6 DE ABRIL DE 2009 . O SÉCULO DE JOANESBURGO . PÁGINA 41

Primeiro-ministro de Cabo Verde quer
diálogo com UE para resolver imigração ilegal
O primeiro-ministro de Cabo
Verde defende um diálogo
entre os países da África Ocidental e a União Europeia
(UE) para resolver a imigração ilegal de africanos para a
Europa, através de “um verdadeiro programa de cooperação para o desenvolvimento”.
José Maria Neves, que efectuou uma visita de cinco dias
a Portugal “para contactos
com a comunidade cabo-verdiana, autoridades locais e
políticos”, afirmou que Cabo
Verde pode assumir um papel
decisivo nesse diálogo, em
virtude da Parceria Especial
assinada com a UE em Novembro de 2007.
Na entrevista, o chefe do executivo cabo-verdiano destacou a coincidência de pretensões que existe, em matéria
migração ilegal, entre os países da Comunidade Económica da África Ocidental
(CEDEAO) e os da UE.
“Todos os países da
CEDEAO querem que a imigração se faça de forma legal,
que os fluxos migratórios não
estejam sujeitos a grupos ou a
tráfico ou sejam utilizados pela criminalidade organizada,
de modo que as pretensões
da União Europeia são coincidentes com as da CEDEAO”,
opinou.
Para o primeiro-ministro
cabo-verdiano, o diálogo entre
as partes está iniciado, com o
Governo Espanhol a dedicar
especial atenção ao assunto,
até porque é às Canárias e ao
sul de Espanha que aportam
muitos dos ilegais africanos.
“Mais do que programas parciais ou circunstanciais de criação de emprego nos países
emissores da imigração clandestina é preciso um verdadeiro programa de cooperação para o desenvolvimento
que permita a criação de melhores condições de vida para
as pessoas nos diferentes
países da CEDEAO”, disse
José Maria Neves.
Sobre a comunidade caboverdiana residente em Portugal, a segunda maior do país,
o chefe do Governo de Cabo
Verde lembrou que “os contactos não têm só a ver com a
questão dos votos”, porque as
eleições ainda vêm longe,
mas com as características
desta diáspora, cuja população espalhada pelo mundo é
superior à que vive nas ilhas
africanas do Atlântico.
“Governar Cabo Verde implica ter uma atenção especial à
diáspora, aos seus problemas
e é necessário que o Governo
esteja próximo dos cabo-verdianos residentes no exterior
e que tenha em conta as necessidades dessas comunidades para poder ter uma agenda forte, orientada para a solução dos problemas dos cabo-verdianos que residem fora do país”, afirmou
Segundo José Maria Neves,
há problemas na comunidade
cabo-verdiana em Portugal
que têm a ver com a integração social e profissional.
“Ainda há alguma exclusão,
há problemas que derivam
dessa mesma exclusão, há
problemas de marginalidade,
de delinquência juvenil. Há
casos também de sucesso
nos mais diferentes domínios,
desde o desporto ao ensino
superior”, enumerou, adiantando que muitas das reivindicações que lhe apresentaram
têm a ver com o processo de
legalização e o apoio ao movimento associativo.
“(…)Esse movimento associativo tem desempenhado
um papel importante ao completar as autarquias e o Governo na inserção social e
profissional dessas pessoas,
no combate às desigualdades
e às diferentes formas de
exclusão social e no combate
aos comportamentos desviantes e à delinquência. É preciso continuar a apoiar essas
associações”, sintetizou.
A dois anos do fim do mandato, José Maria Neves manifestou tranquilidade face às eleições legislativas de 2011 e
disse que não acredita em

“ciclos” de dez anos, numa referência aos dois mandatos
que o partido da oposição,
MpD (Movimento para a Democracia) esteve no poder a
seguir à abertura do regime

cabo-verdiano ao multipartidarismo (1991-2001):
“Nestas questões não há a
repetição automática dos
acontecimentos passados.
Portanto, são eleições nor-

mais as que vão ter lugar em
2011. Não há nenhuma dinâmica de mudança, nem a oposição se tem imposto como
uma força alternativa à (actual) governação do país”.

Morreu o jornalista Vítor Direito,
fundador do Correio da Manhã
O jornalista Vítor Direito, fundador do Correio da Manhã,
morreu quinta-feira aos 78
anos, noticia o site do jornal.
Segundo a mesma notícia, o

corpo do jornalista esteve
sexta-feira em câmara ardente na Capela de Santo
António, no Estoril e a missa
de corpo presente realizou-se

sábado passado no mesmo
local.
O funeral teve lugar no
cemitério de Rio de Mouro.
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Tratamos dos assuntos
legais após o falecimento
do seu familiar
José Nascimento/Advogados
Tel. (011) 435 1776

Francisco Xavier
de Lemos
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Nasceu a 3/12/1918 - Faleceu a 2/4/2009

HENRIQUE DE NÓBREGA

Sua esposa Edith Elsie, seus filhos Ana Paula, Lily Elsie, Frank,
Deolinda e José Pedro, netos e mais família, participam com grande
pezar, o falecimento do seu ente querido, no dia 2 de Abril de 2009.
A família aproveita esta oportunidade para apresentar a sua gratidão
aos membros da comunidade portuguesa, com especial atenção aos
seus amigos e clientes, com quem o seu querido marido e pai lidou
durante largos anos.
Mais participam que o seu funeral terá lugar hoje, segunda-feira, dia
6 de Abril, pelas 11h00, na Igreja Católica de St. John the Apostle, 6
Havenga Avenue, Florida Park, agradecendo a todos que possam
assistir a este acto religioso.

Natural do Funchal - Madeira
Nasceu a 14/9/1947 - Faleceu a 27/3/2009
Seu tio António Vieira, primos Olívio Cruz, Teresa
Cruz, João da Silva e Carmo da Silva, vêm por este
meio e com profunda dor participar o falecimento
do seu ente querido ocorrido em Joanesburgo.
Henrique, we will surely miss you. You left us so
suddenly, but we know you are at Peace.
You were one of a kind and definitely the best.
Until we meet again.
Que a sua querida alma descanse em Paz
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Paz à sua alma

Francisco Xavier
de Lemos
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Nasceu a 3/12/1918 - Faleceu a 2/4/2009

Domingos Ederlindo
Pestana Leão

Tony e Eva Figueira, Manny e Vera
Figueira e respectivas famílias, vêm por
este meio e com imensa mágoa, apresentar as suas mais sentidas e sinceras condolências à família enlutada, pelo falecimento do seu ente querido, associando-se à sua enorme dor.
Que a sua alma descanse em Paz
17361

Natural do Porto Santo
Nasceu a 9/1/1931 - Faleceu a 27/3/2009
Marcelino Agostinho dos Passos, sua esposa Edite dos
Passos, seus filhos Daniel dos Passos e Gerry dos
Passos, sua nora Ansie dos Passos, seu neto Rhyse dos
Passos e sua sogra Manuela Rodrigues vêm por este
meio apresentar os mais sentidos pêsames à Família
enlutada, pelo falecimento do seu ente querido.
Que a sua alma descanse em paz

Carlos Moreira
dos Santos

Born 5/4/1943 - Passed away 5/4/2009
Even though you lost your fight to cancer, you will now
be able to have eternal peace without further suffering.
You will be truly missed by your wife Graça, daughters
Sandra and Nicole, son Paulo, grandchildren Vanessa,
Leandro, Jaime, Michaella and Marisol and additional
children Tony and Paula.We shall miss you so much.
May you find eternal happiness ands peace. The memorial service on 7th April at 11h00 at the Springs Catholic
Church - Our Lady of Mercy - Springs Extention.
Our thanks to all concerned.

