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O mais conceituado Salão de vinhos de
Bruxelas, o Megavino, tem Portugal
como país convidado de honra este ano.
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CCP. Nova Lei para o Conselho das Co-
munidades está em discussão no Parla-
mento e o Conselheiro Pedro Rupio está
contra as alterações propostas.
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PS. Os Militantes do PS português re-
sidentes na Bélgica também votaram
nas Primárias. Conheça os resultados
da votação em Bruxelas.
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Fernando de Sousa
Faleceu correspondente da SIC
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Vá ao concerto
connosco!!
Saiba mais na pag.12



02 Opinião

MAI diz que não
se ocupa de 
recenseamento
no estrangeiro

“Em resposta ao requerimento dos
Senhores Deputados, informa-se
que a organização do recensea-
mento eleitoral no estrangeiro não é
matéria de competência do Ministé-
rio da Administração Interna”. Este
é o teor da resposta dada por Gon-
çalo Regalado, Chefe do Gabinete
do Ministro da Administração In-
terna, aos Deputados comunistas
João Ramos e Carla Cruz.
Os Deputados interrogaram aquele
Ministério porque “chegou ao
conhecimento do Grupo Parlamen-
tar do PCP que existem dificuldades
dos cidadãos portugueses em se re-
censearem na Bélgica. As dificul-
dades prendem-se principalmente
com os procedimentos e o funcio-
namento dos sistemas informáti-
cos”.
Um dos problemas descritos está
relacionado com o tipo de docu-
mento de identificação do cida-
dão. “Um cidadão deslocou-se
aos serviços para se recensear.
Como tinha um Bilhete de Identi-
dade foi informado de que era
preciso fazer um Cartão do Cida-
dão para poder alterar a morada e
só posteriormente se poderia re-
censear. Como estamos muito
perto do ato eleitoral para as elei-
ções europeias e os cadernos elei-
torais encerram dentro de pouco
tempo, o cidadão foi informado de
que já não tem tempo de receber
o novo Cartão do Cidadão e tratar
do processo de recenseamento, a
não ser que pague 45 euros para
solicitar o Cartão com urgência”.
Outro problema é o de um cida-
dão que pretende transferir um re-
censeamento em Portugal para a
Bélgica. “Foi informado de que
este procedimento era realizado
em duas fases, isto implica duas
deslocações aos serviços consu-
lares. Primeiro tem de tratar do
procedimento de alteração da mo-
rada. Posteriormente e depois de
receber por correio o documento
que comprova essa alteração,
volta aos serviços para se recen-
sear”!

Leia online
www.lusojornal.com

le 23 octobre 2014

É com os olhos carregados de espanto
que as pessoas vêm a multidão de jor-
nalistas da imprensa, da rádio e da te-
levisão em frente da entrada da
prisão. De facto, vendo-os a peregri-
nar depois de horas em frente ao es-
tabelecimento prisional, certas
pessoas questionavam-se sobre a
razão de tão vasto ajuntamento, ima-
ginando à partida que teria de ser um
VIP que estaria para chegar, pois ima-
ginavam que figura pública alguma,
das que se pavoneiam por aí em
busca de algum aplauso que satisfaça
a sua vaidade mal dissimulada, seria
capaz de fazer reunir tal aparato jor-
nalístico.
De facto, tal não era!
À saída da prisão, “o personagem”,
utilizando o seu dom de palavra, fruto
da esmerada educação recebida, fa-
zendo sobressair os seus sentimentos
mais nobres, aproveitando para escul-
pir a sua imagem que as antenas de
televisão lhe permitiam, dirigiu-se à
multidão de jornalistas. Estes acol-
hendo-o, à saída da prisão, eston-
teantes com tal fecundo discurso
prestando-lhe uma tal vassalagem
que transmitiu um recobrar de ânimo
a tal “personagem”.

Hoje, como sempre, em passo caden-
ciado, pavoneando-se pelas ruas e
avenidas da cidade, fumando por
vezes o seu cigarro preferido, frequen-
tando os restaurantes de outrora,
onde possuía mesa reservada, “o per-
sonagem” nunca deixou no seu ín-
timo de perder a esperança do
reconhecimento pela obra levada a
cabo.
Esperançado, continua pedindo a in-
tercessão dos deuses do Olimpo para
que iluminem aqueles que o possam
ajudar a subir as escadas de uma
nova ascensão, que implicitamente,
possa fazer esquecer as agruras e os
momentos de aflição que atravessou.
Hoje, como sempre, são muitos os
que o reconhecem, que se lhe diri-
gem, que com ele dialogam, lamen-
tando as vicissitudes que o
assolaram, lamentando que o sistema
de justiça, que erradamente o conde-
nou, não tenha tido o necessário dis-
cernimento de vislumbrar no voto do
povo que o elegeu, a magnificência
da sua obra e o amor dos seus devo-
tos eleitores.
Hoje, como sempre, ou talvez mais do
que em qualquer outro momento, o
“personagem” pede para que falem

dele, que exprimam tudo que de bom
sentem por ele, que digam que se
sentem amargurados e que solicitem
o seu público reconhecimento, para
que um dia de novo possa reinar onde
foi rei. O povo devia compreender que
alguns nefastos desatinos que pos-
sam ter ocorrido, não foram mais do
que fruto da incompetência de quem
o aconselhava e de atoardas proferi-
das contra ele de uma desonestidade
flagrante como todos se aperceberam.
Mais, proferia ele, como poderia ter
agido de outra maneira se sempre
bateu, chegando a denunciar más
ações e roubos descarados e o assalto
ao tesouro público? Foi, pelo facto de
tal denunciar, que os autores de tais
atos, depois de verem os seus nomes
na praça pública puseram a correr
todo um conjunto de malvadezes e vi-
tupérios contra a sua pessoa.
Eis, o êxtase da situação: perdendo o
pudor, não se sentindo atingido no
seu caráter, porque se foram criando
sistemas que o protegiam, criando có-
digos próprios que regulavam o seu
“modus vivendi”, jogando a fundo o
jogo (nefasto) das influências, for-
jando nas costas dos seus eleitores os
preceitos adequados que lhe garan-

tissem a permanência do poder “ad
eternum”...
A majestade da sua pose, a realeza
das suas maneiras, a candura de san-
tidade que aparenta, as acrisoladas
virtudes que apregoa, impele-o a
todos se dirigir.
O povo independente e soberano,
apregoa ele, mas igualmente fraterno
e solidário, ainda ele, não se deixará
silenciar e manipular por campanhas
que utilizando meios sofisticados
(que se vão fazendo no recato do se-
gredo), não procuram mais do que
destruir a sua identidade, o seu ver-
dadeiro papel em prol da comunidade
para a qual trabalhou devotadamente.
De facto, depois de ter sido reconhe-
cido como “autarca modelo”, teria
sido também “prisioneiro modelo”?
Porque como soe dizer-se, “modelo
um dia, modelo toda a vida”. Fica-se
à espera do livro prometido a contar a
sua catarse no interior das paredes da
prisão.
Será este país o das mil e uma noites,
ou será o dos mil e um malfeitores?
Nada mais nos poderá surpreender!
Já não se sabe onde começa a ver-
dade e termina a ficção, ou será ao
contrário?

Que desfaçatez

Crónica de opinião

O Grupo Parlamentar do PCP entregou
no passado dia 19 de setembro, na
Assembleia da República, uma pro-
posta para a alteração à Lei que define
as competências, modo de organiza-
ção e funcionamento do Conselho das
Comunidades Portuguesas (CCP), cuja
discussão no Plenário do Parlamento
foi agendada para o dia 25 de setem-
bro.
Refere o documento que hoje, à se-
melhança dos níveis de emigração re-
gistados durante o regime fascista,
fruto das paupérrimas condições de
vida impostas ao povo português, mil-
hares de Portugueses foram obrigados
a deixar o país e rumar para outras pa-
ragens. Portugal perdeu novamente a
capacidade de fixar a sua população e
“por força de 38 anos de políticas de
direita, e particularmente da aplicação
das medidas contidas no pacto de
agressão assinado por PS, PSD e CDS-
PP o país assiste diariamente à saída
de 350 Portugueses que não encon-
tram futuro no nosso país” - menciona
o documento na explicação dos moti-
vos da proposta.
O relatório governamental sobre a emi-
gração, refere que “Portugal é hoje um

dos principais países da emigração do
mundo”. Os dados revelam que “entre
2007 e 2012, saíram do país, em
média, 80 mil Portugueses por ano
(82.500, mais precisamente), mas
em crescimento, oscilando entre os
70 mil e 95 mil ao longo do ano”.
Desta forma, as Comunidades portu-
guesas disseminadas pelo mundo têm
vindo a crescer de forma muito signi-
ficativa, sendo reprovável, para os De-
putados comunistas, que “o Estado
português, que deveria reforçar a sua
presença junto destas Comunidades
em crescimento, se retraia e encerre
serviços consulares, reduza funcioná-
rios consulares, elimine cursos de lín-
gua e cultura portuguesa, diminua as
verbas em Orçamento do estado, de-
mitindo-se de uma função essencial
que é a de acompanhar e apoiar os
Portugueses que vivem no estran-
geiro”.
É neste contexto que o Conselho das
Comunidades Portuguesas, enquanto
órgão consultivo do Governo para as
políticas relativas à emigração e às Co-
munidades portuguesas espalhadas
pelo mundo, desempenha um papel
insubstituível mas atualmente muito

limitado pelos constrangimentos ao
seu funcionamento, relatados por vá-
rios dos seus Conselheiros.
O Grupo parlamentar do PCP consi-
dera que “os diversos Governos não
têm valorizado o CCP” dando como
exemplo o facto de este órgão não ter
sido chamado a emitir posição sobre
a redução da rede consular, a imple-
mentação das Permanências consu-
lares, a definição da rede escolar ou
sobre a imposição de uma Propina
para o ensino da língua e cultura por-
tuguesas às crianças e jovens do bá-
sico e secundário.
A falta de hábito do Governo em
consultar o CCP, não limita contudo a
vontade e as tentativas deste órgão
reunir e assumir posições de denúncia
dos problemas que afetam os Portu-
gueses emigrados e de reivindicação
de soluções para os mesmos. No en-
tanto, “as limitações orçamentais ou
a falta de autorização do Ministério
para a utilização de verbas, atrasam a
realização de reuniões, quando não as
eliminam”, denunciam os Deputados
comunistas na proposta apresentada.
Desta forma defendem que o financia-
mento do Conselho seja coberto pela

dotação orçamental atribuída ao Mi-
nistério dos Negócios Estrangeiros,
numa verba que tenha em conta as
reais necessidades de funcionamento
do CCP.
A proposta do PCP sugere uma orga-
nização do Conselho baseada em Co-
missões regionais para possibilitar
mais agilidade e eficiência do trabalho
e reflexão conjunta dos Conselheiros,
um esquema organizativo diferente do
atual, baseado na divisão por temas.
São preocupações que os Deputados
comunistas converteram em proposta
legislativa com o intuito da defesa do
Conselho das Comunidades Portugue-
sas, enquanto legítimo representante
das Comunidades portuguesas e dos
seus interesses.
Esta proposta do PCP vem na sequên-
cia de outras iniciativas legislativas,
assumidas ao longo de diversas legis-
laturas, orientadas para a valorização
e reforço deste órgão, de molde a es-
treitar a ligação entre Portugal e as Co-
munidades portuguesas, e a criar um
instrumento que possibilite a defini-
ção de políticas mais próximas das as-
pirações dos Portugueses residentes
no estrangeiro.

O PCP apresentou uma proposta de Lei
para o Conselho das Comunidades

Ricardo Marques
PCP / Bruxelas
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O correspondente da SIC em Bruxelas,
Fernando de Sousa, morreu no início
deste mês de outubro, em Milão, onde
se encontrava para acompanhar a ci-
meira dos Chefes de Governo europeus
sobre o emprego. Fernando de Sousa
terá sofrido de um problema cardíaco
fulminante.
Os procedimentos legais das autorida-
des italianas foram longos e o corpo
permaneceu cerca de duas semanas
em Milão, antes de ser transladado
para Portugal. O velório acabou por ter
lugar no sábado passado, na igreja no
Centro Funerário Santa Joana Prin-
cesa, em Lisboa, e o funeral teve lugar
no domingo, no Cemitério do Alto de
São João.
Segundo Sérgio Pinheiro, o “seu” ope-
rador de câmara, as últimas palavras
de Fernando de Sousa foram “Tudo vai
se compor”. “Tive o prazer de privar
com ele como colega, amigo e depois
de alguns anos como sócios. Perdi um
amigo e mais do que isso, o meu se-
gundo pai”.
O Presidente da Comissão Europeia,
Durão Barroso, lamentou a morte do
jornalista de 65 anos, que “levou mui-
tas vezes as vozes da Europa até Por-
tugal”, numa mensagem de condo-
lências a que a Lusa teve acesso. “Foi
com profundo pesar e consternação
que soube do desaparecimento do jor-
nalista Fernando de Sousa”, escreveu
José Manuel Durão Barroso, elogiando
o “jornalista ciente do seu papel na so-

ciedade”.
“Fernando de Sousa levou muitas
vezes as vozes da Europa até Portugal.
A Europa deve-lhe essa missão, que
tão bem soube desempenhar. Deixa

saudade”, considerou ainda, na men-
sagem de condolências à família.
“É uma notícia que nenhum de nós
gostaria de dar. Morreu o nosso corres-
pondente da SIC em Bruxelas, Fer-

nando de Sousa. Estava em Milão,
para a cobertura da cimeira sobre o
emprego”. Foi assim que a morte foi
anunciada no site da SIC.
“Quando deparamos com notícias des-
tas é difícil perceber o sentido da vida.
Achamos sempre que algumas pessoas
deveriam ser eternas” diz Paulo Carva-
lho, o Diretor Adjunto do LusoJornal na
Bélgica. “Com ele aprendi muitas coi-
sas. Eu e muitos outros. Era um grande
amigo. Mesmo ausente vai estar sem-
pre presente”.
O Eurodeputado Paulo Rangel dizia
que ele era o “Senador dos jornalistas
portugueses” e Francisco Pinto Balse-
mão, Presidente da Impresa, também
reagiu com “profundo pesar” à notí-
cia. “Na SIC desde os primeiros tem-
pos, Fernando de Sousa destacou-se
pela forma como acompanhou a pre-
sença de Portugal na União Europeia.
Através da sua visão imparcial e do
seu profundo conhecimento sobre
estas matérias, Fernando de Sousa
levou às nossas casas os bastidores da
política europeia e mundial e ensi-
nou-nos, ao longo da sua notável car-
reira de jornalista, a olhar para os
temas da Europa de forma isenta, crí-
tica e pedagógica. Em meu nome e
em nome da toda a SIC e do Grupo
Impresa, envio as nossas sentidas
condolências à sua família”, diz a
nota emitida por Pinto Balsemão.
Fernando de Sousa nasceu a 16 de
fevereiro de 1949. Foi correspon-

dente em Londres, na Alemanha e em
Bruxelas. Enquanto jornalista, traba-
lhou na RDP, BBC, Diário de Notícias,
Comércio do Porto e SIC. Em 2006
foi condecorado com a Ordem do In-
fante D. Henrique pelo então presi-
dente da República Jorge Sampaio.
Aníbal Cavaco Silva também enviou
uma mensagem de condolências à fa-
mília de Fernando de Sousa. “Profis-
sional da comunicação social com
uma longa carreira, Fernando de
Sousa era um rosto bem conhecido
dos Portugueses e uma personalidade
respeitada pelos seus pares, que se
destacou pelo rigor no tratamento de
assuntos noticiosos e pela qualidade
dos seus trabalhos jornalísticos, de-
signadamente dos que se relaciona-
vam com as questões europeias”.
“Desenvolvia um trabalho excelente
nas questões europeias, mas também
nos assuntos que diziam respeito às
Comunidades portuguesas” aprovei-
tou para lembrar ao LusoJornal o Con-
selheiro das Comunidades, Pedro
Rupio. “Por várias ocasiões colaborei
com ele para dar visibilidade às ques-
tões das Comunidades, como por
exemplo quando houve o debate
sobre o voto presencial e por corres-
pondência para os emigrantes”.
Pedro Rupio lembra “uma pessoa hu-
mana, simples, calorosa e será muito
difícil encontrar um substituto, uma
pessoa que trabalhe e se relacione
como ele”.

Fernando de Sousa faleceu em Milão
Jornalista da SIC estava a cobrir o Conselho de chefes de Governo sobre emprego
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Discussão da Lei do CCP já começou

No Parlamento português voltou a
ouvir-se falar do Conselho das Comu-
nidades portuguesas (CCP). A maioria
PSD/CDS-PP aprovou na generalidade
o diploma do Governo sobre as altera-
ções ao funcionamento do CCP, com
os votos contra do PS, PCP e PEV e a
abstenção do BE.
A proposta do Governo contempla o
fim da organização do CCP em Comis-
sões temáticas e o regresso ao funcio-
namento por Conselhos regionais e de
país; a escolha dos membros do
Conselho Permanente a partir das
Secções regionais, em vez da sua elei-
ção por lista fechada; a coincidência
do universo eleitoral com os eleitores
para a Assembleia da República e o
aumento da responsabilidade do
membro do Governo com a tutela das
Comunidades, que passa a convocar e
a conduzir as reuniões deste órgão.
Desde que tomou posse, o Secretário
de Estado das Comunidades Portu-
guesas, José Cesário disse que queria
alterar a Lei do CCP. Decidiu não
convocar eleições para o órgão, cujo
mandato chegava ao fim e iniciou um
processo de consulta dos Conselhei-
ros. José Cesário sempre se opôs ao
funcionamento do Conselho em Co-
missões temáticas e levou o PSD a
votar contra esta estrutura quando o
socialista António Braga era o titular
da pasta das Comunidades.
O Executivo pretende introduzir “alte-
rações cirúrgicas” na lei, que sofreu a
última mudança em 2007, no Go-
verno socialista, que “têm a ver com
questões que não têm corrido bem”,

disse à Lusa o Secretário de Estado. A
principal alteração prevista na Pro-
posta de lei do Governo é a reposição
dos Conselhos regionais e de país e o
fim das Secções temáticas. “O des-
aparecimento dos Conselhos regionais
e de país contribuiu para afastar os
Conselheiros das respetivas Comuni-
dades. Há sete anos foi dito que esta-
vam a ser cometidos erros gravíssimos,
que vieram a confirmar-se na prática”,
considerou o Governante, criticando a
anterior alteração à lei do funciona-
mento do Conselho das Comunidades
Portuguesas (CCP), que foi aprovada
na altura apenas com os votos do PS. 
Para José Cesário, “o principal pro-
blema foi o desaparecimento dos
Conselhos regionais e o modo como
passou a ser composto o Conselho per-
manente”, o que representou “um erro
terrível, que condicionou o funciona-
mento do Conselho todos estes anos”.
Discursando na Assembleia da Repú-
blica, o Deputado Carlos Gonçalves
considerou que “este é um momento
muito importante na relação de Portu-
gal com as suas Comunidades espal-
hadas pelo mundo. A Proposta de lei
do Governo apresenta um conjunto de
alterações que tem o propósito de
aproximar o CCP dos cidadãos portu-
gueses a residir no estrangeiro e de re-
forçar o seu papel adaptando-o à atual
realidade da emigração portuguesa”.
“Convém destacar que esta foi a pri-
meira vez que a Lei do CCP foi sujeita
a um período de audição pública o que
permitiu a recolha de numerosos
contributos tendo em vista o maior
consenso possível sobre a mesma”
disse o Deputado e acrescentou que o

PSD tem uma ideia clara em relação
às políticas para a emigração e em re-
lação ao CCP. “Não nos limitamos a
comentar, criticar ou opinar sobre as
propostas dos outros”, destacou Carlos
Gonçalves.

PS contra alterações
Como era de esperar o PS votou contra
qualquer mudança de funcionamento
do Conselho das Comunidades, consi-
derando que vão resultar num “distan-
ciamento e enfraquecimento” deste
órgão e que frequentes alterações le-
gislativas prejudicam a sua eficácia.

“A verdade, porém, é que o Governo
se tornou mestre na arte de criar ilu-
sões, dizendo que vai melhorar aquilo
que na realidade quer enfraquecer e
também é verdade que ouviu o CCP,
mas ignorou quase todas as suas su-
gestões” disse o Deputado socialista
Paulo Pisco, discursando no Parla-
mento. “Aquilo que hoje aqui discuti-
mos não é uma mera alteração
cirúrgica à atual Lei, como disse re-
centemente o Secretário de Estado
das Comunidades. Trata-se de uma in-
tervenção geral no articulado, em que
mais de 30 dos 46 artigos sofrem al-

terações. Mas não se pode dizer que,
genericamente, seja uma mudança
para melhor. Desde logo, porque o Se-
cretário de Estado já afastou a possi-
bilidade de reforço do orçamento para
o CCP que tem funcionado aos sola-
vancos precisamente por falta de
verba, para grande desalento dos
Conselheiros... e não é evidente que,
com a nova organização em Conselhos
regionais e Secções, o seu funciona-
mento seja mais eficaz e fique mais
barato ao orçamento do Ministério dos
Negócios Estrangeiros”.

Projeto do PCP chumbado
O PCP tinha também apresentado um
Projeto de lei sobre a mesma matéria,
mas o diploma foi rejeitado com os
votos da maioria parlamentar e do PS.
O BE voltou a abster-se.
O Grupo parlamentar do PCP consi-
dera que “os diversos Governos não
têm valorizado o CCP” dando como
exemplo o facto de este órgão não ter
sido chamado a emitir posição sobre a
redução da rede consular, a imple-
mentação das Permanências consu-
lares, a definição da rede escolar ou
sobre a imposição de uma Propina
para o ensino da língua e cultura por-
tuguesas às crianças e jovens do bá-
sico e secundário.
A proposta do PCP, bastante próxima,
estruturalmente da do Governo, suge-
ria uma organização do Conselho ba-
seada em Comissões regionais “para
possibilitar mais agilidade e eficiência
do trabalho e reflexão conjunta dos
Conselheiros”, um esquema organiza-
tivo diferente do atual, baseado na di-
visão por temas.

Proposta do Governo aprovada na generalidade “desceu” à Comissão

Por Carlos Pereira, com Lusa

Conselho das Comunidades rejeita proposta do Governo
para extinguir Comissões temáticas

O Conselho das Comunidades Portu-
guesas rejeitou a extinção das Comis-
sões temáticas e recusou ser tutelado
pelo Governo, como propõe o Execu-
tivo, pedindo um entendimento entre
os Partidos sobre a revisão do funcio-
namento deste organismo de repre-
sentação dos emigrantes.
Membros do Conselho Permanente do
Conselho das Comunidades Portugue-
sas (CCP) foram ouvidos pelos Depu-
tados da Comissão parlamentar de
Negócios Estrangeiros, em Lisboa, a
quem transmitiram as suas críticas à
proposta do Governo de revisão da Lei
do CCP, que sugere, entre outras me-
didas, a extinção das Comissões temá-
ticas e o regresso aos Conselhos
regionais e que seja o governante com
a tutela das Comunidades a convocar
e a conduzir as reuniões deste órgão.
Na audição, o Presidente do Conselho
Permanente do Conselho das Comu-
nidades Portuguesas, Fernando
Gomes, apelou a um consenso entre
os Partidos sobre a nova Lei. “Apelo
aos Grupos parlamentares para que
possamos trabalhar de uma forma co-
letiva” de forma a evitar que a pro-

posta seja aprovada pela maioria e, de-
pois, seja alterada com um Executivo
de outra cor política.
O responsável sublinhou que “é ridí-
culo” aprovar uma Lei que conta com
a oposição do CCP e destacou que as
regras de funcionamento devem ter al-
guma estabilidade temporal. Os repre-
sentantes dos emigrantes defendem
que as Comissões de especialidade
devem ser mantidas, ainda que admi-
tam reduzir das seis para três ou qua-
tro Comissões. “Valorizam-nos como
Conselheiros e faz-nos ter uma visão
global do mundo”, defendeu, conside-
rando que a proposta do Governo de
criar as Comissões regionais acabará
por ser mais dispendiosa e tornará o
funcionamento do CCP ineficaz, afas-
tando os Conselheiros do debate com
o Governo e os Deputados.
Fernando Gomes lamentou que, ano
após ano, o CCP não tenha direito a
“um orçamento digno” - a verba atri-
buída ronda os 87 mil euros - e avisou:
“Temos de ser realistas: quanto din-
heiro é que temos? É preciso um valor
mínimo que garanta uma continui-
dade e que permita perspetivar um
plano de atividades”.
Os Deputados reiteraram as suas po-

sições em relação à proposta do Go-
verno, com o PSD a mostrar disponi-
bilidade para procurar consensos no
debate da Lei na especialidade. O PCP
afirmou concordar com a criação de
Conselhos regionais e o fim das Co-
missões temáticas e, tal como o Bloco
de Esquerda, mostrou-se contra a go-
vernamentalização do CCP.
O Deputado socialista Paulo Pisco
desafiou o Governo a retirar a Proposta
de alteração ao funcionamento do
Conselho das Comunidades Portugue-
sas (CCP), acusando o Executivo de
pretender acabar com este órgão
consultivo que representa os emi-
grantes.
“O Governo quer amputar o órgão que
dá a identidade ao CCP, as Comissões
especializadas, retirando-lhe assim a
capacidade de se pronunciar sobre os
assuntos”, considerou, em declara-
ções à Lusa, Paulo Pisco.
Pisco condena ainda que o Governo
remeta as eleições do CCP para o iní-
cio do próximo verão, quando já deve-
riam ter-se realizado há dois anos,
considerando que “não há garantias
de que se realizem ou de que não
haja, antes, eleições legislativas ante-
cipadas”.

Pedro Rupio é contra a 
alteração da Lei

Contactado pelo LusoJornal, o Consel-
heiro das Comunidades eleito na Bél-
gica, Pedro Rupio, também concorda
que o CCP deva manter as Comissões
temáticas e que estas devem reunir-se
em Lisboa, “para guardar mais proxi-
midade com as instituições portugue-
sas”.
Pedro Rupio discorda que o Conselho
das Comunidades seja presidido pelo
Secretário de Estado. “Não faz sen-
tido” diz ao LusoJornal, argumentando
que “o órgão deve ter um funciona-
mento independente e não pode ser
influenciado”. Considera no entanto
que a tutela deve continuar no Secre-
tário de Estado porque “o CCP deve
estar na esfera do poder executivo e
não do poder legislativo”.
O Conselheiro das Comunidades resi-
dente em Bruxelas confessa no en-
tanto que “esta não é a questão
fundamental”, apontando sobretudo
para a questão do universo eleitoral e
para o orçamento.
“Até agora, qualquer um dos 40.000
Portugueses residentes na Bélgica
podia votar para as eleições do CCP,

bastava estar inscrito no Consulado.
Ou seja, qualquer um dos 5 milhões
de Portugueses residentes no estran-
geiro tinha capacidade eleitoral para
as eleições do CCP. Com a proposta de
lei, a capacidade eleitoral limitar-se-á
aos compatriotas recenseados para as
eleições da Assembleia da República.
Um fracasso em termos democráticos
pois será impossível para os futuros
candidatos fazerem campanha” afir-
mou Pedro Rupio. “Com o modelo
atualmente em vigor, qualquer com-
patriota era um eleitor potencial”.
“Se na Bélgica, pouco mais de 400
eleitores votaram em 2008, quantos
serão em 2015? 100? 50?” questiona
o Conselheiro das Comunidades.
O outro ponto que Pedro Rupio consi-
dera ser “fundamental” é o do Orça-
mento. “Será que algum dia o CCP
poderá dispor de um Orçamento que
lhe permita, no mínimo, corresponder
ao que está estipulado na lei?” inter-
roga-se.
Num parecer enviado para o Secretá-
rio de Estado das Comunidades portu-
guesas, José Cesário, em outubro do
ano passado, o Conselheiro Pedro
Rupio implorava: “Por favor, mantenha
a Lei deste órgão como está”.

Pedro Rupio também não quer alterar a Lei

Carlos Pereira com Lusa

Lusa / Tiago Petinga
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O Conselho das Comunidades Por-
tuguesas quer voto por internet,
uniformização dos atos eleitorais e
direito de voto nas autárquicas em
Portugal.
O Conselho Permanente do CCP,
composto por cinco membros elei-
tos em outubro de 2008 e seis Co-
missões temáticas, ouviu o
Presidente da Comissão da partici-
pação cívica e política, Paulo
Marques, que apresentou o Relató-
rio II - 2008/2014 das atividades
da Comissão, que tinha reunido
poucos dias antes, em Lisboa.
Paulo Marques destacou na sua in-
tervenção, três recomendações que
a Comissão qualifica de “próximas
medidas a serem tomadas em
conta e debatidas”.
Uma dessas medidas é a “unifor-
mização dos atos eleitorais”. Efeti-
vamente Paulo Marques considera
um paradoxo o facto das Comuni-
dades terem uma intervenção bas-
tante ativa e relevante em termos
de participação cívica e política
para as eleições nos países de re-
sidência, com milhares de candi-
datos, e entre 4.000 a 4.500
eleitos de origem portuguesa (luso-
eleitos) espalhados pelo mundo.
Essa expressão é “quase nula”
para as eleições portuguesas.
Os Portugueses residentes no exte-

rior podem votar para as eleições
Presidenciais, legislativas, euro-
peias e para o CCP. “No entanto, a
sua participação é mínima. Anali-
sando estes processos, a Comissão
detetou várias anomalias que não
permitem uma boa lisibilidade do
ato eleitoral” explicou Paulo
Marques ao LusoJornal.
Para o Presidente da Comissão, o
primeiro ponto a corrigir seria uni-
formizar o ato eleitoral optando por

um mesmo modelo para todas as
eleições. Atualmente o voto é pre-
sencial para as eleições Presiden-
ciais, durante vários dias,
presencial para o CCP e para as
Europeias e por correspondência
para a Assembleia da República, o
que pode dar origem a “uma in-
compreensão do funcionamento
eleitoral pelas Comunidades”.
A Comissão recomenda a necessi-
dade de uniformizar o modo e o

sistema dos quatro atos eleitorais.
De mesmo modo, recomenda que
seja dado ao cidadão eleitor a pos-
sibilidade de escolher entre o voto
presencial ou por correspondência
(correio ou internet) para as elei-
ções portuguesas.

Voto pela internet
“Temos que passar rapidamente
pela votação à distância completa”
disse Paulo Marques. “Analisámos

os processos eleitorais de vários
países com as suas Comunidades a
residirem no exterior e verificámos
que estamos a perder terreno com
a participação cívica dos nossos
compatriotas. Já são vários os
países que optaram pelo voto inter-
net. O sistema é seguro dando van-
tagens à participação. O último
país a optar pelo voto via internet
foi a França, em junho de 2012,
com a primeira eleição de 11 De-
putados oriundos da diáspora.
Finalmente, Paulo Marques apre-
sentou os trabalhos sobre a temá-
tica da participação dos Portu-
gueses residentes fora de Portugal
nas eleições autárquicas portugue-
sas. “Essa possibilidade terá de ser
rapidamente debatida. É do inte-
resse das autarquias captarem in-
vestimento e garantirem a ligação
dos seus munícipes expatriados
com as suas autarquias. De mesmo
modo realizar-se-á uma aproxima-
ção entre o munícipe eleitor resi-
dente no exterior, as suas
Comunidades de origem e de certa
forma com Portugal”.
Para Paulo Marques, estas três re-
comendações - uniformização e
modelo de votação, votação via in-
ternet e o voto para as autárquicas
portuguesas - são as próximas
metas da participação cívica e po-
lítica dos Portugueses residentes
no exterior.

Conselheiros querem voto eletrónico para emigrantes
Conselho das Comunidades reuniu em Lisboa

PUB

Por Manuel Martins

Comissão cívica do CCP reuniu com José Cesário
DR

le 23 octobre 2014
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As Primárias do Partido Socialista por-
tuguês foram ganhas por António
Costa com 67,67% dos votos, contra
os 31,57% de António José Seguro.
O atual Presidente da Câmara Muni-
cipal de Lisboa vai ser o candidato so-
cialista a Primeiro Ministro e deve ser
eleito Secretário Geral do Partido no
próximo Congresso.
“Começa agora uma nova fase do Par-
tido Socialista em que as Comuni-
dades portuguesas serão parte
integrante da estratégia política e das
preocupações de governação, como
afirmou António Costa no passado dia
2 de setembro em Paris, onde se en-
controu com a Comunidade” lembrou
o Deputado Paulo Pisco, eleito pelo
círculo eleitoral da Europa e apoiante
de António Costa.
Paulo Pisco disse que “as Comuni-
dades também souberam estar à al-
tura do desafio. Tanto na Europa como
fora da Europa demonstraram, mais
uma vez, que estão atentas ao que se
passa em Portugal e que sabem que
o destino do país se confunde com o
destino do PS e, por isso, não quise-
ram deixar de manifestar a sua opi-
nião sobre o que consideram ser a
melhor opção política para combater
a Direita que Governa”.

Secções no estrangeiro 
pouco mobilizadas
Fora de França, Rio de Janeiro, Cara-
cas e Toronto, onde ganhou António
José Seguro, no conjunto das Secções
das Comunidades, António Costa gan-

hou largamente. Ganhou em Estu-
garda, Munster, Neuchatel, Zurique,
Luxemburgo, Londres, São Paulo,
Santos, Macau e Bruxelas.
Em Bruxelas houve apenas 58 vo-
tantes, sendo que 44 votaram por An-

tónio Costa e 11 votaram por António
José Seguro. A França foi o país com
maior número de votantes, tendo
exercido o direito de voto 192 mili-
tantes e simpatizantes.
No total das Secções do Partido so-

cialista português fora de Portugal, vo-
taram 488 pessoas: 281 por António
Costa e 207 por António José Seguro.
O diferencial verificado em Portugal
entre os dois candidatos não foi tão
grande nas Comunidades. Na Europa
Costa ganhou com 57%, enquanto
fora da Europa ganhou com 55% dos
votos.
De referir que aqui ao lado, no Luxem-
burgo, votaram apenas 11 militantes.
Em Lyon (França) e em Toronto (Ca-
nadá) votaram 7 pessoas em cada
Secção, enquanto que Zurique
(Suíça) foi a Secção em todo o mundo
que teve menos votantes: 4.

Unir o Partido
“Passada esta fase eleitoral, importa
agora unir o partido e dar-lhe a coesão
política para combater com determi-
nação as políticas de empobreci-
mento do Governo PSD/CDS e de
desmantelamento da estrutura econó-
mica e social de Portugal. Somos
todos socialistas e queremos um país
melhor e uma melhor relação com as
nossas Comunidades” afirma Paulo
Pisco ao LusoJornal. “A realização de
eleições primárias e a extraordinária
participação cívica de militantes e
simpatizantes, em Portugal e no
mundo, foram um sinal muito claro da
vontade dos Portugueses quererem
um PS forte e combativo e outras po-
líticas e outro Governo, capaz de di-
namizar a economia, ser justo
socialmente e garantir a qualidade e
universalidade dos serviços públicos e
melhores políticas públicas para as
Comunidades”.

Socialistas da Bélgica preferiam António Costa
António Costa ganhou as Primárias do Partido Socialista

Rede Consular
Portuguesa no
Reino da Bélgica

Secção Consular da Embaixada de
Portugal em Bruxelas
Avenue de Cortenbergh nº12
1040 Bruxelas
Telefone: 02/286.43.70
E-mail: geral@bruxelas.dgaccp.pt
Horário: de 2ª a 6ª das 09h00 
às 16h00
Encarregado da Secção Consular:
João Terenas
Vice Cônsul:
José Campos

Cônsul Honorário em Antuérpia:
Abel Gomes Magalhães Pereira
Telefone: 0476.450.983

Cônsul Honorário em Liège:
Manuel Vieira
Telefone: 04/344.46.62

Cônsul Honorário em Bruges
Paul Deschepper
Telefone: 050.335.365

Angariação de 
fundos para a 
Global Platform for
Syrian Students

No passado dia 28 de setembro, pelas
15h00, teve lugar no Palais des Beaux
Arts - Bozar (rue Ravensteinstraat, 23
- 1000 Bruxelas), o concerto do Maes-
tro e Pianista Daniel Barenboim, no
quadro da angariação de fundos para
a Global Platform for Syrian Students,
uma iniciativa que tem o apoio do an-
tigo Presidente da República Jorge
Sampaio e da Fundação Oriente.

Televisão belga
compra direitos de
filme português

Os canais de televisão RTL/TVI com-
praram os direitos da versão francesa
do filme “Le Consul de Bordeaux” para
a Bélgica e Luxemburgo.
O filme foi correalizado por Francisco
Manso e por João Correa, residente na
Bélgica.

O LusoJornal errou

Na edição de setembro do LusoJornal,
anunciámos uma Conferência de
Jorge Tavares da Silva na Biblioteca
das Riches Claires, no dia 15 de outu-
bro.
A Conferência em questão teve lugar
na Biblioteca das Riches Claires em 15
de outubro de 2013 e não de 2014.

em
síntese

Por Carlos Pereira

As equipas multissetoriais procura-
ram, em Angola, dois lotes de frango
congelado proveniente da Bélgica in-
fetado com salmonela. A informação
foi prestada pela Ministra do Comér-
cio angolana, Rosa Pacavira, depois
de o Instituto dos Serviços de Veteri-
nária (ISV) ter ordenado a retirada do

mercado deste tipo de frango.
“Estamos já há uma semana a bater
os armazéns e áreas onde se está a
fazer a venda deste tipo de produto,
mas o certo é que não encontramos
nenhum lote dos que a União Euro-
peia notificou Angola”, disse a Minis-
tra no início de outubro.

Segundo nota enviada anteriormente
à Lusa pelo Ministério da Agricultura,
o ISV foi notificado a 12 de setembro
por um alerta proveniente da Direção-
Geral de Saúde e Consumidores da
União Europeia para a “contamina-
ção por ‘Salmonella Enteritidis’ em
frangos crus congelados”.

Este “alerta rápido” europeu afetou
dois lotes daquele produto da
“marca/nome comercial Pluvera”,
com o peso de 1,3 quilogramas, “pro-
venientes da Bélgica”, produzidos a
12 de junho de 2014 e com data de
caducidade de 31 de janeiro de
2016.

Angola sem rasto de frango com salmonela
proveniente da Bélgica

A maioria PSD/CDS-PP rejeitou na se-
mana passada um projeto de lei do
PCP para revogar a Propina do ensino
de Português no estrangeiro, e um pro-
jeto de resolução do BE que reco-
menda a sua gratuitidade.
O projeto de lei do PCP e o projeto de
resolução do BE foram chumbados
com os votos contra da maioria
PSD/CDS-PP e a favor do PS, PCP, BE
e PEV.
O projeto de lei do PCP visava revogar
a introdução, em 2006, de uma Pro-
pina (atualmente de 100 euros) no en-
sino de Português no estrangeiro,
alegando que constitui um «sério en-

trave» à frequência daqueles cursos e
tem sido contestada pelas Comuni-
dades portuguesas.
A Propina não é atualmente aplicada
aos alunos que estudam em França
porque o Ministério francês da educa-
ção não o permitiu.
«A introdução da Propina não só
ignora disposições constitucionais que
apontam para a gratuitidade do ensino
como trata de forma discriminatória e
injusta os Portugueses que residem
fora do país», que são os únicos a
pagar Propina para frequentar o ensino
básico e secundário, alegou o PCP, no
diploma.

Uma petição com 4.513 assinaturas,
que reclama o fim da cobrança da Pro-
pina de 120 euros para a frequência
de cursos de língua e cultura portu-
guesas, atualmente em vigor na Suíça,
Alemanha, Reino Unido e numa parte
do Luxemburgo, cujo primeiro subscri-
tor é Alfredo Stoffel, Conselheiro da
Comunidade portuguesa na Ale-
manha, considera que a Propina é
«um ato de injustiça e uma medida
ilegal» que fere a Constituição.
No projeto de resolução, o BE argu-
mentou que a gratuitidade do ensino
de Português poderá travar a tendên-
cia da baixa do número de alunos, fri-

sando que, segundo dados do Instituto
Camões, o número de alunos para o
ano letivo de 2014/2015 será de
43.496, menos dez mil que no ano le-
tivo de 2012/2013.
A Deputada Helena Pinto afirmou que
a Propina desrespeita a Constituição,
que «é absolutamente clara sobre o
acesso à língua e cultura por parte dos
filhos dos emigrantes» e cria uma dis-
criminação entre o ensino em Portugal
e o ensino noutros países e mesmo de
país para país, exemplificando que as
crianças no Reino Unido pagam Pro-
pina, enquanto as que estão em
França não.

Revogação da Propina no Ensino de Português
nas Comunidades foi chumbada

Lusa / José Coelho
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Le Portugal aura l’opportunité unique
de participer pour la première fois,
avec une grande exposition média-
tique, en tant que «pays hôte d’hon-
neur» à la 16ème édition de
Megavino, qui aura lieu du 24 au 27
octobre à Bruxelles.
A cette occasion, plusieurs institu-
tions ont uni leurs efforts. C’est ainsi,
qu’avec le soutien du Ministère de
l’Agriculture du Portugal, de la Minis-
tre de l’Agriculture Assunção Cristas,
de l’Ambassade du Portugal, de la Dé-
légation de l’AICEP à Bruxelles et
sous la coordination d’Horeca Promo-
tion, le Portugal a une représentativité
digne et vaste du secteur viticole et
agro-alimentaire.
Viniportugal, entité privée qui a
comme objectif de promouvoir le sec-
teur viticole et de faire valoir la
marque «Wines of Portugal», sera elle
aussi présente pour la première fois
sur le marché, avec 33 producteurs
inscrits.
Mais l’organisation de Megavino, Ho-
reca Promotion et les importateurs
présents sur le marché ont réussi à
rassembler plus de 68 entreprises du

secteur viticole et agroalimentaire (es-
sentiellement huiles d’olives et
conserves artisanales) portugais.
Megavino est le plus grand salon du
vin et le plus important du Benelux,
où le nombre de visiteurs ne cesse
d’augmenter chaque année et ayant
atteint, en 2013 environ 2.900 visi-
teurs. Megavino est l’opportunité par-
faite pour établir des contacts avec les
amateurs du vin et l’endroit idéal pour
faire de nouveaux contacts straté-
giques et commerciaux.
Pour Jorge Monteiro, Président de Vi-

niPortugal, «cette invitation repré-
sente une excellente opportunité pour
promouvoir les Vins du Portugal sur le
marché belge, qui n’étant pas un des
marchés stratégiques de promotion
pour nous, présente une tendance
croissante au niveau des exportations.
Les vins portugais ont une histoire et
une tradition, ils affichent depuis de
nombreuses années déjà, une consis-
tance au niveau de la qualité, donnant
ainsi un sentiment de confort qualita-
tif singulier et différent au consomma-
teur».

En 2013, la Belgique a été le 6ème
client du Portugal au niveau du vin,
avec une part de marché de 6,5% du
total. Ce qui a représenté une aug-
mentation de 0,4% face à 2012.
L’année dernière, ce secteur a repré-
senté 3,5% des exportations totales
portugaises pour la Belgique.
Chaque personne aura l’opportunité
unique de visiter les 368 exposants et
de découvrir plus de 10.000 vins de
30 pays différents en allant à la ren-
contre des producteurs, de leurs his-
toires et traditions.
Le Portugal a un patrimoine de plus
de 250 cépages autochtones qui font
de la production nationale un cas
unique. Cette multitude de variétés
apporte aux vins portugais une pro-
duction contrastée en comparaison
avec les autres pays d’Europe et du
reste du monde.

Megavino
Brussels Expo - Palais 1
Du 24 au 27 octobre
Vendredi, de 18h00 à 23h00
Samedi, 12h00 à 20h00
Dimanche, 10h00 à 19h00
Lundi, 10h00 à 18h00
www.megavino.be

Le Portugal, invité d’honneur 
de Megavino 2014

Avec 68 entreprises du secteur viticole et agroalimentaire portugais

O Tribunal de Tavira decretou a pri-
são preventiva da avó paterna da
menina de 9 anos alegadamente
sequestrada pelo pai há dois em
Liège, por suspeita de coautoria de
sequestro, segundo fonte judicial.
A avó da menina foi detida em
Aveiro e a Diretoria do Sul da Polí-
cia Judiciária já estava a aguardar

a sua entrada em solo nacional
para a deter, depois de, no início
de setembro, ter detido o pai, que
está igualmente em prisão preven-
tiva.
Alice esteve durante dois anos re-
tida na Bélgica com o pai e a avó,
depois de ter sido sequestrada pelo
pai, em 2012, após as férias esco-

lares, altura em que deveria ter
sido entregue à mãe. Nessa oca-
sião, o tribunal determinara a en-
trega da criança à guarda da mãe,
motivo que terá alegadamente le-
vado o pai, agente da Polícia Marí-
tima, a sequestrar a menina, na
altura com 7 anos.
Quando foi detido, em Lisboa, o

pai não estava com a menor, nem
quis revelar o seu paradeiro, mas
as autoridades conseguiram loca-
lizá-la na Bélgica, onde se encon-
trava na companhia da avó
paterna.
A mãe da menina, Carla Evange-
lista, acabaria por se deslocar à
Bélgica para recuperar a filha.

Detida a avó da criança sequestrada em Liège

Par Clara Teixeira

Semana da 
Bélgica em 
Portugal

A “Semana da Bélgica em Portu-
gal” decorreu entre os dias 11 e
21 de outubro, em Lisboa e Alco-
baça, numa iniciativa da Em-
baixada do Reino da Bélgica na
capital portuguesa.
O evento conta com atividades
que promovem a cultura belga,
como degustações de cerveja,
‘workshops’ de culinária e choco-
late, recitais de piano e poesia e
um concerto de música ‘pop’.
Tudo começou com uma jornada
Portas abertas na Embaixada da
Bélgica, no dia 11 de outubro, à
qual se seguiu uma exposição
sobre o bicentenário de Alphonse
Sax, uma conferência sobre os
Duques de Bourgogne Filipe, o
Bom e Carlos, o Temerário, por
Luís Adão da Fonseca, um
concerto dos Win Toucour, um re-
cital de piano de Jill Lawson com
temas de Chopin, Schumann e
Mozart, e com a declamação de
poemas de Fernando Pessoa e
outros poetas do mundo, por Laen
Vermeiren.
Além destas propostas, o pro-
grama incluiu ainda uma confe-
rência com Jean Auquier, Diretor
do Centro Belga de Banda Desen-
hada, no Instituto Francês de Por-
tugal, uma intervenção do
Embaixador da Bélgica, Bernard
Pierre sobre Tintin, no Liceu
francês Charles Lepierre e uma
conferência de Jacques de
Decker “Cher Calouste, Cher
Alexis” na Fundação Calouste Gul-
benkian de Lisboa.

Ministério das 
Comunidades
lança concurso
“Cabo Verde na
Corason”

Já se encontram abertas as inscri-
ções para a IIª edição do projecto
“Cabo Verde na Corason” 2014.
“Cabo Verde na Corason” enqua-
dra-se nas iniciativas implementa-
das pelo Ministério das
Comunidades (MDC), que visa o
regresso dos jovens caboverdia-
nos e descendentes, dispersos por
várias países do mundo, ao país
de origem a fim de conhecerem
de perto a realidade caboverdiana,
reforçar o sentimento de pertença
à terra de origem e sensibilizá-los
para as causas sociais nacionais.
www.mdc.gov.cv/index.php/docu-
mentos/cat_view/1-documentos/11-
doc-caboverde-na-corason

em
síntese

le 23 octobre 2014

No sábado dia 11 de outubro a nova
loja da CIN foi inaugurada em Bruxe-
las, com mais de 100 pessoas presen-
tes. Clientes, fornecedores,
representantes da marca e amigos
reuniram-se no novo local que já tinha
aberto as portas há uns meses atrás.
O Diretor, João Paulo Martins Salda-
nha, começou por declarar que a loja
apenas tinha sido transferida geogra-
ficamente. “Antes estávamos mais no
centro da cidade mas com um espaço
muito reduzido. Necessitávamos de
um local maior e após um longo pe-
ríodo de obras de renovação, pudemos
aqui concentrar a loja, o armazém e o
escritório, num local de 400 m2”, co-
meça por explicar.
Nas novas lojas CIN estão disponíveis
todas as ferramentas e serviços dife-
renciadores da marca, como um
showroom de decoração, o simulador
de cor e várias soluções que permitem
aos consumidores descobrir, criar, si-
mular, fotografar, combinar e testar as

cores CIN, mesmo antes do processo
de pintura. É igualmente possível en-
contrar uma gama completa de pro-
dutos CIN.
Sediada na Maia, a CIN é atualmente
a 14ª maior fabricante europeia de
tintas e conta com 64 lojas próprias
em Portugal, sete unidades fabris em
todo o mundo e presença em três con-

tinentes. A marca portuguesa figura
no Top 50 da Coatings World, ranking
das principais empresas produtoras
de tintas e vernizes do mundo.
A CIN dá mais um passo no seu plano
de expansão internacional, ao abrir
onze novas lojas em França e na Bél-
gica.
A relação qualidade-preço é o argu-

mento fulcral da empresa que se po-
sicionou muito rapidamente no mer-
cado belga. A CIN já conta com 3
lojas na Bélgica. “Nós visamos essen-
cialmente a clientela profissional, o
nosso objetivo é crescer ainda mais,
temos preços muito convidativos
abaixo da média do mercado”, salien-
tou ao LusoJornal. O responsável pela
marca adiantou ainda que estão mais
em contacto com a Comunidade por-
tuguesa, “mas os Belgas parecem
cada vez mais seduzidos pela quali-
dade dos nossos produtos”.
Se precisar de pintar o interior ou ex-
terior da sua casa, não hesite, ao des-
locar-se a qualquer uma das lojas CIN
contará com uma equipa de profissio-
nais experientes e qualificados, capa-
zes de aconselhar e recomendar
esquemas e produtos para as suas ne-
cessidades de pintura.

My Colors
Leuvensesteenweg 325
1932 Woluwé Saint Stevens
info@mycolors.be

Loja da CIN foi inaugurada em Bruxelas
My Colors em Woluwé Saint Stevens

Por Clara Teixeira

Arquivo LusoJornal

Inauguração da My Colors / CIN
Portugalnet
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No próximo dia 5 de novembro, Car-
minho traz de novo o fado a Gent, no
De Centrale, a partir das 20h00, para
apresentar o seu novo álbum ‘Canto’
que vai ser editado apenas uns dias
antes.
A fadista portuguesa já é conhecida
dos palcos belgas, canta uma música
tradicional. “O fado é um estilo vivo,
um canto da atualidade, que tem
uma raiz, uma linguagem própria,
que vem de gerações passadas.
Desde a minha infância os meus pais
ouviam o fado e isso marcou-me
imenso”. A fadista explicou que todos
os shows são diferentes porque são
para públicos diferentes. “São sem-
pre novos os concertos, sobretudo
aquilo que eu faço, eu canto Fado.
São sempre diferentes consoante o
público e a energia que está à volta
do evento em si”.
Carmo Rebelo de Andrade nasceu em
Lisboa e é filha da também fadista
Teresa Siqueira e de Nuno Rebelo de
Andrade. Aos onze anos já cantava
fado no Coliseu dos Recreios, espetá-
culo que deu o mote para atuações
regulares na Taverna do Embuçado,
em Alfama, ao lado da mãe e de
‘mestres’ como Beatriz da Conceição,
Fernanda Maria e Alcindo Carvalho.
Além das sessões de canto, Carminho
cresceu a ouvir as histórias de Lisboa
contadas pelos fadistas.

Em 2003, grava com o grupo Tertúlia
de Fado Tradicional um disco cha-
mado “Saudades do Fado”. Depois

de terminar um curso superior de
Marketing e Publicidade, Carminho
embarca numa viagem à volta do

mundo, fazendo ações humanitárias
em países como a Índia, Cambodja,
Peru e Timor-Leste. As suas experiên-

cias reforçam ainda mais a sua von-
tade de regressar ao fado.
Em 2005 canta perante o Presidente
da Turquia e o Presidente de Portu-
gal, Jorge Sampaio, e recebe o Pré-
mio Amália, para a Revelação
Feminina do Fado.
Em 2008, representa Portugal na
Expo de Saragoça e é uma das convi-
dadas do espetáculo comemorativo
dos 45 anos de carreira de Carlos do
Carmo, no Pavilhão Atlântico, em Lis-
boa. Por esta altura, além dos espe-
táculos em Portugal, Carminho passa
a contar no seu currículo com passa-
gens por vários países.
Ainda em 2008, dá voz a um poema
de Sophia de Mello Breyner Ander-
sen, no disco de estreia a solo de João
Gil. Foi também uma das fadistas
convidadas para recriar o mítico es-
petáculo de Amália Rodrigues no
Olympia de Paris.
Com tanta presença nos palcos, a
jovem cantora começa a ser apontada
como uma das grandes esperanças
do fado. “Fado”, o disco de estreia de
Carminho, foi editado em 2009. Em
2012 editou o seu 2° álbum, “Alma”,
e agora o tanto esperado “Canto”.
Carminho regressa à Bélgica dia 6 de
dezembro, desta vez a Bruxelas, na
sala Muziekpublique.

De Centrale
Kraankindersstraat 2
9000 Gent

Fado: Carminho vai cantar em Gent
Alguns dias depois de apresentar um novo disco

PUB

Por Clara Teixeira

Isabel Pinto

le 23 octobre 2014
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Filmes 
portugueses 
no Festival 
“Peliculatina”

D o i s
filmes
portu-
gueses
i n t e -
grados
no fes-
t i v a l
“Pel i -
c u l a -
t ina” ,
com o
o b j e -
tivo de

dar a conhecer ao público belga,
filmes de ficção latino-americanos,
foram programados em Bruxelas, no
Cinéma Vendôme-Flagey.
No dia 27 de setembro, às 21h30 foi
projetado o filme “Em Segunda Mão”
de Catarina Ruivo. “Jorge é um escri-
tor de romances de série B que acre-
dita que todas as vidas são melhores
do que a sua. Certo dia, conhece
Laura, uma mãe solteira que luta por
criar André, o seu filho pequeno.
Com ela, julga ter encontrado a
grande oportunidade de ser feliz.
Porém, nenhuma vida é perfeita e
Jorge cedo descobrirá que, por de-
trás da janela de cada casa, vive al-
guém que, tal como ele, trava uma
luta diária para encontrar a felici-
dade”. Segunda longa-metragem de
Catarina Ruivo, segundo um argu-
mento partilhado com António Pedro
Figueiredo, “Em Segunda Mão” é
protagonizada por Pedro Hestnes,
que entretanto faleceu, Catarina
Durão, Vasco Apolinário, Marcello Ur-
geghe, Ricardo Aibéo, João Grosso,
Luís Miguel Cintra, Joana de Verona
e António Pedro Figueiredo, entre ou-
tros.
No dia 28 de setembro, às 18h15 foi
projetado o filme “Florbela” de Vi-
cente Alves (2012). “Num Portugal
atordoado pelo fim dos anos 20, Flor-
bela Espanca separa-se de forma vio-
lenta de António. Apaixonada por
Mário Lage, refugia-se num novo ca-
samento, mas a vida de esposa na
província não é conciliável com sua
alma inquieta. Ao receber uma carta
do irmão Apeles, Florbela corre para
junto dele. Na cumplicidade do irmão
aviador, Florbela procura um sopro
em cada esquina da capital entre
amantes, revoltas populares e festas
de foxtrot. Entre a realidade e o
sonho, os poemas surgem quando o
tempo pára. Nesse imaginário febril
de Florbela, neva dentro de casa, es-
voaçam folhas na sala, panteras gan-
ham vida e apenas os seus poemas
a mantém sã”. “Florbela” é uma fic-
ção biográfica da escritora Florbela
Espanca, protagonizada por Dalila
Carmo, à frente de um elenco que in-
clui ainda Ivo Canelas, Albano Jeró-
nimo e Anabela Teixeira.

em
síntese

le 23 octobre 2014

O humorista lusodescendente José
Cruz, deu o seu primeiro show em ver-
são portuguesa de ‘Olá!’ na Bélgica, no
âmbito do Festival ‘Le Voo Rire’ em
Liège, no passado dia 17 de outubro.
Um espetáculo que conheceu bas-
tante sucesso e que impressionou o
público belga.
José Cruz saiu da sala feliz e satisfeito
com o seu trabalho. “Foi um momento
agradável e enriquecedor que partilhei
com o público. Reparei que havia mui-
tos casais mistos e que alguns tradu-
ziam em voz baixa”. Porém, o cómico
teve o cuidado de introduzir certos mo-
mentos em língua francesa para ani-
mar mais ainda a sala.
Segundo José Cruz, os 200 bilhetes
esgotaram muito rapidamente, mas “à
última da hora a sala não encheu, ape-
nas metade esteve presente”, lamen-
tou. Contudo a direção da sala de

teatro apreciou bastante o espetáculo
e já considera agendar novamente o
artista, cujas datas ainda não estão de-

finidas.
No final do espetáculo, o artista foi ao
encontro do público e trocou impres-

sões e contactos positivos. Teve entre
outros, a oportunidade de conhecer o
Cônsul Honorário de Portugal em
Liège que manifestou o seu agrado e
que certamente contribuirá para o
seu regresso à Bélgica.
Residente em Paris, José Cruz levou
o espetáculo ‘Olá’ aos palcos pari-
sienses em 2009. Muito rapidamente
o sucesso bateu-lhe à porta e anual-
mente o humorista reescreve uma
nova versão. “Desta vez julgo que
chegou ao fim e que está na hora de
propor um novo espetáculo”, con-
cluiu sorridente.
José Cruz foi convidado pela segunda
vez para fazer a primeira parte do
concerto de Tony Carreira, na semana
passada em Paris. O artista do “Olá”
tem feito rir milhares de pessoas em
França, Portugal e agora muito breve-
mente no Luxemburgo e no final do
ano, na Suíça, no quadro do festival
de Montreux.

José Cruz brilhou em Liège
Humorista fez “show” em língua portuguesa

Por Clara Teixeira

A exposição “25 Anos do Centro Na-
cional de Banda Desenhada Belga”
foi inaugurada no passado dia 10 de
outubro, no Instituto Francês de Por-
tugal, em Lisboa, no âmbito da “pro-
gramação satélite” do certame
AmadoraBD, organizado pela Câmara
municipal, que se realiza de 24 de
outubro a 09 de novembro.
Esta “programação satélite”, além da
Amadora inclui Lisboa, onde na As-
sociação Renovar a Mouraria, está pa-
tente a exposição “A Pior Banda do
Mundo”, dedicada aos dois volumes
deste álbum de José Carlos Fernan-
des, e Almada onde na Casa da
Cerca, nos dias 18 e 15 de outubro,
e 01, 08 e 09 de novembro se realiza
um “workshop”, orientado por Nuno
Saraiva sobre construção da narrativa.
A exposição “25 Anos do Centro Na-
cional de Banda Desenhada Belga”
insere-se na Semana da Bélgica em
Portugal, no âmbito da qual, no dia
15, às 19h00, foi realizada uma con-
ferência por Jean Auquier, Diretor do
Centro Nacional de Banda Dese-
nhada Belga.
Este centro está a celebrar 25 anos e
os 30 anos da associação que o cons-
tituiu e, nesse sentido, apresentou

“uma seleção de obras originais cria-
das especialmente pelo centro nos di-
ferentes períodos da sua história”,
afirma em comunicado a organiza-
ção.
A partir de 14 de outubro e até 14 de
dezembro, a AmadoraBD apresenta
na FNAC Chiado, em Lisboa, a mos-
tra “25 Anos, 25 Autores, 25 Carta-
zes”, constituída pelos cartazes das
suas 25 edições.

“É a oportunidade de ver o trabalho
gráfico e cronológico da imagem do
Festival, que nestes 25 anos contou
com cartazes da autoria de André
Carrilho, Henrique Cayatte, João Fa-
zenda, Nuno Saraiva, António Galvão,
Ludgero Rolo, José Carlos Fernandes
e Ricardo Cabral, entre outros”, se-
gundo a mesma fonte.
O “workshop” “Bandas Desenhadas -
Percursos entre Margens”, que se

realiza em Almada, com Nuno Sa-
raiva, é “dirigido a jovens entre os 15
e os 21 anos, e o objetivo é a rápida
construção de um livro/fanzine recor-
rendo à técnica da imagem/sequência
sobre um diário gráfico”.
A Academia do Bacalhau de Bruxelas
teve a sua oficialização, precisamente
no imponente edifício do Centro Na-
cional de Banda Desenhada Belga
(ver foto).

Exposição em Lisboa sobre o Centro Nacional
de Banda Desenhada Belga

Les œuvres de Sónia Aniceto, «Fill
In» sont exposées depuis le 21 sep-
tembre jusqu’au 9 novembre pro-
chain, à l’espace Het Huis Happaert,
à Anvers. Le 18 octobre dernier,
l’Ambassade du Portugal à Bruxelles
a offert un cocktail dinatoire animé
par le groupe «Com Tradição».
Sónia Aniceto est un être de lan-
gage, de paroles, avec un besoin de
dire qui fourmille dans son travail.
Toutefois, ses tableaux et ce qu’ils
nous racontent se révèlent un miroir

au tain dépoli: rarement, en effet,
ses personnages, pourtant très réa-
listes, nous regardent en face, s’ils
sont pourvus d’un regard. L’invita-
tion à entrer dans leur univers narra-
tif est freinée par ce qui ressemble
à une limite, un impossible franchis-
sement. Nous voilà renvoyés à notre
solitude humaine, trop humaine.
Techniques picturales et techniques
textiles se côtoient avec assurance ;
ces dernières plaçant inconsciem-
ment l’œuvre de Sónia dans la lignée

de Louise Bourgeois, dont le travail
renvoie au métier de restaurateurs
de tapisseries anciennes de ses pa-
rents.
Restaurer, réparer, suturer, raccom-
moder, mélanger les genres: l’huile,
dans le métier le plus pur, et le tex-
tile, fruit d’une tradition familiale,
voici son travail. «Le monde à l’en-
vers», «Gourmandise», ou encore la
série «Monsters» sont les noms de
certaines de ses toiles qui nous plon-
gent dans un univers mystérieux.

Peintures de Sónia Aniceto exposées à Anvers

LusoJornal / Mário Cantarinha

Centro Nacional de Banda Desenhada Belga
Portugalnet (arquivo)
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O cantor Leandro vai cantar ao vivo
na sala Aadocks, em Anderlecht,
no próximo dia 29 de novembro, a
partir das 20h00. O jovem artista
vai apresentar o seu novo álbum
‘Sou um homem feliz’.
O cantor de 27 anos, tem oito anos
de carreira, oito álbuns editados, 5
platinas e tem mais de 300 mil
exemplares vendidos. Este é um
novo CD em que a voz romântica
de Leandro, continua a surpreen-
der o público.
Canções interpretadas que nos
contam histórias passadas na pri-
meira pessoa ou de um círculo
próximo a Leandro que agora par-
tilha com todos.
A sua música de Leandro já passou
nas grandes salas do país, nomea-
damente nos Coliseus Lisboa e
Porto e no estrangeiro. Neste
grande concerto, vamos ouvir os
êxitos e as novas canções baseadas
na sua vida, no seu dia-a-dia, emo-
ções e no seu lado mais íntimo.
“Sou um homem feliz”, é em jeito
de agradecimento para quem
desde o primeiro momento e desde
o primeiro acorde esteve incondi-
cionalmente do seu lado, é aos fãs
que Leandro agradece todo este
percurso numa curta mas intensa e
preenchida carreira. Este é um CD
que representa mais um virar de
página num percurso nem sempre
fácil mas sempre sentiu o apoio
dos fãs.

Neste trabalho podemos escutar
canções como ‘Eu Mudei’, ‘Fica
comigo esta noite’, ‘Tu quiseste
assim’ ou ainda ‘Arrependido’, que
apaixonam aos primeiros acordes.
Mas não podíamos deixar de referir
um tema muito especial para este
cantor, por ele escrito e cantado
com uma emoção e alegria que re-
vela o seu estado de espírito e a
paixão que sente, neste momento
atual: ‘Balada pra meu filho’.
Leandro é a voz romântica, uma
das revelações musicais mais im-
portantes destes últimos anos.
‘Sou um Homem Feliz’ reúne pelo
consenso e talento, humildade e
profissionalismo de um intérprete
romântico que se tornou numa das
revelações musicais mais impor-
tantes destes últimos anos.
Se quiser acompanhar as ativi-
dades do cantor, pode integrar o
clube de fãs e beneficiar de diver-
sas reduções.
O grupo Novos Anjos, Bruno Ser-
queira e Mélanie L são os outros ar-
tistas da noite. O evento conta com
a parceria da Lusidis e Delta Cafés.
Um grande espetáculo de luz, ima-
gem, som e muitas surpresas.

Dia 29 de novembro, 
20h00
Aadocks
Boulevard International, 7
1070 Anderlecht
Infos: 0475.27.80.33

Leandro vem cantar ao vivo em Bruxelas
Concerto dia 29 de novembro

Tony Carreira 
regressa a 
Bruxelas

Tony Carreira regressa aos palcos
belgas no próximo dia 23 de novem-
bro, ao Forest National, em Bruxelas.
A cada ‘tour’ Tony Carreira sur-
preende com um espetáculo reno-
vado, e as suas novas canções
tornam-se ‘hits’ imediatos. Numa
fase em que a sua carreira se divide
entre Portugal e França, o concerto
promete trazer o sabor da internacio-
nalização do maior artista português.
Ao longo de 26 anos dedicados à
música, Tony Carreira editou 22 ál-
buns, tendo acumulado vendas su-
periores a 4 milhões de unidades.

Palestra sobre a
atividade baleeira
portuguesa

A Embaixada de Portugal e a editora
Orfeu organizaram no passado dia 15
de outubro, na Embaixada portu-
guesa, uma palestra sobre “A ativi-
dade baleeira em Portugal - passado,
presente e futuro”, protagonizada por
Fernando José Correia Cardoso, as-
sessor jurídico na Direção-Geral dos
Assuntos Marítimos e Pescas da Co-
missão Europeia. Foi também Coor-
denador da Comissão Baleeira
Regional dos Açores e membro da
Delegação Portuguesa à Comissão
Baleeira internacional.

Concert 
d’Ellyptica

Dimanche dernier l’Imagin’air Art
Café, à Ixelles, a ouvert les portes au
concert de musique baroque ibé-
rique d’Ellyptica. Avec Sónia Ferro
(clavecin), Diana Roche (soprano) et
Myriam Pire (guitare baroque), les
concerts d’Ellyptica sont présentés
dans le respect des instruments an-
ciens et permettent ainsi d’offrir une
sonorité exceptionnelle et fidèle à
l’époque baroque. Une musique qui
continue à charmer nos sens.

Concert 
d’Ana Moura

Le 12 octobre dernier, Ana Moura
était en concert au Golf Club d’Halen-
court, à Vieux Genappe, dans le
cadre d’Halencourt Art Project. Elle
est en tournée pour un très bel
album, «Desfado», enregistré à Los
Angeles. «Fado», pour dire l’amour
qu’elle porte au genre portugais et
«Des» pour la déstructuration à la-
quelle elle désire le soumettre.

em
síntese
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Mamano festejou 30 anos de carreira

Mamano festejou no passado 21 de
setembro 30 anos de carreira profis-
sional com um concerto especial no
espace Senghor em Etterbeek. O
cantor que integrou o grupo Mara-
caibo em 1996, tem dado regular-
mente concertos na Bélgica e em
França.
Autor, compositor e intérprete, Ma-
mano nasceu na ilha da Boavista,
em Cabo Verde, em 1954. Germano
Lima Brito instalou-se na Bélgica em
1975, para estudar as Belas Artes.
Mas a atração pela música foi priori-
tária e rapidamente formou o grupo
musical ‘Alliance’. “Sempre adorei a
música e desde pequeno cresci com
ela à minha volta. Tinha apenas 14
anos quando formei a minha pri-
meira banda em Cabo Verde ‘Deli-
lah’, com os amigos do liceu”,
recorda o cantor.
Mas para além do palco, Mamano
também dedica o seu tempo livre à
pintura e ao desenho. Artista multi-
facetado, já teve a oportunidade de
expor o seu trabalho. Ainda recente-
mente as suas obras estiveram pa-
tentes mais de um mês na Maison
Communale d’Etterbeek.
Mas Mamano aspira a novos hori-
zontes, não gosta da rotina e integra
em 1984 o grupo ‘Dolce Vita’, um
grupo italiano. Dois anos depois
forma o seu próprio grupo ‘Tropic’

que vai durar uma dúzia de anos.
Foi em 1990 que gravou o seu pri-
meiro vinil, com canções em crioulo
e em português, uma homenagem
ao pai que o ajudou financeiramente
para completar os estudos. “Um dos
momentos mais fortes da minha car-
reira foi o Festival Baía das Gatas em
Cabo Verde, perante milhares de
pessoas. Onde me cruzei com a Ce-
sária Évora, uma amiga que encon-
trei várias vezes”, declara nostálgico.
O cantor já conta com mais de 20
discos editados, mas ultimamente a
situação financeira tem complicado
a saída de um novo álbum. O último
‘Nostalgia’ já tem 5 anos, e os seus
fãs cada vez mais solicitam um novo
trabalho. O cantor caboverdiano
canta em várias línguas: crioulo, por-
tuguês, francês, inglês, espanhol e
italiano. Contudo é criticado por não
ser mais fiel a Cabo Verde com um
repertório e sons mais tradicionais
aos país natal. “Estou a trabalhar
nesse sentido, vou lançar um novo
single diferente do meu registo ha-
bitual, ‘Boca d’o pove’ deve sair no
final do ano”, confessa ao LusoJor-
nal.
No dia 31 de dezembro Mamano vai
estar presente em Jette, para um
grande espetáculo, antes de percor-
rer várias salas no país e no estran-
geiro.

www.chanteur-mamano.be

Concerto especial no Espace Senghor

Por Clara Teixeira

Vá ao concerto 
connosco
O LusoJornal oferece bilhetes aos primeiros leitores que nos enviarem um mail
com o nome do primeiro disco do cantor Leandro.
O mail deve ser enviado para belgica@lusojornal.com
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Autarcas de Viseu visitam Parlamento Europeu

O Eurodeputado Fernando Ruas re-
cebeu, nos passados dias 15 e 16
de outubro, a visita no Parlamento
Europeu em Bruxelas de uma dele-
gação composta por atuais e ex-au-
tarcas do Município de Viseu.
Esta foi a primeira das visitas que o
Eurodeputado pretende promover
durante esta Legislatura, com o ob-
jetivo de proporcionar uma maior
aproximação entre os cidadãos e as
instituições europeias.
A delegação de autarcas teve a opor-

tunidade de visitar as instalações do
Parlamento Europeu em Bruxelas,
bem como de assistir e participar
numa sessão de esclarecimento
sobre a história da União Europeia,
o funcionamento das suas institui-
ções e o seu impacto no nosso quo-
tidiano.
A visita contemplou ainda uma ida
ao Parlamentarium - Centro de visi-
tas do Parlamento Europeu, onde o
grupo embarcou numa viagem vir-
tual pela Europa e sua história, fi-

cando ainda a conhecer mais pro-
fundamente o funcionamento do
Parlamento Europeu.
No final desta visita, o Eurodeputado
Fernando Ruas fez da mesma um
balanço “extremamente positivo”,
acrescentando pretender “exercer o
seu mandato como um eleito de
proximidade, ou seja o mais próximo
possível dos cidadãos eleitores”,
“aproximando a Europa e as suas
Instituições aos Portugueses, numa
lógica de abertura e transparência”.

Antes de ser Deputado europeu, o
social-democrata Fernando Ruas foi
Presidente da Câmara Municipal de
Viseu. Agora é Vice-Presidente da
Delegação à Assembleia Parlamentar
Paritária ACP-UE, é membro das Co-
missões de Desenvolvimento Regio-
nal (efetivo) e de Comércio
Internacional (suplente), assim
como das Delegações para as rela-
ções com os países do Maxereque e
da Assembleia parlamentar da União
para o Mediterrâneo.

Numa organização do Eurodeputado Fernando Ruas
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Grupos belgas no
Big Bang Lisboa

No Festival europeu Big Bang, em
Lisboa, teve lugar a estreia mundial
do espetáculo belga “Ballet Meka-
nique”, com cinco músicos e uma
bailarina a dialogarem sobre corpo e
música, recorrendo a objetos como
apitos de pássaros, brinquedos e má-
quinas antigas.
Da Bélgica chegou também o
concerto “Station”, de Nicolas Rom-
bouts (contrabaixo) e Joris Calu-
waerts (teclados), que se fazem
acompanhar de comboios miniaturas
de brincar, em movimento no palco,
numa espécie de viagem imaginária
em carris.
Oficinas de percussão e dança afri-
canas, um concerto com uma or-
questra de antenas e rádios
acontecem esta semana em Lisboa,
no Big Bang, uma iniciativa interna-
cional, que acontece em países
como Bélgica, Noruega e França e
que existe em Portugal há cinco
anos, propondo espetáculos de mú-
sica contemporânea, que estimulem
e desafiem espetadores entre os qua-
tro e os 12 anos.
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O distribuidor português, Nuno Pin-
heiro, tem 29 anos e atua atualmente
no Tours em França. Em cinco tempo-
radas em território francês, venceu três
Campeonatos, dois com o Tours e um
com o Poitiers, duas Taças com o
Tours, e uma Supertaça igualmente
com o Tours. Um currículo invejável
para, talvez, o melhor voleibolista por-
tuguês.
Nuno Pinheiro terá a oportunidade de
mostrar os seus talentos na Liga dos
Campeões e vai reencontrar o seu an-
tigo clube belga, o Noliko Maaseik,
clube onde atuou quatro anos e onde
venceu dois Campeonatos, três Taças
e três Supertaças, sem contar com
uma final europeia perdida.
Em entrevista ao LusoJornal, Nuno
Pinheiro falou-nos, entre outros temas,
desse reencontro com o seu antigo
clube.

LusoJornal: Como tem sido a experiên-
cia em França?
Nuno Pinheiro: Tem sido uma boa fase
aqui em França desde que cheguei.
Faço um balanço bastante positivo do
que realizei em França porque comecei
no Beauvais, que tinha ambições bas-
tante razoáveis que não lutava por títu-
los ou por troféus, depois fui para o
Poitiers onde sagrei-me Campeão logo
no primeiro ano, e depois optei pelo
Tours, um clube com mais ambições e
mais exigências. No Tours tem sido
uma excelente experiência visto que
em duas temporadas vencemos os dois
Campeonatos e as duas Taças. Vou co-
meçar a minha terceira época no Tours
e temos os mesmos objetivos que nas
temporadas passadas.

LusoJornal: Esta época, o Tours já ven-
ceu a SuperTaça frente ao Paris Volley?
Nuno Pinheiro:O clube está numa boa
fase mas no voleibol tudo pode mudar
rapidamente. Um clube de topo pode
rapidamente encontrar-se em dificul-
dade. As coisas podem mudar mas por
enquanto o Tours é um clube que vive
bem e vive uma boa fase. Eu estou
contente por estar aqui e fazer parte
desta história. Espero que tudo conti-
nue a correr bem para o clube porque
eu quero continuar a ganhar.

LusoJornal: Quais são os seus objetivos
para esta época?
Nuno Pinheiro:Os meus objetivos pas-
sam muito pelos objetivos do clube. A
partir do momento em que estou cá, o
objetivo é vencer as competições inter-
nas, o Campeonato e a Taça. A nível
pessoal, tenho vontade de ultrapassar
os problemas físicos que me afetaram
na temporada passada. Aliás final-
mente eles parecem querer desapare-
cer e deixar-me tranquilo. Quero ter
uma temporada tranquila em termos

físicos.

LusoJornal: A nível europeu, o Tours
está na Liga dos Campeões, num grupo
complicado?
Nuno Pinheiro: Vamos competir com
equipas muito acima a nível financeiro
e vamos ter de nos adaptar a essa rea-
lidade. Mas claro temos ambição sem
dúvida. Temos vontade de ir o mais
longe possível. O primeiro objetivo será
passar a fase de grupos, o que por si já
é muito complicado. Há uma equipa
turca muito forte [ndr: Halkbank An-
kara], uma equipa italiana bastante
forte [ndr: Sir Safety Perugia] que foi à
final do Campeonato italiano e que se
reforçou muito bem, e uma equipa
belga que acho tem estado em todas
as edições da Liga dos Campeões, o
Noliko Maaseik, onde também já jo-
guei. Conheço bem a equipa belga e
sei a qualidade que tem. É um grupo
bastante equilibrado, bastante difícil.
O nosso objetivo é passar a primeira
fase e depois ter um pouco de sorte no
sorteio para tentar ir mais longe.

LusoJornal: No primeiro jogo a 4 de no-
vembro, defronta o Noliko Maaseik, um
sentimento especial para si?
Nuno Pinheiro: Passei lá quarto anos.
Foram quarto anos muito bons em que
cresci e aprendi muito. Conheci lá
muita gente que me ajudou imenso, e
rever essas pessoas será sempre espe-
cial. Mas admito que a minha vida é
outra agora, a minha camisola é outra,
e quero vencer o jogo.

Recordamos que o jogo da Liga dos
Campeões entre o Noliko Maaseik e o
Tours disputa-se no dia 4 de novembro
no Lotto Dôme de Maaseik.

Nuno Pinheiro: 
“Vai ser especial defrontar o Noliko Maaseik”

Voleibol: jogador português vai defrontar a sua antiga equipa

Por Marco Martins
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Futebol: 
Classificações

CLASSIFICAÇÃO
1° Porto
2º Cad Ixelles
3° La Louve
4º Bayramp.
5° Matkop.
6º Atlal M.

7° Portugal
8º Sonatrach
9º Afyonsp. 03
10º Tuni.SP
11º Fcab
12° Vimeirense

13
10
9
9
9
7

7
7
6
4
4
1

FTF Div.1

CLASSIFICAÇÃO

FTF Div.2

CLASSIFICAÇÃO

FTF Div.3 Veteranos

CLASSIFICAÇÃO

FTF Div.4 Veteranos

CLASSIFICAÇÃO
1° Brussels B.
2° Brus. LTC
3° Jefke C.
4° Lxg Cinq.
5° Amb. Auder.
6° Portugal FC
7° Lorraine

8° MTM FC
9° Coin Du B.
10° Irlan. FC1
11º Martin FSW
12º Tourinnois
13º New Inn
14° Manz. FC

21
17
16
13
12
11
10

9
7
7
7
6
4
0

ABSSA Div.1

Jogos em atraso

1º Campomaior.
2º Bosanci
3º Jeuness Mol
4º Sezurense
5º SC Regua
6º Los Nachos

7º Turkish
8º Racing A.
9º Resistance
10º Penal.
11º Beira Alta
12º Riesina A

15
13
10
9
9
9

4
4
4
3
2
0

1º Olympic Bxl
2º New Annee.
3º Incontro Sp
4° Crossing
5º U Maroll.
6° Renaissa.

7º Germinal
8º Capitano
9º Matkope.
10º Vila Real
11º Suskewi.
12º New team

16
14
13
12
10
8

7
6
6
6
3
1

1º Milanello
2° La Louve
3º Belenenses
4º Fc Annasr
5º A0 Asturia.
6º Anatolie 95
7º Charlem.

8º Hellas
9º L. Extranos
10º Eendrac.
11º Igdirs
12º Royal Eveil
13º Simon’s
14º Postiers

16
13
13
11
11
11
9

9
9
5
4
3
1
0

CLASSIFICAÇÃO
1° Cornac Un
2° Tourinno.
3° Nivelles 
4° Trinquan
5° Anderlech
6° Ideal Ra,
7º Audergh

8° Lorraine
9° Elisabeth
10° Saint Geo
11° Campom.
12° New Arq. 
13° British U.

18
16
13
13
12
12
9

8
8
7
3
3
0

ABSSA Div.6F

Jogos em atraso

Jogos em atraso
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Anedotas

Un beau matin, un gamin demande
à son père:
- Les abeilles, les fleurs, les choux, la
p’tite graine... Tout cela est bien dé-
passé, soyons modernes: Papa, dis-
moi comment suis-je né?
- Très bien, mon fils, il fallait bien que
l’on en parle un jour! Voici donc ce
qu’il faut que tu saches: Papa et
maman se sont ‘copiés/collés’ dans
un Chat sur MSN. Papa a fixé un ran-
card via E-mail à maman et ils se sont
retrouvés dans les toilettes d’un cy-
bercafé. Après, maman a fait
quelques Downloads du Memory
stick de papa. Lorsque papa fut prêt
pour le téléchargement, nous avons
découvert que nous n’avions pas mis
de Firewall. Comme il était trop tard
pour faire Delete, neuf mois plus
tard… le satané virus apparaissait.

Um amigo meu comprou um frigorí-
fico novo e para se livrar do velho, co-
locou-o em frente do prédio, no
passeio, com o aviso:
“Grátis e a funcionar. Se quiser, pode
levar”.
O frigorífico ficou três dias no passeio
sem receber um olhar dos passantes.
Ele chegou à conclusão que as pes-
soas não acreditavam na oferta. Pa-
recia bom demais para ser verdade
e mudou o aviso:
“Frigorífico à venda por 80 euros”
No dia seguinte, tinha sido roubado!

Um homem entra numa pizzaria e
pede uma pizza para levar. O empre-
gado perguntou se ele preferia que a
pizza fosse cortada em 4 pedaços ou
em 6.
Ele pensou algum tempo, antes de
responder: “Corte em 4 pedaços.
Acho que não estou com fome sufi-
ciente para comer 6 pedaços”.

Numa escola, a professora pergunta:
- Qual é a parte do corpo que chega
primeiro ao céu?
Uma menina levanta o braço:
- As mãos, senhora professora!
- E porquê?
- Porque quando rezamos elevamos
as mãos ao céu.
Nisto, o Joãozinho retrucou.
- Não é nada disso, são os pés!
- Ah sim, Joãozinho, e porquê?
- Bem, esta noite, fui ao quarto dos
meus pais, a minha mãe tinha os pés
no ar, e estava gritar: “Meu Deus,
meu Deus, estou nas nuvens, estou
nas nuvens...”. E ainda bem que o
meu pai estava em cima dela a se-
gurar, senão, lá ia ela para o céu.

Uma mulher tem a última palavra em
qualquer discussão.
Por definição, qualquer coisa que um
homem disser depois disso, já é o co-
meço de uma outra discussão.
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SOPA DE LETRAS

Descubra as palavras Casino

Nível : Médio

Aposta
Azar
Cartas
Casino
Dinheiro

Divertir
Ganhar
Jogar
Luxo
Máquina

Perder
Regras
Roleta
Sorte
Vício

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 093-II

lusojornal.com
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