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A Parábola Dos Sete Vimes
Benjamim José da Silva

Era uma vez um pai que tinha sete
filhos. Um dia entregou um vime a
cada filho e pediu-lhes que que-
brassem os vimes. Facilmente, sem
grande esforço, cada um dos sete
filhos partiu o vime que lhe tinha sido
entregue. De seguida distribuiu
outro vime a cada um dos seus filhos.
Pediu ao mais novo, que também era
o menos forte, que recolhesse os sete
vimes, fizesse com eles um molho
atando-os com um pedaço de corda
e, então, quebrasse o molho. Bem se
esforçou ele para quebrar os vimes,
mas sem qualquer sucesso.

Por indicação do pai, os sete vi-
mes bem atados foram passando
pelas mãos de cada um dos irmãos
que, apesar de usarem ao máximo a
sua vigorosa força não os consegui-
ram quebrar. Concluiu, então, o pai:

- Cada vime isolado facilmente foi
quebrado; todos juntos num molho
resistiram à desmesurada força que
empregaram, mantendo-se intactos
e unidos. Assim, meus filhos, devem
fazer pela vida fora. Mantenham-se
unidos; a vossa união vos dará a
força! Todos nós já ouvimos ou lemos
esta parábola; alguns até, como eu,
ainda se lembram da conhecida
versão de Trindade Coelho. Mas
quantos a aplicam? Quantos se
comportam segundo a moral e o
princípio que ela encerra? Quando
tiverem um objectivo a alcançar na
família, no trabalho, na comunidade,
não se isolem, não lutem entre si! Não
tenho dúvidas que todos, teori-
camente, aprenderam a parábola.
Não é suficiente! Que esteja presen-
te na vossa actividade quotidiana!

De “o povo unido jamais será
vencido” o que resta? Onde está a
solidariedade? Colocaram-se os
objectivos partidários (os “ismos”)
acima dos interesses do povo portu-
guês!Os políticos certamente apren-
deram, entre outras muitas coisas,
esta simples parábola; mas quando
se convencerão (e todos nós tam-
bém) que “a religião é uma vida que
se vive, não uma teoria que se apren-
de”? Vivamos a parábola, dia a dia,
hora a hora.

Capitães de Abril
No domingo 24 de Abril 2005  às

21h30 no canal televisivo Télé-
Québec. Esta apresentação repre-
senta  um dos filmes portugueses
mais conhecidos numa altura mui-
to difícil para Portugal. Pedimos a
todos os Pais, Mães e Filhos para
ver este filme histórico que é um
marco na nossa história.

O filme é visto com frequência
pelos olhos de uma menina, filha
de um casal que vive a fractura de
sua união. A mulher quer lutar por
transformações, acha que o ma-
rido militar é reaccionário. Na
verdade, ele integra o movimento
revolucionário. A menina des-
cobre que seu pai é um herói, mas
isso não salva o casamento. “Aque-
la menina não sou eu, aqueles não

Cont. na pág. 2

A Imigração Portuguesa e o 25 de Abril
31 anos da Revolução dos Cravos

Pelo menos para os portugueses,
aquele 25 de Abril de 1974 nascia
diferente. Todos sentiam que os acon-
tecimentos seriam a definição do fu-
turo das gerações vindouras e de
vários países. Era uma primavera,
como tantas outras, mas nunca as

flores tinham representado tanto para
um povo, especialmente os cravos
vermelhos.

Podemos dizer que tudo começou há
muito tempo atrás, em meados dos

Cont. na pág. 8 e 9

Ver pág. 4

Ratzinger eleito Papa
O cardeal alemão Josep Ratzinger, de 78 anos, é o novo Papa, que escolheu

o nome Bento XVI. A eleição do novo Papa foi anunciada ontem às 17h50
(11h50 em montreal), pelo fumo branco da chaminé da Capela Sistina.  Du-
rante minutos houve dúvidas porque os sinos da basílica tardaram a repicar.
Inicialmente, as imagens do fumo transmitidas em directo pelas televisões
induziram em erro, o fumo parecia negro e não branco. Só aos poucos o fumo
foi «estabilizando», revelando a cor que anuncia o novo Papa.

A segunda «cláusula» do anúncio - o repique dos sinos - só minutos depois
foi cumprida. O cardeal Josep Ratzinger é o 265º Pontífice.
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Erratum
No artigo “40º aniversário da

conferência de São Vicente de
Paulo de Santa Cruz”, escrito
por Sylvio Martins, um erro de
nome foi feito e nós pedimos
desculpa a Olga Loureiro por ter
feito este erro. Não é Olga Per-
reira mas Olga Loureiro que é a
ALMA desta organização. E
também todos que ajudam esta
orga-nização a ser o que ela é.

Os textos, fotos e ilustrações publicados
nesta edição são da inteira responsabilidade
dos seus autores, não vinculando, directa
ou indirectamente, o cariz editorial e
informativo deste jornal.

Concurso de Provérbios
I- Nos jornais de 6 e 13 de Abril publicámos 10 provérbios

faltando a cada um as palavras finais. Hoje publicamos os 5 últimos
provérbios deste concurso.

II- As respostas escritas, isto é, os 15 provérbios completos
deverão ser recebidas (por mão própria, carta ou fax) em A VOZ
DE PORTUGAL, 4231 Boul. St-Laurent, Montréal, Québec, H2W
1Z4, fax: (514) 284-6150, até ao dia 27 de Abril de 2005.

III- No dia 04 de Maio, A VOZ DE PORTUGAL publicará o nome
dos primeiros classificados.

IV- Em caso de igualdade o vencedor será decidido por meio de
sorteio e terá como prémio um livro de Língua Portuguesa,
gentilmente oferecido pela Escola Portuguesa Santa Cruz.

PROVÉRBIOS
11- Quem tem telhas de vidro………….
12- O mal e o bem……………………..
13- Diz-me com quem andas, …………
14- Não há mal que sempre dure,……..
15- Quem quer vai,……………………

são meus pais, mas de certa
forma eu posso me identificar
com ela e escolhi seu olhar
inocente e puro para mostrar
aqueles dias que abalaram
Portugal.” Ela conta como foi
emocionante encenar as cenas
de euforia popular, quando o
povo saiu às ruas para apoiar os
canhões. A florista distribui
cravos aos revolucionários,
como ocorreu na realidade, e o
movimento ficou conhecido
como Revolução dos Cravos.
Tudo começou com uma se-
nha, quando uma rádio veicu-
lou, na madrugada de 24 para
25 de Abril de 1974, uma can-
ção proibida pela ditadura -
Grandola Vila Morena. A partir

Capitães de Abril
daí, começou a movimentação
dos militares, que logo teve
respaldo nos civis. “Era mara-
vilhoso ver as pessoas recria-
rem a história diante da câma-
ra; elas ficaram tão entusias-
madas que não paravam quan-
do eu gritava “Corta!”; a euforia
deixava a todos nós da equipe
excitados, porque sabíamos que
estávamos captando algo mui-
to forte e verdadeiro.” Como
ocorreu na realidade, ela mos-
tra que o movimento dos capi-
tães foi consequência de Maio
de 68. Muitos deles tinham sido
universitários, muitos eram
casados com universitárias. O
papel das mulheres é realçado
na passeata de apoio, quando

Cont. da pág. 1

elas assumem a frente com suas
palavras de ordem - os homens
na cozinha, mais liberdade
sexual. “Foi uma licença poé-
tica”, diz Maria, mas ela diz que
tem tudo a ver. O espírito revo-
lucionário é, por excelência,
libertário e transformador. Ela
conta o que quis passar com
seu filme - “A revolução é um
movimento interior; se não
conseguirmos mudar interior-
mente, não poderemos abrir-
nos para pensar em formas
mais justas e humanas.”

4510, Cartier
angle Mont-Royal
527-8701

CENTRE DENTAIRE
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D'ASSURANCE MALADIE, L'ASSURANCE DENTAIRE
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Papineau
Autobus 45

2005-04-20.pmd 4/19/2005, 6:01 PM2



A VOZ DE PORTUGAL, 20  de  Abril  de  2005  - Página   3

Revista de  Imprensa
Situação agrava-se
na primeira quinzena de Abril

INCÊNDIO PARIS

Menina portuguesa
entre os mortos
de incêndio

Uma menina portuguesa de dois
anos está entre os 20 mortos no
incêndio que deflagrou na madru-
gada num hotel em Paris, confirmou
fonte da secretaria de Estado das
Comunidades.”Uma menina portu-
guesa faleceu no hospital para onde

foi transportada” pelos bombeiros, indicou a fonte da secretaria de
Estado das Comunidades.A vítima era uma das duas filhas gémeas
da portuguesa de 27 anos que estava hospitalizada com diagnós-
tico reservado.Segundo o porta-voz da Embaixada de Portugal em
França, a criança falecida chamava-se Patrícia, era filha de Vânia
Mendes e irmã gémea de Yara.De acordo com a fonte da
secretaria de Estado das Comunidades, Vânia Mendes “está bem,
embora com queima-duras”, e já visitou a outra filha, que apresenta
também “queima-duras nos pés”.”A portuguesa já sabe que a filha
faleceu e está a receber ajuda psicológica disponibilizada pelo
Governo portu-guês”, acrescentou.O executivo garante ainda
suportar todas as despesas com a hospitalização das vítimas, “dada
a escassez de recursos financeiros” da família.A mãe da criança
morta estava há cerca de três semanas em Paris à procura de
trabalho.Pelo menos 20 pessoas morreram, metade das quais
crianças, no incêndio que ocorreu hoje de madrugada num ho-
tel no centro de Paris e 60 pessoas ficaram feridas, 11 das quais em
estado grave.Além de portugueses, encontravam-se no edifício
cidadãos de nacionalidade francesa, senegalesa, costa-mar-
finense, norte- americanos, tunisinos e ucranianos.

Einstein morreu há 50 anos
Albert Einstein, apontado de forma consensual como um dos

maiores génios do século XX, morreu há precisamente 50 anos. O
cientista publicou cinco artigos que revolucionaram o mundo, dois
sobre a teoria da relatividade, mais dois sobre a existência das
moléculas e um sobre o efeito fotoeléctrico.

A Faculdade de Engenharia do Porto assinala aquele que ficou
conhecido como o ano milagroso da produção científica de
Einstein, com um conjunto de iniciativas que relacionam a física
com a cultura.

O ano de 2005 comemora a física e assinala a passagem de um
século sobre a publicação dos cinco artigos de Einstein que
mudaram o mundo. A Faculdade de Engenharia do Porto
organiza ao longo do ano várias iniciativas, que vão desde palestras
sobre física, a um concerto de Jazz e experiências de laboratório.
Carlos Daniel Pintassilgo, um dos organizadores, diz que o ano
internacional da física pretende dar a conhecer melhor a obra de
Einstein, mas também mostrar a aplicação das descobertas do
investigador na prática. O nome de Einstein surge desde logo
relacionado com a Teoria da Relatividade, mas Carlos Daniel
Pintassilgo destaca que o trabalho do cientista mais conhecido do
mundo tem outros contributos. «O que acontece hoje em dia é
que os trabalhos que são mais citados em termos científicos ou que
têm grande relevância, para além da Teoria da Relatividade
Restrita, estão relacionados com o estudo de partículas mi-
croscópicas e o efeito fotoeléctrico», salientou. Carlos Daniel
Pintassilgo dá mesmo um exemplo do trabalho de Einstein com
que nos confrontamos todos os dias.

A situação de seca voltou a agravar-
se em Portugal. O relatório do Instituto
de Meteorologia revela que 80 por
cento do país encontra-se em seca
severa e extrema. As chuvas no final
de Março apenas atenuaram tempo-
rariamente a situação precária que o
país atravessa.

RTP em greve

Tels.:(514) 282-9976
        (514) 288-5177
Fax: (514) 848-0133

75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

Silva, Langelier
& Pereira Inc.
Assurances Pierre G. Séguin Inc.
Seguros  e serviços financeiros

40ANOS
1963-03

Embora tenham estado em conversações com a administração
da RTP durante a semana passada, os sindicatos dos jornalistas,
dos trabalhadores de telecomunicações e comunicação audiovi-
sual anunciaram sábado ter decidido manter a convocação de
greve para os dias 18, 19 e 20. Em causa estão questões como as
deslocações em serviço - que devem ser, segundo os sindicatos,
consideradas como «tempo de trabalho» -, os horários
«irregulares», a «laboração contínua e horários diferenciados», o
«plano de saúde» e os «aumentos mínimos». Segundo os
sindicatos, o conselho de administração «continua a não
manifestar qualquer intenção de se comprometer na resolução
dos problemas de fundo». Por seu lado, a administração da RTP
acusou domingo os sindicatos de «grave quebra da boa fé
negocial», afirmando recusar discutir sob a ameaça de um pré-
aviso de greve. A administração apelou ainda aos trabalhadores
para «reflectirem e adoptarem a atitude mais responsável.
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Especial: O Último adeus ao Papa e o Bem-vindo
Será sinais dos tempos?

Mario Carvalho

Senhor ajuda-me a transmitir neste papel tudo o que a minha
alma tem vontade de exprimir sobre este homem que chamastes
para junto de ti sábado, dia 2 de Abril 2005. Sou um simples
pecador, e tão pequeno diante deste teu filho que escolheste, para
guiar a tua igreja nos últimos 26 anos, deixa-me prosternar-me em
sua memória, pedindo-lhe perdão em sinal da minha fraqueza
humana. Sopra o vento de leste, o sol deixou de brilhar, os Céus
estão de luto, e sobre a Terra, chove as lágrimas de um povo crente
e amigo de sua santidade, o Papa João Paulo II.

Chegou a notícia: o bispo de Roma e chefe da Igreja Católica, o
Papa João Paulo II morreu. Terminou a sua agonia e luta pela vida.

Esta noticia leva-me a uma reflexão interior, acabou-se a vida
deste grande homem, fiel discípulo de Jesus Cristo e da sua
doutrina, mas a sua obra edificada na Terra ficará para sempre na
memória de todos nós como o símbolo da Paz, Amor e Liberdade.
Uma semana depois da igreja Católica ter celebrado a paixão,
morte e ressurreição de Jesus Cristo, não é somente a igreja
Católica que chora a morte do seu chefe, mas toda a humanidade.
João Paulo II foi o homem do diálogo, da compreensão, do amor,
mensageiro da Paz para todos os povos. O homem vestido de
branco, que nunca se cansou de proclamar a boa nova e de dar
ao mundo a esperança de que todos os povos e nações têm o direito
de viver em paz e liberdade. A seus pés quedaram-se as barreiras
políticas e religiosas, a seus pés choraram doentes, presos, crentes
e ateus, homens e mulheres de todas as classes sociais. O Papa foi
o exemplo daquilo que Jesus pediu aos seus discípulos, ir proclamar
a boa nova. Como ele, nunca nenhum outro Papa ou membro da
igreja viajou tanto por todo o Mundo; como homem, também foi
perseguido e atentado, nunca desesperou nem abandonou a sua
missão de unir todos os povos. Prosternou-se e beijou a terra que
o recebia, como sinal de humildade e respeito por aqueles que o
acolhiam como um rei e líder humano. Passou a vida ao serviço da
humanidade. Viveu o calvário da doença, nunca negou a sua
condição humana, aquele era o caminho escolhido: sofreu a
agonia da morte. No domingo de Páscoa, quando da janela do seu
quarto caiu pela última vez, aos olhos de todos, ainda tentou,
naquele gesto de muito esforço, deixar a última mensagem, ainda
pediu o micro. O espírito estava em plena saúde, mas o corpo já não
podia e começava a abandonar.

Que mensagem nos queria ele dizer?
Depois de tanto nos ter ensinado, talvez nos quisesse dizer “Eu

vos amo e nunca vos irei abandonar, amai-vos e respeitai-vos uns
aos outros como eu vos ensinei”. Os últimos meses que se
passaram, me levam a meditar profundamente na dimensão e
força divina, na nossa frágil condição humana. Dia 26 de
Dezembro de 2004, festa do Natal - A Ásia é invadida por uma onda
gigante, toda a terra chora a morte dos milhares de seres humanos
que num de repente perderam a vida, nunca a força humana
poderia prever tamanha desgraça. Dia 13 de Fevereiro - Morre a
Irmã Lúcia e o mistério das aparições de Fátima, Portugal, e o
mundo também chora a sua partida para a eternidade.  Dois meses
mais tarde morre sua santidade o Papa da Igreja Católica.

Será sinais dos tempos?
Com a morte de João Paulo II, fecha-se o século XX, as aparições

de Fátima e os seus segredos, cai o muro de Berlim, a ameaça do
comunismo, a Palestina com a morte do seu chefe abre as portas
ao diálogo entre a Palestina e Israel. No dia da sua morte, como
Moisés, não foi à Montanha; foi a Montanha que veio ter com ele,
um grupo de jovens veio lhe visitar. A sua grande preocupação
durante a sua vida, foi trazer os jovens à sua igreja e ao caminho
da verdade. Os jovens haviam andado à deriva e ele, nas suas
viagens, sempre lhes disse de terem esperança e nunca deixarem
de acreditar nos verdadeiros Amor, Paz e Liberdade. Este homem
jamais será esquecido por toda a sua grandeza humana e Cristão.
De nada me serve chorar a tua morte porque jamais morrerás no
meu coração. Obrigado Senhor.

De Simão Pedro a João Paulo II, a
história dos Papas em números

Patrick Crampont

O Anuário Pontifício do Vaticano publica regularmente a
lista dos 264papas que reinaram na história da Igreja Católica
desde o primeiro, o galileu Simão Pedro, que morreu como
mártir no ano 64 depois de Cristo, até o polaco João Paulo
II. Na lista, aparecem apenas 262 nomes, já que um deles, Bento
IX, reinou três vezes. Eleito em 1032, foi deposto em 1044.
Recuperou o trono de Pedro em 1045, ano em que abdicou, para
depois voltar em 1047 e ser deposto definitivamente um ano
depois. Se Bento IX foi o último Papa a ser destituído, não foi o
único. Sete tiveram o mesmo destino antes dele. O Papa Silvério
(536-537) foi o primeiro. Cinco abdicaram.

No total, 21 Papas morreram como mártires e outros nove sob
o martírio. Quatro faleceram no exílio e um na prisão. A esta lista,
somam-se nove pontífices que desapareceram em circunstâncias
violentas: seis assassinados, dois mortos devido a ferimentos du-
rante revoltas e um pelo desabamento do teto do local onde estava.
Oitenta e cinco papas foram santificados: os primeiros 50 pontífices,
excepto dois: Libério e Anastácio II. Sete papas foram beatificados.
O anuário pontifício reconhece também 37 anti-papas (entre eles
São Hipólito) e mais duas figuras citadas nas notas de páginas. O
nome de Estevão não aparece no anuário porque morreu poucas
horas depois da eleição. O pontificado de Urbano VII foi o mais
curto da história da Igreja, durou 13 dias. O reinado mais longo,
34 anos, foi o de São Pedro, o príncipe dos apóstolos. Depois,
somente Pio IX reinou mais de 30 anos (de Junho de 1846 a
Fevereiro de 1878). Treze papas reinaram mais de 20 anos, mas
a média dos pontificados é de 8 anos. Desde Simão Pedro, o
período mais longo sem um papa foi de três anos, sete meses e um
dia (de 26 de Outubro de 304 a 27 de Maio de 308), entre Marcelino
e Marcelo I. A criação do conclave, em 1274, deve-se justamente
à demora para escolher o sucessor de Clementino IV. Já tinham
se passado dois anos e nove meses de deliberações, quando os
habitantes de Viterbo, cidade onde os eclesiásticos estavam
reunidos, resolveram trancá-los e mantê-los a pão e água para
acelerar a decisão.

Gregório X regulamentou a prática, que foi submetida a 53
reformas. No início dos anos 70, Paulo VI fixou em 120 o número
máximo de cardeais eleitores, cuja idade não pode superar os 80
anos. A regra de eleição por maioria de dois terços foi imposta por
Alexandre III em 1180. Este mesmo pontífice, criou o Sacro Colégio
dos Car-deais, cujo número mudou de dez para vinte no curso de
três séculos. Em 1585, Sisto V aumentou o número para 70, em
honra aos 70 anciões que assistiram Moisés. O número foi

modificado outra vez séculos depois, por João XXIII. Ao deixar seu
nome de baptismo, para chamar-se João Paulo II, Karol Wojtyla
relançou um antigo hábito iniciado por Gregório V em 996 e
seguido por 131 de seus 133 sucessores. Antes do século X,
somente seis papas mudaram o próprio nome por diferentes
motivos, como João II (532). Depois de Simão da Galiléia, nenhum
Papa adoptou o nome de Pedro. Paulo XIV (983), que foi baptizado
assim, não quis quebrar o que muitos consideravam um tabu. O
nome mais empregado é João (23 vezes), seguido por Gregório
(16), Bento (15), Clementino (14), Leão e Inocêncio (13) e Pio (12).

Dos 264 papas, 210 nasceram na Itália, 99 deles em Roma. Dos
restantes, 16 franceses (segundo as fronteiras actuais), 12 do
antigo mundo grego, seis da Síria e três da Palestina, cinco da
actual Alemanha, três da Espanha e a mesma quantidade da
África e um de Portugal, da Inglaterra, da Holanda e da Polónia.
Antes de João Paulo II, desde 1522, quando Adriano VI, de Urecht,
foi escolhido, não havia um papa que não fosse italiano. Os condes
de Tuscolo deram cinco sumos pontífices, enquanto os Médicis
três e os Borgia dois.
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Um papa de transição
O director da Faculdade de Teologia da Universidade Católica

Portuguesa, Peter Stilwell, considerou que, ao escolherem Joseph
Ratzinger, os cardeais optaram por «um papa de transição».

«Não esperava a eleição de Ratzinger, atendendo à idade.

Com 78 anos e com o estado de saúde um pouco limitado
pode considerar-se que os cardeais optaram por um papa de
transição», afirmou o padre Peter Stilwell.

O teólogo admitiu, no entanto, que «os papas de transição às
vezes surpreendem na história» e lembrou Leão XIII, no século
XIX, eleito também com 78 anos e que viveu até aos 100, e João
XXIII que, eleito com uma idade semelhante, convocou o Concílio
Vaticano II.

Peter Stilwell manifestou-se ainda surpreendido com «a rapidez
desta eleição», que o levou de imediato a considerar que os
«cardeais tinham escolhido alguém conhecido», suspeitando
de um nome pertencente à «cúria central».

Quanto ao nome escolhido por Joseph Ratzinger, Bento XVI, o
director da Faculdade de Teologia afirmou ter «claramente uma
mensagem», na medida em que «rompe com a sequência dos
nomes João e Paulo».

Bento «remonta ao grande Papa Bento XV, que foi o papa
do período da I Guerra Mundial, apostado na construção da
paz e na recondução da Europa a um sentido de humanidade
e fraternidade», concluiu.
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Opinião

A opinião geral... esta semana
A RTPi da nossa angústia

Quem tem um Jornal das
Comunidades… tem tudo!

Fernando Cruz Gomes
É uma alegria. Quem tem um Jornal das

Comunidades assim… tem de facto tudo
para achar que vale a pena esquecer a RTPi
da nossa angústia. A verdade é que é assim
a modos que uma mexerufada de coisas
ditas e reditas, um lençol de frases feitas,
uma salada russa quase sem nexo, uma
“rebaldaria” em que vale tudo para encher
aquele tempo de pasmaceira. É um ver se
te avias…

No último, começámos por ouvir a “menina-pivot” – sabemos que
não é assim que se chama, claro – a debitar umas quantas coisas
a respeito da menina que perdeu a vida no terrível incêndio. Mas
fê-lo como se estivesse a dar uma notícia, esquecendo-se que há
uma forma de fazer notícias para o imediato, para a linha das
agências e para o segmento do telejornal (diário) e outra,
totalmente diferente, para os programas semanais ou de
referência. Esqueceu-se, pronto.

A seguir veio o Sindicato dos Trabalhadores Consulares, pela
voz e mão do sr. Veludo… que aveludadamente foi dizendo da sua
(in)justiça a respeito de uma questiúncula que há lá pelas bandas
de Londres. Tempo a mais para uma coisa que, trabalhada como
o foi, tem pouco a ver com as comunidades.

Claro que, até ali, era só a Europa a funcionar. A exemplo do que
é habitual naquela que se chama eufemisticamente a
RTPinternacional, mas de internacional bastas vezes tem apenas
a componente europeia. E mais Europa ficou quando deu voz e...
vez a uns “meninos prodígios” que andam pela França na
Comunicação Social francesa a fazer coisas de truz. E trouxeram
à liça uma Karine Lima e um Paul Moreira. Uma e outro a dizerem
das suas. E a cantar loas à sua forma de actuar. Daí não viria mal
ao mundo... se nos lembrássemos de ter visto idêntico critério –
naquele inefável Jornal das Comunidades – em relação aos muitos
“prodígios” que há pelos Estados Unidos e pelo Canadá, pela
Venezuela e pelo Brasil. Mas isso não, que fica muito longe! A
distância é capaz de não ser coisa de somenos, mas, de facto, por
lá, mesmo em Paris... quem estas linhas escreve poderá dar ideias
acerca de vários outros colegas – e de peso no mundo da
Informação – a trabalharem em orgãos de Informação “nossos”.
E que poderiam dar ao tal Jornal... o verdadeiro prisma das
comunidades.

Por falar em comunidades... falou-se outra vez – com lágrimas
à mistura – nos bairros da lata dos anos 60 e 70, em... Paris (onde
é que poderia ser?!) E abordou-se a problemática de uma família
pobre... que veio pobre... que viveu pobre... e é agora rica (pelo
menos em matéria de dinheiro).

Um Jornal das Comunidades assim... não dá para ver!
Desligámos o aparelhómetro e fomos deixar que um café bem
quente nos acordasse para a realidade. Uma realidade das coisas
que fazem que andam... sem andarem. Como é o caso dos muitos
“Contacto” que a RTP vai tendo. E que seria para forçar à
triangulação da Informação. Só que serve apenas para nos
sensibilizarmos uns aos outros. Paris vai sabendo o que se passa
na África do Sul, o Canadá nos Estados Unidos, Macau saberá o
que se passa sabemos lá onde. Mas... Lisboa continua a olhar para
o seu próprio umbigo. Sem enxergar o tal “Contacto”. E a pensar,
paulatinamente, que Portugueses são apenas... os 10 milhões que
vivem nas fronteiras portuguesas. Não contabiliza os quase 5
milhões de Portugueses e luso-descendentes que vivem no mundo.
Não contabiliza porque vale a pena sonhar... que emigrantes são
só os de i...  já que os outros é até bom que desamparem a loja.

O outro Governo dizia que Portugal era cada vez menos só o
rectângulo dos 10 milhões... para ser também os 5 milhões de fora.
Só o dizia? É evidente que sim. Este Governo ainda não disse nada
a esse respeito. Pelo menos a avaliar pelos discursos que já ouvimos
das excelências  todas que tomaram posse...

A RTPi da nossa angústia... vai de mal a pior!

Ossos enfraquecidos
Doenças reumáticas, quem as não tem

sentido. São as que mais pessoas incapa-
citam afectando a sua qualidade de vida
quotidiana, ao ponto de nem sequer conse-
guir abrir ou fechar uma torneira, descascar
uma peça de fruta ou em casos mais graves
o incapacitado fica restrito a uma cadeira de
rodas. A movimentação acaba por tornar-se
limitada e as tarefas diárias mais simples um
obstáculo complicado de ultrapassar.

Artrite reumatóide, inflamações nas articulações, fracturas
osteoporóticas que, para além de serem doenças reumáticas e
extremamente debilitantes causando enorme sofrimento às
pessoas afectadas que, segundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS), cerca de metade da população mundial, em algum
momento da vida, é vítima desta doença.

Compreender a doença. Cardiologistas,  reumatologistas e
médicos de clínica geral, acreditam que a relação entre as três
áreas da medicina é mais próxima do que se imagina. Jaime
Branco, reumatologista e presidente de Sociedade Portuguesa de
Reumatologia, explica que, “a maior parte dos doentes recorrem
ao médico de família para tratarem os seus problemas de saúde.
No caso de reumatismo, clínicos gerais têm que estar preparados
para o diagnóstico ou para o encaminhamento especializado”.

Com a cardiologia, a relação é mais científica e menos prática.
“É que a aterosclerose está a aumentar entre os doentes com
inflamação reumática”, adiantou o especialista, Jaime Branco.
Sendo assim, e ao contrário do que se pensa, o reumatismo não é
uma doença mas um conjunto de doenças que em determinado
momento começam a provocar dor e incapacidade funcional nas
articulações, músculos, tendões e ossos. Em casos mais graves,
chega mesmo a causar inflamações noutras partes do corpo como
o rins, pulmões e pele.Dizem os especialistas que podem ser
múltiplas as origens destas doenças.

No caso da artrite infecciosa, são as bactérias e os fungos os
causadores. Artrite reumatóide e lupus eritematoso são doenças
chamadas auto-imunes, em que o sistema imunitário acaba por
originar reacção inflamatória em todo o corpo. Já as tendinites e
bursites podem ser provocadas por movimentos de repetição ou
traumatismos.

Com este elevado número de causas, torna-se difícil definir
tratamentos e formas de prevenção. De qualquer modo,
reumatologistas recomendam que se tente manter o peso ideal,
com exercícios, dietas saudáveis e a ingestão acrescida de
vitamina “D”.

Segundo estatísticas pelo menos 1,5 milhões de pessoas em
Portugal sofrem de Osteoartrose sendo dois terços do sexo
feminino.

E a única maneira de travar o avanço da doença é o diagnóstico
precoce que permita a intervenção clínica e o tratamento
adequado, caso contrário o resultado será uma reforma
antecipada por incapacidade, privado de autonomia de movi-
mentação e um sofrimento sem fim.

Augusto Machado

Ao ritmo da informação
Rui Costa Pinto

A cena internacional, mais uma vez, relegou as
grandes questões internas para segundo pla-
noNos últimos anos, o terrorismo, o 11 de Se-
tembro, em Nova Iorque, a guerra do Iraque, o 11
de Março, em Madrid, entre muitos outros
assuntos, têm dominado o panorama informativo

nacional.Agora, é o início do conclave, em Roma, para a eleição do
novo Papa, que domina a agenda da comunicação social, a exemplo
do que sucede em todo o mundo.A escolha do sucessor de Pedro,
que cabe a um colégio de 115 cardeais, é um assunto da maior
relevância, que extravasa o universo espiritual dos católicos.Aliás,
a papamania atingiu um expoente tal que uma corretora inglesa,
a Paddy Power, montou uma banca de apostas, na praça de São
Pedro, como se de uma corrida de cavalos se tratasse.O
mediatismo conferido ao momento histórico, ainda antes do fumo
branco sair do telhado da capela sistina, tem permitido,
momentaneamente, abafar a agenda política interna.De facto, a
entrevista medíocre de José Sócrates, à RTP, para assinalar um
mês de funções governativas, teria feito correr rios de tinta se a
atenção geral não estivesse concentrada na eleição do sucessor
de João Paulo II. Tal e qual como a ausência de um candidato a
líder do CDS-PP, a uma semana do congresso, o que, em
circunstâncias normais, já teria provocado suficientes ondas de
choque para obrigar Paulo Portas a acabar com a birra, de forma
a não hipotecar, definitivamente, o partido e o seu futuro
político.Estes dois exemplos, entre muitos outros, agora como no
passado recente, revelam que a direcção do escrutínio interno
depende da evolução dos acontecimentos mundiais, uma
realidade que a generalidade da opinião pública conhece e,
aparentemente, aceita de uma forma natural.Efectivamente, há
um preço a pagar por uma informação livre e regulada pelo
mercado, que cede ao imediatismo e à globalização, quando se está
perante uma agenda da maior importância.Todavia, mais tarde ou
mais cedo, como sempre aconteceu, as grandes questões de
política interna, pura e dura, voltarão a ter o destaque que
merecem, a ocupar a ribalta informativa, porque correspondem
às expectativas e às necessidades dos portugueses.

Uma excelente lei
Nicolau Santos

A proposta de limitação até três mandatos para cargos políticos
executivos já separou as águas. De um lado, temos Alberto João
Jardim, que diz que só deixa a presidência da Região Autónoma
da Madeira quando entender, e Fernando Ruas, que quer que a
medida seja extensiva aos deputados e governantes. De outro,
temos o PSD, que defende a medida, mas que quer que ela só
comece a contar a partir de agora, ou seja, só terá consequências
dentro de 12 anos. De outro ainda, temos comentadores, como
António Barreto e Eduardo Dâmaso, que defendem que a lei é
«inútil, demagógica, contraproducente e despótica» ou que
não resolve todos os problemas, não combate a corrupção, nem
melhora a democracia. E, finalmente, temos o lado governativo.
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8- António Sérgio, 1883-1968
Ensaios | Porto, Renascença Portuguesa, 1920 (1º volume)

Filósofo e pedagogo de ampla baga-
gem cultural e agudo sentido crítico,
António Sérgio é geralmente consi-
derado o principal ensaísta português
da primeira metade do Século XX. O seu
pensamento racionalista e as suas
preocupações reformadoras afirmaram-
se, por exemplo, na direcção da célebre
Seara Nova (juntamente com Raul
Proença e outros membros do cha-
mado Grupo da Biblioteca Nacional) ou
nos múltiplos ensaios que foi publi-
cando e cujo 1º volume reuniu em 1920.

Neste livro – que iniciou um longo
ciclo de Ensaios até 1958, em oito vol-
umes – o Autor debruça-se sobre os
mais diversos temas, desde a impor-tância da opinião pública para
a democracia até ao conceito de patriotismo, passando por uma
crítica ao “caprichismo romântico” na obra de Guerra Junqueiro.

Na sua prosa erudita mas sempre clara, os Ensaios  de António
Sérgio marcaram decisivamente uma época e distinguiram-se pela
força de uma reflexão e de um pensamento livres de quaisquer
constrangimentos.

9- António Botto, 1897-1959
Canções | Lisboa, Agartha, 1921

Embora Canções do Sul (1920) seja
considerada pelos bibliófilos a 1ª edição das
Canções, foi a partir de 1921 que António
Botto fixou o título de uma colectânea
sucessivamente reeditada e ampliada até à
sua morte.

Amigo de Pessoa – que classificou estas
Canções como um “hino ao prazer” – e
saudado por José Régio como exemplo de
“literatura viva”, Botto reuniu neste livro a
sua poesia essencialmente amorosa, cujo
impulso erótico se dirige a um tu do mesmo
sexo, assumindo uma dimensão homos-
sexual que contribuiu para a sua aura de

escândalo.
Capazes de confessarem sem laivos

de pudor esses prazeres proibidos, os
poemas de Botto, na musicalidade dos
seus ritmos populares, descrevem
também uma Lisboa afadistada por
cujas “vielas da desgraça” vão
desfilando tascas, marinheiros, bares,
clubes ou pensões duvidosas onde o
sujeito parece aprender à sua custa as
desilusões dos amores passageiros,
num lirismo por vezes pungente e
dilacerado por um pathos narcísico de

autodestruição.

10- José Régio, 1901-1969
Poemas de Deus e do Diabo | Coimbra, Lumen, 1925

Autor mais marcante da revista Presença
(Coimbra, 1927/1940), José Régio destacou-se
desde muito cedo graças à publicação deste
livro, que provocou algum impacto e no qual se
notam já bem definidos os vectores
fundamentais da sua obra.

Fruto de uma tensão e de um conflito interior
entre o humano e o divino, a sua poesia
ultrapassa a pulsão confessional e ganha ampli-
tude pela intensidade com que nela irrompem
as antigas oposições entre o bem e o mal, a
carne e o espírito, o nada e o absoluto – realidades contraditórias
que sempre a atormentaram e se projectam num enigma que
corresponde à própria essência da poesia.

Afirmando o primado de uma personalidade muito forte e
individualista – “Sei que não vou por aí!” – , o poeta assume a
condição de um Narciso por vezes demasiado humano e preso aos
mais básicos instintos, mas tenta elevar-se para atingir a
comunhão com o Deus cristão, intuído em cada alma individual,
embora em última análise permaneça misterioso.

11- Ferreira de Castro, 1898-1974
A Selva | Lisboa, E.N.P., 1930

Com uma infância difícil, órfão de pai
muito cedo, Ferreira de Castro emigrou
para o Brasil aos 12 anos e aí trabalhou num
seringal da Amazónia, recolhendo uma
dolorosa experiência de miséria que mais
tarde pôde aproveitar e transpor para a
escrita.

Regressado a Portugal em 1919, publicou
Emigrantes (1928) e A Selva, romance que
viria rapidamente a popularizá-lo e a divul-
gar-se através de numerosas reedições e
traduções por todo o mundo.

Trata-se de um livro essencialmente
autobiográfico, contando-nos as múltiplas
peripécias de um jovem emigrante no Brasil,
trabalhador na selva amazónica e em navios
mercantes, sempre submetido à exploração
de engajadores sem escrúpulos.

Sem alcançar o nível literário da prosa de
Aquilino nem a penetração psicológica dos
presencistas, o romance vale sobretudo pelo
ritmo dinâmico que imprime à acção e pela
palpitação vital de uma realidade muito dura
que o Autor conheceu por dentro.

12- Florbela Espanca, 1894-1930
Charneca em Flor | Coimbra, A. Gonçalves, 1931

Datado do ano do seu suicídio, mas vindo
a lume apenas em Janeiro de 1931, este livro
representa a fase de maior alcance e
maturidade no conjunto da poesia de
Florbela Espanca, sendo constituído inte-
gralmente por sonetos.

Difíceis de enquadrar em escolas ou
correntes, estes versos exprimem a angús-
tia de uma mulher que desejava “amar
perdidamente” e para quem a escrita
extravasou um sentimento amoroso por
vezes exaltante e corajosamente declarado,
mesmo na sua dimensão erótica.

Na ressaca dessa entrega, todavia, o que
predomina é uma impressão de abandono e
desalento, a percepção do amor como um
arrebatamento ilusório que promete a pleni-
tude, mas se revela decepcionante, na medida
em que frustra tais expectativas, vindo a
provocar sofrimento e “neurastenia” (palavra na
altura muito em voga).

Ao longo de numerosas reedições, a poesia de
Florbela tem continuado a despertar o interesse
de um público muito vasto até aos nossos dias.

13- Alfredo Cortês, 1880-1946
Gladiadores | Lisboa, 1934

Juntamente com Vitoriano Braga, Carlos Selvagem ou Ramada
Curto, Alfredo Cortês foi um dos dramaturgos mais marcantes da
primeira metade do Século XX. Autor de peças ora de cunho
regionalista (Tá Mar, 1936), ora retratando com um realismo cruel
a decadência de costumes (O Lodo, 1923, ou Bâton, 1938), Cortês
atingiu com Gladiadores o momento mais original e perturbador
da sua obra.

Estreada em Janeiro de 1934 no Teatro
Nacional (encenação de Amélia Rey Colaço)
e incompreendida pelo público, a peça apre-
senta-nos um grupo de homens e outro de
mulheres, digladiando-se numa guerra dos
sexos ao longo da qual são ironicamente
desmontados alguns mitos contemporâneos
como a publicidade, a ânsia de fama ou de
dinheiro, o poder da imprensa, as devassas da
privacidade, etc.

Vivendo de efeitos de caricatura genera-
lizados e extensivos a todas as personagens
(excepto o par amoroso final, única hipótese de

redenção), Gladiadores mistura traços expressionistas e um
arrojado experimentalismo, digno de um Pirandello.
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Comunidade
O Espírito Santo em casa da família Melo…

As Festas do Espírito Santo
começam no primeiro Domin-
go da festa da Páscoa e vão até
ao Domingo da Trindade. São
as festas do Espírito Santo as
festas religiosas mais populares
que os Açorianos celebram em
qualquer parte que se encon-
trem.

Nas ilhas dos Açores para
onde trouxeram os primeiros
Povoadores beneficiando do
isolamento insular, as festas do
Espírito Santo mantiveram-se
até aos nossos dias, embora
com algumas modificações.
Aqui em Montreal, a família
Melo já há muitos anos que cada
ano têm uma e até mesmo duas
Domingas como foi o caso este
ano.

Depois de uma semana a
rezar o terço todas as noites, eis
que em pequena procissão, a
coroa entrou na igreja. Depois
da coroação, a Sra. Isabel de
Melo convidou todos os amigos
a um lauto almoço que foi servi-
do no salão da cave da Igreja
Saint-Enfant Jesus. Interes-
sante ver toda a juventude,
família e amigos na grande
azáfama da preparação para
que a refeição fosse servida o
mais rapidamente possível e
para todos eles vão os nossos
parabéns.

Esta tarde foi animada pelo DJ
Request cujo vocalista é o Jim-
my Faria, e que devido à gran-
de variedade de música, não foi
difícil ver muita gente a dançar.

Texto de Natércia Rodrigues e foto de José Rosé Rodrigues
“Noite de Fado” no Clube Portugal de Montreal…

O Fado é hoje em dia, um
símbolo mundialmente reco-
nhecido de Portugal. Pelo mun-
do fora, ao nome do nosso país,
associam-se duas coisas: as
toiradas e os fados. Adquirindo
diversas formas, consoante seja
cantado no Porto, em Coimbra
ou em Lisboa, o Fado é por
direito próprio, a expressão da
alma portuguesa.

O Clube Portugal de Mon-
treal deu espaço a uma grande
noite de fado, no sábado dia 16
de Abril.

Depois de um excelente jan-
tar e em boa companhia, eis
que pouco antes das onze horas
da noite se ouviu: “silêncio, por
favor, vamos dar início à nossa
noite de Fados”.

Abriram-se as cortinas e eis
que dois grandes dedilhado-
res da nossa comunidade, José
João à guitarra portuguesa e
Francisco Valadas à viola nos
interpretaram uma maravi-
lhosa rapsódia. Por detrás, um
cenário fantástico e tão real que
parecia mesmo estarmos há
quarenta anos atrás em algu-
ma aldeia Ribatejana. O lume a
arder, o tacho ao lume, a esta-
nheira com seus pratos, o poial,
o armário, o presunto pendu-
rado, homens a jogarem às
cartas, música, enfim um am-
biente maravilhoso!

Victor Vilela, o primeiro fadis-
ta da noite, começou com um
fado dedicando-o à direcção do
Clube e a todas as mulheres
presentes. Cristina Rodrigues,
interpretou dois fados, com
classe e devoção. Seguiu-se
com uma voz masculina, o Car-
los Rodrigues, que cantou com
gana “Sonhei Contigo Lisboa”.

Veio depois a Marta Raposo que
depois de ter elogiado o lindo
cenário, interpretou dois fados.
Ela encantou-nos com um
“cantamento” que vem do can-
to.

Sempre num ambiente muito
especial, à luz do “candeeiro de
petróleo” confirmando-se a
importância dos pequenos por-
menores foi-nos anunciado o
próximo fadista. Francisco Mi-
reille que veio dos Estados
Unidos interpretou “Menino
que não fui” e “Fado Silêncio”.

Depois de um curto intervalo

eis que Liana, a grande fadista,
veio-nos maravilhar com sua
voz.

Fadista, pessoa que assume a
emoção na sua vida, nasceu
em Coimbra e de pequena
“emigrou” para Lisboa. Liana
falou-nos um pouco da Amália,
dessa grande fadista, mulher
muito inteligente e corajosa
pois que naquele tempo a mu-
lher não tinha voz e certas
canções não podiam ser can-

tadas. No entanto Amália can-
tava o que lhe ia na alma.

Liana, venceu duas vezes no
Coliseu de Lisboa, foi a grande
vencedora da canção na RTP e
participou no musical da Amá-
lia.

Esta jovem fadista, deu-nos a
sensação de bem estar na vida,
da paixão generalizada pelo
Fado e mostrou-nos a grande
fadista que é. Ela gosta muito de
viajar e a França e Austrália
entre outros países não têm
segredos para ela. Há dois
meses atrás, decidiu ir numa

aventura atá Nova York onde
aproveitou para tirar umas
aulas de teatro. Desde os nove
anos que canta e participou em
várias maratonas de fado. “ O
Fado apoderou-se de mim e
nunca mais me deixou; é algo
que está dentro de mim, que
me dá força interior e que se
exterioriza quando eu canto”.

Deixou-nos esta mensagem: “
Não se esquecam que apesar
de viverem longe de Portugal e
seguirem suas vidas profisio-
nais, há as raízes, e o nosso país
é muito rico em tradições; é
esta cultura que nos deve man-
ter orgulhosos de sermos quem
somos”.

Para acabar a noite em bele-
za, Liana convidou todos os
fadistas a cantarem juntos.

Foi um espectáculo tradi-
cional, onde diferentes gera-
ções do Fado se cruzaram e
garante-se assim a continui-
dade de uma das manifesta-
ções mais enraizadas na cultu-
ra portuguesa.

Não coro ao dizer que adorei
esta noite de fados organizada
pelo Clube Portugal de Mon-
treal!

Texto de Natércia e fotos de José Rodrigues

Os Premiados - Bébés 2004
No dia 26 de Janeiro de 2005, anunciámos os três premiados do concurso

do bébé do ano. Convidamos os pais dos bébés, para receber os prémios
especiais oferecidos pelo banco TD Canada Trust. Os prémios serão
entregados no dia 30 de Abril de 2005 na festa do 44º aniversário do jornal.

Todos os bébés concorrentes, excluindo os três premiados,  irão receber
um prémio  oferecido por Mourandes. Agradeciamos a vossa presença
no jornal A Voz de Portugal no 4231 Boul. St-Laurent  para a entrega dos
respectivos prémios, depois do 30 de Abril de 2005.
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anos de 1920, mas, ao contrário
de um conto de fadas, essa é
uma história de horror. Naque-
la época assumia o poder em
Portugal o ditador fascista
Salazar, que governou com
mão-de-ferro tanto aquele país
quanto suas colônias de além-
mar. O pequeno Portugal era
um país pobre e agrícola e de-
pendia do monopólio das rique-
zas de suas colônias, especial-
mente na África, para tentar
equilibrar sua fraca economia.
O atraso do país era poten-
cializado por um controle forte
das forças armadas e uma cen-
sura rígida, que impediam a
competitividade dos poucos
produtos industrializados e as
inovações nos meios de produ-
ção e nas relações de trabalho.
Partidos de esquerda e de cen-
tro foram banidos e a intelec-
tualidade, se não comungasse
com as idéias de extrema-di-
reita, era considerada subver-
siva e não patriótica. A força do
regime era tão evidente, que
com a morte de Salazar, seu
sucessor, Marcelo Caetano,
não faz nenhuma alteração
significativa nos quadros do
Governo, indicando que não
ocorrerão mudanças. O salaza-
rismo sobrevive ao seu funda-
dor.

Para a manutenção do con-
trole sobre as colônias, era
indispensável um forte aparato
repressor e a mecanização e
aparelhamento das forças arma-
das, o que não saia barato para
os cofres públicos. Aumenta o
arrocho nos salários e nos im-

postos em todos os “territórios
portugueses”. Para suprir a
falta de oficiais para a Marinha,
o Exército e a Aeronáutica,
jovens são convocados para
servir “ao seu país”. Estudantes
universitários eram mandados,
após pequeno treinamento,
para as colônias, para combater
pessoas que nunca lhes havia
feito mal algum (uma situação
bem atual), em nome de um re-
gime que eles execravam.

Destes novos quadros sairão

os “capitães de abril”, um gru-
po de oficiais que planeja derru-

bar o Governo salazarista, imp-
lantando a democracia em
Portugal. Naquele mesmo ano
de 1974, em 16 de março, um
único regimento de infantaria
marcha sobre Lisboa. Essa
tentativa de golpe é frustrada e
o regimento – isolado – ca-
pitula; 200 militares são presos,
mas é um indicativo forte do
que está por vir. Para “resumir”
esta história aqui está uma
breve cronologia dos aconte-
cimentos, retirada do site de

notícias português AEIOU.
23 de Abril

A Imigração Portuguesa e o 25 de Abril

31 anos da Revolução dos Cravos
Cont. da pág. 1

25 de Abril
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25 de Abril
Otelo Saraiva de Carvalho

entrega, a capitães mensa-
geiros, sobrescritos fechados
contendo as instruções para as
acções a desencadear na noite
de 24 para 25 e um exemplar do
jornal a Época, como identifi-
cação, destinada às unidades
participantes.

24 de Abril
O jornal República, em breve

notícia, chama a atenção dos
seus leitores para a emissão do
programa Limite dessa noite,
na Rádio Renascença.

22:00 horas
Otelo Saraiva de Carvalho e

outros cinco oficiais ligados ao
MFA já estão no Regimento de
Engenharia 1 na Pontinha on-
de, desde a véspera, fora clan-
destinamente preparado o Pos-
to de Comando do Movimento.
Será ele a comandar as opera-
ções militares contra o regime.

22:55 horas
A transmissão da canção “ E

depois do Adeus “, interpretada
por Paulo de Carvalho, aos
microfones dos Emissores Asso-
ciados de Lisboa, marca o início
das operações militares contra
o regime.

25 de Abril - 00:20 horas
A transmissão da canção “

Grândola Vila Morena “ de José
Afonso, no programa Limite da
Rádio Renascença, é a senha
escolhida pelo MFA, como sinal
confirmativo de que as opera-
ções militares estão em marcha
e são irreversíveis.

Das 00:30 às 16:00 horas
Ocupação de pontos estraté-

gicos considerados fundamen-
tais ( RTP, Emissora Nacional,
Rádio Clube Português, Aero-
porto de Lisboa, Quartel Gen-
eral, Estado Maior do Exército,
Ministério do Exército, Banco
de Portugal e Marconi).

Primeiro Comunicado do
MFA difundido pelo Rádio Clu-
be Português

Forças da Escola Prática de
Cavalaria de Santarém estacio-
nam no Terreiro do Paço.

As forças paramilitares leais
ao regime começam a render-
se: a Legião Portuguesa é a
primeira.

Desde a primeira hora o povo
vem para a rua para expressar
a sua alegria.

Início do cerco ao Quartel do
Carmo, chefiado por Salgueiro
Maia, entre milhares de pes-
soas que apoiavam os militares
revoltosos. Dentro do Quartel

estão refugiados Marcelo Cae-
tano e mais dois ministros do
seu Gabinete.

16:30 horas
Expirado o prazo inicial para

a rendição anunciado por me-
gafone pelo Capitão Salgueiro
Maia, e após algumas diligên-
cias feitas por mediadores civis,
Marcelo Caetano faz saber que
está disposto a render-se e pede
a comparência no Quartel do
Carmo de um oficial do MFA de
patente não inferior a coronel.

17:45 horas
Spínola, mandatado pelo

MFA entra no Quartel do Car-
mo para negociar a rendição do
Governo.

O Quartel do Carmo hasteia
a bandeira branca.

19:30 horas
Rendição de Marcelo Cae-

tano. A chaimite (tipo de blin-
dado) BULA entra no Quartel
para retirar o ex-presidente do
Conselho e os ministros que o
acompanhavam, levando-os, à
guarda do MFA para o Posto
de Comando do Movimento no
Quartel da Pontinha.

20:00 horas
Disparos de elementos da

PIDE/DGS (polícia política)
sobre manifestantes que
começavam a afluir à sede
daquela polícia na Rua António
Maria Cardoso, fazem quatro
mortos e 45 feridos.

26 de Abril
A PIDE/DGS rende-se após

conversa telefônica entre o
General Spínola e Silva Pais
director daquela corporação.
Apresentação da Junta de Sal-
vação Nacional ao país, perante
as câmaras da RTP.

Por ordem do MFA, Marcelo
Caetano, Américo Tomás, Cé-
sar Moreira Baptista e outros
elementos afectos ao antigo
regime, são enviados para a
Madeira.

O General Spínola é desi-
gnado Presidente da Repú-
blica.

Libertação dos presos políti-
cos de Caxias e Peniche.

27 de Abril
Apresentação do Programa

do Movimento das Forças Ar-
madas.

29 a 30 de Abril
Regresso dos líderes do Parti-

do Socialista (Mário Soares) e
do Partido Comunista Portu-
guês(Álvaro Cunhal).

1 de Maio
Manifestação do 1º de Maio,

em Lisboa, congrega cerca de
500.000 pessoas. Outras gran-
des manifestações decorreram
nas principais cidades do país.

4 de Maio
O MRPP organiza a primeira

manifestação de boicote ao
embarque de soldados para as
colônias. A Junta de Salvação

Nacional previra a necessidade
de envio de alguns batalhões
de militares para substituírem a
tropa portuguesa ainda em
território africano e cujo perío-
do de mobilização já terminara.
Pensava-se também que seria
importante manter as Forças
Armadas Portuguesas em Áfri-
ca até final das negociações
com os Movimentos de Liberta-
ção Africanos, com vista à inde-
pendência dos territórios.

16 de Maio
Tomada de posse do Iº Go-

verno Provisório, presidido por

Adelino da Palma Carlos.
Do I Governo fazem parte, entre
outros, Mário Soares, Álvaro
Cunhal e Sá Carneiro.

20 de Maio
Américo Tomás e Marcelo

Caetano, com o conhecimento
da JSN mas não do Governo,
partem para o exílio no Brasil.

Mas porque a Revolução
ficou conhecida como a “dos
Cravos”? esta é uma daquelas
coisas que a história há de
escrever muito, o povo há de
fantasiar um pouco, mas a ver-
dade só pode ser imaginada.

Não se sabe bem como ou aon-
de surgiu a idéia, mas os milita-
res revoltosos passaram a “des-
filar” pelas ruas de Lisboa com
cravos “na lapela” ou “na boca
dos fuzís”. Para uma revolução
pacífica, onde a população se
irmanava com os militares, não
havia melhor símbolo que uma
flor, tanto mais que fosse bem
“portuguesa”. Rapidamente
todos estavam acompanhando
o desenrolar dos aconteci-
mentos com um cravo nas
mãos e a esperança no coração.
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Alma juvenil

Foto da semana

Um sorriso bastante apreciado na comunidade

Aeon Flux

Depois de ganhar o Oscar de Melhor actriz, em 2004, pela
sua brilhante transformação no drama Monstro, eis que
Charlize Theron volta a fazer uma mudança de visual. Só que
desta vez até que nem ficou muito mal, o novo look moreno
parece assentar-lhe que nem uma luva e é bem adequado à
sua personagem. Theron protagoniza Aeon Flux, filme
adaptado da animação futurística da MTV com o mesmo
nome. A história daqui a 400 anos, num futuro em que as
doenças mataram quase 90 % da população mundial. Os
sobreviventes estão concentrados numa única cidade,
protegida por muros e dirigida de forma misteriosa. Aeron
Flux, a personagem de Theron, é uma rebelde que vai ter um
papel importante para desmascarar os governantes e certos
actos escusos. A actriz decidiu apostar num filme com um
argumento diferente, e diz não estar arrependida, apesar de
ter sofrido uma lesão que a deixou incapacitada durante três
semanas. As filmagens estão quase terminadas e Charlize tem
já agendados novos projectos, tal como a sequela ao block-
buster The Italian Job.

Jurassic Park IV
Pois é, ao que pa-

rece o quarto epi-
sódio de Jurassic
Park vai mesmo ser
produzida. Segundo
Stan Winston, res-
ponsável pela área
de efeitos especiais e
grande amigo de
Steven Spielberg, o
filme vai mesmo em
diante e apesar das
ultimas noticias te-

rem dado como extinta a possibilidade de o filme vir alguma
vez a luz do dia, parece que agora Jurassic Park IV vai mesmo
renascer os dinossauros e voltar a colocá-los no conforto das
nossas salas de cinema. Winston sublinha que fazer mais
episodio de Jurassic Park é juntar uma imensa familia. Mas
ainda muito caminho há a percorrer. Isto porque segundo
Winston, Spielberg não tem apreciado muito os guiões que
lhe vão chegando ás mãos, embora confirme, que se o guião
“escolhido” aparecer, o mais famoso parque do cinema volta
a abrir as suas portas!

- Levar arroz de frango para a praia.
- Guiar como um maníaco e ninguém se importar com isso.
- Levar a vida mais relaxada da Europa, mesmo sendo os
últimos de todas as listas.
- Ter sempre marisco, tabaco e álcool a preços de saldo.
- Receber visitas e ir logo mostrar a casa toda.
- Pôr os máximos para avisar os outros condutores da polícia
adiante.
- Ter o resto do mundo a pensar que Portugal é uma província
espanhola.
- Exigir que lhe chamem “Doutor” mesmo sendo um Zé
Ninguém.
- Passar o domingo no “shopping”.
- Tirar a cera dos ouvidos com a chave do carro ou com a tampa
da esferográfica.
- Axaxinar o Portuguex ao eskrever.
- Gravar os “donos da bola”.
- Ter diariamente pelo menos 8 telenovelas brasileiras na tv.
- Já ter “ido à bruxa”.
- Filhos baptizados e de catecismo na mão mas nunca pôr os pés
na igreja.
- Ir de carro para todo o lado, aconteça o que acontecer.
- Ter evacuado as Amoreiras no 11 de Setembro 2001.
- Viver mal, e dizer que o governo que temos é bom.
- Graças a Deus, não ser espanhol.
- Não ser racista, mas abrir uma excepção com os pretos e
ciganos.
- Viver em casa dos pais até aos 30.
- Acender o cigarro a qualquer hora e em qualquer lugar sem
quaisquer preocupações.
- Ter bigode e ser baixinho.
- Conduzir sempre pela faixa da esquerda.
- Ter três telemóveis.
- Jurar não comprar azeite Espanhol nem morto, apesar da
maioria do azeite vendido em Portugal ser Espanhol.
- Deixar a telenovela a gravar.
- Organizar jogos de futebol solteiros e casados.
- Ir à bola, comprar “prá geral” e saltar “prá central”.
- Gastar uma fortuna no telemóvel mas pensar duas vezes an-
tes de ir ao dentista.
- Super-bock, tremoços e caracóis é marisco.
- Cometer 3 infracções ao código da estrada em 5 segundos.
- Graças a Deus, não ser brasileiro.
- Algarve em Agosto.
- Ir passear de carro ao domingo para a avenida principal.
- Não conseguir fazer uma torrada na torradeira.
- Dizer “portanto” no inicio de cada frase “prontos” no fim.

SER PORTUGUÊS É:

- Deixa de jogar bola todo o dia e vai estudar, para teres um
  futuro.
Mãe de Ronaldo

Porque é que dizes sempre que o leite está com mau gosto?
Mãe de Louis Pasteur

- Pára de gritar o dia todo.
Mãe de Luciano Pavarotti

- Pára de brincar com estas máquinas ou nunca deixarás de
  ser pobre.
Mãe de Bill Gates

- É a última vez que rabiscas o tecto do banheiro.
Mãe de Miguel Angelo

- Como é que três quartos de hora são relativos? Se chegas
  tarde à escola, vais ter falta.
Mãe de Albert Einstein

- Pára de bater na mesa. Já estou farta desses ruídos.
Mãe de Samuel Morse

- Quantas vezes têm que te dizer para não andares com esses
  negrinhos?
Mãe de Abraham Lincoln

As mães tambem se enganam...

Pluto
Os Pluto não são de outro planeta. Pertencem a esta galáxia

sonora onde se faz rock puro cantado em português. Pode-se agora
dizer que há vida depois dos Ornatos Violeta! “Bom dia” é o
primeiro capítulo.

A digressão do álbum de es-
treia do quarteto, composto pelos
ex-Ornatos Violeta, Manel Cruz
(voz, letras e guitarra) e Peixe
(guitarra), e por Eduardo Silva
(baixo, segundas vozes) e Rui
“Ruka” Lacerda (bateria), já vai
longa. “Bom dia” é o primeiro
capítulo da vida, que se espera
extensa, dos Pluto que se estrea-
ram com um trabalho de canções
englobadas na esfera rock, a
roçar o progressivo e o minimalis-
mo, com espaço suficiente para o improviso.

O primeiro avanço “Só mais um começo” estreou-se no éter com
laivos de vício audível, um passaporte “seguro” para uma viagem
pela temática peculiar que Manel Cruz tão bem sabe abordar.
Desde “A Saúde do Amor”, até à “Lição de Adição”, passando por
“Certas coisas não vão mudar”, em “Bom Dia”, Cruz deixa-se
‘absorver’ pela banda e a voz já não é tanto o centro das atenções.

Já a crueza da guitarra de Peixe marca a transição para alguns
“passeios” pelos devaneios instrumentais, característica sonora
peculiar e marcante deste trabalho de estreia da banda portuense.

Cruz e Peixe parecem se esforçar por delimitar as fronteiras com

a sonoridade dos Ornatos, mas torna-se inevitável cairmos na
persistente busca de semelhanças.

Ainda assim, os Pluto são um “planeta” aparte, no âmbito do qual
a vontade de experimentar e o desafio assumem um papel
preponderante - «tal como o pássaro tem de voar para ser o que é».

Para mais informação sobre a banda, consulte a página oficial
http://www.planetapluto.com/

2005-04-20.pmd 4/19/2005, 6:04 PM10



A VOZ DE PORTUGAL, 20  de  Abril  de  2005  - Página 1 1

Psicologia
Salvemos nossos rapazes
do mito da masculinidade II

Manuel Louro

Estudo a partir de centenas de entre-
vistas com jovens americanos, de sete a 17
anos feitas pelo professor de psicologia do
Harvard Medical School (Boston)

« As escolas mixtas são menos hospi-
taleiras para rapazes.

Resultado: - As raparigas avançam e os
rapazes abandonam. » (William Pollack)

Nas escolas mixtas, Segundo W. Pol-
lack, não se faz diferença no modo de
aprendizagem dos dois sexos: as rapa-
rigas escutam e observam; os rapazes

actuam. Mas, logo que um rapaz é mais turbulento nas aulas, corre
o risco de ser classificado de superactivo ou de sofrer de «
perturbações deficitários de atenção ». Remédio: administra-se-
lhes o Ritalin (contra a hiperactividade); é o meio mais cómodo
para o professor, mas não mais adequado para a educação. Com
este ritmo, metade dos jovens estudantes serão assim etiquetados
dentro de 20 anos!

Os simptomas associados a estas perturbações são: a agitação
do jovem que não quer sentar-se, que não quer escutar o profes-
sor, que se disputa com os colegas… o que é absolutamente nor-
mal entre os rapazes!

Há portanto uma grande confusão nas escolas, entre « ser-se
violento » e « ser-se activo ». Os que se batem (brincar à lutas) são
no fundo rapazinhos meigos mas com a sua maneira própria de
dizer: « tu és meu amigo, gosto de ti… » Não é condenável esta
atitude masculina de exprimirem a amizade. Mas enfim, como se
vive numa sociedade em que a empatia feminine domina, é a única
maneira de agir, socialmente aceitável.

Resultado: as raparigas contiuam os estudos com êxito,
enquanto os rapazes os abandonam. Ora, como os rapazes já são
menos numerosos nas universidades, a este ritmo, as uni-
versidades ficarão femininas, no prôximo meio do século, no dizer
do psicólogo-professor Pollack.

Nas escolas separadas, os rapazes tem melhores resultados.
Segundo um estudo feito junto de rapazes de 11 a 13 anos em

escolas privadas separadas, eles são menos ansiosso e têm mais
estima por si próprios do que os das escolas mixtas; consagram as
energias nos trabalhos escolares, são mais respeitosos para com
as raparigas e menos complexados.

Não esquecer que as raparigas com 12 anos têm o avanço de
dois anos sobre os rapazes em maturação física e psicológica.

Sabe-se também que as raparigas conseguem melhores
resultados em matemática quando não há rapazes nas suas aulas,
mas é o contrário em literatura e línguas (inglês); por isso se pensa
já na criação de classes separadas no seio das escolas mixtas.

Sendo o código masculino “Boy code” assim tão forte, qual
é a melhor atitude dos pais

William Pollack aconselha às mães de se fiarem no seu instinto
maternal e educarem os filhos (masculinos) com afeição e amor,
sem o medo insidioso de que se
tornem « mamãricas » e cairem
no ridículo. « Nunca é dema-
siado o amor pelos filhos; nunca
é demasiada a estima por si
próprio que se lhes inculca ».

As brincadeiras dos filhos
com o pai são muitas vezes
físicas « … » mas é assim que o
rapaz aprende a respeitar os li-
mites e a controlar a sua agres-
sividade.

Continuar sempre em
“conecção”, em harmonia
com o seu filho é a melhor
prevenção.

Há nos rapazes o sindroma
do silêncio – falam menos do
que as raparigas, por razões
biológicas e psicológicas. Quan-
do há qualquer coisa de anor-
mal que se passa no seu inte-
rior, o rapaz fecha-se no quarto,
sem dizer nada. A mãe pode
obrigá-lo a falar, mas agressiva-
o ainda mais; pode também
cruzar os braços resignada,
dizendo que os rapazes são
assim e que nada se pode fazer;
mas pode também fazer uma
actividade com ele, o que os
rapazes privilegiam sempre.

Sugere-se aos pais de com-
partilharem com os filhos as
suas próprias experiências,
dizendo-lhes que também, co-
mo eles, foram humilhados, que
tiveram medo, que se sentiram
muitas vezes vulneráveis e
tristes. Enfim, é necessário
favorecer a attitude de conse-

lheiros e guias, apresentando os modelos que sustêm e alimentam
a masculinidade do rapaz.

Convem lembrar que a masculinidade é tão diversa e vasta
como a feminidade; é como a diferença entre a vassoura e o futebol,
ou entre a máquina de barbear e a maquillagem. A sociedade
confina e limita os rapazes. Infelizmente, metade da sua persona-
lidade é suprimida.

A testostenone tem efeitos sobre o comportamento?
Sim, ajuda os rapazes a serem mais competitivos, mais activos,

mais turbulentos, diferentes das raparigas. Mas a edução familial
e o meio ambiente social formam o comportamento e a
personalidade. (Testosterone: hormona produzida pelos testículos
que actua, entre outros, no carácter masculino.

Vê-se que os meninos bébés exprimem uma vasta gama de
sentimentos e de emoções, mais do que as meninas. Mas,
inconscientemente, quanto mais avançam na infância, menos
encontram o ambiente propício para exprimi-los. As mães dialogam
de preferência com as filhas… É por isso que os rapazes são menos
abertos à vida sentimental e têm vergonha.. mais um tabu!

Rapazitos ainda sem barba nem voz, não beijam o pai nem
familiares masculinos por serem homens. Segundo estes, ser-se
beijoqueiro é ser… Ao leitor de completer e julgar!

As mulheres tem-sebatido pela sua dignidade, trabalhando
para o reconhecimento dos seus direitos baseados na
igualdade dos sexos, mas a mensagem de liberação psicológica
actualizante, profundamente humana não chegou ainda aos
nossos rapazes.

O mercado e a autonomia pessoal
Armando Correa de Siqueira Neto

Fleury (1995), para acompanhar as mudanças constantes é
preciso existir um nível flexível e habitual de aprendizagem.

Preocupações das organizações com as respostas que devem
dar quando se deparam com as mudanças são importantes, mas,
ainda mais relevante é criar situações de aprendizagem, gerando
nas pessoas e grupos, sistemas eficientes de conduzir as suas
próprias mudanças (Schon, 1971).

Agir com conhecimento, educação, motivação, planejamento,
criatividade transformadora, objetivos, mudança e persistência
abrem novas vias de acesso à capacidade ilimitada de
desenvolvimento que o ser humano possui. A autonomia é um bem
valioso a ser conquistado, e merece a atenção constante das
pessoas. Aprender sempre é uma regra de sobrevivência e de
evolução. Entretanto, é preciso atitude; o primeiro passo para sair
do lugar comum. As dificuldades se farão presentes, porém, os
resultados justificam os sacrifícios.

Portanto, o mercado reconhece a autonomia profissional e
estende o seu tapete vermelho àqueles que compreendem a prisão
exercida pela passividade, e modificam-se, desenvolvendo em si
mesmos a independência libertadora, e com isso, são construtores
dos fatos históricos, além de participar muito mais da solução de
problemas que fazem parte da vida, e que conspiram para o
desenvolvimento.

Economia

Mercados Financeiros Reavaliam Riscos
  As taxas de juro, de curto e de longo prazo, desceram de forma
acentuada na última semana, em particular nos Estados Unidos
da América. Esta evolução, que reflecte também uma reavaliação,
pelos investidores, do cenário de actuação do banco central,
decorre da conjugação de vários factores.
  O primeiro desses factores tem ainda que ver com a evolução
recente dos preços dos combustíveis. Embora na última semana
o preço do barril de crude tenha descido mais de 10%, para o
contrato do West Texas Intermediate (WTI, o petróleo de
referência nos EUA), os preços dos combustíveis permanecem
ainda em níveis bastante elevados. O preço do galão de gasolina
está em torno de US$2.28 (que compara com cerca de US$1.75
há um ano atrás, e, por exemplo, com um preço por litro de €1.11
ou US$1.44 em Portugal – um galão são 3.8 litros), sendo que
há receios de que, devido à ausência de construção de novas
refinarias nos últimos anos, os preços se possam manter
elevados durante um maior período de tempo.
 Estes níveis bastante elevados têm, como mencionámos a
semana passada, dois tipos de implicações. Por um lado,
afectam o orçamento familiar, reduzindo o nível de despesa
noutros tipos de bens, como aconteceu já em Março, segundo
os dados económicos mais recentes. Adicionalmente, afecta as
margens de lucro das empresas, já que, nalguns casos, se
deparam com custos mais elevados e sem capacidade de os
passar na totalidade aos respectivos clientes.
 Alguns sectores de actividade têm sido particularmente
afectados. Um deles, aquele onde se têm concentrado as
ma io res  a tenções ,  é  o  au tomóve l ,  f r u to  de  vá r i os
desenvolvimentos recentes. Por um lado, os grandes construtores
automóveis norte-americanos têm vindo a perder quota de
mercado para outros fabricantes, nomeadamente japoneses.
Isso tem que ver não só com questões de taxa de câmbio, mas,
recentemente, sobretudo da evolução dos preços dos
combustíveis, com os consumidores a privilegiarem veículos
mais pequenos e também com menores consumos de combustível.
  Por outro lado, a General Motors tem-se deparado com maiores
dificuldades, não só em termos de actividade, como em termos
do respectivo fundo de pensões, que requer novas injecções de
capital para poder assegurar o pagamento das responsabilidades
assumidas. A dívida emitida pela empresa (que é um dos maiores
emitentes privados dos EUA) foi classificada como tendo maior
risco e, consequentemente, o diferencial de taxa de juro requerido
pelos investidores para fazer face a esse maior risco aumentou
substancialmente. De um diferencial de pouco mais de 1 ponto
percentual sobre a dívida pública para o prazo correspondente,
passou-se para um diferencial de cerca de 6 pontos percentuais.
Este sentimento mais negativo transmitiu-se a outras empresas,
não só do ramo automóvel, como a Ford, que atravessa uma
evolução similar à da GM, como outros sectores mais dependentes
do consumo privado. A avaliação do risco transmitiu-se também
aos mercados accionistas.
  Consequentemente, com evoluções menos positivas ao nível
dos mercados accionistas e de crédito, os investidores decidiram
alterar a composição das carteiras respectivas, em favor da
dívida pública. A taxa de juro para o prazo dos anos, em dívida
emitida pelo Tesouro dos EUA, caiu de quase 4.5% no dia 11 de
Abril para 4.25% no dia 18.
  Nos prazos mais curtos da curva de rendimentos, as taxas de
juro desceram também apoiadas não só pelos factores
mencionados, como pelos dados económicos mais fracos, e
ainda pela divulgação das actas da reunião do Comité de Política
Monetária da Reserva Federal de 22 de Março.
  Nessa reunião, que culminou numa subida das taxas de
referência em 0.25%, para 2.75%, foi considerado que os riscos
de aceleração da inflação eram mais elevados, mas que não
havia necessidade de acelerar o ritmo de subida das taxas de juro
face aos 0.25% por reunião implementados desde Junho de 2004.
  Esta conclusão deu confiança ao mercado, que receava uma
subida mais rápida das taxas de juro. Deste modo, para o final
do ano, o mercado está a descontar que a principal taxa de
referência – a taxa dos Fed funds – possa subir até 3.5%, face
aos mais de 4% antecipados há umas semanas atrás.
  A Reserva Federal volta a reunir dia 3 de Maio, devendo, nessa
data, subir as taxas de juro em mais 0.25%, para 3.0%. No
entanto, é mais importante avaliar os riscos que a autoridade
monetária dos EUA vê em termos de crescimento económico –
que apesar de tudo se mantém bastante forte, acima de 3.5% –
e de inflação.
E na Europa?
  A Europa não está imune a estes desenvolvimentos. O
aumento da incerteza sobre a economia americana contribui para
aumentar receios de que a economia europeia não consiga
acelerar face aos actuais níveis reduzidos de crescimento
económico.
  Os mercados accionistas e de crédito acompanham, deste
modo, a tendência geral dos mercados norte-americanos, ainda
que de forma mais suave, na medida em que parte dos problemas
são específicos de empresas dos EUA.
  Os mercados financeiros reviram igualmente em baixa as
respectivas expectativas de actuação do Banco Central Europeu.
Se há umas semanas atrás, essas expectativas eram de que a
principal taxa de referência pudesse subir até 2.5% no final de
2005 (uma subida de 0.5% face aos actuais 2.0%), actualmente
já não está totalmente descontada uma subida de 0.25%, para
2.25%.
  Como habitualmente, as expectativas de mercado são voláteis
e poderão alterar-se com a divulgação de novas informações
sobre a evolução da economia europeia nos próximos meses.
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Guia do Consumidor
CÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLAR
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                             514.273.9638

ASSOCIAÇÕES
E CLUBES
Ass. Angolana de Montreal           313-6465
Associação N. S. de Fátima(Laval)    681-0612
Associação Portuguesa do Canadá    844-2269
Associação Portuguesa
do Espírito Santo           254-4647
Associação Portuguesa de Lasalle     366-6305
Associação Portuguesa
de Ste-Thérèse           435-0301
Caixa de Economia
dos Portugueses           842-8077
Casa dos Açores do Quebeque           388-4129
Centro de Ajuda à Família           982-0804
Centro Português de Referência       842-8045
Centro Comunitário do Espírito Santo    353-1550
Clube Oriental Português de Montreal   342-4373
Clube Portugal de Montreal           844-1406
Grupo Folclórico Campinos
do Ribatejo         353-3577
Rancho Folclórico Verde Minho          768-7634
Ass.Port.West Island                           684-0857
Português de Montreal           739-9322
Sporting Clube de Montreal           499-9420
Sport Montreal e Benfica           273-4389

Consulado Geral
de Portugal

2020  Rua University, suite 2425
Montreal  (Québec) H3A 2A5

Tel.: 514.499.0359
HORÁRIO DE ABERTURA

2ª, 3ª, 5ª,6ª das 9 às 12h30
4ª das 9h - 12h30 e das 14h-17h

UM SERVIÇO DO

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

HISPANO-LUSO
220  Rua Rachel Est   514.849.8591

LATINO
177 Mont-Royal Est 514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est 514.844.3054

TAGUS
4289 St-Laurent 514.844.3307
BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent   514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent    514.842.8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL INC.
4267  Av. Coloniale   514.285.1620

514.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

CONTABILISTAS
GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent                        514.232.3095

DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270  Boul. St-Laurent, #209         514.499.1624

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent 514.843.3863

ESCOLAS DE CONDUÇÃO
ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O 514.272.5779

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

                                           514.385.3541

FARMÁCIAS
FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio                   514.844.6212

FLORISTA
FLEURISTE  FLORATERIA  ENRG.
90 AV. Des Pins O.                      514.288.1322

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent                         514.845.5335

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent
Eduino Martins, Cel.: 514.277.7778

514.862.2319

ALFRED DALLAIRE Groupe Yves Legaré
1350  Autoroute 13, Laval          514.595.1500
 Víctor Marques   514.570.9857

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

HOTEL
RAMADA BLAINVILLE
www.hotelramadablainville.com
1136 Boul. Labelle                    450.430.8950

Site Web
www.cgportugalmontreal.com

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ambulância                                   842-4242
Clínica Portuguesa Luso         849-2391
Polícia                9-1-1
Bombeiros                                   872-1212
Hospital Hôtel-Dieu         844-0161
Hospital Royal Victoria         842-1231
Hospital Ste-Justine         345-4931
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc         842-6141
Hospital Montreal para Crianças     934-4400
Serviço de Auxílio aos
Emigrantes(SANQi)         842-6891
Sun Youth, Serviços de Urgência      842-6822

CH TV
Portugalíssimo
Rádio  Centre-Ville
Radio Clube Mtl.
TVPM

514.522.4150
514.483.2362
514.495.2597
514.849.9901
514.993.9047

Igreja Baptista Portuguesa          484-3795
Igreja Católica de Santa Cruz           844-1011
Igreja N. S. de Fátima de Laval        687-4035
Assembleia de Deus          583-0031
Centro Cristão da Família          376-3210
Igreja Nova Unção            593-9950
Igreja Cristã Vitoriosa           525-9575

RÁDIO E TELEVISÃO

IGREJAS

Necrologia

514.287.3370

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave.                  514.484.3795

CENTRO CRISTÃO DA FAMÍLIA
Assembleia de Deus do Canadá
2500 Boul. Rosemont (esq. Iberville)
Pastor:  Carlos  Figueiredo              514.376.3210

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert                                514.271.6452

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides
Laval, Québec 450. 669.7467

MÓVEIS
ARCA
4117 St-Laurent                                514.842.0591

MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent                                514.845.6028

NOTÁRIOS
M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203         514.843.5626
EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent                      514.985.2411

OURIVESARIA
OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3723 Boul. St-Laurent 514.843.8727

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent 514.288.3019

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                          514.288.2082

QUIROPRATAS
DR. MARC  CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou                  351-1716

RENOVAÇÕES
LES RÉNOVATIONS LISBONNE INC.
Tony                                                   514.593.6649
Dominique        514.842.6420
RESTAURANTES
CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE  E. 514.858. 6030

CASA VINHO
3750 MASSON        514.721.8885

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.        514.844.4588

SOLMAR
111 St-Paul E.                                   514.861.4562

REVESTIMENTOS
ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent                               514.845.1520

TAPIS RENAISSANCE  ST-Michel
7129 Boul. St-Michel                              514.725.2626

TIPOGRAFIAS
TYPOGAL LTÉE.
4117-A, St-Laurent                           514.844.0388

Fax: 514.844.6283
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

       514.946.1988
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Aménagement Paysager L’Artisan
Procura homem para trabalho em muros e
chãos de pedras. Com experiência. Boa
remuneração – entre $15 e $20 por hora.

Época 2005
Contacte David.
(514) 979-5604

†

†

Herminio Teixeira Enes
1939 - 2005

  Faleceu em Montreal, no dia 16 de Abril de 2005, com
65 anos de idade, o Sr. Herminio Teixeira Enes, natural
de Bouticas, Portugal, esposo da D. Mabilda Ramos.

  Deixa na dor sua esposa, Aníbal, Celso, Mabilda
(Sean Foley) e Maria, seus netos Michael, Tony,
Cassandra, Diego e Izabela, suas irmãs Maria Augusta,
Lídia e Lucinda, seu irmão João Carlos, e seus
cônjuges respectivos, sobrinho(a)s, assim como outros
familiares e amigos.

  Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

Uma liturgia da palavra teve lugar segunda-feira, no salão.

A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer a todas as
pessoas as muitas provas de carinho e amizade, bem como a todas aquelas
que, por qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu sentimento de pesar
por tão infausto acontecimento.
A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

José Clemente Rodrigues
1939 - 2005

Faleceu em Montreal, no dia 9 de Abril de 2005, o Sr.
José Clemente Rodrigues, natural de Cargal do Sal,
Beira Alta, Portugal, com a idade de 66 anos.

Deixa na dor suas filhas, Susana, Julia e Diana, assim
como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

Alfred Dallaire GRUPO YVES LÉGARÉ inc.
2590, de Rouen
Victor Marques
Tel. (514) 595-1500

O funeral teve lugar no dia 13 de Abril, após missa de corpo presente, pelas
10h00, na Igreja de Santa Cruz, seguindo depois para o cemitério Près du
Fleuve, em Longueuil, onde foi a sepultar.

A família enlutada, na impossibilidade de o fazer pessoalmente, vem por
este meio agradecer a todos os que com a sua presença, palavras e outros
gestos de amizade, os reconfortaram nestes momentos tão difíceis da sua
vida. A todos o nosso sincero obrigado e Bem-Hajam.

Poeta José Antonio Gonçalves
Manuel Carvalho

Morreu o  poeta madeirense José Antó-
nio Gonçalves. Aos 50 anos de idade. A
triste notícia entrou-nos brutalmente casa
adentro,  divulgada pela RTP-Madeira.

Com mais de 20 livros publicados, presi-
dente da Associação de Escritores da
Madeira, jornalista, grande dinamizador
da vida cultural da ilha, era um dos
nossos maiores poetas contempo-
râneos.

Homem simples e generoso, sempre pronto a bater-se pela
Literatura Madeirense que, sendo insular e talvez marginal, procura
afirmar-se pela sua real genuidade e fecundidade, toda a sua obra está
repassada de amor à vida e esperança num mundo melhor onde
a poesia  é a chave de muitos mistérios:

(...)Hoje é o dia de partir em busca das brisas suaves da
primavera, o momento de encantar as serpentes, de aplainar os
socalcos das montanhas, de aprender novos cânticos no
murmurar dos riachos, na voz dos pássaros.

Hoje é o dia do louvor aos hinos, às hossanas, aos abraços de
amigos vencendo as agruras e os medos das distâncias, às cartas
por escrever, aos segredos bem guardados, ao respirar apressado
do amor. É hoje o dia. O resto dorme escondido nas entrelinhas,
nas malhas da poesia. Sobre ele escreveu o conhecido crítico
literário Dórdio Guimarães: “José António Gonçalves é um poeta de
ímpetos e de hábitos frugais, um iconoclasta pagânico. É um poeta
de intuições e de saberes e que viaja as suas experiências líricas por
facetas singularmente múltiplas. Distribui-se por temas e abordagens
que perfazem um conjunto quase heteronímico. Poesia tantas vezes
deambulatória e comovida (…), fibrada, recalcada de amor e de
instintos, de súbitos entusiasmos, de instabilidades sofridas e de quanta
generosidade, aquilo a que o grande poeta brasileiro Jorge de Lima
apelidava de poesia gorda, que auto se nutre, que tudo absorve em si.
O poeta está sempre à frente da sua condição limitada de homem
(humana), ultrapassa-o, excede-o”.

 Travei conhecimento com o poeta e com a sua obra quando
enviou para o livro de visitas da minha página Satúrnia uma
mensagem de encorajamento:

“Caros amigos, acabo de descobrir a vossa página na internet e sem
demoras apresso-me a louvar o trabalho e o esforço desenvolvido em
prol da divulgação da Cultura Portuguesa e dos seus escritores, um
pouco distribuídos pelo mundo de Língua lusíada.(...) Gostei muito
de rever nesse espaço alguns dos meus amigos (Eduardo Bettencourt
Pinto e Onésimo Teotónio de Almeida), tendo ficado deveras feliz com
isso. Continuem perseverantemente a cumprir a vossa prestigiada
missão! Parabéns! “ Posteriormente, aprofundado o relacio-
namento,  foi naturalmente um dos escritores convidados da
Satúrnia onde publicou vários dos seus trabalhos, alguns dos quais
inéditos.

José António Gonçalves, com família dispersa pelos Estados
Unidos e Canadá, era irmão do artista luso-canadiano Décio
Gonçalves, o conhecido autor da canção “A Cabrinha”.

Num dos últimos  e-mails que me escreveu, confessava-se cheio
de saudades do Canadá e da família e amigos...

Para saber mais sobre José António Gonçalves visite:
http://manuelcarvalho.8m.com/goncalves0.html
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Serviços &  negócios
PRECISA-SE
CADROPORTE

Pessoal para trabalho geral e
para enquadramento de

portas de metal.
700 boul. Industrial

BLAINVILLE
Gil da Silva (450) 434-9000
ext.238 (514) 708-3207

Operários, mínimo de 5 anos exp. em
“pavé-uni” e muros de apoio. Bom
salário. Tempo inteiro.

(514) 820-5247

RTD Transport
Uma oportunidade de carreira
para motoristas sérios, nos
Estados Unidos da América, no
nordeste, no médio-oeste, no
sudeste e nos E.U.A centrais.
Muito bom salário.
Por favor chame Tony,

no 514.685.0409

Procuramos operários para com-
panhia de paisagismo. Com ou sem
experiência.

Carlos Fernandes
(514) 725-4077

Operários para assentar « pavé-
uni » e todo o género de muros
de apoio, para empresa na
margem sul de Montreal.
Pessoas responsáveis e compe-
tentes com carro. Tempo inteiro
ou parcial.

Tel.: (450) 658-3387
Cel.: (514) 885-3306

1 3

Precisa-se de homem, com ou sem
experiência, em “pavé-uni”, muros e
pedra. Margem sul de Montreal. Bom
salário.

Carlos (514) 231-7583

O Mount-Royal Club precisa em-
pregado de mesa, com alguma
experiência. Oferecem-se boas
condições de trabalho e outras
regalias. Comunicar com o Sr. João
Fonseca:

Por fax (514) 849-9605, ou
por escrito:

1175, Sherbrooke Ouest,
Montreal, Quebec,

H3A 1H9

Precisa-se cozinheiro ou cozinheira,
a tempo parcial. Salário conforme
experiência.
Tel.: (514) 227-0263, entre

as 18h e 22h.

Precisa-se de um padeiro,
independente, com 5 a 10 anos de
experiência. Tempo parcial ou inteiro.

Telefonar Joseph
depois das 18h00

(514) 389-8723

Precisa-se de 2 ou 3 homens para
companhia portuguesa – serviço de
jardinagem. Salário conforme
experiência.

Tel: (450) 442-3751
ou (514) 605-9084

Vende-se bungalow 7 1/2, perto de tudo. Perto das auto-
estradas 13, 15 & 117. Em Fabreville, Laval. Construção: 1976.

(450) 625-1265

Le Groupe Exclusif
- Precisa pessoa para acabamento de traba-
lhos de cimento, com experiência (ou exp.

como aprendiz)

- Também procura motorista com carta
Classe 1, com experiência. Bom salário.

Tel: (514) 881-0764

Precisa-se de homens para limpeza,
com experiência de máquinas.

Necessita carta de condução. Salário
$14.25 / hora.

Telefonar Madalena,
depois das 18h00
(514) 264-9642

ALUGA-SE

Precisa-se
Secretária-recepcionista

Senhora competente, com maturidade e
experiência, para as funções de secretária de

dois médicos. Deve ser bilingue (Inglês e
Francês, falado e escrito);

conhecimentos de Word e Excel.
Enviar C.V. urgentemente : (514) 288-4682

Precisa-se cozinheiro, empregado de
mesa, pessoa para lavar loiça, para
restaurante de fina cozinha italiana.
Com experiência.

Apresentar-se com CV
no540, Boul. Marie-

Victorin, em Boucherville.

Precisa-se de padeiro com
experiência.

Padaria Notre-Maison
(514) 844-2169

Precisa-se de uma secretária para
uma clínica médica. Tempo parcial
(noite). Perto do metro Jean-Talon.
Falar francês e inglês. Para mais
informações, contactar:

Dr. Benoit Lambert
(450) 437-5499

URGENTE - Precisa-se de 2 pessoas
para desossar carnes. Com alguma
experiência.

Tel: (514) 718-3975

Precisa-se pessoal com experiência,
para montar ou instalar rampas e
escadas em alumínio ou aço.

Apresentar-se no 8975 Pascal
Gagnon, ou contactar Enza ou

Tony
(514) 327-2200

Procura-se senhora para limpeza
numa casa. 1 dia por semana. Com
experiência e referências. Falar
Inglês.

Tel: (514) 739-8510

Aluga-se 3 1/2 em St-Michel, na parte
de cima de um duplex.

Tel: (514) 374-1934

Aluga-se um 5 1/2 na 25e Avenue.
Próximo de escola.
Tel: (514) 852-6494 ou 979-6494

Aluga-se apartamentos, 1 x 3 1/2
$600; 1x4 1/2 $700; 1 x 5 1/2 $700,
na St-Laurent, entre Mont-Royal e
Villeneuve. Aquecimento não incluído.
Tel: (514) 843-6036 ou 285-2763

VENDE-SE
Vende-se Cavalier VLX 2002, 4 portas,
automático, ar condicionado, todo
equipado. 48.000 km. Balanço de
garantia. $7950.00

Tel: (514) 910-7091

Vende-se restaurante-churrasqueira
português, na zona sul. Bom potencial.

Contactar (514) 830-7942

Precisa-se
Padeiro e aprendiz padeiro para
trabalho a tempo parcial ou inteiro

514.522.4115

Diversos
Procura-se espaço em contentor, se
possível para a zona entre Aveiro –
Espinho. Até meio de Junho.

Tel: (514) 374-8532

Vizion
Trabalhos em cerâmica; trabalho

geral em pinturas; gesso; «
gyprock »; canalização;

remodelações completas de
casas de banho.

Avaliação gratuita.
www.vizion.ca

RBQ: 8307-5143-37
Tel: (514) 581-2360
ou (514) 244-5532

Organiza-se saída à Cabana do
Açúcar, no dia 24 de Abril.
Também organiza-se viagem a Nova
Iorque, para os dias 3, 4 e 5 de Junho.
Para mais informações ou para
reservas, contactar

Beatriz Lourido
Tel.: (514) 286-1972

Procuro espaço em contentor, para o
centro de Portugal – zona Aveiro –
Coimbra de preferência, ou outro
local. Até ao mês de Maio de 2005.

Tel.: (450) 672-4687 -
 (514) 285-1620 – (514) 849-2273

Procura-se pessoa, de preferência
mulher, que tem apartamento para
dividir.

Tel: (514) 718-3975

3o Mês de Saudade
Francisco Manuel Carreiro
25 de Janeiro de 1946 – 20 de Janeiro de 2005

Esposa e filhos, familiares e amigos recordam com profunda
saudade o seu ente querido.Renovam profunda gratidão pelas
presenças amigas na liturgia do 3o  mês em sufrágio pela sua
alma, que será celebrada no sábado 23 de Abril, pelas 18h30, na Igreja Santa
Cruz, situada no 60 rua Rachel O., em Montreal.
Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir
a este acto religioso.
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Cultura
AGENDA COMUNITÁRIA

MATANÇA DO PORCO
A Comissão de Festas da Igreja do Espírito situada no 13, rua

Ste. Bernadette em Gatineau, QC participa que no Sábado 30
de Abril, realiza a Tradicional Matança do Porco pelas 19 horas.
Grande espectáculo com A Caravana dos Açores vinda de
Toronto composta por: Tony Câmara (Tabico Jr.), António
Tabico, Lurdes Faria, António Amaro (guitarra portuguesa) e
Leonardo Medeiros (viola). O som e a animação estarão a cargo
da Discoteca TROPICAL. Preço: $14.00 adultos e $7.00 para
crianças, dos 6 aos 12 anos. Para reservações: Eduardo Silva
(819-568-1689), Isabel Duarte (819-777-0665) Reservem já.

Filarmónica Portuguesa de Montreal

Santo Cristo em Toronto
Anuncia a F.P.M. que realiza uma viagem a Toronto, no dia

1 de Maio, para assistir a festa do Santo Cristo. Saída de Montreal
às 6:00, com regresso a Montreal pelas 20h00 (chegada às 2:30).
Reserve os seus bilhetes com antecedência – (514) 982-0688 ou
na cede da F.P.M: 260, rua Rachel Este.

Dra. Maria Helena Martins
Horóscopo Semanal

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa Inquietação,
agitação.
Amor: Seja mais espontâneo, revele as suas emoções. Não
deixe que as oportunidades passem por si.
Saúde: Momento favorável para iniciar uma actividade

desportiva. Afaste a preguiça.
Dinheiro: Acautele-se, pois poderão surgir gastos inesperados.
Número da Sorte: 54 Números da Semana: 23, 45, 11, 3, 37, 4

Carta da Semana:  Ás de Ouros, que significa Harmonia e
Prosperidade.
Amor: Procure ocupar o seu espírito com pensamentos
positivos. Abra o seu coração.
Saúde: Poderá vir a ter problemas a nível de estômago. Previna-se.

Dinheiro: Período favorável para aplicações de carácter económico.
Número da Sorte: 65 Números da Semana: 49, 12, 5, 26, 35, 9

Carta da Semana: Valete de Ouros, que significa Reflexão,
Novidades.
Amor: Reflicta sobre as atitudes que tem vindo a tomar com
a sua cara-metade. Seja compreensivo.
Saúde: Poderá sentir-se cansado e desmotivado. Aproveite

a vida.
Dinheiro: Talvez receba aquela promoção que tanto espera. Mantenha-
se empenhado.
Número da Sorte: 75 Números da Semana: 19, 23, 42, 39, 2, 21

Carta da Semana:  Valete de Espadas, que significa
Vigilante e Atento.
Amor: Conviva um pouco mais com os seus amigos. Seja
mais sociável.
Saúde: Dê atenção às suas insónias, consulte o médico de família.

Dinheiro: Aproveite as oportunidades financeiras que possam surgir,
porém, seja prudente.
Número da Sorte: 61 Números da Semana: 37, 29, 45, 7, 10, 25

Carta da Semana:  10 de Copas, que significa Felicidade.
Amor:  A felicidade e a paixão estarão estampadas no seu rosto.
Saúde:  Semana sem problemas.
Dinheiro: Período favorável para a concretização de pequenos

negócios. Aconselhe-se com alguém experiente.
Número da Sorte: 46 Números da Semana: 7, 19, 22, 43, 6, 11

Carta da Semana: Valete de Paus, que significa Amigo,
Notícias Inesperadas.
Amor: Poderá reencontrar um amigo de outros tempos.
Saúde: Possíveis dores de rins, beba bastante água e consulte
um médico.

Dinheiro: Siga a sua intuição no que se refere às suas ambições
profissionais.
Número da Sorte: 33 Números da Semana: 30, 4, 26, 18, 40, 38

Carta da Semana:  Rei de Espadas, que significa Poder,
Autoridade.
Amor: Modere as palavras que diz à pessoa amada. Aja com
cautela e seja tolerante.
Saúde: Tendência para a angústia. Desabafe com alguém da

sua confiança.
Dinheiro: Seja prudente na forma como administra as suas economias.
Número da Sorte: 64  Números da Semana: 27, 49, 5, 38, 22, 14

Carta da Semana: 10 de Ouros, que significa Prosperidade,
Riqueza e Segurança.
Amor: Mergulhe de cabeça nessa nova paixão. Não hesite
tanto, depois poderá ser tarde demais.

Saúde: O nervosismo poderá invadir o seu dia-a-dia.
Dinheiro: Ofereça uma lembrança ao seu melhor amigo. A sua satisfação
será notória.
Número da Sorte: 74  Números da Semana: 41, 19, 36, 20, 6, 12

Carta da Semana: 10 de Paus, que significa Sucessos
Temporários, Ilusão.
Amor: Através do diálogo desfaça as suas dúvidas.
Saúde: Poderá sentir uma pequena indisposição, mas nada de
relevante.

Dinheiro: Este período não é bom para a realização de investimentos.
Acautele-se.
Número da Sorte: 32 Números da Semana: 23, 44, 20, 47, 4, 25

Carta da Semana:  5 de Ouros, que significa Perda/ Falha.
Amor:  Provável envolvimento em disputas amorosas. Aja
com inteligência.
Saúde: Momento ideal para iniciar uma dieta. Seja exigente consigo!
Dinheiro: Tendência para gastar mais do que habitualmente.

Número da Sorte: 69 Números da Semana: 3, 27, 45, 13, 20, 33

Carta da Semana: 10 de Ouros, que significa Prosperidade,
Riqueza e Segurança.
Amor: Terá de enfrentar alguns problemas familiares. Procure
não perder o controlo da situação.

Saúde: Se está um pouco débil, siga cuidadosamente as indicações
médicas para melhorar.
Dinheiro: As poupanças que tem vindo a fazer darão frutos. Mantenha
esse espírito.
Número da Sorte: 74 Números da Semana:  25, 10, 47, 36, 19, 2

Carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.
Amor: Andará muito sentimental, partilhe o seus sonhos com
a sua cara-metade.
Saúde: Não exagere no desporto. Os seus músculos poderão

ressentir-se.
Dinheiro: Boa altura para comprar aquele imóvel. Aproveite esta oportunidade.
Número da Sorte: 44 Números da Semana: 14, 20, 43, 32, 1, 25

Passeio a Ottawa
ao Festival das Tulipas

No quadro das actividades da 3ª idade, o Centro de Acção
Sócio-Comunitária de Montréal (CASCM) organiza uma
excursão a Ottawa, ao festival das tulipas, no dia 10 de Maio.

A partida do CASCM será às 8 horas da manhã e o regresso
às 18h30.As pessoas de 55 anos e mais interessadas em participar
nesta excursão ou obter mais informações, deverão contactar
com o CASCM através do número de telefone 842-8045.

Clube Oriental Português de Montreal
O Clube Oriental realiza no dia 22 de Abril de 2005 o baile da

CHITA abrilhantado pelo conjunto, Agrupamento Musical 2000,
sera servido jantar. Para mais informacoes tel. 342-4373.

Festas do divino Espírito Santo
A Casa dos Açores do Quebeque informa e convida todos os

Sócios e toda a comunidade em geral, a virem celebrar connosco
a Semana do Divino Espírito Santo, na sua sede, situada no 229
da rua Fleury O., no dia 17 à 24 de Abril de 2005.

Do dia 17 a 23, haverá orações tradicionais, com o terço,
leituras bíblicas e cânticos todos os dias, às 19h30 e a seguir,
confra-ternização com degustações, para as quais sois
convidados a prepararem a vosso gosto e compartilhar com todos
os presentes.

No sábado, dia 23, após a reza do terço, haverá carne gizada
para todos e música tradicional do Divino Espírito Santo.

Domingo, dia 24, haverá missa da coroação às 11 horas,
presidida pelo Rev. Padre António de Sousa, na Igreja de Saint-
Bénoit na rua Fleury, W. situada a dois cantos de rua da Casa dos
Açores do Quebeque, entre a rua Tanguay e Meilleur. Após as
cerimónias haverá o almoço com as tradicionais “sopas” do
Espírito Santo e carne assada.

Extremismos e emoções fortes
Victor Hugo

Na sociedade de hoje, as pessoas vivem de emoções fortes e de
extremismos, as ideologias chocam-se, defende-se muito os ideais,
para ajudar o ser humano, mas assistimos à desumanização e ao
egoísmo, o mundo vive obsecado por acontecimentos durante
algumas semanas, mas pouco tempo depois tudo acaba por cair no
esquecimento e as diferenças entre ricos e pobres são cada vez
mais acentuadas. Aconteceu com o Tsunami com toda a onda de
solidariedade, que envolveu o mundo inteiro, mas estou certo que
daqui por alguns meses já ninguém se recorda de todos os
problemas que aquela gente tem.

A doença e a morte do Papa João Paulo II, captaram as atenções
do mundo inteiro, durante algumas semanas. Todas as mani-
festações a que assistimos, foram amplamente justificadas, pois foi
uma justa homenagem a um homem que muito influenciou o
mundo nas últimas décadas. Ninguém deve ter ficado indiferente
por tudo o que ele fez na busca da paz, na aproximação das religiões
e na sua relação com os jovens.

Mas ao mesmo tempo devemos ser realistas e compreender que
era um homem velho e doente, que tinha chegado ao fim da sua
caminhada, aceitar a sua morte era absolutamente natural, esse
é o fim de todo o ser humano. As opiniões divergem, mas eu penso
que a imagem de sofrimento que nos dava, não deixavam ninguém
indiferente, e mesmo se ouvimos dizer que o sofrimento conduz à
santidade, eu penso que ninguém necessita de sofrer, no meu caso
se for para sofrer o que já sofri, renuncio a ser santo. Sabemos todos
que a mensagem cristã é feita de humildade e de caridade e
quando assistimos a estas manifestações faustosas onde se gastam
fortunas, penso que lá algo de errado e que a mensagem é um
pouco deturpada. Em Itália, uma garrafa de água ou uma Coca
custam 3 euros, beberam-se milhões de garrafas, se contarmos os
hotéis as passagens e o resto, que em Roma custam uma fortuna,
eu pergunto se não seria preferível fazer algo de modesto, como
era a vontade do Papa e gastar uma parte desse dinheiro a dar
água a quem tem sede, a comprar medicamentos para os que
morrem de SIDA, a salvar 5.000 pessoas que morrem diariamente
com a tuberculose e que necessitam de apenas 40 dólares por ano
para se salvarem, ou ainda para vacinar os de Angola que morrem
da epidemia da gripe. São muito poucos os que se preocupam com
eles, não há lágrimas nos olhos, não há televisão, nem jornalistas,
para os acompanhar ao buraco.

Seria ingratidão não reconhecer tudo o que João Paulo II fez pela
humanidade, mas pese toda a sua boa vontade, foram muitos os
jovens que abandonaram a Igreja durante estes 25 anos. Muitos
dos problemas que são realidades do mundo de hoje estão por
resolver: o celibato dos padres, a ordenação das mulheres, o
divórcio, a contracepção a homossexualidade e outros estão por
solucionar, não podemos fazer de avestruz e esconder a cabeça na
areia, para não vermos essas realidades. Oxalá que o substituto de
João Paulo II, tenha todas as suas qualidades e que também tenha
um espírito de abertura para ajudar a melhorar o mundo dos
nossos filhos e netos e para que eles voltem à Igreja.

Sport Montréal e Benfica
Como é do conhecimento geral é este ano que se festeja o

vigéssimo aniversário do S.M.Benfica,por isso ao longo de mês
e meio foi intenso o contacto com o Sport Lisboa e Benfica a fim
de podermos ter alguém entre nós que se digne de representar
a Familia Benfiquista. O objectivo foi conseguido,e assim a 24 de
Setembo deste ano,na cave da Igreja Stª Cruz,o Sport Montréal
e Benfica tem o prazer de anunciar a presença confirmada do
Presidente Luis Filipe Vieira,bem como do «Pantera
Negra»,Eusébio da Silva Ferreira.

O Programa da festa será divulgado oportunamente.Para mais
informações contactar o S.M.Benfica,pelo telefone (514) 273-
4389, ou e-mail, sportmontrealbenfica@hotmail.com

2005-04-20.pmd 4/19/2005, 6:04 PM14



A VOZ DE PORTUGAL, 20  de  Abril  de  2005  - Página 1 5

Viva o futebol
Paços de Ferreira na SuperLiga
Do Mar chegou a festa pacense

Equipa de José Mota, graças a um golo de Júnior Bahia,
conseguiu o feito inédito de celebrar o regresso à SuperLiga
quando ainda faltam cinco jornadas.

Numa prova tão competitiva como a Liga de Honra, que
habitualmente prolonga as contas de subidas e descidas até às
derradeiras jornadas, o Paços de Ferreira escreveu mais uma bela
e inédita página no seu historial, ao festejar o regresso à SuperLiga
a cinco jornadas do final do campeonato. E a proeza dos pacenses
até foi no Estádio do Mar, onde o ambiente em torno do Leixões
costuma ser entusiasmante, mas que ontem ficou transformado
no palco do verdadeiro arraial da Capital do Móvel. Um golo do
brasileiro Júnior Bahia (25'), depois de somado à derrota do
Feirense na Maia, terminou com uma espera que já era apenas
matemática e originou uma invasão pacífica do relvado, com a
vedação dos leixonenses a não escapar ilesa ao entusiasmo dos
mais de 500 pacenses que entraram na festa.

A Europa a seus pés
Foi uma noite épica: o sonho “morreu” com o golo inglês e

“renasceu” de uma exibição de força, garra, paciência, resistência
e arte: de querer. A experiência - de facto, não curricular - de
Rogério e João Moutinho - um “gigante” - e a capacidade
confirmada de estar em grande nos grandes jogos alicerçaram
uma recuperação estóica e heróica. E o sonho da final ali tão perto...

José Peseiro

Dar uma resposta destas
foi uma coisa sublime

“Carácter, atitude, querer e qualidade” - foi com estas palavras
que José Peseiro, treinador do Sporting, comentou de forma
sucinta a vitória “leonina” sobre os ingleses do Newcastle e a
qualificação para as meias-finais da Taça UEFA. O técnico surgiu
confiante na sala de Imprensa, elogiando os seus jogadores, o
público e analisando - com elogios e satisfação - o bom momento
que a equipa atravessa.

SuperLiga viciada - diz o “Expresso”
O semanário garante que a juíza de instrução do “Apito

Dourado” está convencida de que Pinto da Costa pagou prostitutas
a árbitros e que recebeu benefícios em troca. O jornal Expresso
noticiou que o FC Porto é suspeito de ter sido beneficiado, na época
passada, com a viciação de resultados, sendo a recepção dos
portistas ao Estrela da Amadora - um jogo disputado em Janeiro
e que os portistas venceram por 2-0, com golos marcados ainda na
primeira parte - a base que, alegadamente, sustentará a convicção
da juíza responsável pela instrução do processo “Apito Dourado”,
Ana Cláudia Nogueira.

Jacinto Paixão liderou a equipa de arbitragem do referido
encontro, tendo sido auxiliado por José Chilrito e Manuel
Quadrado. Diz o semanário que os três árbitros são envolvidos
num esquema de favores sexuais supostamente patrocinados por
Pinto da Costa, com a colaboração de Reinaldo Teles e do
empresário António Araújo. A juíza, acrescenta o Expresso, “não
terá qualquer dúvida de que foi Pinto da Costa quem mandou
pagar aqueles favores sexuais, através do empresário de futebol,
e que não o terá feito por caridade”, o que determina a suspeita de
crime de corrupção. Ainda de acordo com a mesma notícia, a
Polícia Judiciária e o Ministério Público, entidades responsáveis
pela investigação, terão contado com a colaboração de três ex-
árbitros internacionais - Adelino Antunes, Vítor Pereira e Jorge
Coroado.

O Expresso garante que os três ex-árbitros concluíram que essa
arbitragem terá “prejudicado o clube da Amadora
propositadamente”. Há uma semana, o Record tinha também
divulgado uma notícia idêntica, citando mesmo os quatro casos
que terão sido analisados.

Graeme Souness
“Dêem-lhes a taça!”

Depois de ter sido goleado em Alvalade e, consequentemente,
eliminado da Taça UEFA pelo Sporting, Graeme Souness era um
treinador desiludido. “Estamos muito desapontados com este
resultado. A sorte foi madrasta connosco. Tivemos várias
oportunidades para matar o jogo, mas não conseguimos e
perdemos”, começou por afirmar o técnico escocês. Quanto ao
futuro da competição, Graeme Souness não tem dúvidas de que
a equipa “leonina” é, a partir de agora, a principal candidata à
vitória na Taça UEFA. “Sem dúvida que o Sporting é a equipa mais
forte. Jogou muito bem na segunda parte. Podem saltar as meias-
finais e podem já dar-lhes a taça”, concluiu o técnico do Newcastle.

F.C. Porto contrata
Lucho González por cinco épocas

O F.C. Porto anunciou a contratação de Lucho González ao
River Plate da Argentina em comunicado enviado à Comissão do
Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Os dragões celebraram
um vínculo de cinco anos com o médio argentino e pagaram 3,6
milhões de euros por 50 por cento do passe do jogador, com a outra
metade a ser detida pela Global Soccer Agencies, como aconteceu
com Lisandro López.

E agora... Benfica, Sporting, Braga
quem sera o campeão...

Nove! Há nove jornadas que a Académica não perde. Nelo
Vingada pegou na equipa na 16ª jornada, abrindo com um derrota
frente ao Moreirense. Foi moldando a equipa, tropeçando aqui e
ali, até que atingiu o estádio que procurava. Depois da derrota na
Luz, na 20º jornada, não mais deixou que a sua equipa fosse
surpreendida. Resultado: o 18º lugar é uma recordação longínqua;
está em 14ª, seis pontos acima da linha de água.

 Sporting tem a liderança a um escasso ponto... Diferença, aliás,
que o Braga experimenta, por ter derrotado o Belenenses. Aliás,
até o FC Porto, que parecia ter capitulado no Bessa, renasceu com
um triunfo em casa sobre o Setúbal, enquanto os axadrezados
desistiram de vez ao saírem derrotados da casa do ex-lanterna
vermelha. Complicado?

Não, apenas consequências do facto do Benfica não ter
conseguido vencer o Leiria na Luz. Esteve mesmo muito perto de
perder, não tivesse Mantorras conseguido o empate quando
muitos adeptos descrentes já abandonavam o estádio. A pressão,
está visto, é o maior inimigo dos candidatos à título, originando
quedas imprevisíveis. Há duas jornadas, Trapattoni era endeusado
pelos seis pontos que conseguira sobre os segundos. Hoje, é
questionado por deixar escapar a vantagem. O Braga e Sporting
estao a um ponto.. No renascimento do Dragão, um seja muito bem-
vindo a Hélder Postiga, o expoente de um encontro onde o FC
Porto finalmente virou o resultado e impôs a maior qualidade. Está
na luta... pela Liga dos Campeões, no mínimo.
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