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MAÎTRE CARROSSIER

GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares
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Ver pág. 3

Das comanditas ao delito de iniciados

Não pode haver imunidade
Raul Mesquita

Estamos mais uma vez, face às piruetas de um primeiro-ministro obcecado pelo
poder, pela imagem pessoal, pelo narcisismo.

Depois do tristemente célebre caso das Comanditas, — escandalosa e
dispendiosa fraude orquestrada na época de Jean Chrétien como PM e chefe do
PLC, fortemente implicado no processo e período em que Paul Martin era Ministro
das Finanças do país, — não pode este último homem político alegar
desconhecimento, apesar de não ter sido directamente apontado no primeiro
relatório do juiz John Gomery. A acreditar na sua pudica negação, perguntar-
se-á então o que é que ele fazia para não ver passar-lhe sobre o nariz, para cima
de 300 milhões de dólares do erário público, sem razões justificativas.

As diferentes sessões da Comissão Gomery que tanto desgostaram e
enervaram o clã Chrétien e puseram Martin numa amedrontada e constante
defensiva, mostraram ao público todas as vergonhosas manobras fraudulentas
dos amigos do regime, que enriqueceram indecentemente, à custa dos impostos
do povo. E até à data, apesar das grandes promessas do actual primeiro-ministro

Cont. na pág. 2

para a imputabilidade

Nesta edição Ano novo, novos aumentos
Os impostos sobre os combustíveis aumentaram mais de quatro cêntimos

por litro a partir do início de 2006. Também as portagens subiram 2,8 por
cento a partir das zero horas do dia 1 de Janeiro. Estes são mais dois
aumentos que se juntam a uma lista já grande de produtos e serviços que
são mais caros desde esta semana.  Ano novo, vida nova e novos aumentos.

A lista dos preços que su-
biram neste Janeiro é cada
vez  maior. E maior será
também a dificuldade dos
portugueses em pagar to-
dos estes bens que aumen-
tam de preço. O imposto
sobre os combustíveis au-
mentou cerca de quatro
cêntimos por litro. O maior
aumento desde 2000.

O ISP terá duas subidas
acumuladas: uma anual

Eleições presidenciais portuguesas
Cavaco confirma avanço

Raul Mesquita

Segundo uma sondagem realizada pelo conceituado diário Correio da
Manhã e a firma Aximage na última semana, o professor Cavaco Silva,

candidato apoiado pelo PSD/
CSD-PP, não deverá ter dificul-
dades em conseguir ultrapassar
as eleições à Presidência no
próximo dia 22 de Janeiro, na
primeira volta.

Como se tem vindo a verificar
ao longo desta campanha, o
avanço do ex-primeiro-ministro
nunca deixou de se destacar e
após o debate televisivo com o
segundo candidato mais cotado
— mesmo se a considerável
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Das comanditas ao delito de iniciados

Não pode haver imunidade
para a imputabilidade Cont. da pág. 1

e do seu tenente quebequense
Jean Lapierre, o PLC ainda não
devolveu as enormes somas
que obteve indevidamente do
Programa das Comanditas.

Mas não é tudo quanto se
pode dizer sobre os abusos que
o povo paga. Para além das
sumptuosas contas das despe-
sas de David Dingwall, que
“tilintaram” este ano, tenhamos
em memória a célebre frase do
juiz Gomery que apontou os
liberais federais com patriarcas
da cultura do “tudo me é permi-
tido”, para descrevê-los como
oportunistas. Todavia, os depu-
tados de todos os partidos reu-
nidos, não podem cuspir para o
ar. Na edição do Le Devoir de

20 de Novembro último, Helè-
ne Buzzetti levanta um pouco o
véu sobre os privilégios finan-
ceiros de que usufruem os
deputados federais, escondidos
e protegidos pela cobertura da
imunidade. Este ano, a Câmara
dos Comuns, despendeu 150
milhões de dólares em remune-
rações aos 308 deputados, o que
representa cerca de meio mi-
lhão por cada um.

Tal fabulosa quantia, serve
ao pagamento de salários (144
mil em média) e ao reembolso
de despesas diversas, das quais
não têm que justificar a perti-
nência. Como a Lei do Acesso à
informação não se aplica à
Câmara dos Comuns, os jorna-

listas apenas podem confiar no
que as suas orelhas entendem
em conversas nos corredores e
aos críticos comentários sob
anonimato, de alguns parla-
mentares mais escrupulosos.
Esta inércia cúmplice da depu-
tação em Otava, permite via-
gens de pesca ao Yukon, outras
quantas passeatas amorosas a
Vancouver ou ainda, luxuosos
automóveis pagos pela factura-
ção de falsa quilometragem a
0,46 ¢ / Km. Juntam-se despe-
sas de restaurante, dormida
em hotéis de cinco estrelas
numa média de 4 vezes por
semana, deslocações diversas
com ou sem familiares e amigos
e o rol fica completo. Desde que
as despesas que um deputado
apresente não ultrapassem o
orçamento previsto, nenhuma
questão lhe será posta. “Não
tenho nada a perguntar o que é
que eles (deputados) foram fazer
aqui ou ali, nem quanto tempo
estiveram nesses locais. Nada
disso tenho a perguntar. Vivemos
num sistema que faz confiança
aos deputados” diz Luc Desro-
ches, controlador na Câmara
de Comuns.

Nos princípios de Novembro,
John Ibbitson, do Globe and
Mail, referindo-se aos escânda-
los das Comanditas, ao do Au-
berge Grand-Mère, aos em-
préstimos do Banco Federal de
Desenvolvimento a amigos de
Jean Chrétien, aos do Ministé-
rio de Desenvolvimento dos
Recursos Humanos, às acusa-
ções de tráfico de influência a
propósito do programa dos
Fundos transitórios para cria-
ção de empregos e ao carácter
sistemático da tal cultura de “a
tudo ter direito”,  insistia: “É
oficial, o Partido Liberal falseou
as eleições federais de 1997 e de
2000 no Québec”. E Paul Mar-
tin apropria-se do mérito sem
se desculpar de todas as falca-
truas praticadas. Para o Star-
Phoenix, de Saskatoon, “para
meter fim a este tipo de “culture
of entitlement” instaurada não
por um pequeno grupo mas an-
tes, por um sistema bem orga-
nizado, será necessário mais do
que a expulsão de alguns organi-
zadores e de uns quantos buro-
cratas”.

Na verdade, uma democra-
cia saudável, traduz-se normal-
mente pela alternância dos
partidos no poder “questão de
explorar o breve período de hon-
radez que marca a chegada ao
poder de um novo partido” e, se
por sua vez, a tal cultura perni-
ciosa se infiltrar na sua alma, a
população poderá e deverá
substituí-lo.

Ora, embalado pelo previsível
anúncio de eleições anteci-
padas, Paul Martin, multipli-
cando de modo abusivo pro-
messas e compromissos a um
ritmo endiabrado, demonstra
sobretudo desde algumas se-
manas, estar dominado por

interesses liberais, eleitorais, e
não por imperativos de ordem
geral em benefício, portanto,
da população. Dá assim a co-
nhecer a grande riqueza de
Otava. Acentuando a pobreza
das províncias (à parte Alber-
ta). Vejamos. Na sua revisão do
orçamento a 14 de Novembro,
o ministro das Finanças, Ralph
Goodale, previa excedentes
orçamentais de 86 biliões nos
próximos seis anos. Tendo des-
locado 31,5 biliões para despe-
sas imprevistas ou redução da
dívida, ficarão 54,5 biliões como
margem de manobra. Ora,
como de imediato ele investiu
39 biliões dos quais 30 para
redução de impostos (?), o
ministro deixará a um eventual
sucessor, apenas 15,5 biliões
para os próximos seis anos.
Porém, outros compromissos
foram já tomados, outras
promessas foram já feitas com
esse dinheiro. Elas chovem
todos os dias através do país, ao
sabor das fantasias e das men-
tiras de Paul Martin. Que quan-
tia restará no final da campa-
nha? Por outro lado, se o gover-
no cair, caberá ao seu substi-
tuto, o odioso de cortar nas
fantasiosas promessas, já que
não terá qualquer margem de
manobra, devido ao escoa-
mento dos essenciais e neces-
sários fundos da economia
canadiana.

Escurecendo toda esta vaga
de larguezas financeiras e os
sorrisos pepsodente do primeiro-
ministro, na semana que agora
se terminou, outro escândalo
estoirou e vem alimentar, mais
ainda, as indicações de corrup-
ção e má gestão governamen-
tal.

A Gerdarmarie Royal du Ca-
nada achou por bem, abrir um
processo criminal de investi-
gação sobre um potencial delito
de iniciados. Existe efectiva-
mente uma forte probabilidade
de acção criminosa.

O que é que aconteceu?
Nas vésperas do desenca-

deamento de eleições, o minis-
tro Goodale anunciou, a 23 de
Novembro, renunciar à impo-
sição das fiduciárias de rendas
(papel-moeda) e a diminuir-lhes
o imposto sobre os dividendos o
que, de imediato, transformou
esses tipos de investimento
muito mais atraentes e lucra-
tivos. O problema surgiu ao
verificar-se que algumas horas
antes da declaração do minis-
tro, várias casas de corretagem
se lançaram “ao assalto” na
compra desses títulos da Bolsa,
o que lhes garantiu lucrativos
rendimentos. Nos meios finan-
ceiros não podia passar desper-
cebido este movimento e pen-
sa-se, com lógica, de que esses
corretores e investidores bene-
ficiaram de informações privi-

legiadas.
O que é criminal.
Ora, um círculo muito restrito

de pessoas estava ao corrente
dessas medidas. Apenas al-
guns funcionários do Ministério
e o Gabinete do primeiro-minis-
tro.

De onde então terá saído a
informação?

Será demonstrar grande
inocência, — quase insultante,
— pensar que a actividade
anormal dos mercados bol-
seiros nas horas que prece-
deram o anúncio do ministro
Goodale, foram acções do aca-
so. Mesmo considerando que
será bastante difícil determinar
o local por onde terá circulado
a notícia, não é insistindo co-
brir-se com a capa das virtudes
que, tanto o ministro Goodale
como Paul Martin, se poderão
defender das responsabili-
dades que têm. Caso contrário
demonstrarão nada terem
compreendido do relatório da
Comissão Gomery, no que res-
peita ao princípio da respon-
sabilidade ministerial. Os pro-
fessores Christian Rouillard e

Sharon Sutherland lembram
no texto “Rigueur et complai-
sance du rapport Gomery »
que “no nosso sistema parla-
mentar, o poder executivo (o
governo) não poderá ser respon-
sável face ao poder legislativo (os
deputados) e por conseguinte,
perante os cidadãos que elegem
estes últimos, que à condição que
o primeiro-ministro e todos os
ministros, como actores institu-
cionais, aceitem a inteira res-
ponsabilidade pelo conjunto das
actividades da administração
pública”.

Assim sendo, não têm senti-
do as negações do ministro das
Finanças e do primeiro-ministro
Paul Martin, para quem as
dúvidas suscitadas não passam
de alegações da oposição já
que, foi a própria GRC quem
afirmou, que não pretenderam
dar prazer à tal oposição ao
iniciarem o processo mas sim,
porque as primeiras diligências
efectuadas demonstraram a
necessidade.

E Paul Martin, se quisesse
agir como um democrata, de-
veria demitir, mesmo se tempo-
rariamente, o ministro das
Finanças, — já que este se
nega a tomar essa iniciativa,
pelo menos durante o tempo da
investigação. Recusando e
insistindo na defesa sem limites
do seu amigo ministro, mais
não faz que aumentar as dúvi-
das e suposições ao sabor das
emoções do público e dos oposi-
tores do seu governo.

Mas deverá ter bem pre-
sente, que não poderá haver
imunidade para a imputabi-
lidade.

Comunidade Portuguesa de Ottawa
O Centro convida todos os membros a actualizarem a sua

cotização até 31 de Janeiro de 2006. Este convite apenas diz
respeito aos membros que se encontravam em dia até 31 de
Dezembro de 2000. Os que não se mantiveram em dia até 31 de
Dezembro de 2000 perderam o seu estatuto de sócio.

Infos: 115 Echo Drive, Ottawa, Ontario  K1S 1M7
Tel. 613 233-9942;  Email:  ccdes_cpoc@yahoo.ca.

Mordomo de 2006
Philip Garcia, Mordomo de 2006, organiza um jantar na cave

da Igreja Santa Cruz, 60 Rachel oeste, no sábado 21 de Janeiro
pelas 19,30 hrs. Abrilhantado musicalmente pelo Grupo Pré-Ex
terá também as presenças de Fátima Miguel, de Patrick e Joe
Many. Os bilhetes poderão ser adquiridos através de Armanda
Garcia pelo tel. 495.9857, na secretaria da Igreja, 844.1011 ou
ainda no Salão Nela, Tel. 844.8157. Os preços são de 25 coroas
para adultos e de 15 coroas paras as crianças dos 6 aos 12 anos.
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distância, o Dr. Mário Soares,
os apoios a Cavaco Silva au-
mentaram em termos percen-
tuais por parte do eleitorado.

A menos de um mês da vota-
ção pública, a diferença entre
os dois cabecilhas é de 45,1%
pois que o eminente catedrático
obtém 56,5% enquanto que o
idoso ex-presidente apenas
consegue uns magros 11,4%.
Estes números representam
uma preferência de cinco vezes
superior de Cavaco Silva sobre
Mário Soares, o mesmo aconte-
cendo em relação aos dife-
rentes candidatos que gravi-
tam à volta da opção socialista.

Deve então concluir-se que
os debates televisivos iniciados
a 5 de Dezembro, beneficia-
ram o antigo primeiro-ministro
sobre todos os candidatos de
esquerda.

É todavia digno de registo o
número elevado de abstenções
e de indecisos. Porém, segundo
a mesma sondagem, que logi-
camente não poderá calcular
eventuais alterações nas abs-
tenções pronunciadas, no caso
da projecção dos indecisos a
subida de Cavaco Silva será
ainda mais evidente, arrasando
completamente o candidato
Mário Soares. Isto porque a
maioria dos irresolutos é princi-
palmente atribuída ao eleito-
rado socialista, que hesita entre
Mário Soares e Manuel Alegre,

Eleições presidenciais portuguesas
Cavaco confirma avanço

distanciados entre si por um
mínimo 1,1%. Nesta situação,
feita a repartição, o professor
Cavaco Silva poderá então
obter qualquer coisa como 61%.
Raramente visto nos anais da
jovem democracia portuguesa.
Apenas Ramalho Eanes conse-
guiu resultado idêntico em
1976, com 61,50% sobre exacta-
mente, Mário Soares.

Sobre a persistência do voto,
questão levantada no decurso
do estudo de opinião, ela é
igualmente favorável a Cavaco
Silva pois que a percentagem
do eleitorado seguro, que não
admite mudar de campo, é de
97,5 %, enquanto que no caso
de Francisco Louça e de Ma-
nuel Alegre é particularmente
elevada, respectivamente na
ordem de 41,7 e 22,6%.

Concluir-se-á então, face a

estes números, que a população
já decidiu sobre a melhor opção
para o Portugal de hoje, na
pessoa de um homem relativa-
mente jovem, conhecedor da
complexidade dos deveres de
Estado, aberto ao diálogo e à
cooperação, capaz de introduzir
uma dinâmica de funciona-
mento que respeitando as fun-
ções e responsabilidades de
cada escalão governativo,
poderá conduzir o país com a
legitimidade e respeito da sua
integridade territorial e cul-
tural, no conceito da Europa
dos 25.

Portugal tem absoluta neces-
sidade de alguém da quali-
dade do Senhor Professor Cava-
co Silva.

Portugal tem necessidade de
um Presidente da República
que saiba ultrapassar interes-
ses partidários e seja verdadei-
ramente Presidente de todos os
Portugueses e intrínseco defen-
sor da portugalidade.

De um Portugal indepen-
dente numa Europa unida.

extraordinária de 2,5 cêntimos
por litro, que está prevista no
Programa de Estabilidade e
Crescimento para a redução
do défice público. Além disso, o
imposto vai também sofrer a
actualização que acontece
todos os anos e que reflecte a
inflação para 2006, ou seja, 2,3
por cento. Seguem-se depois as
portagens das auto-estradas e
das pontes Vasco Gama e 25 de
Abril, em Lisboa: que aumen-
taram 2,8 por cento a partir das
00h00 horas do dia 1 de Ja-
neiro.

Esta é a segunda subida em
seis meses: as concessionárias
fizeram um reajustamento com
o aumento do IVA, que em

Ano novo, novos aumentos
Julho passou de 19 por cento
para 21 por cento.

Os preços dos transportes
públicos também se agravam
em 2,3 por cento. Mais uma vez,
em linha com a inflação previs-
ta para 2006. Ao contrário do
que aconteceu em anos ante-
riores, os aumentos entraram
em vigor já no dia 1 de Janeiro.

Outro aumento que se vai
sentir é o do Imposto Auto-
móvel: o IA sobe 2,3 por cento,
o mesmo que a inflação previs-
ta. Mas a forma de cálculo do
imposto deverá ser alterada em
Julho.

Outro aumento já anuncia-
do: o da electricidade. Os con-
sumidores domésticos vão pa-

gar mais 2,3 por cento e as
empresas mais 8,9 por cento.

O pão e os produtos de paste-
laria também vão ficar mais
caros. Para fazer face à subida
dos custos com combustíveis e
energia na panificação os pre-
ços devem aumentar cerca de
10 por cento.

No final desta lista está o taba-
co. Fumar um cigarro é cada
vez mais um luxo.

O preço sobe este mês de 35
cêntimos por maço.

Esta lista não está fechada. No
início de cada ano há sempre
quem aproveite as notícias dos
aumentos para encarecer mais
produtos e serviços
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41 mil com baixa fraudulenta
A imprensa portuguesa relatou nestes últimos

dias, nos intervalos das festas natalícias, vários
casos dignos de registo e que com a devida
vénia recolhemos para os difundirmos aos
nossos leitores.

Assim o prezado diário Correio da Manhã
noticiava ultimamente que o Ministério do
Trabalho e da Segurança Social no âmbito do
Plano de Combate à Fraude e Evasão
Contributivas e Prestacionais, já “apanhou”
desde o início do ano e até o mês de Novembro,
mais de 41 mil pessoas com baixas fraudulentas,
representando uma poupança para a Segurança
Social de 9,4 milhões de euros.

Mais de 20 mil acções de fiscalização ao
domicílio efectuadas para casos de baixas por
doença, permitiram descobrir 6702 pessoas em
situação fraudulenta tendo por sua vez, sido
eliminadas mais cerca de 22 mil cidadãos sobre
as 89 mil pessoas que se encontravam com baixa
e que convocadas por Junta Médica, foram
obrigadas a retornar ao trabalho.

Com este plano iniciado em Abril, o Ministério
conseguiu economizar quase 10 milhões de eu-
ros tendo assim reduzido para 391 milhões as
despesas dos subsídios de doença, ou seja, uma
diminuição de 2,9%.

Hospitais portugueses passaram a
Entidades Públicas Empresariais

A Agência Lusa informou-nos que o Diário da
República anunciou a transformação, por
Decreto-Lei, de hospitais portugueses em
Entidades Públicas Empresariais. Desde
quinta-feira da semana passada pelo Decreto-Lei
nº 233/2005 trinta e seis unidades hospitalares
foram transformadas em EPE por entre as quais
se contam os hospitais de Santa Maria(Lisboa)
e São João (Porto), o Centro Hospitalar de Lisboa
Ocidental ( que integra os Hospitais Egas
Moniz, S.Francisco Xavier e Santa Cruz), o
Centro Hospitalar de Setúbal (incluindo os
hospitais de São Bernardo e o Ortopédico de
Santiago do Uotão) e o Centro Hospitalar do
Nordeste (hospitais distritais de Bragança, de
Macedo de Cavaleiros e de Mirandela).

Foi criada a figura do auditor interno que terá
a responsabilidade de proceder ao controlo
interno nos domínios contabilístico, opera-
cional, informático e de recursos humanos,
devendo igualmente fornecer ao conselho de
administração análises e recomendações sobre
as actividades revistas para a melhoria do
funcionamento dos serviços e propor a realização
de auditorias por entidades terceiras. Ao
Ministro da Saúde por sua vez, competirá
aprovar os objectivos e estratégias dos hospitais
EPE, dar orientações e directivas para a sua
prossecução, homologar regulamentos e e exigir
todas as informações julgadas necessárias para
o seu bom funcionamento.

Mora acordou a tremer
Ainda o Correio da Manhã noticiava o registo

de dois sismos com as magnitudes de 4,2 e de 4,4
graus na escala aberta de Richter, com
epicentro na zona de Mora, no Alentejo. Com o
intervalo de cerca de meia hora, os abalos foram
sentidos de norte-sul do país, tendo no entanto
sido mais fortemente sentidos no centro sul de

Portugal. Apesar da intensidade dos abalos, não
houve vítimas nem se verificaram danos ma-
teriais.

Segundo o director do Departamento de
Geofísica do Instituto de Meteorologia, Fernando
Carrilho, Portugal Continental registou neste
último mês “uma actividade sísmica anómala”
tendo sido este abalo de Mora o de maior inten-
sidade.

Foi aprovada a Fundação da Casa de Música
Segundo a Lusa, a Fundação da Casa de

Música foi aprovada em Conselho de Ministro e
terá um património inicial de 3,1 milhões de euros
e 10 milhões para o orçamento anual, que o
Estado espera reduzir com o envolvimento do
sector privado.

Caiu neve no Marquês Pombal
A miudagem andou numa roda-viva a apanhar

flocos de neve que caíram no Marquês Pombal
pouco depois das 18 horas, numa iniciativa do
Banco Espírito Santo que foi baptizada como
“Neve no Marquês”. Disparada por quatro
canhões colocados no edifício da instituição
bancária na esquina da rua Braamcamp, a neve
continuou a cair até anteontem, entre as 18 e as
21 horas, enquanto o Pai Natal distribuía
guloseimas à pequenada. Os mais velhos degus-
tavam castanhas assadas oferecidas pela vende-
dora Maria Ondina às custas do Banco.

Cheque carecas pagam impostos
A Direcção-Geral das Contribuições e Impostos

detectou até o passado dia 10 de Novembro 782
contribuintes que tentaram pagar os seus
impostos com cheques sem provisão. O número
de más cobranças atingiu 1115 num volume glo-
bal de 3,2 milhões de euros. Este valor representa
apenas 0,27 por cento da cobrança executiva
realizada que, segundo números avançados
recentemente já terá atingido 1300 milhões de
euros. O Fisco está a contactar todos os maus
pagadores dando-lhes a ocasião de regularizar a
dívida ao Estado sem penalidades, evitando
assim o procedimento criminal. Se isso acontecer
será anulado o pagamento por má cobrança e a
dívida é de novo considerada e o processo con-
tinua os seus trâmites normais, até ter existido
uma efectiva regularização da situação.

A Administração Fiscal poderá, a partir deste
mês, publicar via Internet os nomes dos contri-
buintes que se encontrem em incumprimento
fiscal.

Matança de porco
A Filarmónica Portuguesa de Montreal

organiza no dia 21 de Janeiro pelas 19 horas na
sede da FPM, 260 Rachel Este.

A tradição continua assim a manter-se através
desta iniciativa da Filarmónica e neste dia
haverá a animação musical da Discoteca da
FPM, de DJ Mike The Mecanik e do DJ Beat.

Reserve os seus lugares através do telefone
982-0688 ou pelo fax: 982-0607.

Os preços de entrada são de 20 músicos.
Não falte a uma das festas mais populares da

Filarmónica Portuguesa de Montreal.
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Alberta esmaga o cigarro
Entra em vigor uma nova lei anti tabaco que proíbe doravante os
cidadãos da província da Alberta de fumar nos lugares públicos.
Pela nova legislação, aplicada como previsto a partir do 1 de
Janeiro, é interdito o tabaco nos lugares públicos, interiores como
exteriores. Proíbe também de fumar em lugares onde  menores
possam estar presentes. No Quebeque, as modificações na Lei
sobre o tabaco, prevendo nomeadamente a proibição de fumar nos
bares e nos restaurantes, entrarão em vigor o 31 de Maio.

Os conservadores passam à frente dos liberais
A três semanas das eleições federais, uma mudança essencial
acaba de se produzir nas intenções de voto dos eleitores: os
conservadores precedem agora os liberais. Os Canadianos
reencontram-se numa situação de possível governo minoritário

conservador. Se eleições tivessem lugar hoje, o partido de Stephen
Harper recolheria 33% dos votos contra 32% para o partido Liberal.
Do seu lado, o NPD receberia 18% dos votos. É o que revela uma
sondagem realizada por Ipsos-Reid por conta do National Post, Can
West e o Globo and Mail. O adiantamento dos conservadores sobre
os liberais é de um ponto. Há duas semanas, os liberais precediam
os conservadores de nove pontos.

Um capitão croata mereceu a bengala de castão de ouro
A bengala de castão de ouro do Porto de Montreal foi concedida
a um capitão croata. O navio CP Bravery, batendo pavilhão das
Bermudas, foi o primeiro a cruzar os limites portuários de
Montreal, na zona de Sorel-Tracy. As 0h20, ficou sendo o primeiro
oceânico a atingir sem escala o Porto de Montreal em 2006. O
navio, que é explorado pela a companhia CP Navegação, tinha
deixado Lisboa, a 21 de Dezembro passado.

O transporte em comum custa mais caro em 2006
Os utilizadores do transporte em comum em Montreal pagam
doravante mais caro o autocarro e o metro. A carta de autocarro
e de metro, a CAM, passou de 61$ para 63$. A orla de seis bilhetes
custa 25 centavos mais caros, ou seja 11,50$. A tarifa de bilhete
individual reside contudo inalterada a 2,50$. A Sociedade de
transporte de Montreal investirá mais de 5 milhões de dólares para
melhorar o serviço. A Sociedade instalará  caixas de percepção
electrónica e acrescentará autocarros e um vagão de metro sobre
a linha azul durante a semana.

As férias parentais mais generosas para os pais
Os casais dos quais as crianças nascerão a contar do 1 de Janeiro
terão direito a um feriado parental mais generoso. O novo regime
de seguro parental entrou agora em vigor no Quebeque. Ele
permite um feriado de paternidade de três ou cinco semanas. O
rendimento máximo que pode ser utilizado como “barème” passa
de 39 000 para 57.000 dólares.
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O complexo de esquerda
João César das Neves

Permitam um desabafo gostava de ser de esquerda.Quando
ouço os líderes falar sobre os seus objectivos, sinto uma identi-
ficação sincera e atenta. A sua preocupação declarada são os mais
pobres, os que menos têm e menos podem.Que propósito político
é mais digno e elevado? Reformados, imigrantes, operários,
trabalhadores em geral são a sua luta, de uma forma que nenhum
outro partido iguala.Então não tenho dúvidas sou de esquer-
da.Depois passam aos meios para esse objectivo, e aí começam as
divergências. Divergências que são entre esses meios e os
interesses que dizem defender.Existem cinco grandes contra-
dições na esquerda.Primeiro, uma questão filosófica. Um pobre é
sempre pragmático. A necessidade aguça o engenho e os
carenciados são astutos gestores dos magros haveres, com uma
lucidez e imaginação que ultrapassa a dos grandes empre-
sários.Mas não existem forças políticas mais dogmáticas que as de
esquerda. Presas a conceitos abstractos e modelos arcaicos, ligam
à retórica ideológica e não à eficácia concreta.O que interessa são
“direitos adquiridos”, “conquistas inalienáveis”, mesmo que isso
atrase o de-senvolvimento e aumente a pobreza e o desem-
prego.Segundo, uma questão económica. Na análise económica
os disparates são esmagadores.Dominados por teorias obsoletas
e desqualificadas, insistem em chavões populistas, em geral
desmiolados, sem qualquer eficácia na defesa dos reais interesses
dos mais pobres.É incrível como o modelo intelectual da esquerda
continua a responder à situação industrial de Oitocentos.Os
exemplos aqui são miríade.A imperiosa luta contra o capital e a
visão conflituante da empresa são impostas independentemente
dos reais interesses dos trabalhadores.Essa fúria espanta o capi-
tal nacional e externo e contribui poderosamente para a paralisia
e atraso.A defesa da intervenção do Estado, toda paga com
impostos dos trabalhadores, tem criado e mantido enormes
desperdícios e abusos.A ignorância das radicais mudanças
recentes, por exemplo na natureza do capital, leva-os a atacar a
poupança dos pobres, que compõem os famigerados fundos
mobiliários que popularizaram o mercado financeiro.Estas não são
questões de opinião. São simples erros técnicos.Terceiro, uma
questão mundial. A esquerda nasceu aberta e internacionalista.
Enfrentando a tacanha cobiça nacional das potências, afirmava
uma visão transversal e solidária da humanidade.Depois deixou
que esse internacionalismo fosse capturado pelo interesse nacional
de potências particulares, URSS ou China, pervertendo a generosa
inspiração inicial.Agora, paradoxalmente, virou proteccionista
numa luta míope e retrógrada contra a globalização, mais uma vez
sem atenção aos reais interesses dos menos favorecidos.A
abertura dos têxteis chineses, por exemplo, beneficiaria muito
todos os pobres nacionais, que se vestiriam muito mais barato.
Porquê insistir na manutenção de indústrias obsoletas e
dispendiosas?Em quarto lugar aparece a recente opção da
esquerda na luta contra a família.Depois do seu falhanço
económico, que fez esquecer velhos mitos da “sociedade sem
classes” e “ditadura do proletariado”, passou a promover o aborto,
eutanásia, uniões de facto, prostituição, casamento e adopção por
homossexuais, etc. Estas não são causas dos pobres, mas
bandeiras de burgueses debochados em juventude retar-
dada.Pelo contrário, os mais desfavorecidos precisam de uma
política clara de apoio à família, a mais antiga e segura forma de
segurança social. Mas esta é a única medida omitida no palavroso
programa do actual Governo socialista.Finalmente, surge a velha
opção da esquerda contra a religião.Também aqui se trata, não
de interesse dos pobres, mas de manias de intelectual pedante. Por
causa desta irritação espúria contra a fé, a esquerda tem
perseguido e até chacinado milhões de pobres e destruído a base
cultural e social da sua vida.Por todas estas razões mantenho a
discordância. Mas sinto que não sou de esquerda por razões de
esquerda.
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A extinção das espécies
Miguel Carvalho

Se Cavaco fosse de direita - direi-
ta mesmo - talvez o homem mere-
cesse um pouco mais de atenção.
Mas a direita tem dado à pátria coisa
pouco digna de respeito, excepto
talvez Mário Soares. Desde Adriano
Moreira que a direita portuguesa
não lança para a vida pública gente
que, ao menos, honre os perga-
minhos e os cabelos brancos de um
pensamento do qual se possa diver-
gir sensata e saudavelmente sem
ter vontade de levantar a mesa ou
espetar duas bofetadas no parceiro

do lado. Basta ler «Tempo de Vésperas», do velho Adriano, para
perceber que gente de tal calibre é rara.

Por isso, quando encontramos um exemplar da espécie, temos
tendência a lê-lo e ouvi-lo com a atenção que dispensamos aos mais
íntimos amigos. Ou inimigos. Durante alguns anos, o professor
António José de Brito foi o «meu» fascista. Meu. Comensal com
frequência religiosa dos jantares do 28 de Maio, cronista de várias
publicações semi-clandestinas de teor elaboradamente fascistóide,
autor de várias obras sobre o nacional-socialismo, o professor era
uma simpatia. Falei com ele várias vezes e entrevistei-o. Salazar e
Pinochet estavam à sua esquerda.

Detestava quem se tinha passado para o lado democrático sem
vergonha na cara e uns sopapos bem assentes. De uma tarde de
conversa agradável e humorada, guardei na memória uma frase
arrepiante, praticada com requinte nos dias de hoje por algumas
democracias ocidentais. «Não sou pela eliminação física dos
adversários. Os adversários devem ser reduzidos a um grau de não
nocividade política», dizia ele, para explicar a sua divergência de
fundo com Adolf Hitler. Ele, um fascista dos antigos, até tinha sido
acusado de ser mole pelos radicais de outrora. Os mesmos que, em
pleno esplendor guterrista, apareciam domesticados e reciclados
pelo neoliberalismo reinante e por isso lhe mereciam total
desprezo.

Por incrível que pareça, respeitava o professor António José de
Brito, admirava-o até. Com ele, raramente se estava de acordo.
Fosse a discutir os fundamentos de Giovanni Gentile, a literatura
de Brasilach ou a prostituição dos valores das democracias
ocidentais. Mas as ideias eram sagradas. E com azar, talvez até
concordássemos.

Cavaco, porém, não é a direita de Santa Comba nem é a direita
catedrática, letrada ou de salão. Cavaco é a direita de Boliqueime.
Um misto de adoração a Nossa Senhora de Fátima, fé no
euromilhões, peregrinação ao hipermercado e carro de alta
cilindrada pago a prestações a armar em poupança.

O cavaquismo foi um estado de espírito e um modo de vida. Com
Cavaco, gerações de índigenas venderam os anéis e os dedos,
deitaram a perder pés-de-meia de avós e pais, puseram gel na
cabeça e no cérebro, pediram empréstimos para Jaguares e férias
em Cancun, fugiram arrogantemente ao fisco e tiveram perdões
sem sangue nem pecado.

O cavaquismo foi a nova febre do volfrâmio, para pior. Nessa
época de minas parideiras, o povo exibia o filão à mesa, comendo
arroz de cabidela com pão-de-ló. Com Cavaco, o novo-riquismo foi
licenciatura fácil, as empresas e os seus gestores modernizaram
a frota automóvel e as auto-estradas tiveram o sentido inverso do
pretendido: o interior esquecido não esperou que o litoral
desenvolvido aparecesse por lá. Fez as malas e mudou-se ele para
o litoral antes que fosse tarde.

Com os fundos da Europa amiga, Portugal mudou, é verdade.
Mas um povo que confunde alegremente a alta cilindrada com a
carroça desgovernada dá facilmente com os burrinhos na água.
Como aconteceu. O cavaquismo deu a este povo a ideia do pelotão
da frente, do crédito fácil, das obras faraónicas, dos ganhos na
bolsa. A ideia de que tudo podia acontecer rápido, sem mácula, em
ponto grande e com muitas assoalhadas. No fundo, ficámos todos
mais endividados, mas com o rei na barriga. Ingratos, os
portugueses livraram-se de Cavaco como quem se livra da tia rica
que lhes financiou as taras e os vícios com a desculpa de que a
velha, afinal, tem um feitio do piorio. O guterrismo, beatice pegada,
veio a seguir provar o que já se adivinhava: disse-nos de forma
delicodoce que estávamos lixados à mesma. Mas como o fez sem
crispação nem má onda, a malta tolerou. O resto da história é o que
se sabe.Com Cavaco, não esteve em causa, sequer, a discussão de
uma ideia de futuro, a ideia de um País. A Europa nunca financiou
ideias e as que por cá havia foram diligentemente votadas ao
esquecimento em favor do crescimento e do «pogresso».

É por isso que, agora, ninguém pode pedir ideias a Cavaco. Ele
é aquilo: homem de boas contas, se calhar até de boas intenções,
com vontade de ser califa no lugar do califa sem ser ignóbil. Não
é de direita nem de esquerda, é pragmático. Nisso, é quase tão
perigoso como Soares. Com uma diferença: as boas ideias de
Soares não são dele. Leu-as em qualquer lado ou alguém as soprou
ao seu ouvido. De uma forma ou de outra, nunca serão praticadas.
Soares sempre teve mais do que fazer do que pôr as boas ideias em
prática. No fundo, nestas eleições, não há um confronto entre
direita e esquerda. O caminho para Belém é um tardio ajuste de
contas entre Soares e Cavaco. Neles, o Portugal de democracia
trintona vê-se ao espelho: não tem uma ideia do que foi ou do que
é, nem sabe para onde vai.

Cobaias humanas
Augusto Machado

Muitas doenças outrora incuráveis são hoje tratáveis graças às
novas drogas – que é o resultado de muitas pesquisas científicas,
investimentos, e ensaios clínicos.

Todavia, há sempre quem se aproveite, ao descobrir um novo
medicamento, de o testar seja em quem for, sem o mínimo de pudor
utilizando seres humanos como cobaias  pondo a vida em perigo
de quem participa na experiência.

Laboratórios farmacêuticos são acusados de testar
medicamentos ainda não autorizados em pessoas desfavorecidas
nas zonas mais pobres da Índia. Os participantes nos ensaios
clínicos recebem apenas por cada vida posta em risco 84 euros –
para estes laboratórios multinacionais é quanto vale uma vida
humana.É tudo uma questão de explorar o mais fraco e o mais
pobre.

De acordo com um estudo de 2004 da Rabo Índia Finance, os
grandes laboratórios gastam nestes ensaios clínicos cerca de 40
por cento do custo total do processo de criação de um fármaco,
valor que baixa 60 por cento se esses testes forem realizados na
Índia.

A notícia publicada na revista “Wired” vai mais longe e acusa os
laboratórios de utilizarem estes habitantes como cobaias e sem
lhes fornecer qualquer informação sobre os possíveis efeitos
colaterais. Os testes são efectuados em zonas de densidade
populacional e onde a baixa instrução da população é notável, não
fazendo por isso perguntas nem conhecendo os seus direitos.

Em 2004, a má-fé de alguns laboratórios – casos do Shantha
Biotech e do Biocon – já tinha sido referenciada. A morte de oito
pessoas, informou a mesma revista, a “Wired”, permitiu desvendar
uma prática hedionda do Shantha Biotech: em que os
participantes nos ensaios clínicos em vez de estarem a tomar um
medicamento para evitar novos enfartes do miocárdio, ingeriam
insulina geneticamente modificada.

Há muitos mais exemplos a citar no caso da Índia. A lista é longa.
Numa outra, também pobre e desfavorecida, parte do mundo, a
Nigéria, onde as situações de violação dos direitos humanos e da
ética deontológica médica são uma constante, trinta famílias
nigerianas processaram num tribunal federal a gigante Pfizer,
acusando-a de realizar ensaios clínicos em crianças. Durante uma
epidemia de meningite em 1996, a farmacêutica ofereceu 100
tratamentos com o antibiótico Trovan às crianças doentes.

Onze morreram, outras 30 desenvolveram problemas
neurológicos, tendo umas ficado paralisadas e outras surdas. “A
Pfizer aproveitou-se, na altura, do caos desencadeado pela crise
civil e social na Nigéria para fazer o que não conseguia fazer
noutros locais: recorreu a crianças pequenas para avaliar os riscos
do antibiótico Trovan”, afirmou na ocasião o advogado de
acusação.

E acrescentou: ”Em vez de oferecer às crianças medicamentos
seguros contra a bactéria da meningite, a empresa socorreu-se da
‘caridade médica’ para seleccionar crianças para participarem
numa experiência médica de uma nova e ainda não aprovada
droga – isto sem sequer ter tentado obter o consentimento ou
explicado o risco que corriam”.Isto demonstra bem o poderio da
indústria farmacêutica: em certos países têm mais poder do que
o próprio Governo.
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O Irão ameaça…defender-se
RM

Não é de hoje o problema que opõe a Inglaterra e os Estados
Unidos à intenção não declarada mas bem assente, do Irão de se
dotar da arma atómica. Porém, negando sempre que os trabalhos
que executa com a finalidade de enriquecer o urânio se destinam
a esse fim e afirmando que os objectivos são pacíficos, o Irão, pela
voz de Ali Larijani, principal negociador no dossier nuclear
iraniano, declarou à televisão no domingo passado, que o Irão está
preparado a responder de forma esmagadora a qualquer ataque
proveniente de Israel ou dos Estados Unidos. Afirmou mesmo que
os agressores que caíssem nesse erro, sofreriam bastante,
principalmente Israel, um pequeno país que se encontra situado
no seu raio de acção.

A Rússia, país que se encontra em bons termos com o Irão,
propôs já, de enriquecer o urânio de que Teerão necessita com
moldes pacíficos, afim eliminar qualquer dúvida da sua destinação,
a que porém o Irão não manifestou grande interesse.

De salientar que as negociações entre o Irão e o grupo europeu
formado pela França, pela Inglaterra e a Alemanha deverão
continuar este mês, não tendo todavia até ao presente, feito
significativo progresso.

A guerra do gás
RM

Houve, durante a Primeira Guerra Mundial, mais conhecida
pela Grande Guerra, a utilização de gazes mortíferos que
eliminaram, é certo, muitos soldados em luta com os alemães. O
medo dessa arma mortífera manteve-se mesmo nos princípios da
guerra de 39/45 até se aperceberem ser um tipo de guerra
totalmente diferente. Porém, gases mortais foram utilizados na
exterminação de centenas de milhar de judeus como é sobeja e
tristemente conhecido.

Passados ao vigésimo primeiro século da era de Cristo estamos
face a um outro episódio, felizmente não violento, mas que
comporta graves problemas para muitas populações. Trata-se da
“guerra” que se declarou entre a Rússia e a Ucrânia, respeitante
à produção e distribuição de gás natural, de que a Rússia é o prin-
cipal produtor mundial.

Falta de acordo sobre as tarifas a aplicar, a Rússia apoiou o botão
da arma energética — como bem o menciona o diário francês Le

Monde na sua edição do dia 2, e cortou o fornecimento ao vizinho
e ex-estado da União Soviética. O presidente Poutine acusou a
Ucrânia de ter desviado sem autorização, 180 milhões de metros
cúbicos do gás russo, justificando o corte do fornecimento, que no
entanto irá recomeçar logo que o diferendo seja resolvido.

O influente matutino assinala que as matérias-primas se estão
transformando em “armas de dissuasão, senão de destruição
económica massiva”.

De notar que a inquietação da Europa prende-se com o facto de
que o gasoduto russo atravessa a Ucrânia antes de ser distribuído
pelos países europeus.

A decisão russa inquieta a Europa que se encontra no campo das
regiões consumidoras e ao mesmo tempo, modifica a forma
geopolítica colocando os países produtores num confronto que
obriga os potenciais compradores como a China, por exemplo, a
procurar novas fontes de energia garantida noutros locais.

A independência energética torna-se, mais uma vez,
determinante. Como em 1970 com os problemas petrolíferos. E
uma vez mais, também, sobressai a necessidade urgente, da
Europa se dotar duma política energética assegurada.

E assim vai a democracia
RM

Três figuras da vida portuguesa afirmam terem sido perseguidas
pelo seu envolvimento na defesa das vítimas da Casa Pia.

Pedro Namora, antigo casapiano, confirmou a um jornal diário
lisboeta, ter sido despedido da Câmara Municipal de Odivelas,
onde era coordenador do Gabinete de Turismo, sob a presidência
da socialista Susana Amador, três anos depois do escândalo ser
conhecido do grande público, garantindo todavia que irá
continuar a luta na defesa dos jovens que foram abusados
sexualmente.

Quanto a Felícia Cabrita, que não chegou a ser despedida, tendo
ela saído antes de isso poder acontecer, relata que a sua convicção
se prene com o facto de ao tratar da rescisão do seu contrato, lhe
terem dito que ela não se enquadrava nos moldes da nova revista
“Grande Reportagem” a que ela estava ligada até essa altura.

De salientar que foi Felícia Cabrita que originou o processo da
Casa Pia, com o texto que sobre o caso publicou no semanário
“Expresso” em 2002. Acrescenta que antes dela afastaram Joaquim
Vieira da direcção da revista publicada pelo Diário de Notícias,
estando convencida ter sido por causa das crónicas que aquele
escreveu sob o título “O Polvo” onde tratou dos mandatos
presidenciais de Mário Soares e também, por ter permitido a
publicação das escutas telefónicas que envolviam dirigentes do PS
no processo da Casa Pia. Considera suspeita a demissão sem aviso
de Joaquim Vieira.

Por outro lado, a jornalista está convicta das tentativas políticas
de retirar Catalina Pestana da Provedoria da Casa Pia, o que não
se verificou devido à intervenção do Presidente da República e da
saída surpresa e ilógica de Manuela Moura Guedes do principal
bloco noticioso da TVI, grande responsável da brutal audiência do
“Jornal Nacional”.

Esta última não quis explicar as razões pelas quais deixou a
apresentação do jornal noticioso, limitando-se a dizer que tem a
consciência tranquila e que continuará a defender as vítimas do
quer que seja.

Outro, como o professor universitário António Caldeira, queixa-
se de ter sido alvo de perseguições políticas por ter divulgado no
blogue pessoal, peças processuais do caso de pedofilia. Por isso,
sem mandato, revistaram-lhe a casa, a casa da mãe, o carro da
mulher, confiscaram-lhe o computador onde estava a sua tese de
doutoramento e só o devolveram sete meses mais tarde.

Tradição de presépio
na Ribeira Quente

Os Presépios de Natal são já uma tradição que se realiza desde
há muitos anos pelas gentes da Ribeira Quente que fazem da sua
construção um momento de azáfama repleto de animação e
entreajuda.

Nestas autênticas representações dos nossos modos de vida, são
retratadas, de forma muito particular, muitas das tradições da
cultura regional e características do concelho da Povoação, sendo
o pormenor um dos aspectos mais marcantes de todo aquele
cenário. As festas em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres,
com a particularidade de terem como pano de fundo a Igreja de
S. Paulo, padroeiro da localidade; os Romeiros a representarem
época a quaresmal; as caldeiras das Furnas; a matança do porco;
as lides agrícolas, como o semear dos campos, constituem algumas
das manifestações que servem de base à construção desses
Presépios onde a beleza é majestosa.

Em geral, os trabalhos de planificação desses Presépios têm
início no último fim-de-semana de Setembro, logo a seguir à festa
em honra de S. Paulo. Depois, no último fim-de-semana de
Novembro começa a azáfama da sua elaboração. Muitas famílias
reúnem-se e saem de manhãzinha rumo à “Cova da Burra”, na
Lagoa das Furnas, com o objectivo de apanhar o musgo que será

utilizado na decoração dos Presépios. Uma vez que o dia será aí
passado, a merenda não poderia ficar esquecida. Para o almoço,
as famílias envolvidas na apanha do musgo têm por hábito fazer
um churrasco que é acompanhado por outras iguarias por elas
trazidas. Após a refeição, os populares aproveitam para
confraternizar ao som das violas e dos acordeões que se fazem
acompanhar pelas cantigas à desgarrada.

O fim do dia marca o regresso à freguesia da Ribeira Quente,
procedendo-se à distribuição do musgo pelas casas das famílias
envolvidas nessa tarefa, para que assim possam dar início à
construção do seu Presépio de Natal. Terminados os trabalhos, nos
primeiros dias de Dezembro as famílias visitam-se umas às outras
de forma a apreciar o resultado final de tantos dias dedicados a este
fim, sendo que alguns Presépios permanecem até finais de Janeiro,
recebendo muitas visitas por parte de familiares, amigos e vizinhos
que estejam interessados em admirar estas verdadeiras obras de
arte, através das quais veiculam pedaços de história que
demonstram aquilo que, no fundo, somos enquanto açorianos.

A autarquia povoacense, sabendo desse hábito, para o ano está
já a pensar fazer um concurso de presépios para valorizar e
dinamizar a tradição.

Menos acidentes, mortos e
feridos que há um ano

Foi «positivo» o balanço da «Operação de Ano Novo» da GNR.
O número de acidentes, mortos e feridos descresceu
relativamente ao ano passado. Mas em quatro dias foram detidas
156 pessoas por excesso de álcool.

A «Operação de Ano Novo» da GNR acabou na noite de
segunda-feira com menos acidentes, mortos, feridos ligeiros e
graves relativamente a igual período do ano passado, um balanço
considerado como «positivo». Segundo o tenente Paulo Gomes,
foram registados 972 acidentes, menos 110 que no ano passado,
que resultaram na morte de oito pessoas, menos três que há um
ano. Relativamente ao número de feridos, a GNR registou 27
feridos graves, menos 11 que há um ano e 295 ligeiros, menos 29
do que no ano passado. «De algum modo, significa que o nosso
trabalho foi bem desenvolvido, juntamente com os órgãos de
comunicação social. Conseguimos transmitir algumas mensagens
importantes, que de algum modo foram seguidas pelos
condutores», acrescentou. Para além destes números, a GNR
registou casos de 1618 excessos de velocidade e 412 casos de
excesso de álcool, com 156 destes a serem superiores a 1,2 g/l de
sangue, o que implicou detenção.
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Bonita festa de família no Estrela

Uma alegre festa na APC

Um pai muito contente na festa do Rancho folclórico Cantares
e Bailares dos Açores

Dois namorados a festejar

Simpática família festejando a passagem do ano no Benfica

No Portus Calle, beleza e alegria

Amor e paixão na Saint-Enfant Jésus

Na Missão Santa Cruz, uma festa em família

A Beleza do sorriso anunciando o Novo Ano

Alegria do encontro familiar

Õ cantor mais novo na passagem do Fim do Ano no Estrela
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Costuma dizer-se
“Ano Novo, Vida Nova”

Natércia Rodrigues

É verdade que todos nós projectamos para um Ano Novo tanto
os sonhos como os desejos que ainda não realizamos, transferimos
para o futuro aquilo que no presente não foi possível.

Faz parte da natureza humana o termos que encher o coração
de esperança para que a vida faça sentido, e para aquilo que há
muito guardamos bem no fundo, nesse cofre da alma, possa
realmente receber a luz duma nova era.

Esquecemos todos, parece que o passado já não existe e que as
recordações boas ou mas fazem parte de um passado. Que o futuro
ainda não é, e que portanto só o presente existe. Por isso mesmo,

muitas vezes não temos o presente, porque o nosso pensamento,
dividido entre o passado e o futuro, fica sem espaço para ser vivido.

É evidente que temos a memória do que foi a saudade dos entes
queridos que já ca não estão e a nostalgia do que foi bom na nossa
existência. Então por necessidade de consolo, olhamos para o
futuro e dele aguardamos quem sabe, uma alegria de viver, tal

renascimento da esperança.
Viver é sobretudo ser no dia que se passa, no minuto que

existimos e sentimos que agarrar esse minuto e vive-lo é talvez a
grande descoberta que nos falta. Queremos a esperança,
queremos a alegria, queremos o amor e a amizade! Mas, para isso
temos dar ser nos o grande agricultor das nossas vidas, se
semearmos uma flor, ela há-de nascer, mas se nada semearmos,
o que é que esperamos?

Bem hajam pois os que têm esperança no futuro e alegria no
presente. Feliz Ano Novo!

Os organizadores na festa no Benfica

Festejando bem esta passagem ao novo ano na APC

Um grupo de dirigentes da Casa dos Açores do Quebeque

Os artistas da festa de Hochelaga nesta passagem do ano

A Casa dos Açores do
Quebeque festeja Ano 2006

Filipe Estrela

Um jantar animado pelo DJ “J.G. Night Productions” que durou
até às pequenas horas da manhã. Passou-se uma noite com muita
alegria, amor e divertimento. Com os pratos principais de lagosta
e outro de “filet mignon”, que são pratos preferidos de anos
anteriores. Um grande agradecimento a Gil Couto, presidente da
Casa dos Açores do Quebeque, e sua esposa, também a Damião
Sousa e sua esposa, de terem recebido A Voz de Portugal com
braços abertos, não esquecendo todo pessoal da cozinha e do

serviço à mesa, pelo trabalho excelente.
Aproveito a oportunidade de anunciar o Aniversário a 1 de

Janeiro, de José M. Almeida, com 58 anos, muitos parabéns, e
muitos anos à frente.

Grandiosa festa no Estrela do Oceano

Uma mesa bem portuguesa na festa da passagem do ano na
Santa Cruz

No Portus Calle todos e todas bem feliz na passagem do ano

A passagem do ano no Solmar com muita alegria

A passagem do ano na Tasca era uma maravilha...
Feliz Ano Novo...2006
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Este sim, foi uma grandioso
“Reveillon 2005”!

António Vallacorba

O salão paroquial da Igreja St-Enfant Jesus deve ter conhecido
uma das suas maiores enchentes de sempre no sábado transacto,
graças à impressionante festa da passagem do ano que tão
auspiciosamente ali se realizou

Mais de 700 festejantes encheram de contagiante calor humano
e júbilo, o amplo salão festivo numa noite bem passada, com jantar
e baile e cuja receita reverteu a favor das obras de beneficiação
deste mui nobre e vetusto templo.

O repasto, de agrado geral e da esmerada confecção de José e
Ângelo de Sousa, levou, contudo, algum tempo a ser servido, como
é de compreender, dada a numerosa assistência, alcançando o seu
momento alto depois da meia-noite, altura em que foi servida a
abundante sobremesa, com doçaria, frutas, etc.

Entretanto, a noite continuava jovem e o ensejo era celebrar o
melhor possível, pois sabe Deus quem chegará a 31 de Dezembro
do corrente ano!

Uma palavra de apreço vai, também, para o Luis Melo, da Rádio
Centre-Ville (RCV), pelo contributo humorístico que acrescentou
ao espectáculo; para Tania da Silva e a Sonia Valente, responsáveis
pela bonita decoração do recinto festivo, de belo efeito visual em
luz e cor, contribuindo, assim, para o brilhantismo geral da festa.

Outrossim, o conjunto Pre-X Music Productions revelou-se
bastante eficaz na animação do espectáculo e, especialmente, do
baile, com a pista de dança sempre muito concorrida, mas de modo
especial quando a meia-noite se aproximava.

Manuel Rodrigues, coordenador desta festa e membro da
corporação, teve nesta feliz iniciativa a colaboração de Manuel
Melo, Goretie Valente, Lizete Rodrigues (Terra Nossa Brasil), Luis
Melo e a RCV, entre outros benévolos, aos quais agradece
publicamente. Da nossa parte, parabéns a todos e todas por esta
noite muito animada e alegre festa, com votos de contínuas
prosperidades pessoais e institucionais. Por último, uma saudação
muito especial para toda a comunidade neste debutar do novo ano.
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Entrevista a Eduardo BETTENCOURT PINTO
Por amabilidade de Manuel Carvalho, nosso ilustre colaborador e

editor do jornal virtual Satúrnia, apresentamos com a devida vénia
e também com gratidão, esta entrevista por ele realizada muito
recentemente.

Satúrnia  – Em primeiro
lugar gostaria que nos falasse
um pouco de si. Quem é,
como veio parar ao Canadá,
o que o faz escrever?

EBP – Sou angolano de nas-
cimento. O meu pai era de
Verride; a minha mãe é açoria-
na, da ilha de S. Miguel. Saí do
país em 1975, 2 meses antes da
Independência. Estive noutros
países africanos até me radicar
em Portugal em 1976. Vivi
desde esse ano nos Açores,
tendo vindo para o Canadá em
1983.

A minha mulher (açoriana)
manifestou interesse, por mo-
tivos familiares, em radicar – se
no Canadá. Acordámos que
viríamos por uns tempos, a
experimentar. Acábamos por
ficar.

Às vezes penso que não sei
por que escrevo. As razões são
várias. Mas é, sobretudo, uma

catarse, monólogo comigo mes-
mo. Isso, claro, sob o ponto de
vista emocional. No que diz
respeito ao aspecto criativo, há
o gosto intrínseco de quem
aprecia Literatura e Artes,
como meio de expressão da
alma.

Satúrnia  – Já afirmou que
a história da sua vida é inse-
parável da sua língua. Mas
nunca pensou em escrever
em inglês? Ou em ver a sua
obra traduzida para inglês?

EBP – Tenho algumas coisas
escritas em inglês, mas não
publico. Penso escrever poesia,
organizar um livro. Tem–me
faltado tempo e alguma moti-
vação. Talvez porque não veja
a Literatura como a parte mais
fundamental na minha vida.
Gosto, por exemplo, de Foto-
grafia. Tenho dedicado muito
tempo a esta nova (para mim,
claro) expressão de arte, a par

da digital, que me empolga.
Não tem a barreira da língua, é
universal, pode ser apreciada
por qualquer olhar estran-

geiro. Por outro lado, talvez
funcione psicologicamente
como uma forma mais subtil de
colmatar insuficiências. Admiro
muito a Pintura, mas não tenho
absolutamente talento nenhum
nessa área.

Satúrnia  – O facto de
escrever em português e de
viver, pelo menos uma parte
da sua vida, em inglês não é

Manuel Carvalho
para si doloroso? Não causa
um certo desdobramento de
personalidade, um certo
desenraizamento? Ou será,
pelo contrário, esta pertença
a vários mundos, um enri-
quecimento da sua vida?

EBP – Doloroso não é. Acho,
sim, que obriga a um desdo-
bramento de carácter. Uma
língua acarreta também diver-
sidade no sentir, afinidades e
perspectivas dessemelhantes
das nossas. Ao longo da minha
vida tenho sido exposto a mui-
tas vivências, assimilando cul-
turas, enfim um modus vivend
múltiplo que tenho absorvido

como toalha de festa na imensa
mesa das experiências. Desen-
raizamento há sempre, sobre-
tudo quando não se está com a
nossa gente. Ora, eu sou um
africano branco com (gostosa)
costela açoriana. Toda a minha
vida tem sido, em certa medida,
um exercício de busca e de
encontro, de afinidades e em-
patias com gentes de outros
lugares.

Satúrnia  – Ainda sente
Angola como a sua pátria? Ou
será um laço que se vai
quebrando com o correr dos
anos?

EBP – Nunca tive com An-
gola, vamos lá, uma relação de
pátria–cidadão. Quando saí de
lá, Angola era ainda uma pro-
víncia de Portugal. Talvez por
isso é que me refira a Angola
como minha terra e não como
meu país. No fundo, tudo vai
dar ao mesmo. Cada um vê o
seu país como pode. Mas per-
tenço àquela terra, pelo menos
parte de mim. Saí de lá com
vinte anos, amando os seus
contornos e as suas feridas, e
jamais me separarei do seu
charme e das suas cinzas. Ela
vive (e sobrevive) para além do
deserto do Tempo e da distân-
cia.

Evidentemente que gostaria
(profundamente) de saber o
país organizado, democrático,
honesto, com políticos a viver do
seu salário, com contas presta-
das, sem a cancerosa e ver-
gonhosa corrupção que o mina
por dentro. As suas riquezas
estão a ser desbaratadas e a
impunidade não parece reco-
nhecer limites. Mas tudo isso
tem a conivência dos países
com os quais mantém laços
comerciais. Num plano mais
abrangente, convirá dizer que
o colonialismo nunca acabou
em relação a África. Os pro-
cessos é que são diferentes. O
Mundo é muito hipócrita: nego-
cia com regimes corruptos,
sabendo de antemão que os

povos estão sempre na cauda
dos seus interesses, sendo,
nesse processo, as primeiras
vítimas a cair.

Satúrnia  – Após alguns
anos de distanciamento, a
sua recente aproximação à
comunidade portuguesa do
Canadá que frutos lhe trou-
xe? Como vê a comunidade
em termos literários e cultu-
rais?

EBP – Tive oportunidade de
conhecer pessoas extraordi-
nárias com provas inúmeras de
liderança, critério e elevado
espírito de sacrifício pela sua
cultura. Por outro lado, deu–me
oportunidade de colaborar em
várias iniciativas que me enri-
queceram muito, a vários ní-
veis. Há pessoas muito empe-
nhadas nas Universidades, que
muito prezo e admiro, e que
têm feito um trabalho exem-
plar no meio académico. Mere-
ciam maior reconhecimento
público e oficial, quer tanto da
parte portuguesa como cana-
diana. Não posso também olvi-
dar aqueles que, laboriosos,
fazem jornais, programas de
rádio e televisão, e agora na
Internet, em que a Satúrnia,
por exemplo, constitui um mar-
co de altruísmo cultural, abne-
gação e persistência heróica.

Gostaria que a comunidade
portuguesa começasse a pen-
sar muito seriamente em edifi-
car Centros Culturais. Precisa
de bibliotecas, salas de confe-
rências, investigação, etc. Pre-
cisa, enfim, que as novas gera-
ções (sobretudo as cultas)
tenham nesses centros um
lugar de convívio digno e de
resposta às suas questões cul-
turais e de grupo. É também
altura de a comunidade portu-
guesa se abrir aos outros povos
lusófonos, com espírito de parti-
lha e intercâmbio. Sobretudo
cultural.
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Foto da semana

Zoo chinês procura
namorada para
orangotango

Quarenta jardins zoológicos de todo o mundo e da China
receberam um convite de uma «campanha global» do zôo de
Nankin (Jiangsu), destinada a encontrar namorada para o
orangotango Le Shen, informou esta semana o diário «China
Daily».

«Tomara que recebamos uma resposta», disse Li Rongmei,
directora do Jardim Zoológico Florestal de So Hongshan, ao
referir-se a Le Shen, «que é um solteiro de ouro em sua
comunidade», segundo o periódico.

Os orangotangos são ainda menos que os ursos panda, também
em perigo de extinção na China. Segundo Li, há cerca de cem em
vários jardins zoológicos do país, a maioria importados, incluídos
numa população mundial de ao redor de 6.000 animais.

Le Shen está em idade de acasalar, «tem bom humor e é bom em
seu trabalho», assinala o diário ao referir-se a seus exercícios de
natação e barras paralelas, e acrescenta o site criado por seus
seguidores: Leshen2005.blog.tom.com.

Estes primatas são originários das selvas virgens indonésias e
estão numa lista de protecção de espécies em extinção junto com
os gorilas e os chimpanzés. Nestas circunstâncias, encontrar
namorada para Le Shen, nascido e criado na China, não vai ser
tarefa simples. «Alcançará a idade adulta dentro de dois anos»,
anuncia a directora Li, que lembra que os pais do jovem
orangotango foram doados pelo Governo municipal de Nagóia, no
Japão.

«Como é tão difícil encontrar uma namorada, temos que começar
os preparativos já. O problema é que a maioria de fêmeas
orangotango que há na China são muito mais velhas que ele, e a idade
ideal é dois anos a mais ou a menos», acrescentou.

O zoo tem esperanças na resposta do Japão, apesar de que
durante todo este ano, um dos piores para as relações diplomáticas
entre Pequim e Tóquio, a China não deixou de lembrar o Massa-
cre de Nankin (1937), que fez mais de cem mil vítimas chinesas
pelas tropas nipónicas.

Mesmo que o zoo de Nagóia faça a doação, os procedimentos
alfandegários para importar a namorada de Le Shen são
complicados, e resta saber se vão se eles se vão gostar.

«Os orangotangos são prudentes em questões de amor, demoram
anos para apaixonar-se», diz a directora, que lembra que a mãe de
Le Shen, Taizi, demorou seis anos para decidir-se quando
conheceu o pai do orangotango.

Novo mutante para X-Men3

A maléfica mutante Pylocke junta-se aos restantes
personagens de X-men 3 já anunciados no site oficial.

Segundo o órgão de imprensa “The Hollywood Repórter”
divulgou um novo personagem para o novo filme da 20.º Cen-
tury Fox. Psylocke será interpretado pela actriz filipina Meiling
Melancon, já colaborou anteriormente com o realizador Brett
Ratner em “Hora de Ponta”.

Psylocke será um dos mutantes aliados a Magneto lutará
contra o grupo de super-heróis. A personagem nos livros de
banda-desenhada teve várias transformações mas as suas
capacidades não foram alteradas, a força telepática, a
habilidade em deslocar de um sitio para o outro através das
sombras e activar laminas luminosas nos seus pulsos.

Odete

Numa noite, à porta de uma discoteca em Lisboa, dois
rapazes, Pedro e Rui, beijam-se apaixonadamente. Namoram
há um ano. Trocam alianças e fazem juras de amor. Pedro vai-
se embora de carro e Rui entra na discoteca onde trabalha.
Minutos mais tarde, Pedro tem um acidente de viação brutal.
Rui, desesperado, corre até ele. Pedro morre-lhe nos braços.

Sozinho, Rui sente-se perdido, sem esperança nem vontade
de viver. Mas o amor de Pedro e Rui é eterno.

Ao mesmo tempo, noutra parte da cidade, Odete trabalha
como patinadora num hipermercado. Sonha ter um filho.
Namora com Alberto, um segurança do hipermercado.
Quando Odete insiste em engravidar, ele foge. Alberto não
quer compromissos. Abandonada, Odete fica sozinha,
encerrada num mundo de ilusões. O sonho de ter um filho
transforma-se numa obsessão. Ao chegar a casa, Odete vê a
mãe de Pedro que sai a chorar para o velório do filho. Odete
mal conhecia Pedro, um vizinho do andar de cima, mas os seus
destinos vão-se cruzar. Num estranho impulso, veste-se de
preto e segue-a até à capela funerária. A tristeza do abandono
de Alberto, fá-la chorar a morte de Pedro. Odete transfere para
o corpo do morto a dor do desaparecimento de Alberto e deixa-
se levar pela ilusão. E o fantasma de Pedro chama-a...

Quem são eles

Estas são de graça
Como escolher a pessoa ideal
Muitas vezes nos encontramos fazendo a seguinte pergunta:
- Como escolher a pessoa ideal?
Esta pergunta e fácil de ser respondida: basta compará-la a um
automóvel. Fazendo o “check-list” abaixo você encontrará a
resposta:
Como escolher a mulher ideal
Verifique o design
Verifique o ano
É boa de curvas e de rectas?
É macia?
Possui Air-Bag duplo frontal de grande volume?
Esse air-bag tem sustentaçao?
É econômica?
Faz pouco barulho?
Aquece rápido? (e quando aquece, aí sim tem que fazer barulho)
Leve para um Test-Drive. Se a mulher passou em todos estes
testes, lembre-se FAÇA UM LEASING, PORQUE NESSE MEIO
TEMPO PODE SURGIR UM MODELO MELHOR E MAIS
NOVO.
Como escolher o homem ideal
Verifique o interior (não se iluda com o design).
Verifique o ano (quanto mais novo mais chance de ter
problemas).
É estável? Ou balança quando se depara com qualquer curva?
É movido a álcool? (neeeeemmmm pensar, minha amiga)
O motor mantém temperatura constante? Ou aquece rapidinho,
percorre pequena distância e morre logo em seguida?
Leve para um Test-Drive.
Se o homem passou em todos estes testes e lhe agrada, lembre-
se antes de o comprar e alugue-o por um ou dois meses, pois
neste período você pode surpreender-se e aí é só devolver...
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Festa de Natal do Rancho Folclórico Português de Montreal
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                             514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

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

Site Web
www.cgportugalmontreal.com

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

514.287.3370

Polícia, Fogo, Ambulância
Clínica Portuguesa Luso
Detecção de gás
Emigração Canadá
Emigração Quebeque
Hospital Hôtel-Dieu
Hospital Royal Victoria
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc
Hospital Ste-Justine
Hosp. Montreal para Crianças
Informação Montreal
Normas do trabalho
Recolha de lixo e urgências
Serviço Interculturais
Sun Youth, Serviços de Urgência
Urgências sociais

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

ENSINO ESCOLAR

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035
514.583.0031
514.376.3210
514.593.9950
514.525.9575

IGREJAS

Ass. dos Pais
Ass. Port. do Canadá
Ass. Port. do Espírito Santo
Ass. Port. de Lasalle
Ass. Port. de Ste-Thérèse
Ass. Port. do  West Island
Casa dos Açores do Qc
Casa do Ribatejo
Centro de Ajuda à Família
Centro Port. de Referência
Centro Com. do Espírito Santo
Clube Oriental Port de Mtl
Clube Portugal de Montreal
Instituto Cultural Açoriano
Filar. Portuguesa de Mtl.
Folc. Campinos do Ribatejo
Folc. Português de Mtl.
Missão de Nossa Sra Fátima
Rancho Folc. Verde Minho
Sporting Clube de Mtl
Sp.Mtl e Benfica

514.495.3284
514.844.2269
514.254.4647
514.366.6305
514.435.0301
514.684.0857
514.388.4129
514.729.9822
514.982.0804
514.842.8045
514.353.1550
514.342.4373
514.844.1406
514.844.6371
514.982.0688
514.353.3577
514.739.9322
514.687.4035
514.768.7634
514.499.9420
514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

CH TV
Portugalíssimo
Rádio  Centre-Ville
Radio Clube Mtl.

514.522.4150
514.483.2362
514.495.2597
514.849.9901

RÁDIO E TELEVISÃO

9-1-1
514.849.2391
514.598.3111
514.496.1010
514.873.2445
514.890.8000
514.842.1231
514.842.6141
514.345.4931
514.934.4400
514.872.1111
514.873.7061
514.872.3434
514.872.6133
514.842.6822
514.896.3100

Igreja Baptista Portuguesa
Igreja Católica de Santa Cruz
Igreja N. S. de Fátima de Laval
Assembleia de Deus
Centro Cristão da Família
Igreja Nova Unção
Igreja Cristã Vitoriosa

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

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
90 AV. Des Pins O.                      514.288.4548
                                           Fax.: 514.288.0225

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

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACINE À COUDRE.
7341 St-Hubert 514.271.6452

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides
Laval, Québec 450. 669.7467
[MEMORIA] DESIGN
Design de monumentos
www.memoriadesign.com
5038 rua St. Urbain
Montreal, Québec                              514.710.0132

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

PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod                                      514.272.0362
QUIROPRATAS
DR. MARC  CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou                  514.351.1716

DR. FRED M. ZAROW
“Clinique Chiropratique Zarow”
6872 St-Denis #101                 514.279-6536
www.cliniquezarow.com

RESTAURANTES
CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE  E. 514.858. 6030

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.        514.844.4588

RESTAURANTE  DA  LILLO
615, Jarry E., Montreal       514.276.1888

SOLMAR
111 St-Paul E.                                   514.861.4562

REVESTIMENTOS
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
Pequenos anúncios

284 - 1813
Quando falar…

Boletim da Santa Cruz

Quando falar…sobre amor,
finja nada conhecer, para absorver cada frase que brote do
coração.

Quando falar…sobre a dor,
Deixe abertas as janelas da alma para compreender que amor e
dor são
tão parecidos que até os confundimos, ao vê-los bem de pertinho.

Quando falar…sobre a paz,
faça-o no rumor da guerra, para ser ouvido na mais alta voz.

Quando falar…sobre sonhos,
acorde para vivê-los na melhor lucidez do seu dia.

Quando falar…de amizade,
Estenda a mão aos seus inimigos, para que possa provar a si mesmo
aquilo que gosta de dizer aos outros.

Quando falar…de fome,
Faça um minuto de jejum, para lembrar para lembrar aqueles que
jejuam todos os dias, mesmo sem querer…

Quando falar …de frio,
Abrace alguém.

Quando falar…de calor,
Estenda a mão.

Quando falar…de felicidade,
Acredite nela.

Quando falar…de fé,
Cerre os olhos para encontrar a razão daquilo que crê.

Quando falar…de Deus,
Faça-o pelo silêncio do seu testemunho.

Quando falar … de si mesmo,
Aprenda a calar, para entender o amor, a dor, a paz, os sonhos…

Conversa com Jesus
Converse com Jesus todos os dias. Meu Jesus, em Vós

depositei toda a minha confiança. Vós sabeis de tudo. Pai e
Senhor do Universo, sois o Rei dos Reis. Vós que fizeste o
paralítico andar, o morto ressuscitar, o leproso sarar, Vós que
vedes as minhas lágrimas, bem sabeis, Divino Amigo, como
preciso de alcançar de Vós esta grande graça (pede-se a graça
com fé). A minha conversa Convosco, Mestre, dá-me ânimo
e alegria para viver. Só de Vós espero com fé e confiança (pede-
se a graça com fé) que com esta conversa que terei Convosco
durante 9 dias eu alcance esta graça que Vos peço com fé.
Com gratidão, publicarei esta oração para outros que
precisem de Vós, aprendam a ter fé e confiança na Vossa
misericórdia. Iluminai os meus passos, assim como iluminais
todos os dias o amanhecer. E como testemunho da vossa
conversa, digo Jesus, tenho confiança em Vós e mais
aumentarei a minha fé, pelas graças alcançadas. Favor obtido.

M.G.C.

†

†

Maria Idalina Pacheco Raposo
1925 – 2006

Faleceu em Pointe-Claire no passado dia 2 de Janeiro
de 2006, a Sra. Maria Idalina Pacheco Raposo, com a
idade de 80 anos, natural da freguesia da Achadinha,
São Miguel, Açores, esposa do já falecido José Raposo.

Deixa na dor seus filhos Walter e Maria Lorena (Manuel
Ferreira); seus netos Nancy e Darcy Ferreira (Laura) e
seu bisneto Justice; irmãos (ãs) Sarafina Pacheco,
Conceição (Alberto Tavares), Otília Martins, Liduina
Furtado, Maria dos Anjos Pacheco, Zenaide (Leonel da
Estrela), Manuel Moniz Pacheco; sobrinhos e sobrinhas, assim como outros
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
3254, Bellechasse, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral realiza-se hoje, 4 de Janeiro de 2006, às 10h00, após missa de
corpo presente, na igreja da Missão Santa Cruz (60, Rachel O.), seguindo
depois o cortejo fúnebre para o cemitério Repos St-François d’Assise (6893,
rua Sherbrooke este), onde irá a sepultar.
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer pessoalmente, vem por este
meio agradecer a todas as pessoas que os acompanharam nestas horas tão
difíceis, ou que de qualquer outro modo manifestaram o seu pesar. A todos,
muito, muito Obrigado e Bem-Hajam.

Serafim Fagundes
1953 - 2006

Faleceu em Montreal, com 53 anos de idade, no
dia 1 de Janeiro de 2006, Serafim Fagundes,
natural da Agualva, Terceira, Açores.

Deixa na dor seus filhos Serafim Jr. e Alexandre;
seus irmãos(ãs) Florinda, Idalina (Fernando Silva),
Fernanda, Francisco (Conceição), Salomé (José
Henrique), Lúcia (António) e Teresa (José Rocha),
cunhados(as), sobrinhos(as), assim como outros
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O velório do defunto realiza-se hoje, 4 de Janeiro, das 14h às 17h, e das 19h
às 22h. O funeral terá lugar amanhã, quinta-feira, às 10h na igreja da Missão
Santa Cruz, seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério Repos St-
François d’Assise, onde irá a sepultar.

A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer a todas as
pessoas as muitas provas de carinho e amizade que lhe foram dadas por
ocasião do funeral do seu ente querido, 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.
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Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal

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

EMPREGOS

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

Contactar (514) 830-7942

RESTAURANTE

Escritório de desenhadores
de moda, situado no bairro
Villeray, procura costureira
com 5 anos de experiência,
para confeccionar modelos
e amostras.

Telefonar: (514) 274-5242

Precisa-se pessoa para emprego de
limpeza comercial, para trabalhos
árduos. 6 meses de experiência. Deve
ter carro. Os candidatos interessados
devem falar francês fluentemente.
Enviar C.V. por fax: (514) 527-4808
ou por email: gmatton@signatur.ca

Padaria Panibel
Procura-se padeiro com

experiência.
Alice: (514) 522-4115

Pequenos anúncios

284 - 1813
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Em repartição honrosa
O dia 19 de Dezembro foi de excelente

oportunidade para se ter prova de que a
comunidade portuguesa pode ter um tempo
de paz e desfrutar de afabilidade colectiva.
Essa possibilidade teve motivo no tempo
exímio dum jantar magnífico para o qual,
Eduino Martins, proprietário do jornal A
VOZ DE  PORTUGAL, convidara os colabo-
radores e amigos (no restaurante Estrela
do Oceano). O convite foi para “festa”, “festa

do Natal” e não para espectáculo. E ainda bem, porque festa tanto
pode ser carícia como comemoração, e se, também diversão ou
divertimento, assim, nesse tempo azado, também houve lugar para
alegria, e sobretudo para o melhor proveito da alma na
aproximação da comunhão amistosa. O jantar que o Eduino
Martins nos proporcionou, teve o condão ou valor, da graça que
é sempre a melhor prenda.

Queremos servir-nos do evento para fazer votos de sucesso em
2006, tanto para o jornal, como para o seu proprietário, seus
trabalhadores , colaboradores, e amigos que o lêem e apreciam,
e nele também anunciam. Foram apresentados os que escrevem,
relatam ou fotografam, ilustram, compõem, etc. Cada um deles
como voz ou expressão de unidade, neste conjunto que é a
comunidade portuguesa. Ora digam-nos: - se a linguagem pessoal
foi notória em cada mesa, com a conversa amiga, não pode a
linguagem artística ser voz, expressão, e até som, na apresentação
de A VOZ DE PORTUGAL?  Não podem, todas essas vozes, ser
símbolo de harmonia, para se compor a melodia do apreço e do

sucesso para o jornal, com derivação de orgulho para cada um?
Claro que sim!

Para que uma comunidade, secular ou social, dita cristã ou de
religiosidade diferente, desportiva ou industrial, se possa perpetuar
em valor, necessita de unidade e amor. “Procurando guardar a
unidade do Espírito, pelo vínculo da paz”. “Isto porque o fruto da
justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz” (Efés.4:3; Tiago
3:18).

Neste jantar de amizade (permitam que diga assim) estiveram
quase todos que fizeram o número do Natal. Publicamente não se
realçou o Natal; mas, no jornal, as “vozes” foram variadas e de
interesse. Porquê? Nós admitimos que apesar do contágio da

mundialização, pela parte da timidez que provoca, e leva muita
gente a encolher-se num testemunho de falsa condescendência,
dando outra face à Natividade de Jesus, nem tudo está perdido,
nem se perderá. António Vallacorba, por exemplo, fustiga o Sr.
Bush, porque, “contrariamente ao que tem sido habitual,
modificou os termos de expressão inglesa nas saudações à nação”,
e para comunicação particular, possivelmente para não
desagradar aos senhores do Médio Oriente. No jornal
“LusoPresse”, Carlos de Jesus, bate magistralmente a mesma
tecla, e leva-nos a considerações de que “gentes de toda a parte
do mundo”, são “capaz de traficar esta quadra para fins lucrativos,
indo ao ponto de retirar à festa qualquer referência ao próprio
Natal”. Nós não temos dúvida em julgar que são vozes capaz de
nos informar, com bom senso, para não olvidarmos as nossas raízes,
e a própria verdade do Natal, pois continuará a ter NOME! É
informação valiosa.

J.J. Marques da Silva

Manuel Carvalho, outro exemplo, diz que “estava a ficar
traumatizado com aqueles horrorosos pauzinhos de plástico”,
comparados à “colherzinha metálica” que em Portugal se usava
no “tilintar contra as paredes da chávena” de onde sorvíamos a
doçura de uma bica. Que pensam? “Estes nadas do NATAL” são
reminiscências que nos levam à consideração de algo que os
antigos diziam: - “Sorrindo se reprovam costumes”, e essa atitude
serve na oposição educada, pois que, afinal, muita coisa tem
mudado e está mudando, mas podemo-nos manter iguais a nós
mesmos.  Nada se faça “por contenda ou por vanglória!” (Fil.2:3)
Pessoalmente tomamos para nós, também as palavras do Pe. José
Maria Cardoso ao escrever “Neste Natal”: - “A minha palavra
amiga vai para si que está feliz porque vai dar e receber”. Todavia,
porque é palavra amiga, convenhamos que não seja somente na
“troca de emoções”, quando haja festa, “mesas partilhadas” por
acaso, ou “repartidas” por conveniência. Está igualmente escrito:
“Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber” (Actos 20:35). Será
igualmente nas festas de Natal como nas relações de cada dia. E
cada dia pode ser natal para quem nasça de novo aceitando o
Salvador com alegria. Natal é nascimento, e Jesus foi quem
nasceu para ser o Redentor de todo aquele que crê! E todo aquele
que crê é chamado também a pertencer.

Emocionemo-nos igualmente com os “Cinco Tostões do Tio
Augusto”, que Manuel Calado descreve no LusoPresse, dizendo
que lhe deixou mócega na sua alma de menino...

Terminamos, fazendo de tudo isto, os melhores votos  para o
sucesso de toda a equipa de A VOZ DE PORTUGAL, em 2006, na
partilha dos valores individuais, mormente os de amizade,
seguidos da arte de cada um, ainda que requeira sacrifício, para
usar um termo do nosso Victor Hugo neste mesmo número de
Natal. E no conjunto tornemos extensivos os nossos desejos aos
camaradas dos outros jornais. Cultivemos com eles a vida da
comunidade portuguesa, no contacto frequente de amizade
honrosa!
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9043 quilómetros de aventura
CM

Adélia Ferreira
Advogada

240 ST-JACQUES  O. 10 e, MONTRÉAL, (QUÉBEC) H2Y 1L9
TELEFONE: (514) 369-1798            FAX: (514) 369-8688

FERREIRA LEMPICKA Avocates

A caravana do Dacar des-
pediu-se de Lisboa no dia 31
rumo ao Algarve antes de en-
trar nos perigos do deserto.
Rolou  assim pelos trilhos lusos
a 28.ª edição do Dacar, a maior

prova de todo-o-terreno do
Mundo, a primeira de três a
partir da capital portuguesa. Ao
todo, serão 9043 quilómetros
de pura aventura, adrenalina,
sustos, felicidade, tristeza e,
acima de tudo, de muito sofri-
mento.

E por isso é considerada a
mais temida prova de TT, não só
pela sua extensão, mas também
pelas armadilhas que a natu-
reza  proporciona. Nunca es-
quecendo o factor humano e
mecânico.

Uma caravana de ‘monstros’
do TT despediu-se assim, até
para o ano, do quartel-general
pré—competição. As verifi-
cações técnicas e todas as buro-
cracias inerentes à competição,
que decorreram nos últimos
dias em Lisboa, abriram o ape-
tite às 508 equipas (240 motos,
188 carros e 80 camiões) que
alinharam à partida, já que o
desejo de chegar a África e ao
deserto era enorme. Mas sem-
pre com um olho colocado em
Dacar, capital do Senegal, que
vai celebrar a chegada dos
‘sobre-viventes’ daqui a duas

semanas.
Mas se a aventura a sério só

começa em África, certo é que
os pilotos tiveram um pequeno
aperitivo em terras portugue-
sas. Tendo enfrentado uma ‘es-

pecial’ de 83 quilómetros na
planície alentejana – total da
etapa até Portimão perfazendo
370 quilómetros. Depois de
deixarem aquela cidade al-
garvia e depois de terem feste-
jado um Ano Novo festivo mas
com moderação, rumaram a
Málaga e depois a Marrocos,
não sem antes acelerarem
numa ‘especial’ de 115 quiló-
metros na serra algarvia.

A frota portuguesa, apro-
veitando a visibilidade da prova
sair de Lisboa, triplicou em
relação ao ano passado, com 27
equipas lusas a lançarem-se na
aventura... com maior ou me-
nos ambição. Aos estreantes
resta-lhes rezar para chegar à
capital senegalesa, aos repe-
tentes resta-lhes rezar para
conseguir melhor que em a-
nos anteriores e a Carlos Sousa
– a grande esperança nacional
na competição – resta-lhe rezar
para finalmente conseguir ba-
ter o pé aos bólides oficiais e
terminar a competição num
lugar do pódio. Como todos
sonham... de preferência no
degrau mais alto.

Laurent Robert estava
ontem em Lisboa

Willie McKay, empre-
sário de Laurent Robert,
garantiu que o jogador
estava ontem  em Lisboa
para visitar o Benfica e
conversar com José Vei-
ga.

O agente afirmou, à
Antena 1, que o acordo
ainda não está fechado,
mas revelou optimismo no
desfecho das negociações.

Confirma-se assim a notí-
cia avançada ante-ontem
por Record, dando conta
que o futebolista do Ports-
mouth será reforço dos
campeões nacionais.Um

desses indícios é o facto de Laurent Robert viajar para Lisboa na
companhia de Willie McKay e da mulher.

Willie McKay revelou que Laurent Robert está muito
entusiasmado em reforçar o Benfica, tanto mais que deseja muito
jogar na Liga dos Campeões.

O empresário adiantou que o francês tem outros clubes
interessados, nomeadamente um espanhol.

José Mourinho reafirma interesse
em ter Maniche no Chelsea

José Mourinho reafirmou o interesse na contratação de
Maniche. O treinador diz que a contratação do médio que conhece
melhor que ninguém será importante na actual conjuntura dos
«Blues», acentuada com a lesão de Essien no encontro de segunda-
feira com o West Ham.

«Se contratamos alguém nesta janela de mercado será um
médio», afirmou Mourinho, acrescentando que Maniche «é uma
solução para o meio-campo». «Temos Essien suspenso e lesionado
e perdemos Geremi para a Taça de África das Nações», explica o
treinador.

As palavras de Mourinho surgem dias depois de o treinador ter

sido ainda mais afirmativo no interesse em Maniche, no seu artigo
semanal na revista Dez. «Não há como esconder a proximidade de
Maniche ao Chelsea. Tiago saiu, assim como Smertin, ambos bons
jogadores mas com motivações diferentes, e nós, pelo facto de
estarmos a meio de Agosto, decidimos não reforçar uma área que

sabíamos ser curta de opções para uma época longa», escreveu
Mourinho.

«O período de transferências aproxima-se e a necessidade

tornou-se evidente. Neste momento, não precisei de pensar muito.
Procuro um jogador que me conheça em profundidade e se
adapte como um «click»», prossegue o treinador: «Encontrado o
nome, só falta,  o mais difícil,  as negociações entre Dínamo
Moscovo e Chelsea, que não estão terminadas, procurando-se o
estabelecimento de condições agradáveis para as partes
envolvidas.»

«Aguardo tranquilo, mas não escondo, queria ter Maniche e
Maniche pode transformar-se num jogador histórico na minha
carreira, o único a jogar comigo em três clubes diferentes, Benfica,
Porto e Chelsea. Só lhe falta o Leiria», conclui.

Owen operado ao pé direito
O avançado do Newcastle, Michael Owen, foi esta terça-feira

operado ao pé direito, lesão que o obrigará a permanecer afastado
dos relvados por período nunca inferior a dois meses.

O jogador, de 26 anos, fracturou o quinto metatarso do pé direito
na partida de sábado passado frente ao Tottenham, juntando-se
assim à extensa lista de lesionados do plantel do Newcastle (Scott
Parker, Shola Ameobi, Emre, Kieron Dyer, Steven Taylor,
Stephen Carr e Craig Moore).

Sporting
Prémios Stromp-2005:
João Moutinho distinguido

Os Prémios Stromp-2005 vão ser entregues
no dia 20 de Janeiro, no Casino Estoril. João
Moutinho, «futebolista do ano», é um dos
distinguidos pelo Grupo Stromp.

Lista dos premiados:

Atleta do ano – Miguel Soares (tiro)
Seccionista do ano  – Marcelo Garcia
(andebol)
Técnico do ano – Fran Teixeira (andebol)

Futebolista do ano – João Moutinho
Sócio do ano – Pedro Domingos
Dirigente do ano – Todos os dirigentes ligados aos cem anos do
Sporting
Dedicação – Marques Freitas
Saudade – Alfredo Trindade (ciclismo)

Especial – Galileu Morgado de Moura
Especial – Secção de Natação do Sporting
Especial – Solar dos Leões de Almada
Europeu – Naide Gomes, Rui Silva e Liliana Cá
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BREVES
Chumbita Nunes esclarece:
«Proposta do Benfica era
melhor» O presidente do V. Setúbal
marcou presença na apresentação
de Moretto, realizada no Estádio da
Luz. Chumbita Nunes confirma
contactos do FC Porto pelo guarda-
redes, mas esclarece que «a proposta
do Benfica era melhor

Marco Ferreira diz realizar
«sonho de criança» Marco
Ferreira foi parco em palavras na
apresentação oficial como reforço do
Benfica. O extremo, ex-FC Porto,
lamenta que não o tivessem deixado
«ir mais além» nos azuis-e-brancos
e, ao assinar pelos encarnados,
assegura realizar «sonho de criança»

«Fui pressionado para estar
no Porto» Moretto revelou que
sempre preferiu o Benfica, mas foi
«pressionado para estar no Porto»,
onde terá sido informado de que os
«dragões» tinham acordo com
Chumbita Nunes, presidente do V.
Setúbal, e que o Benfica já tinha outro
guarda-redes

FC Porto contrata juvenil
espanhol O FC Porto assegurou a
contratação de Ramon Arcas
Cardenas, jovem médio espanhol de
14 anos formado no ACR Águilas de
Múrcia, avança o site oficial do clube

«Temos tudo para sermos
campeões» Ibson foi o único
jogador do FC Porto, dos vários que
chegaram  à cidade i>invicta, a aceitar
trocar algumas palavras com os
jornalistas. O médio disse pouco mas
deixou uma certeza: «Temos tudo
para sermos campeões.
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Benfica: Liverpool não é úni-
co interessado em Simão

A saída de Simão
do Benfica pode a-
contecer ainda em
Janeiro e  o  Li-er-
pool já não é o único
clube inglês inte-
ressado no extremo
«encarnado».

O processo tem
sido liderado pelo
empresário Jorge
Mendes, a quem o
Benfica mandatou
para este negócio.
O preço do passe de Simão está fixa-do, pelo que a transfe-rência
depende agora do aparecimento de um clube capaz de satisfazer
as exigências dos «encarnados» e do jogador.

O Liverpool continua a seguir o jogador de perto, mas nos
últimos tempos outros clubes de topo do futebol inglês mani-
festaram interesse em Simão Sabrosa. A boa exibição do
futebolista em Old Trafford, na Liga dos Campeões, ajudou.

Simão é visto como um futebolista maduro, com experiência
internacional e com a idade certa para «dar o salto» para um
campeonato mais competitivo, depois de uma experiência precoce
em Espanha, no Barcelona.

O processo tem sido gerido com muita discrição, mas pode
acelerar a qualquer momento. O facto de o Benfica ter o francês
Laurent Robert como alternativa é um sinal de que tudo pode
precipitar-se em breve. O jogador do Portsmouth só viajará para
a Luz se Simão sair.

A saída de Simão em Janeiro foi prometida por Luís Filipe Vieira
ao próprio jogador, em Agosto, quando esteve quase a concretizar-
se a transferência para o Liverpool. E só não será um facto se
nenhum clube chegar ao valor fixado pelos «encarnados», uma
verba próxima dos 18 milhoes de euros

F.C. Porto: Anderson chega
a Portugal na quinta-feira

Anderson não marcou presença no regresso
ao trabalho do plantel do F.C. Porto, após as férias
natalícia, mas deverá abandonar o Brasil,
aterrando à cidade Invicta, ao que foi possível
apurar. O médio ofensivo ainda não rescindiu o
vínculo que o liga ao Grémio de Porto Alegre,
procurando resolver esse aspecto burocrático
para marcar a viagem para a Invicta. «Ainda não
temos os bilhetes, porque faltam resolver alguns
pormenores, como a rescisão com o Grémio, mas
até ao final da semana, na quarta ou na quinta-
feira, estaremos aí», disse Carlos Leite, em-
presário brasileiro que colabora com a Gestifute,

Os dragões querem integrar o jovem jogador,
de 17 anos, no plantel principal, mas o Grémio
continua a acreditar na continuidade de Ander-
son no clube de Porto Alegre, caso a FIFA
dificulte a inscrição do menor de idade, por parte
do F.C. Porto. «Essa questão foi levantada e ainda
não houve resposta. A FIFA pode não permitir a
inscrição do Anderson, devido à sua idade, e
nesse caso ele continuará connosco até Junho»,
explicou o presidente do Grémio, Paulo Odone.

Túlio Macedo, responsável pela área financeira
do clube brasileiro, chegou nesta segunda-feira
a Portugal e vai reunir-se amanhã com a direcção
portista, numa altura em que faltam pagar duas
prestações de 1,2 milhões de euros cada, relativas
à transferência do médio ofensivo. «O Túlio
Macedo está aí para se reunir com os dirigentes
do F.C. Porto, para resolver alguns pormenores

financeiros e saber qual foi a resposta da FIFA
sobre essa questão. Amanhã ficaremos a saber,
então, se o Anderson vai para Portugal ou fica»,
acrescentou Paulo Odone.

Doralice Oliveira, a mãe de Anderson, está a
trabalhar em Portugal, como costureira, há mais
de três meses, cumprido um aspecto burocrático
exigido pelo organismo que tutela o futebol
internacional, mas o Grémio levanta agora outra
questão que poderia dificultar a concretização da
mudança do médio ofensivo para o F.C. Porto.

Os dragões, contudo, acreditam de forma
inequívoca num desenlace favorável e tudo in-
dica que o jogador será integrado no plantel às
ordens de Co Adriaanse quanto antes, visando
uma adaptação progressiva e sem sobressaltos ao
futebol europeu e a Portugal

01-04-2006.pmd 1/3/2006, 5:08 PM16


