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pOnTUaliDaDe
é COnnOSCO

eFeMériDeS - 10 De OUTUBrO

BeBéS 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

Nasceu: 28 de Fevereiro de 2007
Mãe: Catarina Melo
Pai: Americo Vitulo

Daniela ViTUlO

FilarMóniCa pOrTUgUeSa De MOnTreal
Os cursos de música, dados pela Filarmónica Portuguesa de 
Montreal, terão início nos dias 7 e 9 de Novembro, das 19h 
às 21h. Para informações, 260 Rachel E., 514.982.0688

La Voix du Portugal - The Voice of Portugal

1801. O primeiro ministro de Espanha, Godoy é nomeado «Generalíssimo 
dos exércitos de mar e terra», por Carlos IV. 
1813. Nascimento do compositor de ópera italiano Giuseppe Verdi (1813-
1901), em Le Roncole. As suas óperas mais famosas são: Rigoletto, La 
Traviata e Aida. 
1886. O Smoking é usado pela primeira vez, no Tuxedo Park Country 
Club, de Nova Iorque. 
1954. Ho Chi Minh entrou em Hanoi depois do abandono da cidade pelo 
exército francês.

Uma ideia fixa parece sempre uma grande ideia, não 
por ser grande, mas porque enche todo o cérebro.

(J. Benavente)

CaSa DOS açOreS DO QUeBeQUe
Informamos a todos que nos dias 17, 18, 19 e 20 de Outubro 
de 2007, pelas 19H30, organizamos a III Semana Cultural 
subordinada ao Tema: “O Homem e o Mar” encerrando a 
semana cultural com as celebrações do 29º aniversário.
Para informações: 514 388-4129 ou 514 984-9613.

iV COnViViO CirCUlO DOS aMigOS
De raBO De peixe DO QUeBeQUe
O quarto convivio dos Amigos de Rabo de Peixe do Que-
beque vai realiza-se no sábado 13 de Outubro de 2007 pe-
las 19h30, no Renaissance Centre des congrès et banquet 
situado no 7550 Boul. Henri Bourassa E. em Montreal. Para 
informações: 450 975-7837.

De sinos e de sinais dos tempos
António Vallacorba
avallacorba@avozdeportugal.com

-Os sinos da nossa igreja (Santa Cruz), já não tocam. 
Custaram mais de 200 mil dólares, e agora servem para 
abrigo das pombas! -, confessou-nos um amigo duran-
te as festividades de Nossa Senhora dos Milagres, em 
Hochelaga.
E, no seu desalento, lá foi adiantando, entre outros por-

menores, da existência de uma ordem do tribunal limi-
tando apenas o uso dos sinos em missas das 10h00 e/ou 
nas em que se registam baptizados– o que acontece aos 
domingos somente – e durante exéquias funerais.
Ficámos estupefactos!
Questões de acomodamentos razoáveis? Queixas dos 

vizinhos? Mas somos católicos também!
Pensando bem sobre o assunto, realmente temos no-

tado, nesse aspecto, certo “silêncio” sempre que nos 
deslocamos ao bairro português. Todavia, e como onde 
há fumo, há fogo, procurámos auscultar outras pessoas 
que vivem mais próximas daquele templo e/ou que o 
frequentam amiúde. Mas, curiosamente, não sabiam ao 
certo...
Entretanto, e como não temos “olhos” que vêem pe-

los ouvidos dos outros, decidimos por bem falar com 
a pessoa mais indicada, o padre José Maria Cardoso, 
responsável da Missão Portuguesa Santa Cruz.
Alegando desconhecer a situação (essa ordem do tribu-

nal), disse-nos o padre Cardoso que os sinos tocam, mas 
que havia “um entendimento”.
Pressupomos, pois, desta resposta um pouco evasiva, 

que os ditos sinos só se fazem sentir em horas “conve-

nientes” para a vizinhança.
Como os sinos não tocam para as missas semanais das 

08h30, trindades e das 18h30 por causa do “barulho”, 
conclui-se que eles só têm ocasião para “desenferrujar-
se” quando morre alguém. 
E, valha-nos Deus que há este “arranjo” dessas exé-

quias se realizarem a partir das 10h00. Caso contrário, 
nem isso!
Por tudo o que anda a acontecer ultimamente e da 

mobilização de muita da nossa gente para outras áreas 
citadinas e mesmo para outras cidades, aliás, tal como 
sucedera previamente com os judeus e gregos, estamos 
cada vez mais convictos que a construção da igreja onde 
presentemente se encontra, assume-se agora de mal cal-
culada. Outrossim, é desolador constatar quão apáticos 
se mostram os nossos compatriotas ante os problemas 
que afectam ou porventura possam afectar a comuni-
dade. Pelos vistos, somos uma comunidade onde tudo 
corre às mil maravilhas.
Semana após semana, abrem-se as páginas dos jornais 

comunitários sem que, contrariamente ao que sucede 
com os jornais The Gazette, La Presse, Journal de Mon-
treal, etc., haja uma única carta de um leitor a desmas-
carar uma situação, a fazer uma crítica – mesmo acerca 
dos próprios jornais – e/ou para oferecer uma sugestão 
sobre o que quer que seja.
Nadinha. 
Que comunidade exemplar!
Mas quem muito se abaixa...

grUpO COral SanTa CrUz
O Grupo Coral de Santa Cruz organiza um Jantar comemo-
rativo do seu 25º aniversário no dia 13 de Outubro pelas 
19h30 na Missão Santa Cruz. Para mais informações con-
tacte 514 844-1011.
FilarMóniCa pOrTUgUeSa De MOnTreal
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza um jantar 
comemorativo do seu 35º aniversário no dia 3 de Novembro 
pelas 19h00. Abrilhantado pelo conjunto Piri-piri, na Missão 
Santa Cruz situada no 60 rua Rachel O. Para mais informa-
ções contacte 514 465-3230.
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Augusto Machado 
amachado@avozdeportugal.com

Movimentos contra o centralismo ganham força face 
ao poder centralizado em Lisboa.  Os regionalistas 

sentem agora mais apoio desde a eleição do novo líder do 
PSD, Luís Filipe Menezes, um nortenho e defensor da re-
gionalização. 
As mudanças impostas pelo Governo nos últimos meses, 

como o encerramento de escolas, urgências e maternidades 
onde, neste último caso, cada vez nascem mais bebés nas 
ambulâncias a caminho de maternidades distantes. Estas 
e outras medidas impopulares vieram acentuar a revolta 
contra o poder centralizado. 
Sejam pelas medidas que levam ao encerramento genera-

lizado de serviços no Interior e no Norte do país ou pelas 
decisões tomadas dentro de gabinetes fechados dos minis-
tros, no Terreiro do Paço, este Governo já é considerado, 
quer à esquerda quer à direita, como o mais centralista dos 
últimos anos. Razão suficiente para alimentar a onda pró-
regionalização. Esta tendência generalizada, tanto entre 
autarcas do PSD como do PS, que acusam o Estado de es-
tar cada vez mais “centralista” em relação ao país de 1998, 
ano em que a regionalização foi rejeitada em referendo, 
hoje um elevado número de autarcas considera que o sen-
timento das pessoas em relação à regionalização mudou e 
é mais favorável porque constatam que há “grandes dese-
quilíbrios e assimetrias no país”.
Desde o último referendo, segundo as estatísticas, não 

tem havido passos em frente na descentralização da gestão 
do Estado. “Existem apenas órgãos desconcentrados que 
são governados pelo telefone”, explica o ex-líder histó-
rico do PS-Algarve, Luís Filipe Madeira. As críticas vão 
de Norte a Sul. Há a ideia de que “todos os regimes”, no 
passado, alimentaram o centralismo e que “o poder da ca-
pital mantém-se invulnerável”. O socialista Carlos Lages, 
ex-deputado do PS, diz ser urgente a regionalização como 

forma de estimular o crescimento económico das regiões.
Ao contrário do que sucedeu em 1998, existe hoje um 

maior consenso político sobre a divisão administrativa do 
território nacional em cinco regiões-plano e os regiona-
listas ganharam, nos últimos dias, um novo aliado: Luís 
Filipe Menezes - o recém eleito líder do PSD que defende 
uma revisão constitucional que possibilite a criação de uma 
região-piloto para demonstrar às pessoas as virtudes de 
uma região administrativa. Outros aplaudem e defendem 
a ideia dizendo: “as pessoas são facilmente intimidadas e 
uma eventual região-piloto facilitaria o consenso. As pes-
soas têm medo de dar o salto no escuro, uma região-piloto 
poderia atenuar esse receio - os cidadãos têm dificuldade 
em perceber as vantagens da regionalização”.Entretanto, 
o secretário de Estado da Administração Local, fez saber 
que o Governo não irá acelerar a proposta para a refor-
ma do território e que a regionalização só será colocada na 
próxima legislatura desejando um consenso mais alargado 
possível. Porém, os que são contra a divisão do território 
em cinco regiões alegam: “não é a regionalização, por si 
só, que vai resolver todos os problemas do País. Alto

A onda pró-regionalizaçãoPEDOFILIA: Interpol faz apelo 
público para deter suspeito
Pela primeira vez a Interpol lançou um apelo público 

para que todas as pessoas ajudem as autoridades a 
localizar e a deter um homem que é suspeito de pedo-
filia em diversos países. A fotografia do suspeito está 
disponível na página da Internet da Interpol.

50 médicos formados
pela Universidade do Minho
Há 50 novos médicos que acabam de ser formados 

na escola de Ciências da Saúde da Universidade do 
Minho, em Braga. Estes novos doutores fazem parte da 
primeira fornada, que começou o curso em 2001, numa 
escola que é já uma referência com uma taxa de sucesso 
escolar na ordem dos 98 por cento.

Santana assegura que não é 
candidato a líder parlamentar
Pedro Santana Lopes garantiu que não é candidato à 

liderança da bancada parlamentar do PSD, mas não 
pôs de lado essa hipótese. Num debate na TSF, o ex-pri-
meiro-ministro voltou ainda a desafiar algumas figuras 
do PSD a irem ao congresso do partido.

PSD madeirense rejeita
acusações contra fundação
O PSD Madeira negou as acusações dos socialistas 

locais contra a fundação social-democrata na re-
gião. O secretário-geral adjunto do partido frisou que o 
património da fundação é pequeno e que ninguém ques-
tionou de onde vieram os 600 milhões de euros para a 
compra da nova sede do PS local.

NOBEL
Dois investigadores norte-americanos e um britânico 

venceram o Prémio Nobel da Medicina por causa 
dos seus trabalhos relacionados com as células estami-
nais. Os norte-americanos Mário Capecchi e Oliver Smi-
thies e o britânico Martin Evans foram os galardoados.
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COOrDenaDO pOr MigUel Félix

Infra-estruturas renovadas
O Governo do Quebeque e a Cidade de Montreal dão-se a mão para dar uma se-

gunda vida às infra-estruturas da metrópole. Os ministros Michelle Courches-
ne (Educação, Lazer e Desporto) e Raymond Bachand (responsável pela Região de 
Montreal) anunciaram um investimento de 14,2 milhões de dólares. O governo do 
Quebeque e a Cidade de Montreal assumirão cada um a metade do investimento. As 
infra-estruturas que beneficiarão das novas somas foram construídas, para a maior 
parte, para os Jogos Olímpicos de 1976. O Complexo desportivo Claude-Robillard, a 
pista de atletismo Étienne-Desmarteau, a bacia olímpica e o Centro Pierre-Charbon-
neau são visados.

Aumento da taxa aeroportuária
Aeroportos de Montreal (ADM) anunciou um aumento de 33,3% sobra a “taxa” 

que os passageiros, em partida de Montréal-Trudeau, pagam para as despesas de 
melhorias aeroportuárias (FAA). A partir do dia 4 de Janeiro de 2008, as FAA pas-
sarão de 15 a 20 $. As taxas de venda serão, além disso, aplicáveis. De acordo com 
ADM, é a primeira vez que as FAA aumentam de maneira significativa desde o 15 de 
Julho de 2001. A taxa tinha então escalado de 10$ para 15 $. Para explicar a necessi-
dade de aumentar as FAA, o presidente-director geral, James C. Cherry, invocou um 
crescimento considerável da dívida de ADM devido a investimentos maciços.

STM: Orçamento
menos catastrófico que previsto
A Sociedade de Transporte de Montreal (STM) termina neste momento a preparação 

do seu orçamento. A falta a ganhar para 2007 será finalmente de 15 milhões de dó-
lares, ou sejam 7 milhões menos que previstos. O presidente da STM, Claude Trudel, 
não está actualmente em condições de dizer se os utentes deverão desembolsar mais para 
comprar as suas cartas ou bilhetes de metro e de autocarros em Janeiro de 2008. O Sr. 
Trudel indicou que será necessário esperar mais um mês e meio para que uma decisão 
seja tomada. De acordo com ele, a situação financeira da STM continua a ser difícil e o 
governo do Quebeque deveria contribuir mais. “Somos obrigados a gastar para restaurar 
e renovar as nossas estações. Temos para mais de dez mil milhões de dólares em renova-
ções para os próximos anos, o que é enorme. Vai ser necessário encontrar um meio para 
regular o quadro financeiro da STM”, explica o Sr. Trudel. A STM deve também fazer 
face presentemente aos pedidos financeiros dos seus empregados. Claude Trudel guarda 
a esperança de concluir acordos com os empregados de manutenção e os motoristas de 
autocarros, afim de evitar que greves venham perturbar o transporte em comum.

Pacifistas vêem-se
recusar a entrada no Canadá
Duas pacifistas americanas que foram paradas à fronteira canadiana consideram 

que Otava cria um precedente “perigoso”, recusando a entrada no Canadá a Ame-
ricanos condenados por delitos menores. As militantes, cujos nomes estão inscritos no 
“National Crime Information Center” do FBI, indicaram ter sido detidas durante duas 
horas no posto fronteiriço de Niagara Falls, em Ontário, antes de verem-se recusar 
a entrada no Canadá. Em conferência de imprensa em frente à embaixada canadiana 
em Washington, Ann Wright, uma militar na reforma, apoiou que o FBI nunca devia 
ter inscrito o seu nome na lista, nem o da sua colega, Medea Benjamin. Acrescentou 
que o Canadá não deveria fazer um trabalho de intimidação para a administração do 
presidente Bush. As duas mulheres, que co-fundaram o grupo de mulheres pacifistas 
Code Pink, encontraram seguidamente um responsável da imigração na embaixada, 
que lhes disse que deveriam pedir um visto temporário se querem entrar no país. De 
acordo com elas, o Canadá seria o único país a se servir da base de dados do FBI 
para decidir de que tem o direito de entrar sobre o seu território. Um responsável da 
embaixada assegurou que o Canadá impede os Americanos condenados por crimes 
de entrar no país já há vários anos. Citou o caso de motoristas que foram condenados 
para condução em estado de ebriedade que ficaram surpreendidos quando se viram 
proibir a entrada no Canadá. A Sra. Benjamin diz ter sido condenada a uma multa de 
50$ para intrusão ilegal sobre uma propriedade, quando queria entregar uma petição 
contra a guerra à missão americana na O.N.U.

De Lisboa a Montreal,
uma bandeira celebrada!
Durante os festejos oficiais na Câma-

ra municipal de Lisboa, onde o 19º 
Presidente da República, Prof. Cavaco 
Silva, içou a bandeira nacional, a Asso-
ciação dos Ex-combatentes do Québec 

também celebrava a implantação da Re-
pública Portuguesa, nesse 5 de Outubro. 
Com a colaboração do Banco Santander 
Totta e do restaurante Chez le Portugais, 
a exposição relatou a história dos actores 
e dos momentos fortes que conduziriam 

ao canto de “A Portuguesa”, nesse 5 de 
Outubro de 1910, em Lisboa. 
Nesse dia de festa em Portugal, onde a 

maior parte dos partidos políticos celebra 
uma página importante da nossa história, 
a abertura da exposição sobre o 5 de Ou-
tubro, no restaurante Chez le Portugais, 
foi lançada perante de uma sala cheia. 
Essa exposição não só foi um momento 
para celebrar uma data histórica de Portu-

gal, mas foi sobretudo um momento para 
saudar os valores da nação portuguesa. O 
nosso glorioso hino conheceu o seu mo-
mento forte e de glória nessa revolução. 
Esperamos impaciêntes a próxima ex-

posição da Associação dos Ex-comba-
tentes do Québec, que nos relatará, com 
certeza, mais um momento forte na nossa 
história.
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nOS 22 anOS DO SpOrT MOnTreal e BenFiCa

Quão Bem(lhe)fica a efeméride!
António Vallacorba
avallacorba@avozdeportugal.com

Fernando Machado, da Casa 
Romados, foi distinguido no 

sábado transacto como o comer-
ciante do ano, durante a festa 
comemorativa da passagem do 
22º aniversário do Sport Mon-
treal e Benfica (SMB).
Em outras distinções, merece-

ram reconhecimento Rui Manata, por ter sido, segundo 
declarou Carlos Fernandes, “o director que mais se des-
tacou ao longo do ano”,  e Manuel Constantino, delega-
do do “glorioso” para as Casas do Benfica dos Estados 
Unidos e Canadá e que se deslocou de Newark, EUA, 
para assistir a este evento.
Os três cavalheiros foram agraciados com placas alusi-

vas ao momento pelo Carlos Fernandes e Luis Pereira, 
respectivamente presidente e vice-presidente da colecti-
vidade aniversariante.
Ambos dirigiram palavras de saudação e de apreço pela 

passagem desta efeméride, e o Carlos fez questão ainda 
de agradecer aos comerciantes em geral e aos orgãos 
de informação A Voz de Portugal, Jornal do Emigrante, 
Rádio Centre-Ville e Rádio Clube Montreal, por todos 
os apoios e a prestimosa colaboração concedidos. 
“Ser benfiquista é ter na alma a chama imensa”...
Assim principiou José Gil a sua actuação e a dar o mote 

ao sentimento de alegria e de orgulho pelas tradições 
“encarnadas” dos convivas, do Sport Lisboa e Benfica 
(SLB) e desta sua filial de Montreal, a 25ª.
Distinguiu-se ainda com as canções “Sole Mio”, “Gui-

tarra, “Toca Baixinho”, etc. Apesar de tudo, nem sem-
pre a sua voz de tenor se fez ouvir com a atenção que 

merecia.
A grande família benfiquista iria festejar à grande, numa 

noite assaz promissora em todos os seus aspectos, desde 
o óptimo jantar cujo prato principal foi à base do “fiel 
amigo” à benfica, ali todo 
rosadinho e em mui genero-
sas porções, até ao próprio 
entretenimento, com bastas 
razões para cantar e dançar, 
ao ritmo... do “Rythmo” (ex-
Skyqueen), que várias vezes 
interpretou a canção “Ser 
Benfiquista”..
Destaque, ainda, para a 

exibição do Grupo Folcló-
rico Português de Montreal,          
pleno de juventude, vivaci-
dade e cor e emprestando à 
noite festiva o enobrecimen-
to que tanto merecia.
O bolo do aniversário, com 

as cores clubistas e confec-
cionado pela Casa Romados, 
constituiu depois a sobremesa ideal.
Previamente, e como referimos, Manuel Constantino 

dignou-se estar aqui presente, a caminho dos Açores. 
Afora ter lido uma mensagem do presidente do SLB, 

fez das suas palavras um apelo à solidariedade e ao amor 
benfiquistas, considerando o Benfica o maior clube do 
mundo em número de sócios. E, falando em termos ge-
rais das Casas do Benfica, elogiou sobremaneira o SMB 
e as suas instalações, dizendo que “esta é a maior fi-

lial”.
Mais informou que as Casas do Benfica vão estar reu-

nidas em congresso em Angra do Heroísmo, Terceira, 
nos dias 11, 12 e 13 do corrente. 
Entretanto, é justo recordar que o SBM foi fundado em 

26 de Setembro de 1985, por António Costa, Manuel 
Barreira, Manuel Martins, João Sim-Sim e José Pires. 
Com sede própria e instalações funcionais, promove os 
ideais dos seus fundadores e da presente direcção em 
prol do Desporto, fraternidade e amor clubista.

Com almoços aos sábados, aqui podem ser vistos todos 
os jogos difundidos para a América do Norte, e, numa 
acção que muito prestigia o clube, dá acolhimento a três 
grupos folclóricos.  
Presentemente, é dirigido por, entre outros, Carlos Fer-

nandes, presidente; Luis Pereira, vice-presidente; Joa-
quim Manata, tesoureiro, e José Santos, secretário.
Felicitamos o SMB pela passagem desta feliz efeméride, 

com votos de longa vida e de contínua prosperidade.
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Fim da mobilidade afecta 19 professores
e provocará eventual encerramento de classes

O fim da mobilidade poderá provocar um eventual 
regresso a Portugal de duas dezenas de professores 

de português no Canadá e o encerramento de classes, 
caso os docentes não peçam uma licença sem venci-
mento, regime actualmente em vigor. Do total de 156 
professores que ministram ensino em língua portuguesa 
no Canadá, reconhecidos pelo Ministério da Educação, 
apenas 19 têm vínculo e estão integrados no regime de 
mobilidade, o qual lhes permite estarem deslocados a 
trabalhar em escolas canadianas.
São esses 19 docentes que, ao não verem autorizado o 

seu destacamento em serviço para o novo ano lectivo, 
ficaram em situação de terem de regressar a Portugal e 
às suas escolhas originárias onde são efectivos, se não 
pedirem uma licença sem vencimento, que é dada auto-

maticamente e com um prazo de três anos.
Na quinta-feira, o secretário de Estado da Educação, 

Jorge Pedreira, disse aos jornalistas que o novo regime 
do ensino do português no estrangeiro mudou e a figura 
de mobilidade também foi alterada com o estatuto da 
carreira docente.
Por isso o estatuto de destacamento ou de mobilidade 

“não podia manter-se” e seria “ilegal” à luz do novo es-
tatuto da carreira docente, adiantou o secretário de Esta-
do. Com este novo regime, os professores dos quadros 
do Ministério da Educação que pretendam leccionar no 
estrangeiro têm que pedir uma licença sem vencimen-
to, que lhes permite manter “todas as regalias”, como a 
contagem do tempo de serviço e antiguidade, salientou. 

De acordo com o secretário de Estado, são 49 profes-
sores que se encontram no estrangeiro com o regime 
de mobilidade ou destacamento. Os 19 docentes no Ca-
nadá, a maioria dos quais há mais de 30 anos no país, 
começaram a ser informados nos últimos dias da recusa 
de destacamento pela responsável da coordenação do 
ensino português no Canadá. A notícia foi recebida com 
“choque” pelos visados e pelas direcções das escolas 
portuguesas, tanto mais que o novo ano lectivo se ini-
ciou há mais de um mês. As perspectivas de regresso de 
professores a Portugal põe em risco o funcionamento 
das escolas e, em vários casos, abre caminho ao fim de 
classes e fecho dos próprios estabelecimentos.
Um dos estabelecimentos que ficaria em dificuldades 

é a Escola Secundária Lusitana, em Montreal, a qual 

será forçada a fechar as classes do 10º e 11º anos de 
escolaridade se os seus professores - que não viram 
autorizado o seu destacamento - decidirem regressar a 
Portugal, referiu fonte próxima da direcção. Uma pro-
fessora em Toronto disse à Lusa que a coordenadora 
pedagógica no Canadá entregou-lhe a requisição com a 
recusa do destacamento na quarta-feira e pediu-lhe para 
contactar a escola em Portugal. Outra docente, Zulmira 
Barros, professora da Escola Santa Cruz em Montreal, 
frisou à Lusa ter recebido a comunicação com “grande 
surpresa”, adiantando que os seis professores que estão 
naquela situação em Montreal ficaram aflitos à procura 
da“melhor solução possível”.
Entretanto, o recurso a uma licença sem vencimento 

como solução imediata foi uma das indicações recebida 
informalmente pelos professores. “É uma via temporá-
ria que apenas adiará a verdadeira resolução do proble-
ma”, queixa-se um dos professores.
“O Governo português não tem quaisquer despesas 

com os professores aqui no Canadá, visto sermos pa-
gos pelas nossas escolas. A única vantagem que temos 
no nosso vínculo a Portugal é a contagem do tempo de 
serviço, sobretudo para efeitos de reforma”, explicou 
ainda. No Canadá, há 37 escolas comunitárias portu-
guesas localizadas em várias regiões, onde se estima 
em cerca de cinco mil os alunos a frequentarem aulas 
em português. Além das escolas comunitárias, o ensino 
oficial canadiano integra a disciplina de língua Portu-
guesa quer em escolas geridas por direcções escolares 
católicas e públicas. Calcula-se que existam mais de três 
mil alunos a estudarem o Português no sistema oficial 
canadiano.

Elisa Fonseca
Lusa

Maria Nina de Carvalho

Segunda-feira foi o dia de Acção de Graças.  Eu bem 
queria sentir a gratidão de outrora mas como, se 

estou triste e só na melancolia do meu dia-a-dia, lemb-
rando o passado tão recente, esses tempos felizes que 
vivi e que agora só existem na minha memória!... Como 
reencontrar o equilibrio e a serenidade? Como funcionar 
de uma maneira sã e normal? Como sofrer menos, sem 
esquecer?
Arrumei a casa e depois fui cuidar do jardim. Apanhei 

as últimas maçãs que havia no chão e nas árvores. Vin-
dimei as uvas morangas escondidas entre as  parras da 
latada. Colhi alguns tomates e um molho de cidreira. 
Apanhei um braçado de couves e um ramo de flores. 
Subitamente, sem saber como nem porquê, invadiu-me 
um sentimento de paz,quase de bem-estar!!! É que eu 
não percebo nada de agricultura e por isso  não  es-
perava  nada daquelas plantinhas raquíticas  nem do 
punhado de feijões que  enterrei assimétricamente na 
Primavera já tardia ... A natureza-mãe recompensou-me 
com generosidade!!!
Meti o tradicional perú no forno e como o “gandhi” 

ladrava e arranhava a porta para  sair, peguei no saco 
de plástico e na correia e fui dar um passeio com ele.
Pelo caminho fora, ia meditando... Procurei encontrar o 

que me falta, naquilo que tenho... no que a vida me ofer-
ece, reconhecendo os elementos positivos em vez de 
pensar só nas ausências e renúncias, concentrando-me 
no que me parece essencial e tentar não me perder em 
futilidades... E algo mudou! Nesta mesma rua  que eu 
achava tão triste, voltei a ouvir o chilrear dos passarin-
hos e a ver o horizonte colorido!!! De repente, encontrei 
mil razões para dar Graças! Agradecer pelo imenso arco 
que formavam as árvores rubras, alaranjadas,verdes 
castanhas e amarelas e pelo tapete de folhas douradas, 
estendido a nossa passagem... Pelo Bom-dia dos viz-
inhos  que se preparavam para o Inverno instalando os 
abrigos dos carros, protegendo as plantas, empilhando 
lenha... Pelo sol, pelo azul do rio que se confundia com o 
azul do céu... Pelo bando de patos bravos que emigrava  
para o sul, em busca de melhor qualidade de vida...
O contacto com a natureza mudou o meu estado de 

espirito e ajudou-me a combater a angústia e o desgos-
to. Para mim, é como um raio de sol que filtra, mesmo 
temporáriamente, através das nuvens, tudo o que me 
aflige.E de repente rezei:
“Seigneur, donne-moi la serenité d’accepter les choses 

que je ne puis changer, le courage de changer les choses 
que je peux et la sagesse d’en connaitre la différence”.
Que eu também  veja na solidão da noite o anúncio da 

bela aurora,  no frio do Inverno, um prelúdio de Primav-
era, que o desespero traga a esperança e que na morte, 
Senhor ,eu também  veja a Vida. 
Lembrei-me do salmo 23, o cântico de David. Senti que 

o estava a viver pessoalmente!:    
 Neste parque repousante, nestas águas calmas do rio, 

iluminais, guiais o meu caminho e restaurais a minha 
alma”. O Senhor é meu pastor, nada me faltará”.
Quero dizer-te Obrigada  por todas as bençãos, pelas 

rosas e pelos espinhos, pelas esperanças, pelo riso e 
pelas lágrimas, pelas grandes alegrias, pelos momentos 
de ternura e pelo Amor que vivi, pelos frutos desse amor 
profundo, pela familia e amigo(as) que tenho,pela can-
dura das crianças, pelo pão de cada dia, pela tua pala-
vra, pela tua presença, pela música , pela poesia e pela 
vontade que tenho em aprender a cultivar a gratidão em 
todas as circunstâncias do quotidiano.

Acção de Graças

Obrigado meu Deus p`la natureza,
Pelos rios que correm sem parar,
P`las montanhas a apontar para o 

céu,
Pelas plantas, p`las flores, p`la 

beleza
Dos rios, vales, praias e do mar,

P`la vida de cada ser que nasceu…

Obrigado p`lo Sol que nos aquece,
Pelo dia, pela noite, p`la Lua

E pelas longínquas constelações…
Por cada dia novo que alvorece,
P`la vida no mundo que continua

Em perfeitas, contínuas mutações… 

Obrigado p`la chuva, pelo vento,
P`lo calor, pela neve, pelo frio,
E pelo cristal dos pólos, glacial,

P`los milhões de estrelas do 
firmamento,

Pelas nuvens flutuando em desvario
E pela cor de uma aurora boreal… 

Obrigado p`la voz dos passarinhos,
Autênticas orquestras na Primavera,
P`la vida das florestas, sussurante,

Pelas flores silvestres dos caminhos,

P`lo pôr do Sol no mar, uma 
quimera,

P`la vida renovada a cada 
instante…

Obrigado p`lo Inverno a trovejar,
Primavera florida e verdejante ,
Pelos trigais dourados no Verão,

Pelas tardes de Outono a vindimar,
Pelo ciclo da vida ser constante

E também por cada nova 
estação…

Obrigado p`lo lar onde nasci, 
P`la saúde, p`lo pão de cada dia,
Por sonhar, por aprender a sorrir,

P`lo bucolismo da aldeia onde 
cresci,

P’las horas de prazer e de alegria,
E por ter um tecto para dormir…

Obrigado por ter a quem amar,
Por ter fé, ter famíla e esperança,
Pelos filhos, trabalho, orientação,
Por ter alguém p`ra poder partilhar

O caminho que trilho com 
confiança…

Meu Deus, aceita esta minha 
Oração…

Oração
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Tragédias e naufrágios…
Natércia Rodrigues
jornal@avozdeportugal.com

Sábado, dia 6 de Outubro, homenageou-se no subsolo 
da Igreja Santa Cruz em Montreal, os homens que 

faleceram no mar da Caloura, Água de Pau. Assim como 
Armanda perdeu seu pai no mar, também muitas outras 
pessoas perderam alguns familiares.

Em 1982, Armanda foi à sua terra natal e, sentindo 
a falta do pai e a de outros pescadores, pensou fazer 
algo. Somente agora lhe foi possível avançar com 
o projecto que tinha em mente, e eis aqui o primeiro 
passo para angariação de fundos para um “Monumento” 
em veneração a todos os falecidos no porto piscatório 
da Caloura, Vila de Agua de Pau. Este é o terceiro 
porto mais relevante da ilha de S. Miguel, Açores, e o 

monumento será erigido nos fins de Agosto de 2008.  
Todos aqueles que ao se ausentarem de suas casas para 

irem à pesca ou a algum desporto náutico, pensaram que 
iam mas que voltariam. Infelizmente, assim não foi. O 
mar é assim, tanto nos pode proporcionar bons tempos 
de lazer como pode ser traiçoeiro.
Armanda Garcia com sua família, a família de Eddy 

Sousa, Armando Loureiro e toda uma equipa de 

colaboradores ofereceram-nos um serão de qualidade.
Dois vídeos documentários foram apresentados e 

seguiu-se o jantar chefiado por José de Freitas. O 
salão estava cheio e o ambiente era mesmo de festa. 

As formalidades, por sua vez, aconteceram, com a 
apresentação de alguns dignitários que marcaram 
presença para dar o seu apoio e congratular Armanda. 
Roberto Medeiros, Vice-Presidente da Câmara da 
Lagoa, ligado à cultura, à promoção do Concelho e 
apoio às comunidades na América do Norte, agradeceu 
a todos os que se implicaram neste projecto, apresentou 
uma lembrança trazida da Câmara da Lagoa em 
sinal de solidariedade com o projecto e entregou-o à 
Armanda. De seguida, apresentou os convidados que se 
encontravam presentes: Sylvie Surprenant, Presidente 
da Câmara da Vila de Ste-Thérèse (vila irmã da Lagoa); 
Eleni Fotokakis, Conselheira no Plateau Mont-Royal; 
Manuela Franco, natural de Água de Pau e funcionária 
na Câmara de Montreal e Joseph Paventi, Presidente da 
JP Metal América Inc., um grande colaborador neste 
projecto. 

É de salientar o encontro que Roberto Medeiros 
teve na Câmara de Montreal, onde Marcel Tremblay, 
ministro dos Afazeres Interculturais, afirmou a este e a 
Armando Loureiro que tem todo o interesse em reforçar 
as relações culturais, e não só, entre Lagoa e Montreal. É 
mais um passo dado pelo grande “embaixador” cultural 
Paulense, Roberto Medeiros, tudo para engrandecer e 
fortificar o nome da Vila da Lagoa.

Fotos de José Rodrigues e Sylvio Martins
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Melo Barranqueiro, António dos Santos (Melronegro) 
Guilherme de Sousa Coelho, Hugo Alexandre Medeiros 
Pavão (6 anos), são os nomes dos que faleceram.

O DJ da noite, DJ X-men ofereceu som e jogo de 
luzes de alta qualidade, mostrando assim todo o seu 
profissionalismo. “Silêncio que se vai cantar o fado” 
e o fadista Olávio Xavier, que se deslocou de Toronto, 
interpretou alguns fados e conquistou o seu lugar entre 
nós.
Todos os artistas convidados, Jimmy Faria, Jomani, 

Eddy Sousa, Vanessa Sousa, Leonardo Raposo e José 
Furtado (estes últimos vindos dos Estados Unidos) 
dedicaram-se de alma e coração ao serão, e foram um 
poço de energia e simpatia contagiante, que fizeram 
vibrar o público. Um momento de grande entusiasmo e 

muito aplaudido foi quando todos juntos cantaram uma 
canção dedicada ao Pescador.
Evaristo Machado, antigo pescador da Caloura 

participou na tiragem dos prémios e foi Lurdes Moço 
que ganhou a viagem aos Açores, gentileza da Agência 
Algarve. 
Armanda agradece a Ana e John Keanan, Eduardo 

Dias, à apresentadora da noite, e a todos os que de uma 
maneira ou outra ajudaram para que a festa tivesse o 
sucesso que teve. Mais uma vez, os amigos de Água de 
Pau conseguiram avançar para que mais um sonho se 
realize. O mar, ora gera ódio, ora apaixona as pessoas.
Para qualquer informação, contactar Armanda no 

número 514-495-9857.

José Gregório Garcia, José de Sousa Baganha, 
António Caetano Raposo, Manuel da Ponte, Manuel 
Pacheco Traçado, Manuel Pacheco Filho, João de 
Sousa Pacheco, António Augusto Barbosa Cabral, 
Carlos Alberto Botelho Bengala, Armando Bengala, 
Luís de Almeida (Scalita), José Martins Melo, Manuel 
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9 de Outubro de 2007
1 Euro = CAD 1.393140

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
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451
DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209 -  514.499.1624
DISCO MÓBIL
DISCO Móbil Entre Nós
Marinho               514.875.4800 dia
Depois das 19h             514.324.7415 noite
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
JUAN CARLOS ANDRADE M.Ps
1001, Sherbrooke E.,                514.463.1974

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 Benfica        514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Clínica Portuguesa Luso      514.849.2391
Detecção de gás                  514.598.3111
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Hospital Ste-Jeanne-d’Arc    514.842.6141
Hospital Ste-Justine              514.345.4931
Normas do trabalho               514.873.7061
Sun Youth                        514.842.6822

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Abel J. DeCampos
1928 – 2007

Faleceu em Tampa, Florida, no dia 1 de Outubro 
de 2007, o Senhor Abel J. DeCampos, natural de 
Sines, Portugal. Viveu muitos anos em Montreal, 
e será lembrado com carinho por todos os que o 
conheceram. 

Deixa na dor sua esposa, Luiza DeCampos, seus 
filhos, Luís Felipe (Lurdes) e Carlos (Celeste); 
seus netos Patrick e Tania, Eric e Melanie, assim 
outros familiares e amigos.

O funeral decorreu quinta-feira, dia 4 de Outubro, em Tampa, FL. 
A família vem por este meio agradecer todas as pessoas que se lhes 
associarem na sua dor.
Quem quiser enviar uma mensagem de conforto, poderá fazê-lo através 
deste link: http://legacy.com/TBO/Obituaries.asp?Page=Lifestory&Person
Id=95543604
A todos um sincero obrigado e bem hajam.

3º Ano de Saudade

José Vieira (Labim)
22 de Março de 1919 – 16 de Outubro de 2004

Esposa, filhas e filhos, netos e bisnetos e amigos recordam com profunda 
saudade o seu ente querido. Participam que será celebrada missa pelo 
seu eterno descanso, no dia 16 de Outubro de 2007, pelas 18h30, na Igre-
ja Santa Cruz, situada no 60, rua Rachel Oeste. Agradecem antecipada-
mente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este acto religioso.

4º Ano de Saudade

†

Jason Couto
F. 14 de Outubro de 2003

Pais, irmã e irmão, avós, tias e tios, outros familiares e amigos recordam 
com profunda saudade o seu ente querido. Participam que será celebrada 
missa pelo seu eterno descanso, no dia 14 de Outubro de 2007, pelas 
11h30, na Igreja Santa Cruz, situada no 60, rua Rachel Oeste. Agradecem 
antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este acto 
religioso.

1º Ano de Saudade

Jorge Manuel Cabral de Sousa 
17/8/1953 – 16/10/2006

Meu querido Jorge, já faz um ano que tu partiste, um ano 
de grande tristeza para mim e nossos filhos. Estás sempre 
nos nossos corações e nos nossos pensamentos. Foste e 
serás sempre o grande e único amor da minha vida. Nunca 
te esquecerei. Eu, nossos filhos e nora, mandamos celebrar 
uma missa em tua memória, no dia 16 de Outubro de 2007, 
pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz, situada no 60, rua Rachel 
Oeste. Agradecemos antecipadamente a todas as pessoas 
que se dignarem assistir a este acto religioso. A todos, o 
nosso sincero obrigado.

Jacinto Soeiro Pacheco
Faleceu em Laval, no dia 4 de Outubro de 2007, 
com 92 anos de idade, Jacinto Soeiro Pacheco, 
natural da Matriz, Ribeira Grande, São Miguel, 
Açores, esposo de Diodata Pereira.

Deixa na dor sua esposa, seus filhos Oriana 
(Alsuino Ferreira), Fernando (Gabriela Pacheco), 
Álvaro Soeiro, Filomeno (Natália Oliveira); seus 
netos Gualter, Lúcia, Jenefer, Caroline, Andrea, 
Patrick, Kimberly e Marcus; seus bisnetos Diego, 
Zakary, Jasmin, Justin, Xavier e Arielle, assim 
como outros familiares e amigos.

 Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, boul. St-Martin este, Laval
514. 277.7778    www.memoria.ca 
Eduino Martins
O funeral decorreu segunda-feira, dia 8 de Outubro de 2007, após missa 
de corpo presente, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, seguindo depois 
o cortejo fúnebre em direcção ao Mausoléu St-Martin, onde foi a sepultar, 
em cripta.

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.
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4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec)   H2W 1Z4

Tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150CLASSIFICADOS
01
02
03
04
05
06
07

$  9,00*
$11,00*
$13,00*
$15,00*
$17,00*

  IDENTIFICAÇÃO
NOME
MORADA
CIDADE   CÓDIGO POSTAL
TELEFONE   (         )
DATAS DE PUBLICAÇÃO  

VISA                MC              CHEQUE
Nº do cartão
Exp:      /
Detentor
Nº de publicações
Montante por publicação  $
Montante total $

  PAGAMENTO

Todos os classifi cados devem ser pagos antes da publicação.
Pelo telefone, VISA ou MASTERCARD unicamente. 

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal.   
*Taxas incluídas. Preço por publicação.

Toda a pontuação, espaços, números e/ou caracteres especiais contam como 1 
carácter. Depois de uma pontuação, deve colocar um espaço. Se o montante enviado 
for insufi ciente, o anúncio será cortado para refl ectir o montante do pagamento.

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

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

(514) 820-5247

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 qualificações. 
Muitas regalias. Para informações, 
contactar (514) 325-7729. 

ALUGA-SE

Procuramos empregados para en-
vernizar e para lixar móveis. 

(514) 323-2618

Pastelaria procura empregada de 
balcão com experiência. Apresen-
tar-se no 4247, boul. St-Laurent.

(514) 281-6947

5 1/2 em St-Michel, livre a 1 de No-
vembro. Rés-do-chão de triplex. 
Grande quintal e sala de lavagem 
na cave. 

(450) 736-1633 / (514) 803-4894

Pessoal com experiência, para 
oficina de cortar madeira. Contactar 
José Melo. (514) 337-1282

Empregada de balcão para os fins-
de-semana, de manhã ou de tarde. 

(514) 844-0223

Quarto mobilado com cabo e tele-
fone, serventia de cozinha. Só para 
senhora. (514) 561-6499

BOA OPORTUNIDADE
Procura-se chefe de cozinha, homem ou 
mulher, com boa experiência de cozinha 

portuguesa e mediterrânea. Possibilidade 
de sociedade de interessado. Para 

restaurante-bar situado
no Plateau Mt-Royal, há muitos anos.

Se interessado, entrar em contacto, por 
escrita, para: 4068, boul. St-Laurent, C.P. 

42051, Montréal (QC), H2W 1Y0

peTróleO eM TOrnO
De 80 DólareS pOr Barril

Nas últimas semanas, o petróleo tem registado uma forte vol-
atilidade e chegou a estar acima de 80 dólares, seja para o 
contrato de referência da Europa (o Brent), seja em especial 
para o contrato de referência para os EUA (o WTI). Esta subi-
da reflecte duas grandes forças. Por um lado, a forte redução 
de stocks de petróleo nos EUA, em consequência de uma 
diminuição das importações. Com efeito, em alturas em que 
os preços são mais elevados, as empresas petrolíferas pro-
curam reduzir os stocks, de forma a minimizar os custos. No 
entanto, há sempre receios de mercado de que esses stocks 
sejam demasiado baixos, em especial em termos de gaso-
lina, os quais estão muito abaixo da respectiva média históri-
ca. Dado que a procura de gasolina se tem mantido relativa-
mente estável, havendo necessidade de mais petróleo pelas 
refinarias colocará pressão ao nível da procura. Acresce o 
facto de os mercados emergentes e, em especial, a China, 
que têm sido responsáveis pelo maior crescimento da pro-
cura de petróleo continuarem a registar um forte crescimento 
da actividade e, como tal, não ser previsível que a este nível 
possa haver uma dissipação da procura de crude, o que, 
necessariamente, mantém riscos altistas sobre os preços.
Uma segunda força decorre da evolução da taxa de câmbio 
do dólar. Com efeito, os produtores de petróleo, assim como 
de outras matérias-primas, não têm o dólar dos EUA como 
sua moeda base. Logo, tendo o dólar registado uma depre-
ciação mais acentuada nas últimas semanas, é natural que 
os produtores ajustem os preços, para evitar sofrer a corre-
spondente perda cambial. Por exemplo, o preço do petróleo, 
definido em euros, tem permanecido num intervalo em torno 
de 55 euros, ao longo dos últimos meses.

BanCO CenTral eUrOpeU 
Sinaliza TaxaS De JUrO eSTáVeiS
O Banco Central Europeu deixou a principal taxa de juro 
de referência em 4.0%, aliás como já tinha dado indicação 
na reunião realizada em Setembro. Na conferência de im-
prensa, o Presidente Trichet manteve as linhas gerais de 
pensamento do BCE: os riscos de aceleração de inflação 
permanecem elevados, aliás com a recente subida da in-
flação acima de 2.0%, uma situação que deverá manter-se 
nos próximos meses; os fundamentos económicos perman-
ecem saudáveis e, apesar dos recentes sinais de desacel-
eração, continuam a ser consistentes com crescimento 
ligeiramente acima do potencial. Neste contexto, os riscos 
continuam orientados para uma nova subida das taxas de 
juro de referência. No entanto, não há qualquer espécie de 
pré-compromisso com essa subida, uma vez que a incerte-
za aumentou nos últimos meses, devido à instabilidade nos 
mercados financeiros, aumentando os riscos negativos para 
o crescimento económico. Por outro lado, a recente apre-
ciação do euro, que fez o máximo de 1.4280 dólares por 
euro (0.7003 euros por dólar), equivale, em grande medida, 
a uma subida das taxas de juro de referência pelo BCE, o 
que contribui para moderar as pressões inflacionistas.
O consenso de mercado é de que o BCE deixe a principal 
taxa de juro de referência inalterada nos actuais níveis de 
4.0% até ao final do próximo ano. Apesar dos riscos de in-
flação, o aumento dos riscos negativos para o crescimento 
económico, impedem uma subida das taxas de juro.
No entanto, começam a surgir algumas previsões, por al-
guns bancos, de que o próximo movimento ao nível das 
taxas de juro de referência seja de descida, precisamente 
devido ao aumento desses riscos negativos, em especial se 
os dados económicos nos EUA forem também mais fracos.

COMUNICADOS
Eucaristia em honra de Nossa 

Senhora da Aparecida 
Sexta-feira dia 12 de Outubro, às 
18h30, a Missão de Santa Cruz 
celebra a Eucaristia em honra de 
Nossa Senhora da Aparecida, 
Padroeira do Brasil. Convide os seus 
amigos e conhecidos brasileiros.

Exposição de pássaros exóticos
Na Igreja St-Enfant Jesus, situada 
no 5035, St-Dominique, em Montre-
al, terá lugar nos dias 13 e 14 de Ou-
tubro, uma exposição de pássaros 
exóticos. Compra e venda. Sábado, 
das 10h às 17h, domingo, das 9h às 
16h. Para informações, contactar 
(450) 668-3075.

Procuramos senhora para trabalhar 
ao balcão de uma padaria. Tempo in-
teiro, das 7h às 15h. (514) 272-0362

Procura-se pessoa responsável e 
séria para cuidar de pessoa idosa. 
Zona Rachel e St-Urbain. 5 dias por 
semana, 4 horas por dia.

(514) 841-9301

EMPREGOSEMPREGOS
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A 7 de Outubro, realizou-se um almoço no Restau-
rante Chez le Portugais, em que mais uma vez se 

juntaram cerca de 100 clientes e amigos. 
Henrique Laranjo, um apaixonado pela cultura, que 

partilha o gosto pelo fado, pela música, pelo cultivo da 
amizade desinteressada, como contributos para uma so-
ciedade globalmente mais livre, mais culta e mais soli-
dária, assim como o gosto pela gastronomia portuguesa, 
conseguiu acasalar tudo isso numa só tarde. Houve mui-
ta confraternização entre todos os presentes e assim se 
foi avançando pela tarde fora. 

Foi de salientar a presença do Deputado Liberal Fede-
ral Pablo Rodriguez que, apesar dos vários compromis-
sos durante este dia, conseguiu marcar presença com 
sua filha e esposa.

Mais tarde, também tivemos a surpresa de ver entre 
nós Roberto Medeiros, Vice-Presidente da Câmara da 
Lagoa, S. Miguel, que se fez acompanhar pelo seu gran-
de amigo Armando Loureiro. 
Do programa almoço-encontro, constava a actuação de 

Libério Lopes à viola, António Moniz à guitarra portu-
guesa, João Pereira, apresentador da tarde e fadista e 
Jordelina Benfeito.

Esta grande fadista da nossa comunidade apresentou o 
seu novo CD, “Ser Avó”, que é na verdade o seu quin-
to trabalho discográfico e dedicou-o a seu neto. É uma 
fadista pura e dura, canta bem o fado e a sua voz tem 
um timbre que encanta o ouvido e deixa a vontade de a 
ouvir de novo.
Com esta tarde de Fado, procurou-se contribuir para a 

sua divulgação e valorização, numa sociedade em con-

tínua mudança, e em que todos nós gostamos, também, 
de outras músicas e de outros cantos. No contexto de 
uma época histórica que se não deve esquecer, o fado 

é uma realidade cultural muito rica e uma visão posi-
tiva, como instrumento de uma cultura criativa, virada 
para um futuro que todos pretendemos melhor. O fado 
é fruto de um lento evoluir de vastas influências cul-
turais que se foram entrecruzando ao longo do tempo. 
Ele está presente em todos os momentos de convívio 
e lazer. Inicialmente confinado a ambientes marginais, 
vai-se demarcando e emergindo aos poucos. Alarga os 

seus espaços de sociabilidade e consolida o seu modo 
de ser como porta-voz de uma cultura popular urbana, 
a que não são alheios os sofrimentos, as dificuldades e 
as injustiças do quotidiano. Canta-se dentro ou fora de 

portas, nas hortas, nas esperas de touros e nas touradas, 
nos retiros, nas ruas e vielas, nas tavernas, nos cafés e 
nos restaurantes.
Jordelina devia ter entrado na vida a cantar e o Hen-

rique com certeza que entrou nela a cozinhar. A preo-
cupação dele quanto à qualidade da refeição servida é 
grande, mas ele está de parabéns, pois todos gostaram 
da saborosa refeição com que nos pompeou.
O posto de televisão comunitária CJNT, canal 14, tam-

bém esteve presente para aqueles que não puderam estar 
presentes possam pelo menos através da televisão ver 
esta aprazível tarde.
Assim foi… A tarde passou velozmente, e já próximo 

das 20h00 findou este almoço-encontro extremamente 
animado e lá nos despedimos até ao próximo jantar, 
marcado para sábado, 20 de Outubro.

Grandiosa tarde de Fados
no Restaurante Chez le Portugais
Natércia Rodrigues
jornal@avozdeportugal.com Fotos de José Rodrigues
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CADERNO DESPORTIVO #3

SpOrTing

leixõeS 

MaríTiMO 

U. leiria 

aCaDéMiCa

Sp. Braga

p. Ferreira 

BOaViSTa-

reSUlTaDOS: 7ª JOrnaDa

ClaSSiFiCaçãO

1-  FC pOrTO     21
2- SpOrTing    14
3- MaríTiMO    14
4- BenFiCa        13
5- gUiMarãeS   12
6- SeTúBal      11
7- Sp. Braga    10
8- BelenenSeS   10

9- leixõeS   6
10- naCiOnal 6
11- aMaDOra 6
12- aCaDéMiCa 6
13- p. Ferreira 5
14- naVal   5
15- BOaViSTa 4
16- U. leiria 3

3-0

0-1

O-0

1-2  

0-1 

1-0

2-1

2-4

gUiMarãeS

naVal 

V. SeTúBal 

BenFiCa 

FC pOrTO 

naCiOnal 

e. aMaDOra 

BelenenSeS

Exposição de pássaros 
exóticos

Na Igreja St-Enfant Jesus, situada 
no 5035, St-Dominique, em 

Montreal, terá lugar nos dias 13 
e 14 de Outubro, uma exposição 
de pássaros exóticos. Compra e 
venda. Sábado, das 10h às 17h, 

domingo, das 9h às 16h. 
Para informações, contactar

(450) 668-3075.

Luiz Felipe Scolari teve uma longa conversa com Miguel Veloso, após o treino de 
ontem no Estádio Nacional, deixando no ar que o jogador do Sporting poderá ser 

titular nos jogos frente ao Azerbaijão no sábado, 13 de Outubro às 11h55 na RTPI 
e Cazaquistão, quarta-feira, 17 de Outubro às 9h55 na RTPI para as qualificações 
do Euro-2008. Apesar de contar com o adaptado Paulo Ferreira e também com Jorge 
Ribeiro para a lateral esquerda, Scolari pode apostar em Veloso para esta posição, 
apesar do internacional português alinhar habitualmente a médio defensivo no Spor-
ting. E é precisamente nesta zona do terreno, que o seleccionador nacional também 
tem algumas dúvida, já que Petit, o habitual “trinco”, está lesionado. Apesar de Raul 
Meireles ocupar a primeira opção para este lugar no meio-campo, também Miguel 
Veloso ou mesmo Fernando Meira são hipóteses.

MigUel VelOSO eSpreiTa TiTUlariDaDe

SCOLARI TEVE UMA LONGA
CONVERSA COM O MÉDIO

Bayern e BOlTOn 
nO grUpO DOS 
BraCarenSeS
Bayern Munique, Bolton, 
Estrela Vermelha e Aris de 
Salónica são os adversários 
do Sp. Braga na fase de 
grupos da Taça UEFA. A 
equipa de Jorge Costa ficou 
incluída no grupo F depois 
de ter conseguido garantir 
o acesso à fase de grupos 
ao eliminar o Hammarby. 
Na época passada, os bra-
carenses chegaram aos 
oitavos-de-final, onde foram 
eliminados pelo Tottenham. 
Na época passada, o Sp. 
Braga ficou no grupo de 
Sevilha, AZ Alkmaar, Slovan 
Liberec e Grasshoppers. O 
Sp. Braga volta a defrontar o 
Estrela Vermelha nas com-
petições depois de ter sido 
eliminado na 1.ª eliminatória 
da Taça UEFA na época 
2005/2006, após empatar 
0-0 na Sérvia e 1-1 em Bra-
ga. O português Lucas, que 
já passou por Académica e 
Boavista, actua na equipa 
sérvia. O Bayern Munique 
regressa também a Portu-
gal depois de ter estado no 
grupo do Sporting na Liga 
dos Campeões na época 
passada e ter eliminado o 
Belenenses na 1.ª elimi-
natória deste ano.O Bolton, 
equipa do português Ricar-
do Vaz Té, volta a jogar com 
uma equipa portuguesa de-
pois de ter estado no grupo 
do Vitória de Guimarães na 
Taça UEFA na época de 
2005/2006.
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KiMi raiKKOnen VenCe O g.p. Da China

Quem Será o Campeão 2007?

Kimi Raikkonen venceu este 
Grande Prémio da China, numa 

corrida marcada por um erro infantil 
de Lewis Hamilton, actual líder do 
campeonato. O jovem piloto britâni-
co, quando foi chamado a entrar nos 
“pits” para mudança de pneus, à 31ª 
volta, fez uma saída de pista e ficou 

prisioneiro da brita, sem jamais poder sair. Com isto, a 
disputa do Campeonato do Mundo ficará bem viva até 
ao último Grande Prémio disputado a 21 de Outubro no 
Brasil. O Mundial se decidirá, pela terceira vez, no Bra-
sil. Em 2005 e 2006, foi precisamente Fernando Alonso 
o Campeão, com a equipa Renault. 

Alonso, neste Grande Prémio da China, terminou se-
gundo, seguido do brasileiro Filipe Massa, da Ferrari. 
Hamilton, com 107 pontos, Alonso 103 e Kimi Raikko-

nen 100, deixam-nos no ar a pergunta: qual dos três será 
o Campeão?
Por estranho que pareça, o quarto classificado desta cor-

rida foi Sebastian Vetel (Toro Rosso) que, surpreenden-
temente, realizou o mesmo feito que na semana passada 
no Japão, quando estava em terceiro lugar na corrida, 
mas que por motivos de acidente, não terminou a prova. 
Desta feita, o quarto lugar não lhe escapou, arrecadando 
os primeiros pontos no Mundial de Construtores para 
a sua equipa. Vitantonio Luizzi, seu companheiro, ter-
minou em sexto lugar. Jenson Button (Honda) esteve 
impecável, embora o seu monolugar somente nas últi-
mas voltas tivesse um comportamento perfeito, batendo 
mesmo a volta mais rápida. Quanto ao seu companhei-
ro, Rubens Barrichello, não conseguiu fazer melhor que 
um décimo-quinto lugar. Nick Heidfeld (BMW) e Da-
vid Coulthard (Red Bull) seriam os últimos pilotos a 
pontuar neste Grande Prémio.
Embora as condições da pista não fossem as melhores, 

derivado à chuva intensa que caiu nas horas anteceden-
tes, Lewis Hamilton teve uma partida impecável (utili-
zando pneus moderados) deixando entre si e o seu com-
panheiro e principal rival, Fernando Alonso, Raikkonen 
e Massa logo na partida, liderando até à sua primeira 
entrada nas boxes. Com uma enorme degradação no seu 
pneumático traseiro, conseguiu pilotar  incrivelmente 
durante algumas voltas, mas já era talvez tarde demais 
quando a equipa (ou o piloto) resolveu entrar às “boxes” 
para mudança do mesmo. Alonso vinha de aumentar a 
sua vantagem, em apenas 3 voltas, 17 segundos sobre 
Hamilton. Porém, na curva da entrada das “boxes”, sem 
o mínimo meio de controlo, deixou o seu monolugar 
deslizar até permanecer definitivamente na brita, quan-

do estava apenas a escassos metros da sua garagem... 
Sorte ou azar? Sem dúvida alguma, muito azar para Ha-
milton, mas muita sorte para Alonso e Raikkonen, que 
se vêem de novo na luta pelo Campeonato do Mundo 
de Pilotos!

Por incrível que pareça, o patrão da McLaren, Ron 
Dennis, confessou à imprensa inglesa que toda a táctica 
no Grande Prémio da China foi montada em função de 
Alonso, adiantando que uma vitória de Kimi e um se-
gundo lugar de Hamilton teria sido o ideal! Ao jornal es-
panhol “AS”, o mesmo director não diz a mesma coisa 
pois, em entrevista, acabaria dizendo “A minha intenção 
é de dar oportunidade igual aos dois pilotos”. Em qual 
dos dois Ron falará mais sério?
Como notícia de última hora, Alexandre Wurz (Willia-

ms), acaba de se aposentar, não pilotando desde já no 
Grande Prémio do Brasil. Ainda não se sabe verdadeira-
mente quem será o seu sucessor.
Próximo encontro a 21 de Outubro, no Grande Prémio 

do Brasil. Classificação GP China: 1. Kimi Raikko-
nen (Finlândia/Ferrari), 2. Fernando Alonso (Espanha/
McLaren-Mercedes),3. Felipe Massa (Brasil/Ferrari).

Helder Dias 
jornal@avozdeportugal.com
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