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Ribeira Grande. “As festas nas 
comunidades açorianas têm fu-

turo assegurado, apesar da desconti-
nuidade do fluxo emigratório”, afir-
mou João Luis Pacheco, sexta-feira, 
6 do corrente, durante a realização de 
uma mesa redonda, promovida pela 

Câmara Municipal da Ribeira Grande, através do Mu-
seu da Emigração Açoriana (MEA), sobre as romarias 
e as festas do Senhor Santo Cristo e do Divino Espírito 
Santo na Diáspora açoriana.
Do debate/convívio, inserido nas festas do conselho da 

Ribeira Grande e que decorreu no Teatro Ribeiragran-
dense, foram oradores o prof. dr. José Carlos Teixeira, 
da Universidade da Colômbia Britânica, Canadá; o pa-
dre Moniz, da Igreja Matriz da Ribeira Grande; o dr. 
Paulo Teves, da Direcção Regional das Comunidades; 
o já referido João L. Pacheco, conselheiro das Comu-
nidades Portuguesas e presidente da Casa dos Açores 
da Nova Inglaterra, Estados Unidos; Gilberto Bernar-
do, pintor e escritor ribeiragrandense, e o director deste 
jornal.

Os trabalhos da mesa redonda, moderados pelo dr. Rui 
Faria, director do MEA, incluíram a exibição de um 
vídeo com imagens sobre as festas nas comunidades 
açorianas, realizado por Gilberto Bernardo, tendo como 
pano de fundo a música popular do agrupamento “Voz 
da Terra”, da freguesia do Pico da Pedra, enaltecida re-
centemente no livro “Percurso de um Povo”, também da 
autoria de G. Bernardo.
Foi também apresentado o site deste Museu (o ende-

reço do portal irá ser divulgado posteriormente), a re-

criação ao vivo do quadro “Os Emigrantes”, do mestre 
Domingos Rebelo, e o dos “Regressantes”, de Tomáz 
Vieira, ambos protagonizados por elementos do Grupo 
de Folclore da Casa do Povo da Ribeira Grande, numa 
encenação de Elisa Gomes.
As semelhanças e diferenças das festas açorianas le-

vadas por nós, assim como a participação da juventude 
nessas mesmas festas, mereceram uma reflexão da parte 
dos oradores e em que o público foi chamado a intervir 
durante o debate.
Para o dr. Faria, cujo objectivo deste debate foi reu-

nir personalidades e entidades ligados à Diáspora e aos 
Açores, o interesse desta iniciativa “reverte-se para um 
público popular jovem, muitas vezes longe dos encon-
tros científicos.
“Ao juntarmos oradores, imagens e sons - acrescentou 

-, os estímulos que pretendemos levar ao público deve-
rão ser bons indicadores (...) em termos do nosso ob-
jectivo chegar a um outro público menos participativo 
neste tipo de iniciativas”
Nem todos os oradores foram assim tão optimistas 

quanto o nosso comum amigo Pacheco; nem todos, por 
outro lado, se manifestaram totalmente pessimistas...
Entre uns e outros, permanece o “equilíbrio” da opi-
nião académica do prof. dr. Teixeira, um reconhecido 
estudioso destes temas, de que tudo irá depender da ju-
ventude e da nossa habilidade em motivá-la para estas 
questões, que tanto preocupam hoje a maioria de nós e 
para as quais, em boa hora, este Museu procurou encon-
trar consensos.
Por outro lado, estabelecido ficou que as divergências 

entre as festas nos Açores e na Diáspora “são poucas 
e de pouca importãncia. A parte essencial, a parte que 
prevalece, é toda igual”. Pelo que, “existem muito mais 
pontos comuns do que divergentes”.
As conclusões do debate, assim como a montagem de 

vídeos sobre a temática festiva apresentada, serão reuni-
dos na futura produção de um DVD que irá ao encontro 
da juventude e da Diáspora açorianas.
Joe Puga, o grande ausente.
Saliente-se, entretanto, da impossibilidade do Joe ter 

participado, tal como fora convidado, nas festas do con-
celho da Ribeira Grande, cujo encerramento se verificou 
no domingo, 8 do corrente. Em vez, Michelle Tavares, 
talentosa e simpática artista de Toronto, dignou-se acei-
tar o convite, e, no ensejo, proporcionou aos ribeiragran-
denses um espectáculo que dificilmente esquecerão.
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EFEMÉRIDES - 18 DE JULHO

BEBÉ DO ANO 2006 E 2007

Continuamos a incentivar os nossos “leitores do presente” 
um serviço gratuito, para que nos enviem as fotografias dos 
seus bebés nascidos no ano 2006 e 2007, acompanhadas 
dos respectivos nomes, datas de nascimento, nomes dos 
pais para:   Concurso Bebé, A Voz de Portugal

4231 boul. St-Laurent, Mtl, Qc, H2W 1Z4

ALESSYA BAPTISTA

Nasceu: 18 de Novembro de 2006
Mãe: Cathy Pimentel
Pai: Nelson Baptista

KALISTA MATEUS

Nasceu: 6 de Fevereiro de 2006
Mãe: Lisa Anita
Pai: Flavius Mateus

1697. Morte do Padre António Vieira, missionário jesuíta e 
diplomata, em São Salvador da Baía. 
1870. O Concílio Vaticano I define o dogma da infalibilidade 
papal. 
1918. Nascimento de Nelson Mandela, filho de um chefe da 
tribo Tembu, em Qunu, na África do Sul. Tornou-se advo-
gado e aderiu ao Congresso Nacional Africano (ANC) em 
1944, tornando-se seu vice-presidente em 1952. Foi preso 
em 1964 tendo ficado preso 28 anos. Libertado em 1990, 
foi eleito Presidente em 1994. 
1936. Uma revolta militar desencadeada em várias regiões 
de Espanha, e no Marrocos espanhol, liderada entre outros 
por Francisco Franco, dá início à Guerra Civil de Espanha. 

MUSEU DA EMIGRAÇÃO AÇORIANA

Debateu festas religiosas da Diáspora
António Vallacorba
avallacorba@avozdeportugal.com

“O passado nunca conhece seu lugar. O passado está 
sempre presente” - Mario Quintana (1906-1994). 
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BREVES AÇORES
Detido suspeito de abuso 
sexual de uma rapariga
A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de um 

homem na ilha Terceira pela presumível autoria de 
um crime de abuso sexual de uma rapariga. 
Em comunicado, a PJ adianta que o homem, de 39 anos 
e padeiro de profissão, foi detido na quarta-feira e tinha 
uma relação de proximidade com a vítima, dado que 
moravam no mesmo bairro.
«A vítima, actualmente com 14 anos, deslocava-se 

uma vez por semana, normalmente ao sábado, à resi-
dência do agressor a fim de ajudar nas tarefas domésti-
cas», refere a PJ.
Segundo o Departamento de Investigação Criminal de 

Ponta Delgada, o alegado agressor tentou, «por todos os 
meios ao seu alcance», silenciar a vítima e os seus pais, 
mas face aos elementos de prova recolhidos acabou por 
colaborar no esclarecimento total dos factos.
Depois de presente a tribunal, para o primeiro interro-

gatório judicial, foi determinada como medida de coac-
ção o termo de identidade e residência.

PORTELA

Terminal 2 vai servir mais 
de dois milhões por ano
O terminal 2 do aeroporto de Lisboa, 

destinado a partidas de voos do-
mésticos e que entrará em funcionamen-
to a 01 de Agosto, vai servir mais de dois 
milhões de passageiros por ano, afirmou 
o director do aeroporto, Francisco Seve-
rino e que a nova infra-estrutura vai ser-
vir 2 milhões e 200 mil passageiros por 
ano, que partem no grande pico de tráfe-
go do aeroporto, ou seja, entre as 06:00 
e as 09:00.
«A construção deste novo terminal tem 

como objectivo aliviar o terminal 1 do 
grande pico de tráfego da manhã», afir-
mou o director do aeroporto, acrescen-

tando que «não havia possibilidade ne-
nhuma de construir uma nova pista [no 
aeroporto da Portela], porque o aeropor-
to está limitado pela cidade de Lisboa».
O novo terminal, orçado em 18 milhões 

de euros, vai servir os passageiros com 
origem em Lisboa e que tenham como 
destino os aeroportos de Faro, porto, 
Bragança, Vila Real, Madeira e Açores.
Os acessos serão efectuados através de 

um arruamento localizado na Alameda 
das Comunidades Portuguesas, próxi-
mo da actual zona de Partidas do aero-
porto, não estando disponíveis zonas de 
estacionamento junto ao novo terminal, 
sendo apenas permitida a largada de pas-
sageiros que se desloquem de táxi, em 
autocarros de turismos ou que sejam 

transportados em viaturas particulares. 
O acesso ao novo terminal também po-

derá ser feito através de três «shuttles», 
um serviço gratuito que, entre as 04:00 e 
as 00:00, estabelecerá a ligação entre os 
dois terminais.
Conforme explicou Francisco Severino, 

apesar de numa fase inicial, o novo ter-
minal de passageiros servir apenas para 
as partidas, a infra-estrutura «ficará pre-
parada para, a partir de 2010, ser um ter-
minal de partidas e chegadas», garantin-
do que «se houver companhias aéreas de 
low-cost interessadas, essa possibilidade 
será analisada».

Para já, acrescentou, «a intenção é es-
tabilizar os voos domésticos e começar 
a falar com outras companhias para sa-
ber se querem utilizar o novo terminal 
a partir do Verão IATA 2008». O novo 
terminal terá capacidade para processar 
cerca de 66 partidas diárias e um total de 
5.000 passageiros. Apesar de não ter uma 
área de recolha de bagagens, por se des-
tinar exclusivamente a partidas, a nova 
infra-estrutura dispõe de um terminal de 
bagagens com capacidade para proces-
sar 1.800 bagagens/hora. A construção 
do terminal 2 está inserida no plano de 
expansão do aeroporto de Lisboa, orçado 
em 380 milhões de euros, que pretende 
aumentar a capacidade da pista de 36 
para 40 movimentos por hora.

BERIEV 200 PRONTOS 
PARA VOAR
Os dois primeiros aviões 
pesados de combate a in-
cêndios estão prontos a 
entrar em acção. Os Beriev 
200, alugados à Rússia, 
foram apresentados esta 
segunda-feira pelo Gover-
no português.

CERCA DE 2 MIL 
CONDUTORES EM 
EXCESSO DE
VELOCIDADE
Os 21 radares de controlo de 
velocidade entraram em fun-
cionamento pleno esta se-
gunda-feira. Os condutores 
que ultrapassem os limites 
já estão a ser identificados. 
Neste momento foram reg-
istados cerca de dois mil 
condutores em excesso de 
velocidade.

JARDIM PEDE 
DEMISSÃO DE
DISTRITAL DE LISBOA
Alberto João Jardim entende 
que a Comissão Política da 
Distrital de Lisboa do PSD 
tem de se demitir, após o 
mau resultado nas interca-
lares de domingo. O presi-
dente do Governo Regional 
da Madeira concordou com 
o anúncio de eleições direc-
tas no PSD.

ELEIÇÕES LISBOA

António Costa destaca 
resultado e assume 
compromisso de 
«mudança política»
O candidato socialista António Costa, congratulou-se  

pela primeira vitória do PS na capital portuguesa 
sem coligação, em 31 anos, em todas as 53 freguesias 
da capital.
«Desde há 31 anos que o PS não ganhava, sem co-

ligação, a presidência da Câmara de Lisboa», afirmou 
António Costa que chegou acompanhado pelo secretá-
rio-geral do PS, José Sócrates, à sala do hotel lisboeta 
onde os socialistas tradicionalmente se concentram nas 
noites eleitorais.
No discurso da vitória, António Costa dirigiu-se a to-

dos os lisboetas, mesmo aos que não votaram na sua 
candidatura, afirmando que a partir de hoje estará «ao 
serviço de todos os lisboetas».
«Os lisboetas disseram que querem uma mudança 

politica. É essa a nossa tarefa: concretizar a mudança 
politica desejada pelos lisboetas. Encerrado o processo 
eleitoral é tempo de passar ao trabalho», disse.
Para os próximos dois anos de mandato, António Costa 

comprometeu-se a «arrumar a casa, por a câmara a fun-
cionar a preparar o futuro», com o objectivo de «honrar 
a confiança» que nele foi confiada.
O futuro presidente da Câmara de Lisboa, agradeceu 

a vitória também ao PS e ao secretário-geral, José Só-
crates e disse já ter os primeiros dez passos definidos 
para início dos trabalhos na autarquia estando, no topo 
da lista, a mobilização dos dirigentes e funcionários da 
câmara para por os serviços a funcionar.

António Costa ganha elei-
ções mas sem maioria ab-
soluta - resultados oficiais
O socialista António Costa ganhou as eleições inter-

calares para a Câmara Municipal de Lisboa (CML), 
mas sem maioria absoluta, garantindo seis dos 17 man-
datos em jogo, correspondentes a 29,54 por cento dos 
votos. Num sufrágio marcado pela forte abstenção, o in-
dependente Carmona Rodrigues, ex-presidente da CML, 
garantiu três lugares na vereação, com 16,70 por cento, 
suplantando a candidatura social-democrata, encabeçada 
por Fernando Negrão, que se ficou pelos 15,74, embora 
elegendo também três vereadores. A outra independente 
entre as 12 listas candidatas, a ex-socialista Helena Ro-
seta, conseguiu dois mandatos, com 10,21 por cento, à 
frente da Coligação Democrática Unitária, liderada por 
Ruben de Carvalho e agregando o Partido Comunista 
Português e o Partido Ecologista “Os Verdes”, que obte-
ve 9,53 por cento e também dois postos na vereação.

IVG CUSTARÁ 5,8 
MILHÕES DE EUROS 
AO ESTADO
A Interrupção Voluntária 
da Gravidez (IVG) deverá 
custar anualmente pelo 
menos 5,8 milhões de eu-
ros ao Serviço Nacional 
de Saúde, tendo em conta 
uma previsão de entre 17 e 
18.000 abortos e um gasto 
mínimo de 341 euros por 
cada caso.

LIDERANÇA DO PSD
Aguiar Branco avalia con-
dições para avançar. Ferreira 
Leite não disse ainda um 
“não” categórico à hipótese 
de avançar. José Pedro Agu-
iar Branco avalia condições 
para se candidatar à lider-
ança do PSD.

UNITA DISCUTE
ESTRATÉGIA PARA 
A MUDANÇA POLÍ-
TICA EM ANGOLA
O X congresso da UNITA 
iniciado em Luanda fixou a 
substituição do regime do 
MPLA como compromisso 
estratégico a alcançar nas 
próximas eleições legislati-
vas previstas para 2OO8. Mil 
e quinhentos delegados de 
todo o país procederão du-
rante quatro dias a discussão 
do novo programa do galo 
negro, definirão a sua futura 
estratégia eleitoral.

«MADEIRENSES ES-
TÃO A SER TRATA-
DAS COMO ESTRAN-
GEIRAS»
O secretário madeirense 
dos Assuntos Sociais, 
Francisco Jardim Ramos, 
diz que o Governo está a 
tratar as mulheres da Ma-
deira como «estrangeiras».
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                                            *Horário sujeito a modifi cações   ** Hora de Montreal     

QUARTA-FEIRA 18-07 QUINTA-FEIRA 19-07 SEXTA-FEIRA 20-07 SÁBADO 21-07 DOMINGO 22-07 SEGUNDA-FEIRA 23-07 TERÇA-FEIRA 24-07

PROGRAMAÇÃO DESTA SEMANA

01:30 - Bom dia portugal 
04:00 - Andar por cá  
04:30 - Entre nós
05:00 - Praça da alegria 
08:00 - Jornal da tarde 
09:00 - Os ricos também choram 
09:45 - Diário da Europa 
10:00 - Portugal no coração 
12:30 - Notícias RTP MADEIRA
12:45 - A hora de baco
13:15 - Iniciativa 
14:00 - Olhos de Águas
15:00 - Telejornalgravado 
15:30 - O meu bairro 
16:00 - Prós e contras 
18:30 - Grande reportagem-sic 
19:30 - Jornal das 24 horas 
20:00 - Olhos de Águas
20:45 - Telejornal madeira 
21:15 - Telejornal - açores 
21:45 - Trio d´ataque 
23:15 - Grande reportagem-sic 
23:45 - Um contra todos 
00:45 - Contas em dia 
01:00 - Repórter áfrica 

01:30 - Bom dia portugal 
04:00 - Europa contacto 
04:30 - Entre nós
05:00 - Praça da alegria 
08:00 - Jornal da tarde 
09:00 - Os ricos também choram 
09:45 - Diário da europa 
10:00 - Portugal no coração 
12:15 - Notícias rtp madeira
12:45 - Europa contacto 
13:00 - Portugal em directo 
14:00 - Olhos de Águas
15:00 - Telejornal 
16:00 - Grande entrevista 
16:45 - Grande noite do fado
18:00 - A minha cidade...
18:30 - Venezuela contacto 
19:00 - Jornal das 24 horas 
20:00 - Olhos de Águas
20:45 - Telejornal madeira 
21:15 - Telejornal - açores 
21:45 - Gato fedorento 
22:30 - Entre pratos 
23:00 - Cuidado com a língua 
23:15 - O mundo em memória 
23:45 - Um contra todos 
00:45 - Contas em dia 
01:00 - Repórter áfrica 

01:30 - Bom dia portugal 
04:00 - Brasil contacto 
04:30 - Entre nós
05:00 - Portugal azul 
08:00 - Jornal da tarde 
09:00 - Os ricos também choram 
09:45 - Diário da europa 
10:00 - Portugal azul 
12:30 - Kulto 
12:45 - Notícias rtp madeira 
13:00 - Portugal em directo 
14:00 - Olhos de Águas
15:00 - Telejornal 
16:00 - Gato fedorento 
16:45 - Portugal - Um 
             retrato social 
17:45 - À mesa com o capote
18:00 - Festas e romarias de PT
18:30 - Brasil contacto
19:00 - Jornal das 24 horas 
20:00 - Olhos de Águas
20:45 - Telejornal madeira 
21:15 - Telejornal - açores 
21:45 - Destinos.pt 
22:15 - Almeida garrett (série) 
23:15 - Olhar o mundo 
23:45 - Um contra todos 
00:45 - Contas em dia
01:00 - Repórter áfrica 

02:00 - 70x7 
02:30 - lhas encantadas 
03:45 - 2010 
04:30 - França contacto 
05:00 - África 7 dias 
05:30 - Gostos e sabores 
06:00 - Latitudes 
06:30 - Viva a ciência 
07:00 - Triângulo jota 
08:00 - Jornal da tarde 
09:00 - À mesa com o capote 
09:15 - Factor M 
11:15 - Notícias rtp madeira 
11:30 - Atlântida (madeira) 
13:00 - Falamos português 
13:30 - França contacto
14:00 - RTPI notícias 
14:30 - A alma e a gente
15:00 - Telejornal 
18:00 - Concelhos de portugal
19:01 - Jornal das 24 horas 
20:00 - A alma e a gente 
20:30 - Telejornal 
            Madeira/Açores 
21:30 - Grande noite do fado
22:30 - Histórias dos açores 
23:00 - Heranças d´ouro 
23:45 - Grande entrevista

02:00 - Da terra ao mar 
02:30 - Ilhas encantadas 
02:45 - A bruxa e o et 
03:00 - Consigo 
03:30 - Biosfera 
04:00 - Macau contacto 
05:00 - Eucaristia dominical 
06:00 - Concelhos de portugal
07:00 - Triângulo jota 
08:00 - Jornal da tarde 
09:15 - À mesa com o capote 
10:00 - Macau contacto
11:00 - Conversas ao domingo 
11:30 - Sentido do gosto
12:00 - Destinos.pt 
13:30 - EUA contacto - Califórnia 
14:00 - A voz do cidadão 
14:15 - Notícias RTP Madeira 
14:30 - Festas e romarias de PT 
15:00 - Telejornal 
16:30 - Contra
16:45 - Dança comigo 
18:30 - Andar por cá
19:00 - Jornal das 24 horas 
20:00 - Contra 
20:30 - Telejornal Madeira
                              Açores 
23:15 - EUA contacto - Califórnia
23:45 - Só visto!

00:30 - Couto & coutadas
01:30 - Bom dia portugal 
04:00 - EUA contacto - n. inglat 
04:30 - Entre nós
05:00 - Praça da alegria 
08:00 - Jornal da tarde 
09:15 - Os ricos também choram 
09:45 - Diário da europa 
10:00 - Portugal no coração 
12:15 - Notícias rtp madeira
12:30 - Concelhos de portugal 
13:00 - Portugal em directo 
14:00 - Olhos de Águas
15:00 - Telejornal 
15:45 - Notas soltas 
16:30 - Conta-me como foi 
17:30 - Ei-los que partem -
            história da emigração
            portuguesa 
18:30 - EUA contacto - n. inglat  
19:00 - Jornal das 24 horas 
20:00 - Olhos de Águas
20:45 - Telejornal Madeira 
21:15 - Telejornal - Açores 
21:45 - Prós e contras 
23:45 - Um contra todos 
00:45 - Contas em dia

01:30 - Bom dia portugal 
04:00 - Canadá contacto 
04:30 - Entre nós
05:00 - Praça da alegria 
08:00 - Jornal da tarde 
09:00 - Os ricos também 
choram 
09:45 - Diário da europa 
10:00 - Portugal no coração 
12:15 - Notícias rtp madeira
12:30 - Gostos e sabores
13:00 - Portugal em directo 
14:00 - Olhos de Águas
15:00 - Telejornal 
16:00 - A alma e a gente 
16:30 - Andar por cá 
17:00 - Canadá contacto
17:30 - Trio d´ataque 
19:00 - Jornal das 24 horas 
20:00 - Olhos de Águas
20:45 - Telejornal Madeira 
21:15 - Telejornal - Açores 
21:45 - A minha...
22:15 - Portugal
             Um retrato social 
23:15 - Gostos e sabores 
23:45 - Um contra todos 
00:45 - Contas em dia 
01:00 - Repórter áfrica

Problema de financiamento
para Passaporte Canadá

Como preservar um tesouro

Defi citária, a agência responsável pela 
emissão dos passaportes canadianos 

pede ao governo que assegure-lhe uma 

nova fonte de fi nanciamento. Num rela-
tório interno do qual a “Presse Canadien-
ne” tomou conhecimento, Passaporte 
Canadá justifi ca o seu pedido pela dete-
rioração da sua posição fi nanceira e se o 
status quo persistir, o organismo não po-
derá apoiar as importantes melhorias ne-
cessárias para instaurar novas iniciativas, 
como o passaporte electrónico, dotado de 

um “chip” que contém numerosos dados 
sobre o seu titular. A agência sublinha 
que o Canadá já é criticado por outros 

países pelo atraso tomado em trazer estas 
melhorias à segurança. Passaporte Cana-
dá avança que os novos arranjos são ne-
cessários para o seu fi nanciamento, dado 
que o passaporte já não é simplesmente 
um documento de viagem, mas também 
uma peça de identidade e um instrumento 
de segurança que contribui para apoiar a 
luta ao terrorismo.

Os presidentes das câmaras munici-
pais de 20 cidades canadianas e de 9 

cidades americanas adoptaram um plano 
para reduzir o consumo de água dos seus 
residentes em 15% daqui a 2015. Entre 
as maiores aglomerações desta “Aliança 
das cidades dos Grandes Lagos e Saint-
Laurent” (AGLSL), notam a presença de 
Toronto, Montreal, Hamilton, Chicago e 
New York. As medidas que decorrerão 
deste plano são variadas. Por exemplo, o 
presidente da Câmara Municipal de To-
ronto, David Miller, crê que as provín-
cias devem adoptar uma lei para banir as 
antigas sanitas, cujo consumo de água é 
muito elevado, atingindo até 23 litros por 

utilização. Os novos modelos permitem 
reduzir esta quantidade a apenas 6 litros. 
presentemente, 11 das cidades instaura-
ram planos de redução do consumo de 
água, das quais Toronto e Sault-Sainte-
Marie. O presidente da câmara munici-
pal desta última, John Rowswell, indicou 
que os seus cidadãos já conheceram bom 
êxito, reduzindo o seu consumo de 10% 
desde 2001. De acordo com as estimati-
vas fornecidas pela câmara municipal de 
Toronto, a implementação das medidas 
ligadas ao plano custará à Cidade cerca 
de 74 milhões de dólares, mas far-lhe-á 
poupar mais de 220 milhões em custos 
de infra-estruturas.

Mário Silva pede mais
segurança no trabalho
Mário Silva, porta-voz ofi cial do 

Partido Liberal do Canadá em 
matérias de trabalho e deputado pelo 
círculo eleitoral de Davenport, pediu 
ao governo Conservador mais liderança 
para proteger os trabalhadores canadia-
nos.
“O governo tem 

que fazer tudo 
quanto possível 
para aumentar os 
níveis de segu-
rança nos lugares 
de emprego para 
preteger os traba-
lhadores”, disse o 
deputado.
Um estudo recente indica que, no ano 

de 2003, mais de 630,000 canadianos 
sofreraram algum acidente de trabalho, 
com os operadores de maquinas pesa-
das, motoristas de viaturas pesadas e tra-
balhadores da construção cívil no topo 
da lista. Numa altura em que o país está 
a sofrer de falta de mão de obra qualifi -
cada, é simplesmente inaceitável e con-

traprodutivo permitir tais condições de 
insegurança nos lugares de trabalho.
“É tempo deste governo pôr de lado 

a sua ideologia de direita e demonstrar 
mais liderança para estabelecer nego-
ciações  com os trabalhadores, o gover-
no provincial, líderes sindicais, patrões 

e outos partidos 
para trabalhar no 
sentido de uma vi-
são clara para me-
lhorar a segurança 
no trabalho para 
todos os trabalha-
dores canadianos,” 
disse Silva.
O deputado tem 

sido durante muitos anos um defensor 
da justiça no trabalho e tem-se implica-
do fortemente para melhorar as condi-
ções de trabalho no Canadá. Eleito pela 
primeira vez em 2004, foi apontado em 
Janeiro de 2007 pelo chefe do Partido 
Liberal, Stephané Dion, ao posto de 
porta-voz ofi cial do Partido Liberal em 
matérias de trabalho.
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VALORLIS E CÂMARAS EM CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO

Cinzeiros grátis para 
veraneantes fumadores
Durante todo o mês de Agosto, cer-

ca de 15 mil cinzeiros vão ser dis-
tribuídos pelas praias dos concelhos de 
Pombal, Leiria e Marinha. Numa acção 
concertada entre as Câmaras e a empresa 

de valorização e tratamento de resíduos 
sólidos, Valorlis, esta iniciativa teve o 
seu início no passado mês de Julho. “A 
Valorlis produziu 15 mil cinzeiros de 
praia, ficando cada Câmara com cinco 

mil. Desses cinco mil, metade é distri-
buída por nós, enquanto a outra metade 
fica à responsabilidade das autarquias”, 
explicou Neuza Monteiro, da Valorlis. 
“Na areia, deixe apenas as suas pega-

das” é a frase que pode ser lida no exte-
rior dos cinzeiros distribuídos nas praias 
do Osso da Baleia (Pombal), Pedrógão 
(Leiria) e Praia Velha, S. Pedro de Moel 
e Vieira (Marinha Grande). O objectivo é 

alertar os fumadores para a não deposi-
ção de beatas de cigarros nas praias, que 
representam um foco de poluição para a 
natureza e um perigo para as crianças. Os 
cinzeiros, em plástico reciclável, são reu-
tilizáveis. 
Até final do mês, sempre ao fim-de-se-

mana, cada praia terá direito a uma ani-
mação inserida no programa de distri-
buição de cinzeiros, da responsabilidade 
da Valorlis. “Os cinzeiros são oferecidos 
apenas a adultos pelos nossos animado-
res. Entre as 11 horas e 18 horas, as crian-
ças dispõem de um espaço com cerca de 
60 metros quadrados para brincarem”, 
lembrou Neuza Monteiro. 

Como dizer não a uma mulher bonita? 
Como resistir à beleza de uma mu-

lher? A História fala-nos de guerras que 
foram despoletadas por causa de mulhe-
res que reis cobiçaram. O tempo passa, 
o homem evolui mas, nesse campo, não 
aprendeu nada. 
O homem não sabe como lidar consigo, 

nem com os outros quando uma mulher 
bonita lhe aparece à frente. Mulher boni-
ta devia ser assunto de Estado. Este bem 
podia ser o problema da Humanidade.  
Dir-me-ão alguns leitores que este texto 
não passa de uma manifestação machis-
ta, sexista e outras coisas parecidas que 
pretende diminuir a importância do sexo 
feminino ao torná-lo um mero objecto 
sexual de domínio masculino. Pois bem, 
reconheço que sou culpado: gosto de mu-
lheres bonitas. No entanto, rotulá-las de 
objecto é um exagero. Na presença de 
uma mulher bonita, o tema de conversa 
que se tinha passa a secundário, a fútil, 
sem importância, originando um novo tó-
pico de discussão em torno daquela bel-
dade. 
O homem só pode agradecer a deus, à 

natureza, aos pais dela, a quem quer seja 
que tenha contribuído para tornar este 
mundo mais belo. Antes de continuar: o 
que é uma mulher bonita? Existe um pa-
drão de beleza pelo qual os homens deste 
mundo, sem o saber, se regem. Daí o su-
cesso das Top Models, actrizes e cantoras 
que despertam as fantasias mais loucas 
dos homens. É a beleza global inalcan-
çável, indefinível, mas consensual, que 
transforma estas mulheres nas novas 
deusas que de lá de cima do seu Olim-
po mandam posters, autógrafos, canções 
vazias e sorrisos para os mortais embria-
gados pela luxúria. O físico não é tudo, 
clamam os politicamente correctos. É 
verdade. Para além da beleza física es-
tonteante, existe a beleza do charme. Há 
aquela mulher discreta que possui um “je 
ne sais quoi”, que, pela sua inteligência, 
pela sua eloquência, pela sua graça, pelo 
seu dote artístico ou, simplesmente, por 
ser femme, desperta paixões arrebata-
doras. Por mais que se lêem definições 
sobre mulheres nos dicionários e nas en-
ciclopédias, estas acabam por ser sempre 
imprecisas ou até incorrectas. Mulher 
bonita não se define, aprecia-se e ama-se.  
Viajando um pouco pelo mundo, verifi-
ca-se que o conceito de mulher bonita, se 
bem que geralmente igual, vai tendo as 
suas nuances. 
Conforme as culturas, as tradições, a 

história até, a beleza é corporalmente 
localizada. Do Brasil, a beleza de uma 

O problema das mulheres bonitas

mulher centra-se na famosa “bunda” tão 
celebrada pela poesia de Drummond de 
Andrade. Dos Estados Unidos, ela cen-
tra-se nos seios, daí a profusão de clínicas 
de cirurgia plástica. Em Itália, gosta-se da 
mulher “au naturel”. E Portugal? Há bem 
pouco tempo, beleza e mulher portuguesa 
não rimavam. Quero acreditar que a en-
trada do país na União Europeia não só 
ajudou a emancipar a mulher como tam-
bém a tornou mais atraente. Eis um bom 
argumento para calar os eurocépticos. 
À falta de subsídios, temos por consolo 
as nossas mulheres já sem bigode! Pre-
sentemente, o homem português deixou 
de olhar para as estrangeiras com um 
ar abismado e contempla fogosamen-
te a esposa, a namorada ou a vizinha.  
O problema da mulher bonita é que ela 
tem tudo o que quer, como quer, sem nun-
ca ninguém lhe mostrar grande oposição. 
Não há mulher bonita que fique muito tem-
po no desemprego; não há mulher bonita 
que não tenha uma lista de pretendentes; 
não há mulher bonita que fique por casar. 
Se tudo isto é positivo, por que razão falar 
em problema? A beleza não é eterna: é efé-

mera; esvai-se com devir do tempo. Uma 
mulher bonita que se olha ao espelho so-
fre na velhice. Torna-se difícil aceitar esta 
condição humana. A imagem incontorná-
vel de Marylin Monroe é prova disso: 
se tivesse envelhecido como todos nós, 
nunca teria o estatuto que agora possui.  
Esta crónica bem podia ter como origem 
a recente polémica em torno da rainha 
das Sanjoaninas; pois serviria para ex-
plicar em parte o domínio fascinante que 
provocou na comissão das festas. Contu-
do, os angrenses escusam de se preocu-
par porque, para o ano, a controvérsia não 
voltará a repetir-se. 
A única forma de dizer não a uma mu-

lher bonita é ter outra mulher bonita na li-
derança. Esta crónica bem podia ter como 
motivo a passagem da cantora Jennifer 
Lopez a Lisboa para cantar duas músi-
cas em playback, levando para casa um 
milhão e meio de euros em cachet, pois 
servira para explicar em parte a razão de 
se pagar tanto por tão pouco. 
Mas não. Este texto tem como pretexto 

o Verão e todas as rainhas desconhecidas 
que deixaram o seu sombrio local de tra-
balho, a sua cidade poluída e cinzenta, 
a sua freguesia pacata e triste rumo às 
praias comprovando, mais uma vez, que 
dos dois sexos o homem é quem mais se 
parece com um objecto. 
Parafraseando o título de uma canção 

francesa: “femmes, je vous aime”.

Paulo Noval
Jornal A União
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Carta Dominante: O Dependurado, que sig-
nifi ca Sacrifício. Amor: O amor poderá bater-
lhe à porta, fi que atento. Saúde: Procure fazer 
uma vida mais saudável. Dinheiro: Esta não 
é uma boa altura para investir nos negócios.

Número da Sorte: 12

Carta Dominante: O 5 de Copas, que sig-
nifi ca Derrota. Amor: Seja sincero nas suas 
promessas se quer que a pessoa que tem a 
seu lado confi e em si. Saúde: Liberte-se e a 
sua saúde irá melhorar. Dinheiro: Excelente 

período para tratar de assuntos de carácter profi ssional.
Número da Sorte: 41

Carta Dominante: O Ás de Paus, que sig-
nifi ca Energia, Iniciativa. Amor: Momento fa-
vorável para jantares românticos. Saúde: O 
seu sistema imunitário está muito sensível, 
seja prudente. Dinheiro: Momento calmo e 

favorável. Número da Sorte: 23

Carta Dominante: 8 de Copas, que signifi ca 
Concretização, Felicidade. Amor: Brevemente 
a sua vida amorosa dará uma grande volta. 
Saúde: Faça exames médicos. Dinheiro: Evite 
gastos supérfl uos.  Número da Sorte: 44

Carta Dominante: A Rainha de Paus, que sig-
nifi ca Poder Material e que pode ser Amorosa 
ou Fria. Amor: Tudo estará em plena harmo-
nia. Saúde: Faça um check-up. Dinheiro:
Tente poupar um pouco mais, pois mais vale 

prevenir do que remediar. Número da Sorte: 35

Carta Dominante: Rainha de Copas, que 
signifi ca Amiga Sincera. Amor: Partilhe os 
seus sentimentos e decisões com a pessoa 
que ama. Saúde: Com disciplina e controlo 
melhorará certamente. Dinheiro: Uma pessoa 

amiga vai precisar da sua ajuda. Número da Sorte: 50

Carta Dominante: 6 de Ouros, que signifi ca 
Generosidade. Amor: Esqueça um pouco 
o trabalho e dê mais atenção à sua família. 
Saúde: Poderá andar muito tenso. Dinheiro:
Período positivo e atractivo, haverá uma subi-

da do seu rendimento mensal. Número da Sorte: 70

Carta Dominante: A Imperatriz, que signifi ca 
Realização. Amor: Apague de uma vez por 
todas as recordações do passado. Saúde:
Não se auto-medique, procure o seu médico.
Dinheiro: Esta é uma boa altura para fazer 

uma doação de caridade. Número da Sorte: 3

Carta Dominante: 2 de Ouros, que signifi ca 
Difi culdade/ Indolência. Amor: Vai apaix-
onar-se facilmente. Saúde: Faça caminha-
das. Dinheiro: Não se exceda nos gastos.
Número da Sorte: 66

Carta Dominante: O Valete de Copas, que sig-
nifi ca Lealdade, Refl exão. Amor: Deixe o ciúme 
de lado e aproveite bem os momentos escal-
dantes. Saúde: Cuidado com os excessos ali-
mentares. Dinheiro: Não peça um novo emprés-

timo, os tempos não estão para isso. Número da Sorte: 47

Carta Dominante: O Mundo, que signifi ca 
Fertilidade. Amor: Aproveite bem todos os 
momentos que tem para estar com a sua 
cara-metade. Saúde: Poderá sentir alguma 
fadiga física. Dinheiro: Conserve todos os 

seus bens materiais. Número da Sorte: 21

Carta Dominante: O 8 de Paus, que sig-
nifi ca Rapidez. Amor: Evite as discussões 
com o seu par.  Saúde: Será uma época com 
tendência para enxaquecas.  Dinheiro: Dê 
mais valor ao seu trabalho, e só terá a gan-

har com isso. Número da Sorte: 30

Centro Maria Helena - Av. Praia da Vitória, nº43 1º
1000-246 Lisboa - Tel.: 21 318 25 90 - Fax: 21 318 25 97

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

BALANÇA (23 de Setembro -  22 de Outubro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

O anel da castidade polémica

A polémica tem origem no Movi-
mento Evangélico “Silver Ring 

Thing”, das Igrejas baptistas da Amé-
rica, e na queixa que a jovem Lydia 
Playfoot colocou para ser julgada no 
Tribunal de Londres. O uso do anel 
da castidade é voluntário.
Na idade média houve o “cinto fe-

minino da castidade”, compulsivo, que os ricos senho-
res, com receio da infi delidade de suas esposas, ao se-
rem chamados para a guerra, ou pelo desempenho das 
cruzadas religiosas e outras retiradas, lhes impunham 
que usassem. Estes cintos eram fechados a cadeado, e os 
problemas que surgiram foram múltiplos porque esses 
maridos levavam as chaves com eles, ou as entregavam 
a alguém de sua confi ança para a eventualidade de não 
voltarem. As falhas sofridas provaram que o cinto não 
era de segurança infalível. No Museu Arqueológico de 
Madrid, e no Museu da Inquisição em Santillana del 
Mar, Espanha, estão expostos alguns modelos desses 
cintos. Actualmente ainda há quem os use em festivida-
des de encontro especial, como instrumento de prazer, 
(sic) tanto para homens como para mulheres, pois ainda 
se confeccionam... As voltas do mundo são ínvias e si-
nuosas!
O Anel da pureza, alem da confecção tem implicações 

diferentes.
Desde alguns anos que alguns pastores, evangélicos, 

no ministério das suas Igrejas, como acréscimo à pre-
paração moral e espiritual dos jovens, concluíram com 

eles e seus pais, que seria interessante o uso dum anel 
que fosse simultaneamente um aviso e uma mensa-
gem. Não era um novo anel de noivado na promessa 
de matrimónio. Essas Igrejas já tinham o seu amanho 
disciplinar de bom comportamento, e os jovens já se 
correspondiam em promessas mútuas de castidade, com 
resultados visíveis de lares maravilhosos, bem  robustos 
em estabilidade e sequência de prole conveniente e sa-
dia. Tinham sido pessoalmente conduzidos na doutrina 
de que “todas as coisas me são lícitas, mas nem todas 
convêm. Não me deixarei dominar por nenhuma. Nem 
todas as coisas edifi cam”. (1ª Cor.6:12; e 10:23) O que 
se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sa-
beis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo?” 
(Idem 6:18,19) O novo anel seria o clamor da pureza 
a dizer pessoalmente: -“Não vou ter sexo antes de me 
casar; conservarei a minha pureza, e espero de Deus o 
meu noivo, ou a minha noiva, no amor que desejo con-
sagrar”. O anel de pureza serve para ambos os sexos, 
e tranquiliza para as experiências da sedução, portas 
abertas para inúmeros fracassos e más consequências. 
Conduz a uma abstinência saudável  preventiva da de-
sorientação sexual e promíscua.
Há Igrejas que se debruçam sobre o privilégio do ma-

trimónio ter a marca divina, e Deus seja o primeiro pro-
motor da união válida em santidade.
Acontece que Lydia Playfoot, uma estudante de 16 

anos, usa esse anel, e a sua escola, Horshan, no sul de 
Londres, lhe tem feito a vida dura desde que a puniu e a 
separou dos seus companheiros, por uma tarde inteira, e 
teima em querer privá-la do anel. Surge então a polémi-
ca, e Lydia apresentou o caso na Corte de Londres, de 
onde se espera o resultado fi nal.
Lydia Playfoot pertence ao sector britânico do Movi-

mento Evangélico “Silver Ring Thing”, e seus pais tra-
balham nesse Movimento. Não é a única que usa esse 
anel de pureza em Inglaterra, e muitos jovens, de ambos 
es sexos, conhecem o sítio da Internet http://www.sil-
verringthing.com. Entre os milhares de moças america-
nas, em 2006 , Tiffany Kelly, Misse Massachusetts, que 
também teve problemas pelo uso do anel de castidade, 
afi rmava: -“o anel signifi ca que te valorizas a ti mesma 
sabendo esperar o momento oportuno, porque o verda-
deiro amor sabe esperar”.
A difi culdade maior está no confronto com os liberti-

nos deste mundo porque clamam liberdade aos quatro 
ventos, mas ferem aqueles que não comungam nas suas 
ideias ou não andam nos seus caminhos, onde os ve-
mos a proceder mal... Para Jonathan Wagner, um jovem 
crente, enfrentar a liberdade sexual é nadar contra a cor-
rente mundana, mas mostra a força dum caracter segu-
ro, senhor de si mesmo, e vence até à margem da vitória 
a provar que se é, homem ou mulher completos!
O New York Times diz que a polémica do anel oferece 

um contraponto sobre a discussão concernente às mu-
lheres muçulmanas que usam o jihade, e que a escola de 
Lydia consente. Todavia argumenta que o uso do anel 
“rompe as regras da instituição sobre jóias permitidas 
no uniforme, e uma vez permitido deixa dúvidas se ou-
tros alunos não vão usar coisas de joalharia com outras 
mensagens”... Esta discriminação é bem problemática, 
com efeito! 
Liberdade, liberdade, como te enfermas!

J.J. Marques da Silva 
jornal@avozdeportugal.com
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Sem conta nem medida

Um estudo feito por um grupo de es-
pecialistas  sobre a prevalência  da 

obesidade no País,  confirma que os por-
tugueses estão cada vez mais gordos e 
a tendência é para a situação se agravar 
nas gerações futuras. O estudo realizou-
se entre 2003 e 2005 e foi confirmado 
por um  inquérito feito  sobre o mesmo 
assunto pela revista da  DECO–proteste  
(Defesa do Consumidor), em 2006.  Na 
altura, entre os 3000 portugueses inqui-
ridos, mais de metade acusava excesso 
de peso – resultado de uma dieta pouco 
equilibrada e sedentarismo.
Neste novo estudo, mais de oito mil 

portugueses, entre os 18 e os 64 anos, 
responderam sobre o seu estilo de vida 
(prática de exercício físico, hábitos de 
tabaco e tipo de dieta, utilização de gor-
duras na comida, etc.) Além do retrato 
dos seus hábitos, foram também medi-
dos o peso e altura de cada inquirido e 
o perímetro da sua cintura e anca. Estes 
últimos dados permitem avaliar a distri-
buição de gordura no corpo, mais grave 
quando se concentra no abdómen. Com 
os valores do peso e altura, calculou-se o 
índice de massa corporal (IMC), um in-
dicador que se obtém com uma fórmula 
simples – (quilos/m2). O  IMC recomen-
dável para um adulto situa-se entre 18,5 
a 25.  Acima de 25, considera-se que o 
peso é excessivo para a altura ou seja, 
pré-obesidade. A partir de 30, já se trata 
de um caso de obesidade.
Em comparação com um inquérito se-

melhante, utilizando os mesmos indica-
dores, feito entre 1995 e 1999, a preva-
lência da pré-obesidade e de obesidade 
na amostra aumentou de 49,6 para 53,6 
por cento. Por sua vez, as medidas da 
cintura de metade dos inquiridos deste 
estudo recente apresentam um valor que 
corresponde a um risco elevado para a 
saúde  (mais de 80 centímetros, para as 
mulheres e mais de 94 centímetros para 
os homens).
As idades mais afectadas situam-se en-

tre os 55 e os 59 anos.  Há ainda maior 
tendência para ter peso a mais entre as 
pessoas com menos instrução e rendi-
mentos. 
Também, igualmente preocupante,  é o 

facto da prevalência da pré-obesidade e 
obesidade ser, de acordo com outro estu-
do nacional, maior nas crianças dos sete 
aos nove anos do que nos jovens adultos 
(dos 18 aos 20 anos), o que aponta para 
um agravamento deste problema nos pró-
ximos anos. Sabemos, ou deveríamos sa-
ber, que a obesidade é um factor de risco 
para várias doenças crónicas como dia-
betes,  hipertensão e outras doenças car-
diovasculares,  uma das principais causas 
de morte em  Portugal.  Além disso,  por 
causa dos maus hábitos alimentares e a 

falta de exercício físico,  as despesas com 
a saúde no nosso país não param de au-
mentar.
A ironia de tudo isto é que a mesma 

classe social, os mais pobres e os menos 
instruídos, há trinta  e tal anos atrás  ti-
nham uma vida mais curta porque viviam 
na miséria – não havia, nesse tempo, As-
sistência Social ou o Rendimento Social 
de Inserção, como agora lhe chamam, 
ou se havia era apenas para alguns pri-
vilegiados, nem tampouco havia dinhei-
ro para consultar um médico. Hoje não 
morrem por não terem pão para comer ou 
por falta de cuidados de saúde,  mas sim 
por comerem demais e movimentarem-se 
menos.  
Vem isto a propósito, de uma amiga da 

minha esposa, que, ao longo dos anos 
sempre teve problemas em controlar o 
peso, ou melhor dizendo, controlar a von-
tade veloz de comer.  Chegou a pesar 150 
quilos. Marta, que tem quarenta e dois 
anos de idade, é uma pessoa simpática. 
Dá-se bem com todos. Mas, ultimamen-
te, começou a ter problemas de saúde por 
causa da obesidade. O marido,  receando 
o pior, e porque a mulher já mal se podia 
movimentar, convenceu–a  a consultar 
um nutricionista aqui na vizinha Galiza. 
Gastou uma pequena fortuna em consul-
tas durante alguns meses. Tudo em vão! 
A tentação de comer era mais forte do 
que a de  emagrecer. Há pessoas assim 
– vivem para comer em vez de comer 
para viver.
Um dia, chateada com o regime que o 

nutricionista lhe tinha imposto, disse ao 
marido que não ia mais às consultas.  Em 
poucas semanas reganhou os 15 quilos 
que tinha perdido e muitos mais. O mari-
do que temia pela saúde da mulher, viu-
se obrigado a confrontá-la: “Marta tu não 
podes continuar a viver assim –  estás a 
cometer um suicídio lento. Já marquei 
uma consulta no Hospital São João, no 
Porto –  uma vez que não queres seguir 
a dieta determinada pelo nutricionista, a 
única solução para o teu problema é uma 
banda gástrica”.  
A mulher não gostou da ideia:  “Uma 

banda gástrica? Que ideia é essa? Então 
depois já não posso comer o que eu qui-
ser? Não. Isso é que eu não quero, morre  
a Marta mas morre farta”, retorquiu ela.
Mas o marido, a filha, as amigas e as 

vizinhas lá conseguiram convencê-la. E 
o bom senso prevaleceu.  Introduziram-
lhe  a banda gástrica no estômago. Já lá 
vão quase quatro meses e, alegre e feliz, 
a Marta não se cansa  de anunciar ao 
mundo, “ora olhem bem para mim! Não 
acham que estou a ficar mais bonita? Já 
perdi  mais de 30 quilos e se Deus quiser, 
daqui até ao fim do ano, hei-de chegar ao 
meu peso ideal - 65 quilos”.

Augusto Machado
jornal@avozdeportugal.com

AVISA BRUXELAS

Portugal não tem sistema
eficaz de alerta de tsunamis
O director da Unidade de Protecção 

Civil da Comissão Europeia diz que 
Portugal tem muito trabalho a desenvol-
ver para conseguir proteger a população 
de catástrofes naturais
À margem de um seminário sobre Sis-

temas de Alerta Precoce que está a ter 
lugar em Albufeira, Algarve, até hoje, 
Hergé Martin disse aos jornalistas que no 
Atlântico Norte 
não existia ne-
nhum sistema de 
alerta global, o 
que inclui Portu-
gal, recordando 
que é um país que 
já sofreu «muitos 
traumas naturais», 
nomeadamente o 
sismo de 1755 em 
Lisboa.
«De momento 

Portugal tem pro-
jectos em curso, mas ainda há muito a fa-
zer para que o sistema de alerta precoce 
seja 100 por cento eficaz para proteger a 
população portuguesa. Ao nível do Atlân-
tico nada foi feito e Portugal tem muito 
pouco feito», denunciou Hergé Martin.
Segundo Hergé Martin, toda a apro-

ximação coerente que ajude a proteger 
Portugal contra os riscos de tsunamis no 
Atlântico Norte deve assentar na consti-
tuição de redes de informação e comu-

nicação com os países que tenham siste-
mas de alerta, nomeadamente os países 
da União Europeia, mas também com os 
EUA e os países da América do Sul.
No seminário de Sistemas de Alerta Pre-

coce participam especialistas e decisores 
políticos da União Europeia e as conclu-
sões do encontro vão servir de base de 
trabalhos da presidência portuguesa na 

Comissão Europeia, 
especificamente no 
dossier da Protecção 
Civil entre os Esta-
dos-Membros.
As prioridades da 

presidência portugue-
sa da União Europeia 
na área da protecção 
Civil são «criar condi-
ções para o estabeleci-
mento de um sistema 
de alerta precoce para 
tsunamis no Atlântico 

Norte e Mediterrâneo», uma iniciativa 
lançada por Portugal e «contribuir para 
o reforço do Mecanismo Comunitário de 
Protecção Civil».
Outras das prioridades da presidência 

portuguesa é o reforço da cooperação 
com os países do Mediterrâneo Sul na 
área da Protecção Civil e avançar com 
as negociações da proposta de Directiva 
Comunitária relativa protecção de infra-
estruturas críticas Europeias.



8 A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 18 de Julho de 2007

O Cemitério-Notre-Dame-des-Neiges  anunciou a 12 
de Julho último que o seu repositório refrigerado 

tem agora  capacidade para acolher 700 despojos de ma-
neira respeitosa e segura. Até agora, contam-se mais de 
300 caixões no repositório, o que signifi ca que o cemi-
tério está em condições de aceitar outros despojos com 
dignidade, até o fi nal do Outono, se eventualmente a 
greve se prolongar até lá. Evidentemente, não é o que a 
Direcção deseja, nem para famílias enlutadas, nem para 
o cemitério, nem para os assalariados afectados pelo 
confl ito de trabalho.

Recordemos que as actividades de inumação e de cre-
mação foram suspensas, em virtude de uma greve geral 
ilimitada declarada a 17 de Maio último, pelo sindicato 
CSN, que representa os 129 empregados dessas opera-
ções.
“Nós queremos dizer às famílias dos falecidos que o 

cemitério toma todas as disposições para assegurar o 
respeito, a quietude e a segurança dos despojos, aguar-
dando a regularização do confl ito, afi rmou o Director-
geral do Cemitério Notre-Dame-des-Neiges, Yoland 
Tremblay. Nós desejaríamos que fosse diferente porém, 
o sindicato, não nos deixa outra alternativa”.
A Direcção do cemitério vê nas intervenções sindicais 

dos últimos dias, uma manobra de diversão dos verda-
deiros diferendos do confl ito de trabalho. Em conferên-
cia de imprensa, o Cemitério insiste de resto em fazer 
o ponto sobre as exigências do sindicato cujos mem-
bros têm um salário médio de 25 dólares /hora, o que é 
de longe superior ao oferecido na indústria (um salário 
anual médio de 49 000$ para os assalariados regulares e 
de 27 000$ para os temporários ocasionais).

A REALIDADE DAS EXIGÊNCIAS
1.Regime de reforma
Primeiramente, a Direcção do Cemitério aceita o pe-

dido dos seus empregados para um regime de reforma 
com prestações determinadas, que tinha sido recusado 
pelo sindicato em 1995. Esse regime é o mais generoso 
oferecido actualmente na indústria. No entanto, o sindi-
cato exige além disso a compra de anos de serviço ante-
riores; anos pelos quais o empregador há já contribuído 
no regime actual. Trata-se duma factura adicional de 15 
milhões $! Esta exigência é completamente irrealista no 
plano fi nanceiro.

2.Semana de trabalho
Seguidamente, o sindicato exige a semana de trabalho 

de quatro dias sem redução de salário. Esta exigência 
traduzir-se-ia por aumentos de 15% da massa salarial e 
de 25% dos custos de operação!

3.Trabalho ocasional
Como terceiro ponto, o sindicato quer fazer passar o 

número de semanas trabalhadas pelos assalariados oca-
sionais de 26 a 36 semanas. Como se trata de trabalhos 
de manutenção que devem ser efectuados em época não 

Bénévoles recherchés 
pour la 9e Fête des
enfants de Montréal

La Fête des enfants de Montréal recherche active-
ment plus de 800 bénévoles enthousiastes pour les 
volets logistique, animation et service à la clientèle 
afi n d’assurer le bon déroulement de ses activités. 
L’événement familial de l’été, qui déménage au parc 
Jean-Drapeau, se déroulera les 18 et 19 août prochain, 
de 9 h à 18 h. Hydro-Québec, fi ère partenaire des bé-
névoles de La Fête, rappelle que l’implication et le 
dévouement de nombreux bénévoles sont essentiels 
à la réussite d’un événement de cette envergure. En 
retour, La Fête leur fournit l’occasion d’acquérir une 
expérience signifi cative, en plus de passer de bons 
moments au sein d’une équipe dynamique.
Plusieurs postes sont proposés: à l’accueil, à 

l’animation, aux enfants perdus, aux sondages, aux 
jeux gonfl ables, aux consignes à glacières et aux 
stationnements pour poussettes. À cet égard, une 
formation d’une durée maximale de deux heures 
est requise. De plus, l’organisation offre à chaque 
bénévole le chandail offi ciel de La Fête, ainsi que, 
par jour, un repas et une collation. Enfi n, une attes-
tation d’expérience de travail, signée par le maire de 
Montréal, monsieur Gérald Tremblay, est également 
remise.
La Fête des enfants de Montréal réunit plus de 40 

communautés culturelles et convie les familles mon-
tréalaises de toutes origines à profi ter de deux jours 
de festivités entièrement gratuits. En effet, ce grand 
rassemblement invite petits et grands à s’en don-
ner à cœur joie en découvrant près d’une centaine 
d’activités, de jeux, d’animations sportives et éduca-
tives, d’ateliers de création et de spectacles. Comme 
chaque année, plusieurs nouveautés surprennent les 
visiteurs. De plus, tout au long de l’événement, les 
familles ont accès gratuitement au Complexe aqua-
tique de l’île Sainte-Hélène ainsi qu’à la Biosphère 
et au Musée Stewart, situés au parc Jean-Drapeau. 
L’accès aux Muséums nature (Jardin Botanique, Ins-
tectarium et Biodôme) est également gratuit durant 
La Fête.
En outre, durant la fi n de semaine de La Fête, le 

transport en commun est offert gracieusement par la 
Société de transport de Montréal, sur présentation 
d’un laissez-passer disponible exclusivement dans 
les Pharmacies Jean Coutu participantes de la grande 
région métropolitaine.
Depuis sa création en 1999, La Fête des enfants de 

Montréal connaît un succès retentissant et toujours 
croissant. Elle a d’ailleurs accueilli 207 000 visiteurs 
en 2006. La Fête des enfants de Montréal est pré-
sentée par la Société du parc Jean-Drapeau, en colla-
boration avec la Ville de Montréal et près de 150 
partenaires, sans compter les 2 200 artistes invités et 
les bénévoles impliqués. À vélo, en métro, en auto 
ou même en bateau, par la navette fl uviale, le parc 
Jean-Drapeau est facile d’accès. 
Pour des renseignements additionnels sur 

l’événement ou pour vous inscrire à titre de bé-
névole, contactez la ligne Info-Fête Bell au 514 
872-0060 ou consultez le site Internet www.fete-
desenfants.ca.

O recomeço das negociações deverá passar por uma importante mudança da posição sindical  

O Cemitério Notre-Dame-des-Neiges garante 
a conservação dos despojos de maneira 
respeitosa e segura

invernal, esta exigência signifi caria que teríamos de 
guardar empregados sem ocupação durante 10 semanas. 
Isso representaria um aumento superior a 28 emprega-
dos ocasionais (estivais) ou seja, o equivalente de um 
aumento de 37% do número de ocasionais.

4.Subsídio de separação
No ponto quatro, as exigências são igualmente des-

propositadas no que trata os subsídios de separação. O 
sindicato exige o equivalente de sete semanas de salário 
pagas por cada ano de serviço e isto, sem limite de tem-
po. Assim, no caso de um empregado possuidor de 30 
anos de serviço, esta cláusula representaria o equivalen-
te de quatro anos de salário em subsídio de separação.

5.Subcontractores
Enfi m, as exigências sindicais no capítulo da subcon-

tratação são mais uma vez desproporcionadas porque 
visam a restringir, entre outros, o recurso a operários 
especializados. É importante de realçar que os empre-
gados afectados às operações, não possuem as qualifi -
cações requeridas para responder a essas necessidades 
específi cas e pontuais. Nós comprometemo-nos a não 
proceder a nenhum despedimento no caso de qualquer 
subcontrato.

Em resumo, a oferta patronal, levianamente recusada 
pelo sindicato, representa mais de 33% de aumento da 
massa salarial sobre um período de três anos, enquanto 
que as exigências sindicais se situam a 68% às quais se 
juntaria o passivo bruto do regime de reforma.

EM QUE ESTADO SE
ENCONTRA A CONCILIAÇÃO?
“Nós propusemos a conciliação ao sindicato por duas 

vezes mas ela foi por este recusado em cada uma delas. 
Além do mais, o sindicato declarou desde o 17 de Maio 
uma greve geral ilimitada, afi rmando publicamente que 
não haveria regresso ao trabalho sem limite de tempo, 
“enquanto não fossem aceites na integralidade todas as 
suas exigências prioritárias”. De novo esta semana, o 
sindicato reafi rmou que não desejava intervenção de um 
conciliador “porque quer conservar o seu direito de pa-
lavra e posição de força”.
Todavia, é claro e inevitável que a continuação das ne-

gociações terá de passar por uma importante mudança 
da posição sindical”, concluiu o Senhor Tremblay.

A propósito do Cemitério Notre-Dame-das-Neiges
Fundado em 1854, o Cemitério Notre-Dame-des-Nei-

ges é o mais importante do Canadá e o terceiro em im-
portância na América do Norte, com uma superfície de 
1,3 milhões de metros quadrados. Acolhe mais de 175 
000 visitantes em cada ano. É administrado pela Fabri-
que Notre-Dame-de-Montréal.
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17 de Julho de 2007
1 Euro = CAD 1.442310

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent                 514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent                  514.844.3307
VOYAGES ELITE PLUS
1530 Fleury este                     514-381-5200           
www.voyageseliteplus.com

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
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
Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent                514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541

FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
4289 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                    514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804

HIPOTECAS
INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO 514.886.7001
HELIO 514.497.3896

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA 
PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.             514.484.3795

CENTRO CRISTÃO DA FÁMILIA (P.A.O.C)

Reuniões familiares aos sábados             
514.704.0006

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

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain                                514.842.3373

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Bl. des Laurentides     450. 669.7467

NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203             514.843.5626

EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent                514.843.8727

PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod                514.272.0362

PEIXARIA
BLUE COAST
130-A, Beaumont          514.270.5079
PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.                            514.288.2082

QUIROPRATAS
DR. MARC CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon E.             514.351.1716
DR. FRED M. ZAROW
“Clinique Chiropratique Zarow”
6872 St-Denis #101                514.279-6536
cliniquezarow.com/portugues.htm

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.                                   514.844.4588
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
7129 Boul. St-Michel                      514.725.2626
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

†

Consulado Geral
de Portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

Tel.: 514.499.0359
www.secomunidades.pt

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                    450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                         514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo   514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                          514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc              514.388.4129
Casa do Ribatejo                    514.729.9822
Centro de Ajuda à Família            514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo                514.353.1550
Clube Oriental                            514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Instituto Cultural Açoriano          514.323.7391
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
Folc. Campinos do Ribatejo    514.353.3577
Folc. Português de Mtl.            514.739.9322
Missão N. Sra. de Fátima     450.687.4035
Missão Santa Cruz                        514.844.1011
Rancho Folc. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfi ca        514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

Manuel Costela

Faleceu em Annonciation, no dia 15 de Julho de 
2007, com 76 anos de idade, Manuel Costela, 
natural de Aradas, Aveiro, Portugal, esposo de 
Gabriela Branco.

Deixa na dor sua esposa, seus fi lhos e fi lha 
Gabriela, João Manuel e David; seus netos Laurent 
e Étienne; seus irmãos António, Luís, José Carlos, 
José Pedro; sua irmã Maria de Lurdes; 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 funeral tem lugar hoje, quarta-feira 18 de Julho de 2007, às 11 horas, 
na Igreja La Présentation, situada no 665 de l’Église, em Dorval, seguindo 
depois o cortejo fúnebre em direcção ao Cemitério La Présentation.
 
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

† 2º Ano de Saudade

António Manuel de Melo
4 de Agosto de 1958 – 4 de Julho de 2005

Seus tios, familiares e amigos recordam com profunda 
saudade o seu ente querido. Participam que será 

celebrada missa pelo seu eterno descanso, no dia 24 de 
Julho de 2007, pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz, situada 

no 60, rua Rachel Oeste.

Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se 
dignarem assistir a este acto religioso. 

ORAÇÃO

Conversa com Jesus
Converse com Jesus todos os dias. Meu Jesus, em Vós depositei toda a minha 
confi ança. Vós sabeis de tudo. Pai e Senhor do Universo, sois o Rei dos Reis. Vós 
que fi zeste 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 confi ança (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 confi ança na Vossa misericórdia. Iluminai os 
meus passos, assim como iluminais todos os dias o amanhecer. E como testemunho 
da vossa conversa, digo Jesus, tenho confi ança em Vós e mais aumentarei a minha 
fé, pelas graças alcançadas. Favor obtido.

M.G.C.

Eu te Amo...
e te amarei durante toda minha vida. 
Te amarei nos seus gestos,
Te amarei no seu sorriso,
Te amarei na sua voz,
Te amarei no que você é! 
Sim, 
eu te amo,
mesmo nas minhas horas de tristezas,
porque os nossos encontros só trazem-me 
alegrias. 
Sim, 
Mesmo que o amor se torne algo extinto,
eu te amo. 
Sim, 
Mesmo que a luz do mundo acabe,
eu te amo. 
Sim,
Mesmo se não sabes, eu sou teu pra vida.

Sylvio Martins

CANTINHO DA POESIA

ANJINHO CAÍDO DO CÉU
Quem é esta garota de loiros cabelos,

De olhos azulados, com um lindo chapéu,
De boca pequena, de pés pequeninos,
Mas parece um anjinho caído do céu.

É toda formosa de pele bem clara.
De rosto bonito e encantador olhar,
Quando ela passa cheia de graça,
O povo que passa, resolve parar.

Pois no mundo até então, nunca se tinha visto,
Criatura tão perfeita, de beleza tão grande,
Que ao vê-la qualquer mortal perde a voz,

Se ela é da terra ou de outro planeta,
O mais importante é que está entre nós.

Vivaldo Terres
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EMPREGOS

Paisagista com experiência 
em “pavé-uni”, asfalto, etc. 
Trabalho em Laval. Salário 

conforme experiência. A partir 
de 18$/h. Contactar António 

Cabral, contramestre 
(450) 963-3462

Procuramos padeiro a tempo 
inteiro. (514) 272-0362

Empregado de mesa com experiên-
cia. Contactar José Manuel. 

(514) 987-1530

Empregados de mesa com expe-
riência de sala e bar.

(514) 844-4588 ou 
(514) 969-4558

Jornaleiro paisagista, com ou sem 
experiência. Salário conforme expe-
riência. 

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

Em Anjou, apartamento 5 1/2 impe-
cável, disponível. Perto da paragem 
do autocarro e do metro. 

(514) 659-9149

ALUGA-SE
Apartamentos 1 1/2 disponíveis em 
Julho. Tudo incluído (mobilado). Pró-
ximos dos serviços. Pl. MT-Royal. 

(514) 945-4789

Procuramos padeiro e aju-
dante-padeiro a tempo inteiro. 
Igualmente emprega de balcão 
a tempo inteiro (semana) e fi ns-
de-semana.

 (514) 844-0223

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

(514) 820-5247

Precisa-se senhora livre dos 40 aos 60 
anos, para cuidar de 2 pessoas idosas. 
6 dias/semana. Folga às quintas. Início 
dia 6 de Agosto. 

(514) 351-6032

Assistente cozinheiro, com mínimo 
de 5 anos de experiência de fi na 
cozinha italiana, para restaurante 
situado em Laprairie. 

Tony (450) 444-3416

Senhora para limpeza de qualidade, 
às sextas-feiras, em Outremont. Fa-
lar Francês ou Inglês. 

(514) 341-6016

Procura-se senhora idónea e res-
ponsável para acompanhar outra 
senhora. Em troca, cama e mesa, 
ou pequeno salário. 

Contactar Pedro (514) 561-6499

Procuramos empregada para pada-
ria, com ou sem experiência. 

(514) 385-4361

Casal para manutenção e trabalhos 
gerais. Bom salário.

(514) 355-7172

Procuramos empregados para ma-
nutenção comercial. As responsabi-
lidades serão as seguintes: peque-
nas reparações, limpeza da neve e 
jardinagem. Emprego permanente. 
Horário de manhã, das 6h30 às 11h 
ou mais, de segunda a sexta-feira 
OU de noite e fi ns-de-semana. Pes-
soa responsável e honesta. Deve 
falar Francês, ter carta de condução 
e referências. 
Enviar CV por fax: (514) 931-6705. 

Telefone: (514) 251-7503

ALBUFEIRA, ALGARVE
Aluga-se apartamento 3 1/2, todo 
equipado, a 20 minutos da praia. 

(514) 995-1444

EMPREGOS

Senhora para limpeza, em casa 
particular situada no Boul. Gouin 
oeste (zona Cartierville). 1 ou 2 dias 
por semana. Horas fl exíveis. 

Contactar Francesca 
(514) 745-5294

Les Entrepreneurs Bucaro Inc.
Empresa em plena expansão procura 
instalador de “pavé-uni”, com um 
mínimo de 5 anos de experiência. 
Também procuramos jornaleiro 
com 3 anos de experiência. Salário 
conforme qualifi cações. Muitas 
regalias. 

Para informações, contactar 
(514) 325-7729. 

VIDENTE
Linhas da mão e cartas. Vidente 
com dons naturais. Resolve os seus 
problemas sem voodoo.

Rosa (514) 278-3956Senhora para vender roupa de tra-
balho, com um pouco de experiência 
de costura.

(514) 842-1573

Personne pour entretien ménager 
d’appartements (location touristique). 
Secteur St-Urbain / Avenue des Pins. 
Doit être méticuleuse, fi able, aimer 
ce genre de travail et avoir le souci 
du détail. Lundi – vendredi, plus ou 
moins 15 heures. $10/heure. 

(514) 845-7711

SCHWARTZ’S
Procura empregados a 
tempo inteiro e a tempo 

partial, para trabalho 
geral. Contactar Frank 
(514) 842-4813

À venda: mobília de quarto 5 peças; 
1 máquina de costura CONSEN; 
Mesa de madeira (madeira antiga) 
com 8 cadeiras; 1 biblioteca mural 
3 peças.

(450) 664-4784

Senhora viúva deseja encontrar ho-
mem sério, entre 55 – 60 anos. 

(514) 813-3290

ENCONTROS

EMPREGOS
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FOTO DA SEMANA

ANEDOTAS

CASAL DA SEMANA

P: Qual é o cúmulo da estupidez?
R: É entrar num antiquário e perguntar o que é que há de
     novo...
P: Porque é que as loiras nunca querem os lugares à jane-
la num avião? 
R: Para não estragar o cabelo.

O Primeiro Passo para a Aprendizagem 
da Língua e Cultura Portuguesas na 
Universidade de Montreal 
Luís Aguilar 
Colaboração especial

A Secção de Estudos Portugueses da Universidade de 
Montreal, na sequência do que tem vindo a realizar 

todos os anos, empenha-se, também este ano, na divul-
gação da Língua e Cultura Portuguesas, junto de alunos 
do Ensino Secundário de várias escolas de Montreal e 
potenciais futuros estudantes universitários, proporcio-
nando-lhes, um conjunto de sessões que visam sensi-
bilizar para a aprendizagem da língua portuguesa e as 
culturas que se expressam na língua de Camões.

As sessões, de duas horas cada, realizam-se neste mês 
de Julho, com duas vezes mais estudantes do que em 
anos anteriores e contam com a orientação do docente 
do Instituto Camões e professor convidado da Univer-
sidade de Montreal, coadjuvado por Vitália Rodrigues, 
assistente e Daphné Santos-Vieira, finalista do Mineur 
en langue portugaise et cultures lusophones. Alice Mas-
carenhas, professora de Língua Portuguesa e Literatura 
Brasileira, acompanhou os trabalhos da última sessão.
A realização de iniciativas deste género em colabo-

ração com o projecto SEUR (Sensibilisation aux étu-
des universitaires et à la recherche) tem proporcionado 
bons resultados, nomeadamente no que diz respeito ao 
aumento do número de estudantes na universidade de 
Montreal, em geral e nos Estudos de Língua Portuguesa 
e Culturas Lusófonas, em particular.
Luís Aguilar serve-se do mapa da Lusofonia inscrito na 

sua T-Shirt para explicar como a língua portuguesa va-
gabundeia pelo mundo, tendo sido língua franca e hoje a 
terceira língua internacional mais falada do mundo. 

O primeiro contacto com palavras portuguesas. Aos es-
tudantes é proposto que criem um cartaz pelo méodo da 
fotolinguagem, utilizando palavras portuguesas recolhi-
das de jornais ou revistas. Os animadores desdobram-se 
pelos vários grupos de estudantes esclarecendo-os sobre 
o significado dos vocábulos.
As várias sessões, dirigidas a uma clientela que não 

sabe uma palavra de Português e muito poucas referên-
cias tem sobre Portugal ou qualquer outro país lusófo-

no, são desenvolvidas por uma metodologia activa, de 
Comunic-Acção que tem no jogo de papéis, no Jornal 
Vivo, nas várias técnicas de expressão dramática e nas 
actividades sugestopédicas os seus principais recur-
sos didácticos, susceptíveis de facilitarem a aquisição 
lexical mínima (em regra trinta palavras por sessão), 
algumas expressões-chave da comunicação na língua 
de Pessoa, o manuseamento de palavras e procura de 
sentido e a apropriação de alguns dos seus sons mais 
específicos. 
A segunda parte de cada sessão enfatiza o vector in-

formativo, de carácter mais expositivo, sem que por 
isso, se secundarize a comunicação com a audiência e a 
promoção de actividades interactivas. Fazendo recurso 

a um diaporama sobre elementos essenciais da Língua, 
História, Geografia, Literatura, Arte, etc. de Portugal, 
pretende-se transmitir informação pertinente, partilhar 
essa mesma informação com os adolescentes e respon-
der às suas perguntas.
No fim das várias sessões os participantes, apesar de 

dias bastantes preenchidos com as mais diversas acti-
vidades ( química, medicina, literaturas, etc.), saem, 
geralmente, satisfeitos e bombardeiam os animadores 
com perguntas que levariam pelo menos um trimestre 
de aulas para responder. Por seu turno, os animadores 
constatam o que funciona e o que funciona menos dos 
métodos não-convencionais de ensino que utilizam, 
constituindo, por isso, estas sessões, um laboratório 
experimental para o ensino e aprendizagem da língua 
portuguesa e culturas lusófonas, apoiado por uma pes-
quisa-acção que não cessa de desenvolver-se.
Muitos participantes questionam-nos, para além das 

saídas profissionais que os cursos proporcionam, sobre 
o conteúdo do programa e as possibilidades de intercâm-
bio com universidades portuguesas e, aqui a porca ain-
da torce o rabo. Outros querem saber quais os desafios 
que se colocam à Presidência da Comunidade Europeia 
de que Portugal assume a coordenação neste momento. 
Quando saem levam Portugal no seu futuro enquanto o 
futuro de Portugal também passa por aqui.
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Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

Verdadeiro quebra-cabeças 
no Boul. St-Laurent

Há oito meses, no Alfred Dallaire | 
Memoria, foi organizada pela co-

missão do boul. St-Laurent uma reunião 
para apresentar o projecto de reestrutura-
ção desta estrada principal da cidade de 
Montreal. 
Após o início destas obras, vários co-

merciantes fecharam e muitos estão qua-
se em falência e nenhuma ajuda foi feita 
pela cidade de Montreal para os ajuda-
rem neste período difícil. 

Sexta-feira passada, um grupo de co-
merciantes reuniu-se com o comité do 
Boulevard Saint-Laurent para ver se ha-
via uma maneira de finalizar as constru-
ções mais rapidamente e sem perda de 
tempo antes que todos os comérciantes 
fecham as suas portas. 
Um deles comentou: “É triste ver tantos 

sítios de construção, com uma ou duas 
pessoas a trabalhar e o resto a ver”. 
Não podemos, todavia, deixar passar 

o facto de (muito) poucos comerciantes 
estarem presentes nas reuniões do Boule-
vard St-Laurent. Gritar por fora (médias) 
tem mais impacto do que falar por dentro 
(nas reuniões)...
Mesmo se a Cidade de Montreal pediu 

aos comerciantes que demonstrassem pa-
ciência, vários deles criticam a perda de 
rendimentos por causa dos trabalhos ac-
tuais e ameaçam de depositar um recurso 

colectivo contra o município. Reagindo à 
petição dos comerciantes que circula para 
pedir a aceleração dos trabalhos, Sammy 
Forcillo, responsável das infra-estruturas 
e da gestão da água no Conselho executi-
vo da Cidade de Montreal, diz-se de acor-
do com o princípio, mas não ao custo da 
qualidade do produto final. O Sr. Forcillo 
afirma que os trabalhos essenciais estarão 
terminados em Novembro, ou seja quase 
duas vezes mais rápido que previsto, su-

blinhando que os trabalhadores não terão 
férias.
A administração municipal investiu 32 

milhões de dólares para os trabalhos da 
restauração do Boul. Saint-Laurent (es-
gotos, infra-estruturas eléctricas e de 
aquedutos, calçada). O projecto inclui 
também a instalação de novos lampadá-

rios e a plantação de árvores. A primeira 
fase do projecto, entre a René-Lévesque e 
a rua Sherbrooke, está agora completada. 
A segunda fase, entre a rua Sherbrooke 
e a avenida Mont-Royal, está em curso. 
Mas até que ponto é que a segunda fase 
vai destruir os negócios da rua? Será que 
vai ser outro “St-Hubert”, onde 75% dos 
comerciantes fecharam as portas, sem 
nunca mais conseguirem atrair o povo 
para esta zona. Encontrámos um viajante 
dos Estados Unidos que nos disse “Esta-
mos numa guerra sem fim nesta rua, já lá 
vão duas semanas de férias e nunca mais 
voltarei a esta rua nas próximas viagens”. 
Até qual ponto devemos aceitar esta des-
truição? Será que o comité dos comer-
ciantes vai ter peso para que estas obras 
avançem mais rápidamente? 
Agora, as pessoas estacionam os carros 

nos passeios, o estado da circulação está 
péssimo e os negócios estão a morrer...

Miguel Félix e Sylvio Martins
jornal@avozdeportugal.com

De um pequeno festival a um
dos melhores de Montreal

Desde 1987, as edições anuais do 
Festival Internacional das Noites da 

África (FINA) são sempre inovadoras. 
Todos os anos, concertos excelentes são 
apresentados, para vos agradar e surpre-
ender.
Com a sua excelente promoção e a sua 

criatividade artística, o FINA cresceu 
de ano em ano, podendo agora apresen-
tar vários talentos menos conhecidos da 
África, como também alguns artistas lo-
cais, das Antilhas, da América Latina.
Incentivando os ritmos tradicionais e 

modernos, o Festival soube conservar 
este carimbo autêntico, este espírito de 
grande família e festa mágica e, sobretu-
do, esta paixão pela música, que lhe va-
lem cada Verão grandes louvores de um 
público fiel e sempre crescente. Todos os 
Verões, 11 dias de apresentações artísti-
cas perfumadas…
Através dos anos, o Festival teve a hon-

ra de ver passar artistas de renome inter-
nacional, dos quais, Youssou Dour (Se-
negal), Alfa Blondy (Costa de Marfim), 
os Bailados Africanos (Guiné), etc, que 
apoiaram orgulhosamente o festival du-
rante as seis últimas edições.

Este ano, tivemos a oportunidade de en-
contrar Boucar Diouf, que apadrinhou o 
festival. Um homem cheio de talento, ele 
é um dos apresentadores do programa te-
levisivo “Des kiwi et des hommes”. Em 
Junho, apresentaram um lindo programa, 
muito interessante, sobre a gastronomia 
portuguesa, com a participação de Helena 
Loureiro, do Restaurante Le PortusCalle. 
Boucar Diouf é biologista e fez um mes-

trado em oceanografia, mas afinal, ficou 
como comediante na comunidade quebe-
quense. Quando o FINA aproximou-o, 
entusiasmou-se porque adora as varieda-
des dos ritmos do mundo e não tem ou-
tro festival como este, tão colado às suas 
raízes. A última mensagem de Boucar: 
convidar-vos todos para ver e ouvir, nem 

que seja um só espectáculo… Vão adorar 
este género de música.
Segunda-feira, 16 de Julho, Gabriela 

Mendes fez vibrar o festival com a sua 
voz. Ela pertence à nova onda cabo-ver-
diana, mas mantém-se próxima da tradi-
ção. Com a sua voz grave, ela retoma o 
património da morna, esse ´blues´ torna-
do universal por Cesária Évora, sem dis-
farces pop. 

Gabriela Mendes nasceu no Mindelo, a 
cidade de Cesária, na ilha de São Vicente. 
A jovem cantora começou por ser solis-
ta no coral da Salesiana, escola de onde 
saíram vários nomes sonantes da música 
de Cabo Verde, como Tito Paris, Paulino 
Vieira e Bau, e aos 17 anos partiu com 
um namorado para a Suécia, a primeira 
etapa de uma ausência de dois anos que a 
levaria depois à Costa Rica e aos Estados 
Unidos.
De regresso a Cabo Verde, arranjou um 

emprego de secretária no Mindelo mas 
acaba por partir para a ilha do Fogo, onde 
um músico lhe elogia a “bela voz” e onde 
vê e ouve pela primeira vez em palco Ce-
sária Évora. O passo seguinte, nos anos 
90, levou-a aos bares, clubes e hotéis do 
arquipélago, onde acabou por se tornar 
conhecida como “uma cantora espontâ-
nea e ligada à tradição”, antes de se apre-
sentar em festivais locais e na Europa. 
Finalmente, falemos um pouco da esco-

la de dança Estação da Luz. Sexta-feira, 
13 de Julho, foi o evento que marcou a 
presença desta escola no Festival Inter-
nacional das Noites da África, com o 
tema CABULA. Pela primeira vez no 

festival, marcaram a sua vinda, em gran-
de, no Kola Note. Foi uma noite mágica 
de estilo Bantou e de samba brasileira. 
Parabéns ao Festival Internacional das 

Noites da África, que apresenta sempre 
um programa interessante para os apre-
ciadores dos ritmos do mundo, com um 
pequenos toque luso.

Boucar Diouf

Foto: Edgar Silveira
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BREVES Ricardo Quaresma
perto do Real Madrid
O extremo Ricardo Quaresma é 

dado como o próximo futebolis-
ta do FC Porto a rumar para o Real 
Madrid, depois de Pepe, num negócio 
que coloca o brasileiro Júlio Baptista 
no Dragão, noticiou o sítio do jornal 
espanhol AS.
Ricardo Quaresma, que tem sido se-

guido de forma intensa pelo Atlético 
Madrid, formação que já fez várias abor-
dagens para contratar o jogador, poderá 
assim fugir para o “vizinho” e campeão 
espanhol Real Madrid.
O jogador portista é uma das prioridades 

do director desportivo madrileno Predrag 
Mijatovic, que já conta nas suas fileiras 
com os recém-ingressados Pepe - que 
protagonizou uma surpreendente transfe-
rência -, Metzelder e Saviola. 
O avançado Júlio Baptista é um dos jo-

gadores referenciados pelo FC Porto, que 
já terá mesmo abordado o Real no senti-
do de saber do seu valor, a rondar os 20 
milhões de euros, e da possibilidade de 

sair. 
Quaresma foi tema de conversa no de-

correr das negociações por Pepe, já que 
ambos são jogadores ligados ao empresá-
rio Jorge Mendes, e o ex-central portista 
fez referência à qualidade do extremo na 
sua apresentação. 
O treinador alemão Bernd Schuster deu 

já o seu aval positivo a Ricardo Quares-
ma, dada a necessidade do campeão es-
panhol reforçar a ala direita.
De acordo com Bernd Schuster, o perfil 

de Ricardo Quaresma, veloz e de drible 
rápido, encaixa na perfeição no que o 
Real Madrid procura, já que, depois da 
saída de David Beckham, só conta com 
Robinho e Reys.
Além do assumido interesse em Ricar-

do Quaresma, que a sair esvaziará ainda 
mais a equipa bicampeã nacional - depois 
de Pepe, Anderson, Hugo Almeida e Ri-
cardo Costa -, mas fortalecerá o cofre dos 
“dragões”, o Real assegurou ainda Dudek 
e Drenthe.

Um galáctico cor-de-rosa
O fim-de-semana que passou viu David Beckham 

ser apresentado como reforço dos LA Galaxy, que 
tanto o leitor como eu não fazemos a mais vaga ideia 
do que seja. Que apenas por causa de Beckham, como 
pretendido, o povo americano preste mais atenção a um 
desporto chamado futebol parece-me, para não dizer 
menos, ambição ridícula. Mas do que ninguém pode ter 

dúvidas é de que a ida de Beckham para essa colecti-
vidade californiana está a conseguir atrair as atenções 
dos europeus para o futebol na América. E que vemos 
nós, europeus, quando olhamos para o futebol da Amé-
rica? David Beckham. Alguém devia escrever um livro 
a sério sobre este jogador. Toda a gente reconhece que 
o seu lugar entre as estrelas do mundo do futebol não 
se deve às qualidades como futebolista, mas ninguém 
duvida que em profissionalismo e em parte interior do 
pé direito pouca gente lhe chega perto. Fica a pergunta: 
como é que um bom jogador consegue casar uma quase 
infinita arte para vender frivolidades ao colossal mer-
cado das revistas e jornais cor-de-rosa com a suficiente 
concentração competitiva para que as óbvias limitações 
futebolísticas não lhe prejudiquem o desempenho e a 
carreira?

Caneira partiu para 
Espanha... de vez

Está praticamente posta 
de parte a possibilidade 

de Marco Caneira regressar 
ao Sporting. O defesa partiu 
segunda-feira para Valência 
e foi sujeito a um batalhão 
de exames médicos, como 
confidenciou o empresário 
do jogador, Paulo Barbosa, 
ao jornal “Maisfutebol”.
O agente do atleta acres-

centou ainda que o defesa 
polivalente devia seguir com o restante plantel da equi-
pa espanhola para o estágio de pré-temporada, que terá 
lugar na Holanda a partir da próxima quinta. 
O treinador Quique Flores não abdica, em definitivo, 

da presença de Marco Caneira no plantel e o Sporting 
terá de se conformar com o adeus do internacional por-
tuguês. Nesta altura, ao que o “Maisfutebol” apurou, só 
mesmo uma tremenda reviravolta em todo o processo 
pode permitir a presença de Marco Caneira no grupo de 
trabalho de Paulo Bento para a época 2007/08.

A selecção do Brasil celebrou a revalidação do títu-
lo da Copa América, na Venezuela. Os canarinhos 

venceram no domingo à noite a Argentina, por 3-0, no 
estádio da cidade de Maracaibo. Júlio Baptista (3 m), 
Ayala (autogolo, 39 m) e Daniel Alves (68 m) marcaram 
os golos. Robinho (com a bandeira nos ombros) foi o 
melhor jogador e marcador da prova, com seis golos.

COPA AMÉRICA 

Brasileiros
revalidam título

MARIANO GONZÁLEZ 
NA INVICTA
O argentino Mariano González 
chegou ao Porto. Sabe-se 
que Mariano González fez os 
exames médicos essenciais, 
que irão anteceder a assina-
tura do contrato que ligará o 
esquerdino aos dragões por 
uma temporada. O médio ap-
enas deverá conhecer os no-
vos colegas de equipa hoje, 
altura em que o plantel azul e 
branco regressa da Holanda. 
Até lá, é provável que trabalhe 
a solo no Centro de Treinos 
do Olival. Os adeptos poderão 
vê-lo em acção na apresenta-
ção oficial do F.C. Porto con-
tra o Mónaco, a 21 de Julho.

Portugal entra a
perder no Euro sub-19
Portugal come-

çou da pior 
forma a participa-
ção no Campeo-
nato da Europa de 
sub-19, ao perder 
com a Grécia, por 
1-0. O jogo inau-
gurou o calendário 
do Grupo A, que 
também inclui a 
Espanha e a Áus-
tria. O encontro ficou marcado pelo constante equilíbrio 
entre Portugal e a Grécia, mas a equipa orientada pelo 
seleccionador Edgar Borges “escorregou” ao minuto 51 
perante um remate certeiro do grego Elin Dimoutsos. 
No estádio de Linz, os atletas alinharam debaixo de 

um calor sufocante (registaram-se 35 graus). Portugal 
até foi a primeira equipa a criar desequilíbrios, por in-
termédio de Fábio Paim, na esquerda. Mas acabou por 
ser a Grécia a construir a melhor oportunidade de golo, 
através de um remate de Pliatsikas, que o guarda-redes 
Ventura defendeu em grande estilo.
Depois de sofrer o único golo na partida, aos seis mi-

nutos da segunda parte, Portugal abriu o jogo, come-
çou a pressionar em todo o terreno e dispôs de algumas 
oportunidades para anular a desvantagem, mas mostrou 
pouco acerto na finalização. A Selecção Nacional volta 
a entrar em acção hoje, frente à Espanha. O jogo pode 
ser decisivo para Portugal, já que só os dois primeiros 
classificados de cada grupo passam à fase seguinte da 
prova.

LUGAR DE COUCEIRO 
ESTÁ POR UM FIO
A direcção da Federação 
Portuguesa de Futebol vai 
reunir-se até final do mês 
para analisar os relatóri-
os, já solicitados, de José 
Cavaco e José Couceiro 
sobre a participação da Se-
lecção Nacional de Sub-20 
no Mundial do Canadá.
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Pensar o Futebol em Portugal

O futebol nacional vive num mar de 
equívocos, tem ambições megaló-

manas e ao mesmo tempo é comedido e 
pequenino. O futebol português sofre de 
dupla personalidade, tanto é feliz e pu-
jante como é depressivo e envergonhado, 
demonstrando assim sinais inequívocos 
de psicose e posturas absolutamente neu-
róticas. Vive acima das suas possibilida-
des, mesmo tendo em conta que é um ne-
gócio de dimensões consideráveis, tendo 
em conta o global da nossa economia; é 
omnipresente na sociedade, move pai-

xões e indispensável a nossa incipiente 
comunicação social.
Mas o que é o Futebol em Portugal? 

Que valores envolve? Que presente tem, 
que futuro nos apresenta? Onde começa e 
acaba o futebol na nossa sociedade? Qual 
é o papel dos poderes locais e regionais e 
do próprio estado no futebol? E a econo-
mia? Quais são os interesses económicos 
que sustentam o futebol e recolhem divi-
dendos da sua existência?
Este conjunto de textos será a minha 

análise sobre o futebol português. Tenta-
rei aqui sinalizar as suas balizas, a sua real 
importância na sociedade e na economia, 
a sua dimensão como mercado e indús-
tria e a decorrente imagem que transporta 
para o estrangeiro. Antes de tudo convém 
apresentar dados para sustentar a minha 
opinião. Sendo assim começamos pelos 
resultados desportivos que o mais co-
mum dos adeptos pode entender: 
Portugal é Vice-Campeão da Europa, 4º 

Classificado do Campeonato do Mundo, 
assumindo assim um papel de charneira 

no futebol mundial de selecções. Parece 
mentira e nunca vi ninguém citar tal fac-
to, mas nas quatro últimas grandes com-
petições mundiais (Euro 2000, Mundial 
2002, Euro 2004 e Mundial 2006) Portu-
gal ficou por 3 vezes nos quatro lugares 
de honra. E se isso por si só já não fosse 
um feito importante; ganha maior impor-
tância se olharmos bem as outras selec-
ções europeias que podiam entrar nes-
sas 4 competições, porque obviamente 
Brasil e Argentina não contam para esta 
estatística porque não disputam o Cam-

peonato da Europa, 
e analisando esses 
números e classifica-
ções finais vemos o 
quê? No Euro 2000 
os semi-finalistas fo-
ram Portugal, Fran-
ça, Itália e Holanda; 
No mundial 2002 da 
Europa chegaram às 
meias-finais Alema-
nha e Turquia; Em 
2004, os quatro fo-
ram Portugal, Grécia, 
Holanda e República 
Checa. E por último, 
em 2006, temos Ale-
manha, França, Itália 
e Portugal.

Isto dá que Portugal em 4 competições 
chegou em 3 às Meias-Finais. A França, 
a Alemanha, a Itália e a Holanda chega-
ram 2 vezes às Meias-Finais, enquanto a 
Turquia, a Grécia e a República Checa 
chegaram a 1. 
Isto pode não querer dizer muito dado 

que Portugal não ganhou nada, e pode, e 
tem que significar que no início do século 
XXI Portugal é o país europeu com mais 
presenças no grupo restrito das 4 melho-
res equipas da Europa. E agora, é uma 
questão de pensar e ver se há em qual-
quer área da economia, do conhecimen-
to, da tecnologia, da investigação, da in-
dústria, do comércio, do entretenimento 
ou da cultura, alguma área onde Portugal 
esteja entre as 4 maiores da Europa com 
esta regularidade? 
A Portugal falta muita coisa e no fu-

tebol, mais do que noutras áreas somos 
privilegiados por um mar de circunstân-
cias e acontecimentos que nos permitem 
andar no topo, sem trabalharmos ou pla-
nificarmos isso.

João Pedro Silveira
Portugal despede-se 
do Canadá
A Selecção Nacional Sub-20 foi eli-

minada nos oitavos-de-final do 
Mundial da categoria ao perder com o 
Chile, por 1-0, em Edmonton no dia 11 
do corrente. O golo chileno foi apon-
tado por Vidal, no último minuto da 

primeira parte.
Os sul-americanos tiveram mais posse 

de bola na primeira parte e criaram al-
guns problemas à defesa portuguesa que 
conseguiu manter o nulo, também por via 
da magnífica exibição do guarda-redes 
Rui Patrício.
Em cima do apito para o intervalo, na 

marcação de um livre, a bola sobrevoou a 

área portuguesa e sofreu um ressalto que 
permitiu a Vidal finalizar com facilidade, 
dentro da pequena área.
No segundo tempo, já com Zezinando 

no lugar de Pelé, a equipa de José Cou-
ceiro assumiu o comando das operações 
e conseguiu criar algumas oportunidades 
de finalização mas a defesa chilena mos-
trou grande eficácia.
Quase no final da partida, Mano e Ze-

quinha foram expulsos por comporta-
mento incorrecto e o autor do único golo 
da partida, Vidal, também viu o cartão 
vermelho por demorar na reposição da 
bola em jogo.
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Torneio de voleibol de praia em Montreal
Já lá vão 3 anos que o jornal A Voz de 

Portugal está presente neste magnífico 
torneio de voleibol de praia, em Montre-
al, no estádio Uniprix. Este ano, tivemos 
a oportunidade de encontrar, pela primei-
ra vez, a equipa portuguesa, formada por 
Pedro Rosas e José Pedrosa. Esta equipa 
internacional de Portugal, sempre bem 
activa nestas competições, está a prepa-
rar para as competições olímpicas, espe-
rando marcar pontos importantes durante 
as próximas competições. 

A Voz de Portugal: Como é que pode 
chegar a estas competições?
Pedro Rosas: As competições são muito 
difíceis e nós não podemos parar um mi-
nuto. Sempre a treinar, descansando um 
pouquinho entre as competições. Para 
chegar a este nível, devemos ter uma aju-
da especial de um ou de vários patrocina-

dores, como a Dalkia”. 
A Voz de Portugal: O que é a Dalkia?
José Pedrosa: A Dalkia intervém em to-
dos os lugares onde a energia contribua 
para o conforto dos homens e para o me-
lhor desempenho dos equipamentos.
A Voz de Portugal: O governo ajuda-vos 
de qualquer forma para poder competir?
Pedro Rosas: O governo não ajuda em 
nada, mas temos uma pequena ajuda das 
nossas Câmara Municipais, as de Matosi-
nhos e de Maia.
A Voz de Portugal: O que pensam da co-
munidade portuguesa de Montreal?
Pedro Rosas: É a primeira vez em três 
anos que encontramos um jornal daqui e 
agradecemos a todos que nos ajudaram 
a visitar esta comunidade. Agradecemos 
Helena Loureiro, para o saboroso jantar 
que nos ofereceu no restaurante Portus 
Calle, e especialmente o fotógrafo Edgar 
Silveira e Sylvio Martins, que nos apre-
sentaram este jornal e a comunidade.

Foto: Edgar Silveira


