia 10 de julho, 18h30                       
Mais uma conferência da série Portu-
gal e o Mar, na Livraria Orfeu, rue du
Taciturne 43, 1000 Bruxelles.

Anedotas

O marido ao despedir-se da esposa: -
Querida, enquanto eu estiver em via-
gem, como queres que te mande no-
tícias? Por telefone, telegrama ou fax? 
- De preferência, por transferência
bancária.

Explique lá como conseguiu arrombar
o cofre - diz o juiz ao réu. Não vale a
pena, Sr. Dr. Juiz. O senhor nunca
seria capaz de fazer o mesmo - res-
ponder o réu.

Qual é diferença entre um camelo e o
Manuel? Um camelo pode trabalha
trabalhar vários dias sem beber, o Ma-
nuel pode beber vários dias sem tra-
balhar.

Má notícia: Um dos nossos políticos
apanhou a febre afetosa. Boa notícia:
Vai ser preciso abater toda a manada!
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SOPA DE LETRAS

Descubra as palavras Sentimentos

6

Nível : Fácil

Amar
Detestar
Gostar
Odiar
Sentimento

Inveja
Emoções
Ciúmes
Causar
Coração

Apreciar
Ferir
Suportar
Enganar
Adorar

8
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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 91

lusojornal.com

le 19 juin 2014

PUBPUB

PUB PUB



PUB


