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O Conselheiro das Comunidades Portuguesas da Bélgica, Francisco Barradas, e o 
Conselheiro Social da Embaixada de Portugal em Bruxelas, António de Morais 
Araújo, organizaram no passado dia 3 de Dezembro, na Sala Damião de Góis 
(Embaixada de Portugal na Bélgica), uma reunião com dirigentes associativos. 
 
Participaram nesta reunião 9 associações. 
 

1- O Conselheiro Social apresentou uma proposta de programa já bastante 
elaborada para as festividades do 10 de Junho, Dia de Portugal e das 
Comunidades. Este programa prevê vários eventos a realizar de 4 a 6 de 
Junho de 2004. Como uma mostra da região Norte, exposição de artesanato 
e pintura, prova de vinhos, conferências, programa de fados e folclore, torneio 
de futebol, assim como a possibilidade de uma equipa portuguesa vir disputar 
um jogo final com o vencedor do torneio de futebol. 
Quanto ao local da festa popular do dia 6 de Junho, o Conselheiro das 
Comunidades levantou problemas de local devido à falta de segurança 
causada pela falta de espaço disponível. O debate foi seguido por várias 
associações que apoiaram a mudança de local. O Conselheiro Social 
comprometeu-se a fazer deligências no sentido de se obter autorização para 
o “Cinquentenaire” (espaço aberto e perto dos transportes) ou para o espaço 
em frente à “Basilique de Koekelberg” (onde se realizam já festas de várias 
comunidades e onde o espaço disponível tem bons acessos e 
estacionamento). Quanto au “Bois de la Cambre” além de estar mal servido 
pelos transportes, foi levantado o problema de se fazer grelhados e 
possívelmente da conservação da relva após esta festa que se quer popular. 



 
 

 
2- O Conselheiro do CCP Francisco Barradas apresentou um projecto de criação 

de uma associação com estatuto próprio, dinamizadora do movimento 
associativo e coordenadora dos eventos a realizar pelas associações suas 
filiadas e sobretudo criar laços com outras comunidades podendo usufruir de 
subsídios disponibilizados pelas regiões para eventos ligados às 
comunidades migrantes. Assim, as comunidades portuguesas poderiam 
participar mais na cidadania local, estreitar laços com as comunidades 
migrantes e sobretudo com as oriúndas da CPLP. Poderiam também 
organizar eventos descentralizados dando relevo à nossa comunidade na sua 
vertente histórica e cultural. 
Após várias intervenções ficou estabelecido que o Conselheiro deve 
apresentar um projecto mais elaborado e enviá-lo às associações a fim de 
que estas o possam analizar em reunião de direcção. O Conselheiro voltará a 
convocar as associações, sendo possível avançar com a fundação de uma 
Federação de Associações, ideia defendida por alguns presentes. 

 

 

 

 
Bruxelas, 4 de Dezembro de 2003. 
 
Contactos para a imprensa: 
Francisco Barradas  
 
 
_________________________________ 
Site oficial do CCP: www.ccp-mundial.org 
 

http://www.ccp-mundial.org/

