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MENSAGEM
DE DESPEDIDA
* A. Barqueiro
Prezados Leitores
Está chegada a hora de vos dizer
adeus, na qualidade de Director de
“A Voz de Portugal”. A minha responsabilidade directiva, termina
agora.
Foram quarenta anos no posto,
com a entrega possível, considerando que tive como preocupação
paralela e primária, o bem estar da
família e o futuro dos filhos.
Quando em Janeiro de1965 iniciei
esta caminhada, nunca imaginei que
viria a permanecer mais de duas mil
semanas à frente do destino deste
jornal, tantas foram as dificuldades
na fase inicial, perante condições
técnicas elementaríssimas, que só
por carolice e amor à causa, poderiam ser (e foram) ultrapassadas.
O que hoje é um semanário de
aspecto gráfico moderno e
agradável, com uma variedade de
colaboradores a todos os títulos
notável, era nos primórdios um jornal
de reduzida paginação, produzido à
base de recortes de publicações
editadas em Portugal recebidas por
via postal, complementados por uma
pequena variedade de material origi-

Tel.: (514) 284-1813 - 1 866 684-1813

Fax: (514) 284-6150

Apocalipse

Ásia
Raul Mesquita
Imagens apocalípticas têm sido
mostradas por todas as televisões do
mundo, sobre a tragédia no sudeste
asiático. Tudo começou com um
tremor de terra com epicentro a oeste
da ilha de Sumatra, com a força 9 na
escala de Richter, um dos mais violentos da História contemporânea.
Uma vaga de fundo ocasionou ondas
gigantes que tudo varreram na passagem, arrastando com força vertiginosa
edifícios, pontes, viaturas e pessoas,

causando até o momento de alinhavar
este texto, mais de 126 mil mortos
confirmados e milhares de desaparecidos em oito países da região. A
Indonésia, Malásia, Tailândia, Myanmar, Bangladesh, Índia, Sri Lanka e
Maldives, choram milhares dos seus
cidadãos levados pela enxurrada
gigantesca e necessitam do apoio da
população mundial, para reconsCont. na pág. 2
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Manchetes
Apocalipse - Ásia
Cont. da pág. 1
neares.
Em todos aqueles — até há
pouco — paraísos naturais, as
praias foram transformadas em
cemitérios a céu aberto, onde
os corpos se amontoam à espera de serem identificados e

truírem os seus países e enterrarem os mortos. O abalo teve
também consequências na
costa africana, principalmente
na Somália onde morreram
mais de 130 pessoas, na Tanzânia e no Quénia onde algu-

enterrados mas, devido ao
número elevado das vítimas e a
natural falta de recursos e de
técnicos que a situação justifica, as autoridades decidiram
de proceder ao enterramento
acelerado dos corpos a fim de
evitarem epidemias por entre a

mas pessoas se afogaram, e
vários países do resto do mundo contam também com muitas vítimas por entre os numerosos grupos de turistas que ali
são atraídos nesta época do
ano, pela beleza das praias e os
prazeres das estâncias bal-

população. Os corpos em decomposição contaminam a
água que é já escassa e provocam infecções contagiosas como a cólera, a diarreia ou a
febre tifóide e à catástrofe natural sucedeu a catástrofe humanitária, sendo um outro quebra-cabeças para as diversas
autoridades que lutam tanto
quanto podem para a relocalização de mais de cinco milhões
de desalojados, privados de
alimentos e de água potável. A
destruição de pontes e de estradas aliadas à escassez de gasolina, tem dificultado o transporte de provisões e medicamentos, que as organizações
internacionais procuram fazer
chegar aos sobreviventes. As
perdas são enormes. A destruição, em certos casos, quase total. Na ilha de Sumatra, a região
de Aceh perdeu 80 mil habitantes e 80% da costa oeste da
ilha ficou totalmente destruída.

La Voix du Portugal
The Voice of Portugal

uma centena de pessoas,
graças aos seus conhecimentos de geografia. Ela
encontrava-se numa praia da
encantadora ilha de Phuket, na
Tailândia, quando se apercebeu da chegada iminente de
um maremoto. Ao ver a formação de bolhas nas águas do mar
e a maré descente, lembrou-se
então do que havia aprendido
numa aula de geografia sobre
sismos no mar e a formação de

deia de maremotos no distrito
de Alapuzha, estado indiano de
Kerarla, bastante afectado pela
catástrofe natural do 26 de
Dezembro. Associado à morte
e à destruição, o nome de “Tsunami” surge então como uma
mensagem de paz e de vida,
num país devastado pela fúria
dos elementos da Natureza.
Como um sinal de encorajamento e de confiança no
futuro.
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O antigo chanceler alemão
Helmut Kohl, que se encontrava de férias no Sri Lanka,
contou as suas impressões ao
jornal alemão Bild, dizendo: “ O
mar tudo levou. As imagens da
guerra que vivi quando era
pequeno voltaram-me à
memória; era como depois de um
grave bombardeamento aéreo”.
As ajudas internacionais vão
chegando e toda a população
colabora para um restabelecimento tão rápido quanto possível da situação nos países,
onde porém, nada será como
antes. As sequelas são muitas.
Poucas famílias terão sido poupadas.
Apesar de tanto sofrimento,
aqui e ali surgem pequenas
notícias que são como bálsamos para toda a tristeza que
paira na região. Assim, segundo relato do jornal britânico
The Sund, uma menina inglesa de 10 anos, salvou a vida a

ondas gigantes. Compreendendo a situação que se avizinhava alertou a mãe, o que permitiu a evacuação da praia e do
hotel próximo, antes da catástrofe. Os ingleses baptizaramna de “Anjo da praia”.
Por outro lado, um casal indiano, Kuttem e Priyanka,
decidiu de dar o nome de “Tsunami” à sua filha recém-nascida, que sobreviveu a uma ca-

A nossa reportagem fotográfica, melhor que todas as palavras, fazem estado da devastação, do infortúnio, do rude e
cruel despertar para a realidade dos sobreviventes do
sudoeste asiático.
Possam todos curar os sofrimentos e encontrar a paz e a
tranquilidade no mais breve
futuro.
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Revista de imprensa: Portugal
Em alguns postos de
lançamento de fogo-de-artifício

Rebentamento descontrolado
Jornal da Madeira
O alegado rebentamento
descontrolado em alguns postos de lançamento de fogo-deartifício, através de contentores, no Funchal, causou pelo
menos sete feridos, dos quais
um bombeiro ficou em estado
grave. Para além disto, os bombeiros saíram para uma dezena
de fogos em mato.
Pelo menos sete pessoas ficaram feridas, uma das quais em
estado grave, e outras em estado de choque, em resultado do
alegado rebentamento descontrolado de alguns postos de
lançamento de fogo, por ocasião do espectáculo pirotécnico
da passagem de ano no Funchal.
As sirenes das ambulâncias
que se ouviam por todo o lado,
quer dos BVM quer dos BMF e
da CVP, logo após a meia-noite,
causaram algum alarme entre
a população.
O caso mais grave ocorreu no
posto de lançamento de fogo
localizado junto do cemitério
de São Gonçalo, do qual saiu
bastante ferido um dos bombeiros que se encontravam de
prevenção no local, sofrendo,
para além de outros ferimentos,
uma perfuração profunda ao
nível das costas. Segundo fonte
oficial dos BVM, o bombeiro
desta corporação foi atingido
com gravidade por estilhaços
das balonas que rebentaram
de forma descontrolada, tendo
tido melhor sorte outra pessoa
que se encontrava no local. Os
vidros do carro dos bombeiros
que estava no local também se
partiram com o impacto. As
duas vítimas foram encaminhadas para o hospital com
grandes dificuldades devido ao
trânsito. A EMIR foi solicitada
de imediato para aquele sítio.
Contudo, face às dificuldades
na chegada ao local devido à
posição irregular das viaturas
estacionadas, aguardou a passagem da ambulância num
ponto acessível para prestar
socorro aos feridos.
Uma outra situação, quase
em simultâneo, ocorreu num
outro posto de fogo, instalado
no Miradouro das Neves, do
qual saíram feridas mais cinco
pessoas. Um dos feridos é uma
agente da PSP que estava de
serviço naquele sítio, ao ser
“apanhada” pelos estilhaços
das balonas, juntamente com
os seus familiares, entre outras
pessoas. Mais uma vez, as
ambulâncias tentaram chegar
ao local, mas era praticamente
impossível transpor as barreiras
por causa das viaturas estacionadas em várias filas nas
estradas de acesso ao referido
miradouro. Por este facto, os
cinco feridos foram transportados numa única ambulância
que estava de prevenção à zona
em causa.
Segundo fonte hospitalar, as
vítimas tiveram alta nesta mesma madrugada, mas o bombeiro acabou por se sentir mal
quando estava em casa, sendo
encaminhado para uma clínica
desta cidade, onde ficou internado em observações.
Uma outra situação que causou algum alarme teve a ver
com o posto de lançamento de
fogo colocado no calhau, próximo do Balão Panorâmico,
cujos estilhaços acabaram por
cair na Avenida do Mar e partir
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os vidros frontais das instalações da Electricidade da
Madeira — “Casa da Luz”.
Os dois bombeiros que estavam de prevenção ao referido
balão, com equipamento apropriado, previamente definido,
foram também ligeiramente
atingidos quando se encontravam em cima do mesmo a
lançar cortinas de água durante a acção de prevenção
àquela estrutura. De referir
que o posto de lançamento do
lado do Jardim Botânico foi alvo
de contestação por parte de
alguns moradores que não
estão esquecidos dos estragos
causados anteriormente às
suas casas. A potência do fogo
ficou bem evidenciada na chapa do contentor (em forma de
bola).
Por tudo isto, depreende-se
que a razão destes factos tem a
ver com o perímetro de segurança entre os postos de lançamento de fogo e as casas, assim
como a distância entre os contentores de fogo e as pessoas e
os carros, nas situações anteriores. Neste caso, são as pessoas que inadvertidamente vão
furando as barreiras policiais e
se aproximando dos locais de
fogo sem se darem conta do
perigo. Ao que tudo indica, esse
perímetro está cada vez mais
reduzido do que está previsto
no âmbito da prevenção e segurança.
Em consequência do fogo, os
bombeiros foram também mobilizados para apagar pequenos
focos de incêndio em mato, em
diversas partes da cidade.

Agricultores da ilha Terceira
com consultas médicas gratuitas
Lusa
A Associação Agrícola da Ilha
Terceira (AAIT) anunciou hoje
que vai disponibilizar consultas
médicas gratuitas aos seus
cerca de 900 associados para
prevenir doenças resultantes
do esforço físico da actividade.
A Associação Agrícola da Ilha
Terceira (AAIT) anunciou hoje
que vai disponibilizar consultas
médicas gratuitas aos seus
cerca de 900 associados para
prevenir doenças resultantes
do esforço físico da actividade.
Carlos Barcelos, presidente
da AAIT, adiantou à Agência
Lusa que foi contratado um

médico, em regime de avença,
para efectuar seis consultas
semanais que, além da
realização de exames de rotina,
aconselhará os lavradores para
os factores de prevenção de
doenças.
“É fundamental introduzir
acções correctas de trabalho
para minorar, ou mesmo evitar,
a surgimento de doenças da
coluna, em particular as hérnias
discais, muito comuns devido
ao esforço físico exigido pela
actividade agro-pecuária”,
disse o dirigente associativo.

Açorianos pagam mais 60 euros
nos voos da TAP para o Porto
Lusa
Os açorianos estão a pagar,
este ano, mais 60 euros nas
ligações da TAP para o Porto,
devido à fórmula de indemnização às companhias prevista
nas novas obrigações de serviço público, anunciou hoje a
transportadora.
Os açorianos estão a pagar,
este ano, mais 60 euros nas
ligações da TAP para o Porto,
devido à fórmula de indemnização às companhias prevista
nas novas obrigações de serviço público, anunciou hoje a
transportadora.
A delegada da TAP nos Açores adiantou à agência Lusa
que, no sistema que vigorou até
31 de Dezembro, as companhias eram indemnizadas pelo
Estado pelos prejuízos de exploração, que incluía os custos da
diferença de tarifa, enquanto
que, agora, é atribuído um
subsídio por bilhete emitido.

Com esta nova fórmula de
indemnização, não estão previstas compensações às empresas para os encaminhamentos
para além do aeroporto principal no Continente (Lisboa),
acrescentou Alda Sousa.
De acordo com as novas tarifas, que entraram em vigor no
primeiro dia do ano, os residentes nos Açores passam a
pagar 215,32 euros, com taxas
incluídas, no percurso Açores/
Lisboa, e 297,11 euros do arquipélago para a cidade do Porto.
Os estudantes, que também
têm preços bonificados, passam
a despender 175,32 euros para
Lisboa e 257,11 euros para o
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Aumento do Salário Mínimo
SIC
Pensões por doença profissional “actualizadas” no novo ano

O Salário Mínimo Nacional
(SMN) aumenta 2,4 por cento
no novo ano, enquanto que as
pensões por doença profissional
sofrem uma actualização entre
2,3 e 4 por cento.
Este valor compara com a
inflação média de 2004, que em
Novembro era de 2,4 por cento,
com a prevista pelo Governo
para o ano de 2005, que é de
dois por cento.
O Salário Mínimo passa para

os 374,70 euros, o que traduz
um aumento de 9,10 euros em
relação ao valor que vigorou
em 2004.
Por seu turno, as pensões por
incapacidade permanente
para o trabalho e as pensões por
morte e por doença profissional
calculadas com base em
remuneração real ou de
referência igual ou inferior ao
valor do salário mínimo
aumentam quatro por cento.
As pensões calculadas com
base em remuneração real ou
de referência superior ao valor
do salário mínimo português
aumentam 2,3 por cento.

Porto.
Segundo Alda Sousa, no caso
dos passageiros das ilhas onde
não existem ligações directas a
Lisboa, caso de São Jorge, Graciosa, Flores e Corvo, o preço é
o mesmo do que o praticado nas

nacional, a única companhia a
operar nos Açores com ligações
directas entre o arquipélago e o
Norte do país.
Desde 01 de Janeiro, a TAP e
a SATA asseguram as ligações
entre os Açores e o Continente,

restantes cinco.
Os passageiros de São Jorge,
Graciosa, Flores e Corvo pagarão, no entanto, a mesma tarifa
para a cidade do Porto, desde
que escolham a Sata Inter-

através de uma operação conjunta de code-share (partilha
de voos), no âmbito das novas
regras de serviço público de
transporte aéreo.

O Salário Mínimo sobe 2,4
por cento, enquanto que o valor
das pensões aumenta entre 2,3 e
4 por cento.
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Revista de imprensa: Mundo Lusófono
Dirigente da oposição julgado
por injúrias em Timor Leste
O líder dos Comités Populares de Defesa da República
Democrática de Timor Leste
(CPD-RDTL, oposição não legalizada) vai ser julgado no
início de Janeiro, por ofensas a
membros do Governo e falsas
declarações, disse ontem fonte
policial. António da Costa, também conhecido por Aitahan
Matak, encontra-se desde
quarta-feira em liberdade depois de o juiz de instrução lhe
ter atribuído a pena de termo
de identidade e residência,
acrescentaram as fontes. Aitahan Matak foi detido no passado dia 28 depois de ter denunciado a alegada morte de dois
militantes do CPD-RDTL às
mãos da Polícia Nacional de
Timor Leste (PNTL), no passado dia 18 numa aldeia de Bobonaro, oeste de Díli. O Ministério
do Interior e a PNTL rejeitaram
as acusações e instaram Matak
a fundamentar as suas declarações, sob pena de ser alvo de
procedimento criminal por

PJ
injúrias e falsas declarações.A
detenção de Aitahan Matak
ocorreu poucas horas depois de
o CPD-RDTL ter realizado uma
reunião no bairro de Balide, na
capital timorense, para preparar uma manifestação de protesto pela alegada morte dos
dois militantes daquele movimento. O CPD-RDTL, que reclama a autenticidade dos princípios que conduziram à formação da FRETILIN (partido no
poder) e o regresso à pureza
dos ideais que presidiram à
proclamação unilateral de independência em 28 de Novembro
de 1975, tem vindo a perder
alguma da influência que mantinha entre os antigos combatentes. Esta organização protagonizou no passado, sobretudo
durante a administração transitória de Timor Leste pelas
Nações Unidas,entre 2000 e
2002, manifestações contra a
presença internacional no território.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
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4242,Boul. St-Laurent, suite 204
Montreal, Qué., H2W 1Z3

Tel.: (514) 849-9966

Governador do Banco de
Moçambique satisfeito por
cumprir programa económico
PIB cresce oito por cento
O Banco de Moçambique
anunciou que o programa económico traçado para 2004 deverá ser cumprido. Anúncio que
deixou o governador do organismo optimista, já que, para
tal, contribui a subida do Produto Interno Bruto de oito por
cento e a inflação a atingir os 11
por cento.
O governador do Banco de
Moçambique, Adriano Maleiane, manifestou-se ontem em
Maputo optimista quanto ao
cumprimento pelo Governo do
programa económico traçado
para este ano, assente na redução da pobreza. Num balanço
de fim do ano, Maleiane sublinhou que o país irá alcançar em
2004 um crescimento do Produto Interno Bruto de oito por
cento e a inflação poderá atingir os 11 por cento programados. “O comportamento dos
principais indicadores macroeconómicos esteve ao nível
adequado aos esforços de combate à pobreza que têm vindo a
ser desenvolvidos pelo país”,
sublinhou o governador do
Banco de Moçambique.
Cumprir metas
Para o cumprimento das
metas projectadas pelo Governo, irá contribuir o crescimento da produção de bens e
serviços, aumento dos investimentos e construção de infraestruturas. “A produção global
sem os grandes projectos cresceu quatro por cento no pri-

meiro semestre deste ano e há
perspectivas que essa tendência se consolide até finais
do semestre em curso”, sublinhou o governador do Banco
de
Moçambique.
Por outro lado, o saldo das
reservas internacionais líquidas de Moçambique estima-se

hoje em 838 milhões de dólares,
um nível que permite a cobertura das importações em cerca
de sete meses, sublinhou Maleiane. Adriano Maleiane referiu ainda que as taxas de juro
activas diminuíram de 28 por
cento, em 2003, para 24 por
cento este ano, “uma taxa ainda
alta, mas substancialmente
mais baixa”.
2004
Balanço positivo
“O balanço do ano que finda
é positivo, na medida em que
caminhamos para o cumprimento das principais metas
do programa económico definido pelo Governo”, frisou o
governador do Banco de Moçambique, Adriano Maleiane.

Arménia Teixeira

Angolanos serão
chamados às urnas
Na mensagem de fim de ano
ao país, o presidente angolano
voltou a garantir que haverá
eleições em 2006. Momento
que, para José Eduardo dos
Santos, “será histórico, de grande responsabilidade, em que
serão igualmente feitas opções
fundamentais em relação ao
futuro”.
O presidente de Angola reiterou ontem, em Luanda, que
em 2006 os angolanos “serão
chamados às urnas” para a
realização das eleições gerais
no país. “Em 2006, os angolanos
poderão exercer o seu direito
de voto e escolherem livremente os seus legítimos representantes”, disse José Eduardo
dos Santos.

Na habitual mensagem de
fim de ano à nação, o chefe de
Estado angolano salientou que
a realização das eleições “será
um momento histórico de
grande responsabilidade, em
que serão igualmente feitas
opções fundamentais em relação ao futuro”. “É salutar que
ainda em 2005 se dê espaço ao
diálogo e ao debate, que ajude
a definir alguns parâmetros

para balizar, em termos gerais,
esse futuro”, referiu. Eduardo
dos Santos referia-se a um conjunto de princípios, de ideias,
de valores e de objectivos de
longo prazo nos quais todos os
angolanos possam rever-se,
constituindo um compromisso
da classe política quanto ao futuro de Angola. “Esse instrumento seria sem dúvida uma
boa fonte de inspiração para
programas eleitorais partidários e uma garantia de termos metas bem definidas, para
que o país tenha um rumo certo”, salientou. (…)
Cooperação
Maior equilíbrio
A cooperação pedida pelo
presidente angolano é no plano
institucional e empresarial,
numa base mais equilibrada,
justa e inovadora, com vantagens mútuas e que permita
impulsionar a reconstrução do
país e ao desenvolvimento nacional multifacetado. Numa
referência ao acordo de paz
assinado em Abril de 2002,
Eduardo dos Santos afirmou
que os angolanos estão a superar os traumas e a desconfiança recíproca. “Ninguém
quer voltar ao passado, está
carregado de sofrimento. Com
espírito de paz, concórdia e
harmonia social os angolanos
querem transformar o presente, formar os homens de
que o país necessita e alterar o
meio que os rodeia para que
cada um possa viver melhor”,
concluiu.

Novo disco da Cabo-verdeana
Maria de Barros

Advogada

Tel. : (514) 931-3883 ext. 16
Fax : (514) 624-8632
1303, Avenue Greene, # 403 H3Z 2A7
ateixeira@cam.org

FERREIRA LEMPICKA Avocates

Adélia Ferreira
Advogada

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

Este novo trabalho discográfico de Maria de Barros
estará à venda no mês de Março
2005.
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Opinião
Entre o bizarro e o humano

A campanha eleitoral
Augusto Machado
Vasco Pulido Valente é um
analista da realidade política
portuguesa e pensa o seguinte:
“Santana Lopes não tem qualidades de inteligência, de sensatez, de realismo ou de responsabilidade”. Por isso escolhe o
eng. Sócrates como o menor de
dois males para primeiro-ministro.
E o prof. Cavaco Silva para a
presidência.
Numa entrevista a um semanário, o analista político diz: “A
política em Portugal é uma actividade má que atrai pessoas más - malformados, desonestas e
corruptas. O país não precisa de demagogos como Santana Lopes,
o que Portugal necessita é de políticos que sejam capazes de gerir
as forças sociais de maneira a introduzir reformas e ter a
capacidade de escolher as reformas certas”. Vasco P. Valente acha
que a forma mais fácil de chegar à estabilidade política de que
precisamos neste momento é uma maioria do PS e uma presidência
do prof. Cavaco Silva.
Queixando-se das instituições políticas portuguesas que
promovem a escolha de políticos medíocres, acrescenta: “Os
círculos eleitorais actuais são enormes e favorecem a entrada na
política das pessoas que querem tratar dos seus negócios. No
Parlamento, onde se sentam 230 deputados, bastaria que lá
estivessem 50 para funcionar em pleno. Todas as decisões são
tomadas pelos chefes dos grupos parlamentares, os outros estão
lá para se sentarem e levantarem quando os mandam. Os outros
deputados não estão lá para dizer nada e ninguém espera que eles
digam mesmo nada. Esta carreira política que não promove o
mérito, não atrai e não pode atrair ninguém de qualidade”. Aqui
o analista refere-se ao artigo que Cavaco Silva escreveu há tempos no “Expresso” sobre “políticos incompetentes” e que
consequentemente causou embaraço e inquietação entre os
membros do seu próprio partido, (PSD).
Vasco Pulido Valente, também ele um político e ex-membro do
Governo e deputado durante o período da Aliança Democrática,
1978/80, lembra aos portugueses que as coisas podem ficar ainda
pior com um Parlamento cheio de Valentins Loureiros e Avelinos
Ferreira Torres, (este último, presidente da Câmara de Marco de
Canaveses, é acusado de corrupção), e que nesta República já
todos percebemos que os que lá estão não servem; então, este exdeputado, sugere que se deve experimentar outro sistema. Como
os círculos uninominais que põem as pessoas mais à prova e
permitem que se assumam mais responsabilidades.
Na ideia de V.P. Valente, apenas membros eleitos dos partidos
deviam eleger o respectivo chefe porque só eles têm
responsabilidade perante o povo. Porque os delegados dos
partidos são eleitos por pequenas maiorias que não representam
ninguém e não têm qualquer responsabilidade perante o
eleitorado. Estão lá, apenas, para decidir que empreiteiro constrói
esta ou aquela obra ou por onde se há-de rasgar a nova estrada
protegendo os seus próprios interesses.
“No fundo, avisa o analista político, não são os melhores que são
escolhidos para defender os interesses do país e esta situação repele
as outras pessoas a entrarem na política”.

Nenhuma taxa de serviço
Preços competitivos aos dos bancos
Aberto segunda a sábado
Troca excelente de euros e dólares US

3960 Boul. St-Laurent
(514) 845-5115

Falamos português e italiano
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O impasse

A Humanidade no asilo

Rui Costa Pinto
Raul Mesquita

Momentos há em que dificilmente separamos a ficção da
realidade. Uma mistura de imagens reais, secas, indecifráveis do
dia a dia e de manifestações de
esoterismo, que coabitando a
mesma galáxia, deixam a impressão de vivermos num mundo
imaginário, perdido nos confins
de um universo que se pensa
razoavelmente conhecer, mas
que nunca cessará de nos surpreender. Pelo insólito. Pela
irreverência de atitudes que
chocam, que indispõem pela
crueza, pela estupidez. É a relação sempre problemática entre o
homem e a vida, entre o homem e a interrogação do seu próprio
futuro. Para onde vamos e que tipo de mundo estamos construindo para as gerações vindouras. A separação entre a demência
e a lucidez, a utilização da inteligência do humano no desenvolvimento de tecnologias que possam facilitar, instruir,
desenvolver o humanismo universal. O quotidiano porém, deixanos por vezes amargos de boca. Arrebata-nos para um mundo
irreal, demente, onde psicólogos e todos os outros psis ou
etnógrafos perderão o norte.
Todos sabemos os problemas existentes no domínio da saúde.
E aqui não me refiro à saúde mental de certas personagens
conhecidas. Trata-se da Saúde Pública. Dos complexos
hospitalares, com custos altíssimos e serviços que cada vez mais
deixam a desejar. Abusos nunca reprimidos, desleixos no controlo
de situações alarmantes que se varreram para debaixo do tapete
por falta de capacidade e de coragem política em muitas ocasiões,
conduziram a uma situação que perigosamente se aproxima do
caos. Um caos que terá de ser evitado e que compete aos governos,
de todas as cores e credos, de tomar as medidas necessárias.
Inteligentemente. Não esqueçamos que a reforma antecipada de
médicos, técnicos e pessoal de enfermagem, a troco de imaginárias
economias, nada resolveram, antes pelo contrário. Forçaram a
procura de pessoal em outros países e multiplicaram as despesas
e os problemas inerentes à supressão ou diminuição dos serviços.
O curioso é que este descalabro aconteceu durante o ministério
de Jean Rochon, no governo de Lucien Bouchard, o mesmo que
alguns cómicos gostariam de ver de novo à frente das tropas
pequistas…
Com a chegada de Jean Charest a situação também não
melhorou. De resto é bem difícil de compreender a linha de
pensamento do actual Primeiro-ministro do Quebeque. Com
tantas reviravoltas, hesitações e retiradas estratégicas, “c’est dur
à suivre”. A menos que a sua única intenção seja de governar por
meio de balões de ensaio.
Os milhões vindos de Otava para o domínio da Saúde, mas que
Charest entende aplicar onde e na forma que melhor lhe agrade,
deixa o mundo medical a braços com problemas irresolúveis.
Talvez seja o motivo— mas nunca a explicação e muito menos a
justificação— para o inimaginável caso ocorrido alguns dias antes da passagem para este ano. Em pleno século XXI.
Uma senhora residente em St.Jerôme mas cozinheira num
complexo do grande norte quebequense, foi evacuada de urgência
para o Hospital do Saguenay, sofrendo de doença rara e súbita.
Entrada nos serviços de observação, detectaram-lhe um vírus de
gripe contagiosa, de forma rara. Receando que a doente pudesse
infectar os restantes internados, os responsáveis (!?) hospitalares
exigiram que a senhora abandonasse o hospital e regressasse a
casa, sem quaisquer escrúpulos nem cuidados adicionais.
Como é hábito nestes casos, naturalmente que será aberto um
inquérito que ao fim de uns tempos terminará em águas de
bacalhau. Vão encontrar um bode expiatório qualquer que se
reformará antecipadamente e o governo lava as mãos e respira
fundo.
O mesmo tipo de incongruência reflecte-se nos propósitos
imbecis de uma jovem portuguesa identificada pela SIC que a
entrevistou à margem de um programa televisivo. No momento
em que a fatalidade atingiu a Ásia nos modos largamente
divulgados, contando-se já— na altura de escrever estas linhas—
126629 mortos confirmados e cujo número poderá ainda
aumentar, para além dos milhares de feridos e milhões de pessoas
desalojadas, vivendo as piores misérias e inquietações, uma jovem
turista, por entre os vários que apesar de tudo partiram para a
Tailândia após a tragédia que assolou aquela região do globo,
respondeu que “já tinha as férias marcadas e que não tinha ficado
nada preocupada com o que tinha acontecido, porque os pais, que já
lá se encontravam, lhe tinham enviado uma mensagem dizendo que
tinha havido uns tsunamis e umas coisas, mas que estavam bem.”
Respondendo à pergunta da jornalista se estava triste com toda a
situação, Dulce Ferreira afirmou:”sim, claro, agora já não vou ter
todas as condições de férias que iria ter se por acaso não tivesse
acontecido nada disto, por outro lado, estou contente, porque vejo as
coisas mais ao natural, como elas são”.
Aturdimento. Estupefacção. Perturbação.
O livro do Universo está à nossa frente, grande, aberto. Alguns,
porém, vêem-no apenas através da sua luneta, estreita, pessoal, e
ziguezagueando por entre o bizarro e o humano, mandam a
Humanidade para o asilo.
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A tentativa de reabilitar o espírito do Bloco Central constitui
mais um passo no sentido do abismo. Enquanto o mundo inteiro
continua a assistir aos desenvolvimentos da tragédia no sudeste
asiático, os portugueses despediram-se de 2004, sem saudades
da crise, da instabilidade, do
desemprego, da injustiça e da
intriga palaciana.
Para além de começarem a
perceber que lhes venderam gato
por lebre, quando anunciaram a
retoma económica, os portugueses preparam-se para enfrentar
2005 num clima de intranquilidade, tendo pela frente três eleições
que vão ser decisivas para o futuro do país.
O primeiro sinal de crescente incerteza partiu de Jorge Sampaio.
A mensagem presidencial de Ano Novo, quiçá, prevenindo um
cenário de forte abstenção e um empate técnico entre os dois
maiores partidos nas próximas legislativas, começou a preparar os
portugueses para mais do mesmo, isto é, um novo pacto de regime.
Segundo o alto critério do Presidente, a gravidade da crise justifica
um amplo consenso em relação a diversas matérias: consolidação
orçamental; dívida pública; financiamento das autarquias;
autonomias regionais; segurança social; e saúde. A reacção do PS
e do PSD não se fez esperar.
Obviamente, ambos responderam positivamente ao apelo
presidencial. Assim, os dois principais responsáveis pela actual
situação, numa espécie de recuo táctico para garantir a
sobrevivência, revelaram disponibilidade para dar as mãos, mais
uma vez, de forma a tentar remendar os erros dos últimos vinte
anos. Aliás, não é de admirar se o CSD-PP -- o benjamim do Bloco
Central - , vier a terreiro manifestar a sua adesão ao pacto de regime. Ao apadrinhar a reedição do espírito do Bloco Central, uma
solução estafada, o Presidente da República tenta, desesperadamente, salvar a sua passagem por Belém. Mas é tarde
demais. Os dois últimos mandatos presidenciais estão associados
à instabilidade política e ao caos nas finanças públicas, que fazem
recordar os tempos dos empréstimos do Fundo Monetário
Internacional, a venda das reservas de ouro e as negociatas das
privatizações.
O balanço negro não fica por aqui. Hoje, ninguém duvida que
o regime está em causa. A falta de líderes capazes de resistirem aos
lobbies , a incapacidade de renovação dos partidos políticos e a
turbulência associada ao regime semi-presidencialista vão
provocar, a breve prazo, uma crise político-institucional .
O mais grave é que o impasse está aí, à vista de todos. De facto,
e muito por força do actual regime de financiamento partidário,
mais uma vez, o futuro deverá passar pelas duas principais forças
políticas, que atingiram o expoente do desgaste e da descredibilização.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista
Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto
Tel.: (514) 849-9966

4242,Boul. St-Laurent, suite 204
Montreal, Qué., H2W 1Z3
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Alma Juvenil
Anedotas do Tony

Casse-noisette,
um clássico das festas

Foto da semana

A sogra vai visitar o filho e a nora.
- Querida sogra! Que saudades! Quanto tempo é que vai ficar
cá desta vez?
- Ó querida, só até vocês ficarem fartos de mim.
- A sério?! Não fica nem para tomar um cafezinho?

Susana Sequeira

Um homem e a sogra foram para um safari com tudo, a
máquina fotográfica, mantimentos, saco-cama e uma caçadeira
por causa dos animais selvagens.
Houve uma altura em que um leão saltou para a sogra e
começa a comê-la.
A sogra grita:
- Dispara, dispara, dispara...
E o genro responde:
- Acabou-se o rolo de fotografia.

Casse-noisette é um espectáculo impressionante de ballet
que se exibiu durante o mês de
Dezembro. Digo impressionante porque como pessoa que
nunca foi ver dança num palco,
fiquei admirada e alegre com o
espectáculo. Os enfeites das
decorações, os fatos dos bailarinos cheios de cores e feitios
que brilhavam debaixo das
luzes e efeitos que tentavam

para o Nata. Ela gostou muito e
quando foi para a cama, levou o
soldado com ela. Quando acordou de noite, viu que a casa
tinha tomado um aspecto diferente, tudo tinha diminuído e
ela também! Ela viu as bonecas
se animarem, os soldados tomarem vida, assim, como o capitão deles, o Casse-noisette. Ele
estava guerreando com os
ratos! E o capitão estava guer-

dar ao palco para parecer mais
mágico de que já parecia a
todos os espectadores.
A magia já estava na sala.
Todos os admiradores aplaudiam quando cada dança acabava com a linda música da
orquestra que estava em harmonia com cada passo. Todos
tinham o coração na festa e na
história e fantasia escrita por
Tchaïkovski. Crianças e adultos ficavam cheios de alegria
vendo o ballet, pois havia crianças pequenas no palco que
faziam o papel deles como profissionais. Os adultos tinham
papeis mais difíceis com certeza, mas a graça e elegância de
cada um fez com que todos
estivessem atentos a cada movimento e apreciávamos o que estávamos vendo.
Casse-noisette foi composto
como mencionei pelo músico
russo Tchaïkovski. A música
também foi por ele orquestrada
em 1891.
A peça conta-nos a história
duma menina, Clara, que recebeu do tio, um Casse-noisette

reando com o rei dos ratos, e
acabou por vencer.
Logo que a guerra acabou, o
Casse-noisette transformou-se
em lindo príncipe e contou à
Clara sua história, o feitiço
duma bruxa e a única solução
para voltar a sua forma era o
amor de uma princesa. E eles
caminharam para o mundo
onde o palácio era feito de doces
e rebuçados onde os sujeitos do
príncipe estavam à espera dele
para fazer uma grande festa
cheia de danças originais com
músicas únicas.
Este espectáculo é apresentado todos os anos no tempo das
festas por Les grands ballet
canadiens, desde 1964. A todos
os amadores de música clássica
e aos outros que gostam de ver
artes ou simplesmente, como
eu, para meter mais um pouco
de magia e alegria na vida, é
um espectáculo que vos aconselho a ver. É pura magia para
quem tem imaginação, tanto
para os pequenos como para os
grandes.

-A minha mulher fugiu com o meu melhor amigo.
-Sim? E quem é ele?
-Não faço a menor ideia. Só sei que agora é o meu melhor
amigo
- Sr. Joaquim, o sr. poderia dispensar-me esta tarde? É que a
minha mulher vai ter um filho.
-Ó homem, se é por causa disso está dispensado.
No dia seguinte, ao ver o Manel, o sr Joaquim, o patrão,
perguntou:
-E então, correu tudo bem? É menino ou menina?
-Correu tudo muito bem, obrigado. Mas para saber se é
menino ou menina vamos ter de esperar nove meses!
Vai um padre a passear pela rua, e vê três jovens a discutir e
prestes a se zangarem. Numa tentativa de acalmar os ânimos,
aproxima-se e pergunta a um:
- Como é que tu te chamas?
- João.
- Então anda aqui e beija-me a mão. - Diz o padre, e vira-se para
outro:
- E tu como te chamas?
- André.
- Então anda a qui e beija-me o pé.
- E o terceiro começa a fugir.
- Ei, aonde vais, anda aqui, como é que te chamas. - Grita o
padre.
- Não, não, - grita o outro já longe - eu chamo-me Ramalho.

O Bebé do Ano 2004
Finalizamos a publicação de alguns dos nossos “leitores do futuro”. Na próxima edição, efectuaremos o sorteio entre todas as
“carinhas bonitas” que até lá tenhamos recebido.

Amélie Bastos
Nasceu: 3 de Outubro de 2004
Mãe: Marie-Ève Denis
Pai: George Bastos
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Duas belezas festejando no Clube Oriental a passagem do
Ano Novo.

O grande cantor órfão TEIXEIRINHA
Maria Calisto
Quase 20 anos depois da sua morte ainda nos lembramos dele,
e foi assim que depois de ter feito uma pesuisa sobre a vida do
Teixeirinha aqui vai um resumo tirado da sua biografia. Vitor
Mateus Teixeira (Teixeirinha), nasceu na cidade de Rolante, Rio
Grande do Sul, em 03 de Março de 1927. Filho de Saturno Teixeira
e de Ledurina Mateus Teixeira teve um irmão e duas irmãs. Teve
uma infância muito triste, pois aos seis anos perdeu o pai e aos nove
anos de idade a mãe. Órfão foi viver com parentes, mas estes como
não tinham como sustentá-lo, para poder sobreviver fez um pouco
de tudo até vendeu jornais. Aos dezasseis anos se auto-registrou
como cidadão Brasileiro. Trabalhou durante seis anos como
operador de máquinas. Um dia tentou sua carreira artística
cantando nas rádios e foi na rádio da Santa Cruz do Sul, que
conheceu Zoraida Lima Teixeira, com quem se casou em 1957. Foi
em 1959 que gravou suas primeiras canções « Briga no Batizado»
e «Xote Soledade» então o grande TEIXEIRINHA começou a ter
sucesso. «Coração de Luto» foi um dos melhores sucessos do
cantor. No ano 1961, o sucesso aconteceu em todo o Brasil, com
vendas superiores a um milhão de cópias. Às vezes só basta uma
canção para nascer um grandioso sucesso. Em 1963, ganhou o
troféu “Chico Viola´´ por ter sido o cantor campeão de vendas em
dois anos consecutivos, 1962/1963. Internacionalmente ganhou
o troféu “Elefante de Ouro´´como a maior venda de discos em
Portugal. ‘´Coração de Luto´´ até hoje, vendeu mais de vinte e
cinco milhões de cópias, a canção mais vendida no mundo inteiro.
Em 1964, Teixeirinha escreveu a história do filme ‘´ Coração de
Luto´´ (outro sucesso). Em 1970 criou sua própria produtora
‘´Teixeirinha Produções Artísticas Ltda‘´ produziu, distribuiu e
escreveu vários filmes (de 1973-1981) (Meu pobre Coração de Luto
(1978) Tropeiro velho (1980). Também apresentou programas de
rádio durante vinte anos. A vida do Vitor Mateus Teixeira se resume com nove discos de ouro, foi cidadão emérito de vários
municípios. Em 1973 fez quinze apresentações nos Estados Unidos
e em 1975 realizou dezoito espectáculos aqui no Canadá. Gravou
mais de 700 músicas de sua autoria. Foi acompanhado durante
vinte e dois anos por Mary Terezinha no acordeão em shows,
rádios e cinema. Mesmo se teve uma carreira artística muito
movimentada, Teixeirinha teve nove filhos com Zoraida Lima
Teixeira, seu grande amor: Sirley Marisa, Líria Luisa, Victor Filho,
Margareth, Fátima Lisete, Márcia Bernadeth, Alexandre e Liane
Ledurina. Infelizmente, Teixeirinha faleceu no dia 04 de
Dezembro de 1985 e está sepultado no Cemitério da Santa Casa
na capital Gaúcha. Pessoalmente gosto muito das canções deste
artista que nos comove, ou nos faz rir com seu estilo único.
Teixeirinha é a prova que mesmo se passamos por momentos
muito difíceis nunca devemos abandonar os nossos sonhos.
Pequeno era considerado como uma criança sem futuro, mas ele
soube tornar-se num grande homem, num grande artista, com
perseverança, paciência e honestidade. A vida e o sucesso de
Teixeirinha é um exemplo para a sociedade, para os jovens. Aqui
vai a letra do sucesso mundial “Coração De Luto” tirado da página
Web do Teixeirinha.
CORAÇÃO DE LUTO
O maior golpe do mundo/Que eu tive na minha vida /Foi
quando com nove anos/ Perdi minha mãe querida/ Morreu

1/4/2005, 7:36 PM

queimada no fogo/ Morte triste dolorida/ Que fez a minha
mãezinha/ Dar o adeus da despedida/ Vinha vindo da escola/
Quando de longe avistei/ O rancho que nós morava/ Cheio de
gente encontrei/ Antes que alguém me dissesse/ Eu logo
imaginei/ Que o caso era de morte/ Da mãezinha que eu amei/
Seguiu num carro de bois/ Aquele preto caixão/ Ao lado eu ia
chorando/ A triste separação/ Ao chegar no campo santo/ Foi
maior a exclamação/ Taparam com terra fria/ Minha mãe do
coração/ Dali eu saí chorando/ Em mãos de estranhos/ levado
Mas não levou nem dois meses/ No mundo fui atirado/ Com a
morte da minha mãe/ Fiquei desorientado/ Com nove anos
apenas/ Por este mundo jogado/ Passei fome, passei frio/ Por este
mundo perdido/ Quando mamãe era viva/ Me disse filho querido/
Prá não roubar, não matar/ Não ferir, sem ser ferido/ Descanse
em paz minha mãe/ Que eu cumprirei seu pedido/ O que me resta
na mente/ Minha mãezinha é teu vulto/ Recebas uma oração/
Deste filho que é teu fruto/ Que dentro do peito traz/ Este
sentimento oculto/ Desde nove anos tenho/ O meu coração de
luto.
Feliz Ano Novo a todos os nossos leitores.
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Vária
Dia de Reis

No Museu da Imprensa
Maria Helena Martins

No dia de Reis comemora-se
a chegada dos três Reis Magos
ao sítio onde nasceu o Menino
Jesus. Estes Reis, ao serem
avisados por um Anjo do nascimento do Redentor, partiram
dos seus reinos distantes e
seguiram a estrela, que os guiou até ao final da sua viagem.
Cada um levava um presente
para oferecer ao Menino, sendo
que cada um deles tinha um
significado e simbolismo específicos.
Não se conhece ao certo a
origem destes três soberanos,
no entanto pelas suas características físicas, pensa-se que
tenham vindo de África, da
Ásia e da Europa e representavam todos os povos do Mundo (pelo menos do Mundo até
então conhecido), fazendo uma
homenagem de todos os homens da Terra ao Reis dos Reis.
Também não se sabe com
certeza os seus nomes verdadeiros, no entanto são conhecidos por Gaspar, Belchior e
Baltazar.
Estes Reis eram também
Magos, ou seja estudiosos de
tudo o que estivesse ligado ao
misticismo, como a Astrologia,
a Magia, o Esoterismo, etc..
Num dos seus estudos, ao observarem o Céu descobriram
uma nova estrela com um brilho muito diferente de todos os
outros astros. Foi ao seguirem
essa estrela que se encontraram e partiram em busca de
algo que nem sabiam ao certo
o quê. Ao consultarem os seus
oráculos, perceberam que uma
pessoa muito especial tinha
nascido e que precisavam de a
ver e de a homenagear.
Ao chegarem ao local de

nascimento de Jesus perceberam que a luz que iluminava
a estrela provinha de um bebé
deitado sobre uma manjedoura. Ficaram admirados ao ver
que a criança, o filho de Deus e
Rei de todos os homens, tinha
nascido numa gruta e que estava agora apenas rodeado dos

pais e de alguns animais que o
mantinham aquecido. Curvaram-se diante da pequena figura e prestaram a sua homenagem, oferecendo os três tesouros mais preciosos: ouro (que
representa a realeza); incenso
(que representa a espiritualidade) e mirra (que representa
a imortalidade).
No dia de Natal é costume os
adultos oferecerem presentes
às crianças, como forma de
homenagearem o Menino Jesus. Em alguns países, como em
Espanha é tradição oferecer-se
presentes no dia 6 de Janeiro
(dia de Reis), em vez de no dia
25 de Dezembro.
Em Portugal, no dia 6 de
Janeiro é costume comer-se
Bolo Rei e desfazer-se a Árvore
de Natal. É o dia que simboliza
o final da Época Festiva.
Que a estrela de Belém abra
o seu caminho ao amor e à
prosperidade.

Natal no Centro “Reviver”
O Centro de um dia Reviver,
da Casa dos Açores do Quebeque celebrou o Natal na 2ª.
feira, dia 13 de Dezembro, com
os seus membros.
Árvore de Natal, presentes e
música para além de um saboroso almoço onde o peru não
faltou, contribuíram para que
um grupo de pessoas da nossa
comunidade se sentisse muito
acarinhado e em ambiente
festivo. Houve a presença de
alguns profissionais do sector
medicinal como o Dr. José
Morais, geriatria, Medicina
Interna no Centro Universitário
de Saúde McGill de Montreal;
Damião Sousa, enfermeiro e
Jacinthe Gouveia também enfermeira. Exames a nível de
açúcar no sangue foram feitos
a todos os presentes.
Foi nomeada uma coordenadora, Tânia Faria que é psicoterapeuta e que irá ajudar a organizar as actividades neste Centro.
O centro de um dia está a
funcionar graças ao grande
empenho de Damião Sousa.
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Natércia Rodrigues
Este homem sempre sonhou
poder fazer algo para e com as
pessoas mais idosas e eis que
depois de várias reuniões e de
muito tempo investido, realmente conseguiu concretizar o
seu sonho. O outro dia dizia-me
ele: “Sinto-me orgulhoso e
satisfeito de ter conseguido
realizar este sonho. É para mim
uma satisfação interior muito
preciosa aquilo que hoje sinto.
Não me foi fácil, pois os nossos
meios são limitados, mas temos
vários benévolos que se ocupam de ir buscar e levar as
pessoas a casa, dos que se ocupam de confeccionar a refeição,
dos profissionais medicais, dos
que ajudam com os exercícios
e jogos, enfim... estou contente
e agradeço a todos os que de
uma maneira ou outra me ajudaram e continuam a fazê-lo
para que este centro continue
e todos se sintam bem.”
...tudo vale a pena quando a
alma não é pequena, e eu direi
que a Esperança traz a possibilidade de atingir nossos sonhos.

Horóscopo Semanal

Libânio e Mergenthaler,
símbolos da Imprensa
“Libânio e Mergenthaler:
Símbolos da Imprensa, 150
anos” é o nome da exposição
que pôde ser vista até ao último

Dra. Maria Helena Martins

obras de grandes escritores
portugueses.
Constituída por cerca de 50
documentos bibliográficos, a

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta da Semana: O Mágico, que significa Habilidade.
Amor: Seja mais compreensivo com os horários da sua carametade.
Saúde: Atenção ao excesso de exercício físico. Os seus
músculos podem ressentir-se.
Dinheiro: Período favorável à concretização de um negócio de importação
Número da Sorte: 1 Números da Semana: 8, 11, 22, 29, 32, 34.
TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta da Semana: O Papa que significa Sabedoria.
Amor: Não se deixe abater por uma discussão com o seu par.
Faça valer os seus pontos de vista.
Saúde: É possível que venha a ter alguns problemas ao nível
ocular. Não deixe arrastar a situação e consulte um bom
oftalmologista.
Dinheiro: Saiba resolver situações complicadas. Evite demonstrar a sua
fraqueza perante os seus superiores hierárquicos.
Número da Sorte: 5 Números da Semana: 2, 3, 9, 20, 30, 45.
GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta da Semana: 2 de Copas, que significa Amor.
Amor: A semana promete ser marcada por muito romantismo
e sensualidade.
Saúde: Período sem grandes problemas ao nível da saúde,
no entanto é possível que de vez em quando sinta algumas
dores de cabeça.
Dinheiro: Seja ousado e faça uma proposta arrojada ao seu chefe. Ele
ficará agradavelmente surpreendido.
Número da Sorte: 38 Números da Semana: 11, 17, 22, 40, 43, 49.

domingo, dia 2, no Museu Nacional da Imprensa.
Tratou-se de uma exposição
comemorativa dos 150 anos do
nascimento de duas grandes
figuras das artes gráficas. Mergenthaler foi o inventor da
linotype, máquina de compor
que revolucionou a imprensa e
Libânio da Silva é um dos mais
célebres tipógrafos portugueses.
Nascidos em 1854, ambos
marcaram, de formas diferentes, a história da imprensa
escrita. Com a invenção da
máquina de composição tipográfica, Mergenthaler (alemão
emigrado nos E.U.A.) foi considerado o “2º gutenberg” tendo
a linotype dado um importante
contributo para a chamada
época d´ouro da imprensa.
Libânio da Silva ficou para a
história como autor do “Manual do Tipógrafo”, obra emblemática para o sector, mas na
sua empresa - Imprensa Libânio da Silva - foram editadas

exposição integra uma linotype
que os visitantes podem ver a
funcionar, um original do “Manual do Tipógrafo” e um “manual” que reproduz a própria
linotype.
Vários livros e revistas da
época como “Teatro Magazine”, “Athena”, “Contemporânea”e a “Variante”, impressos
na tipografia “Imprensa Libânio da Silva” também podem
ser vistos.
Num dos prelos que constituem a exposição permanente
está um texto alusivo aos autores, composto na linotype e
pronto para a impressão manual.
A exposição esteve patente
ao público até este último domingo (incluindo o dia de Ano
Novo), no horário habitual do
museu.
O Museu Nacional da Imprensa fica situado na margem
direita do Rio Douro, a montante da Ponte do Freixo.

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)
Carta da Semana: 3 de Paus, que significa Iniciativa.
Amor: Colabore em actividades familiares.
Saúde: Procure ser mais cuidadoso com o seu sistema
gástrico. Cuide da sua alimentação.
Dinheiro: Não se deixe intimidar por ameaças infundadas de
um colega pouco escrupuloso.
Número da Sorte: 25 Números da Semana: 14, 21, 30, 33, 38, 45.
LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta da Semana: Rei de Paus, que significa Força,
Coragem e Justiça.
Amor: Tenha calma e evite adoptar atitudes precipitadas em
relação a um familiar que magoou os seus sentimentos.
Saúde: A semana decorrerá sem grandes problemas a nível de saúde.
Dinheiro: Uma inesperada entrada de capital poderá fazer com que
consiga pagar uma dívida que se arrastava há já algum tempo.
Número da Sorte: 36 Números da Semana: 2, 11, 23, 30, 35, 39.
VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, que significa
Guerreiro, Cuidado.
Amor: Evite ser agressivo e demasiado possessivo com o seu
par. Ele pode cansar-se da sua maneira de ser tão intensa.
Saúde: Cuidado com as indigestões. Procure não fazer
refeições demasiado rápidas.
Dinheiro: Proteja as suas economias de pessoas pouco honestas
Número da Sorte: 62 Números da Semana: 1, 5, 19, 25, 40, 47.
BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia e
Prosperidade.
Amor: Durante esta semana vai conseguir colocar as suas
ideias no lugar e, então, vai perceber que a pessoa que tem a
seu lado é mesmo aquela com que pretende dividir a sua vida.
Saúde: Tome conta da sua saúde e evite exceder-se.
Dinheiro: Proteja-se de um colega com más intenções.
Número da Sorte: 65 Números da Semana: 5, 6, 10, 28, 32, 39.
ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa Esforço
Pessoal.
Amor: Deixe-se levar pelos seus sentimentos. Procure ser
autêntico e fiel a si mesmo.
Saúde: É provável que se sinta um pouco indisposto.
Dinheiro: Seja prudente. Evite falar com os seus colegas sobre assuntos
que não lhe dizem respeito.
Número da Sorte: 72 Números da Semana: 7, 9, 10, 22, 33, 44.
SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa Dificuldade/
Indolência.
Amor: Um amigo poderá desiludi-lo ao fazer intrigas entre si
e o seu par.
Saúde: O seu organismo poderá ressentir-se de uma dieta
alimentar desadequada e completamente prejudicial para a sua saúde.
Dinheiro: O seu esforço no trabalho poderá vir a ser recompensado pois
é possível que seja promovido.
Número da Sorte: 66 Números da Semana: 4, 8, 25, 30, 47, 49.
CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)
Carta da Semana: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio.
Amor: Faça uma surpresa agradável a um familiar muito
querido. Ele vai adorar.
Saúde: Cuidado com as pontadas de ar. É possível que tenha
alguns problemas ao nível dos brônquios.
Dinheiro: Não desperdice dinheiro em coisas que não lhe fazem falta. Seja prudente.
Número da Sorte: 53 Números da Semana: 1, 4, 6, 9, 15, 20.
AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa Inquietação, agitação.
Amor: É possível que conheça uma pessoa muito especial que
fará com que ponha em dúvida o futuro da sua actual relação.
Saúde: Procure estar mais atento aos sinais que o seu organismo lhe envia.
Dinheiro: Todos os projectos que apresentar durante esta semana
estarão favorecidos. Não deixe escapar energias tão positivas e favoráveis.
Número da Sorte: 54 Números da Semana: 8, 15, 19, 36, 38, 42.
PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta da Semana: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera.
Amor: É possível que reencontre um amigo muito chegado que
já não via há algum tempo e que passem bons momentos juntos.
Saúde: Conheça os limites do seu sistema nervoso. Não se
enerve demasiado com problemas pouco importantes.
Dinheiro: É possível que durante esta semana sinta uma pequena quebra
no sector financeiro, uma vez que os gastos vão ser muitos e as entradas
de dinheiro poucas.
Número da Sorte: 49 Números da Semana: 12, 15, 22, 29, 35, 36.
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Passagem do ano 2004-2005

Um ambiante familiar na Festa do Benfica

Um buffet maravilhoso na APC

Dança e bebidas constavam no menu na festa d’Anjou

No Clube Portugal a casa estava cheia

Na Estrela do Oceano podemos dizer WOW

Uma festa inesquecivel na Associação Hochelaga

Em Laval festejou-se em classe

Um conjunto e ambiente muito caloroso no Clube Oriental

Na Tasca foi uma maravilha!

No Portus Calle todos num ambiente de festa

Uma comida gostosa e um ambiente agradável na Casa dos Açores

Festa na Santa Cruz
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Vária
Conto: AS BOTAS DA LIBERDADE
J. J. Marques da Silva

O bairro do senhor deputado
era um bairro chique, habitado
por gente fina, elegante, e de
trato esmerado. Assim o considerava a senhora Rosalina,
esposa do senhor Maurício, ele
mesmo o senhor deputado da
circunscrição, com lugar no
parlamento.
A nomeação do sr. Maurício
fizera da senhora Rosalina a
criatura mais importante do
bairro e, para que nada pudesse desmerecer a sua posição
social, ela apresentava-se com a
elegância que a sua imodéstia
impunha, contrastando com a
simplicidade de alguns moradores, mas que haviam votado
no marido e que lhe rendiam
encómios de grande dama.
Para acicatar o seu orgulho,
a comissão de emprego que o
marido ajudara a promover,
mandara-lhe, para servir de
criada, outra senhora recentemente chegada como emigrante, e que trazia consigo um
filhinho de seis anos. Mãe e

01-03-2005.pmd

9

filho tinham sido aceites como
estímulo da sua vaidade, por se
tratar de alguém fugindo do
seu país quando o marido fora
feito prisioneiro político.
É de ponderar a conduta da
senhora Rosalina, nas exigências do seu lar luxuoso, toda
maleável para o marido que a
fizera esposa do “Sr. Deputado”, mas impertinente para
quem a servia, embora com o
aprumo e desempeno de quem
tem os pés firmes na terra, e
sabe controlar a esperança do
porvir.
O insólito tinha de acontecer.
Uma tarde o seu filhinho saiu
a deambular pelos passeios do
bairro, e não tardou a regressar, pleno de alegria, trazendo
os pés calçados com umas botas
de couro, de meio preço, em
substituição dos chinelos rotos
que levara.
-Mãezinha! Um anjo deu-me
estas botas, e disse-me que podia dormir com elas!
A mãe sorriu com tranquilidade, e questionou, algo duvidosa:
-Mas um anjo?!...
-Sim. Estava a distribuir coisas pelos meninos que passavam.
-E disse que podias dormir
com elas?...
-Sim. Eu perguntei.
Tudo permaneceria no campo da normalidade ambígua, se
a senhora Rosalina, que tinha
ouvido tudo, não aparecesse
para se impor por sua compostura e competência, por
julgar o seu dever como esposa

do Sr. deputado.
-O menino não deve mentir!
Sabe o que é mentir?
O menino encolheu-se, mas
olhou a senhora com sobranceria.
-Ele não costuma mentir,
senhora... –acudiu a mãe.
-Mas está a mentir. E não vai
dormir com as botas. Aqui em
casa tem de portar-se como
gente.
Foi a vez da mãe olhar a senhora com dignidade, e dizer
com toda a calma de que é
capaz alguém com educação:
-É uma criança, senhora...
Repare com que alegria tem as
botinhas calçadas! Os chinelos
estavam tão rotos!
-Tem de aprender a usá-las!
-Ele já sabe usar sapatos,
botas, e até chinelos rotos,
senhora...
-Agora é você que está a
mentir! Se soubesse não entrava num desaforo a dizer que ia
dormir com as botas... Ninguém se deita com botas calçadas.
A mãe retorquiu:
-Quando a alegria invade a
alma duma criança, ela extravasa as fronteiras do sonho, e
vai alem do costume, do desejo,
e da necessidade! Por vezes até
da educação recebida.
Era linguagem demasiadamente polida para a senhora
Rosalina, que estava prestes a
explodir. Mas ainda assim replicou:
-Não vai dormir com as botas,
com certeza...
-Como ele dorme no meu
quarto, deixo-o adormecer no
tapete, e quando estiver a dormir tirar-lhe-ei as botas –contrapôs a mãe.
-Não vê que está em minha

casa?
-Vejo e sei; mas permita-me
que não corte ao meu filho a
liberdade de obedecer a quem
lhe deu as botas! Necessitar,
sonhar, e obedecer, faz parte
do material de ensino para uma
criança que aprende. Seu pai
quis ser livre, e prenderam-no...
Aqui a mulher do Sr. deputado não pôde mais, e estava
quase a explodir quando este
se apresentou entre ambas, e
objectou:
-Entrei há pouco pelas traseiras da casa, cansado das discussões parlamentares sobre a
liberdade e democracia, deiteime sobre a cama a repousar um
pouco, sem tirar os sapatos, e
surpreendo-me com esta discussão. Que pecha!
-Quem tem razão? –perguntou a senhora Rosalina intempestivamente.
-O menino! –respondeu o
deputado.
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-Um fedelho imigrante que
está a mentir? –retorquiu a
esposa.
-Jesus também foi um imigrante, e não foi acreditado –
voltou o esposo.
-E vai dormir com as botas?
-Se eu me deitei com sapatos
em toda a liberdade, por que
retirar essa liberdade ao menino? E mais: por que suprimir a
sua alegria?
Então, diferente do campo
parlamentar, fez-se silêncio em
casa da senhora Rosalina, habituada como estava a obedecer
ao marido, por força das circunstâncias, mais do que pelo
sossego da educação. A mãe do
menino, então, embrenhou-se
nos pensamentos de quem
conclui que o sr. Maurício devia
ser, com efeito, um deputado
legítimo para o povo que o escolhera. Se um dia o marido o
pudesse conhecer!...
Porém havia a afirmativa do

anjo. As crianças também mentem; e se elas mentem, não
devem ficar impunes. O sr.
Maurício chamou o menino em
separado, e perguntou-lhe:
-Que história é essa do anjo
dizer que podes dormir com as
botas?
-Fui eu que perguntei, e ele
disse: vai, e dorme com elas, se
tu quiseres...
E contou que só podia ser um
anjo porque distribuía coisas
pelos meninos a quem perguntava “o que te falta?” E depois
dizia:
-Toma, em nome de Jesus!
O sr. Maurício ficou então
sabedor de que se tratava dum
imigrante que investigava as
necessidades das crianças
emigradas, e depois aparecia a
dar-lhes o que lhes faltava, e
essa era a característica do seu
ministério evangelístico.
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Na hora da despedida
MENSAGEM DE DESPEDIDA
nal, composto e impresso em
tipografia italiana, com as limitações próprias da época, do
profissional português que
executava o trabalho e da capacidade financeira do jornal, que
foi sempre muito precária.
Foi igualmente notória a falta
de recursos humanos para a
Obra, porquanto a escolha
estava condicionada à pequena população de então, muito
mais dedicada à consolidação
da sua estabilidade no país, do
que à tarefa de colaborar com
um jornal comunitário que
nenhum beneficio traria em
termos monetários. A opção de
colaborar ou não, dependia do
gosto de cada um em alimentar o intelecto através das colunas de “A Voz de Portugal”, ou
dedicar-se exclusivamente a

Cont. da pág. 1
governar a vida, afinal o objectivo que nos fez sair do canto
luso, para melhorar o futuro do
nosso agregado familiar.
No meu caso específico, abandonei os estudos que seguia na Universidade Sir George Williams (hoje Concordia)
quando em 1965 assumi o compromisso de dirigir este periódico. Perdi na valorização académica, mas devido ao jornal
ganhei imenso no que diz respeito à afirmação de cidadania,
ao prazer de expressar as minhas perspectivas sociais e
políticas, ao gosto de servir uma
Comunidade que me acolheu,
ajudou e deu mostras de respeito nestes últimos quarenta
anos e, sobretudo, me proporcionou o ensejo de desenvolver
o sabor pelas coisas do espírito.

Todo este conjunto de regalias, embora neutro de produto
monetário, transcende o valor
do curso universitário que
poderia ter completado, eventualmente. Os encontros de
trabalho com profissionais do
ramo, a obtenção da Carteira
Profissional de Jornalista, os
convites para inúmeros aconte-

ções e de baixeza de atitude.
Neste mundo, há de tudo!
A todos os leitores que, ao
longo dos anos, me encorajaram a prosseguir com os seus
incitamentos e compreensão,
fica a gratidão e o agradecimento pelos gestos amigos
prodigalizados. Essa foi sempre
a melhor compensação para o

Carlso de Jesus, director do LusoPresse
cimentos neste país e no nosso,
a condecoração honorífica
concedida pelo Governo Português, etc. só foram possíveis
pela posição exercida em “A Voz
de Portugal”.
O meu desempenho directivo registou, como é óbvio,
provas de aprovação e outras
de repulsa, muito mais aquelas
do que estas últimas. De todas
tirei as devidas ilações, consciente de que não podemos
agradar a todos. Mas, obviamente, apreciei melhor as críticas e objecções expressas com
decência e correcção, do que as
que recebi no anonimato e
repletas de venenosas insinua-

O primeiro editorial de Armando Barqueiro como director da Voz de Portugal
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Amélia Vaz
Por convite do proprietário e editor de A Voz De Portugal,
Senhor Eduino Martins, reunimo-nos para um jantar de festa no
Restaurante Café Açores. Abraços, beijos, comida e muita
conversa. O director do Jornal , senhor Armando Barqueiro
aproveitou a ocasião, para depois de 40 anos de serviço, anunciar
que deixava o cargo. Foi anunciado pelo editor que ele ficaria
director honorário. Agora iremos ter um novo director, que não
foi ainda nomeado. O director Armando Barqueiro despediu-se
num discurso onde falou do tempo, do esforço, e do amor ao Jornal.
Eu estava longe e não ouvia muito bem, mas fiquei com a
impressão que ele manifestou o pensamento de como de ser um
jornal de uma comunidade num país de adopção. Não deve ser um
jornal de notícias, pois isso pertence aos grandes periódicos.
Noticiará o que de importância se passa na comunidade de língua
portuguesa, dará notícias que sejam úteis, do país de adopção, e
terá dos seus colaboradores reportagens e artigos úteis para o
engrandecimento da cultura da comunidade, que neste caso, é
a portuguesa. Será que eu entendi mal e formei na minha cabeça
aquilo que eu penso?
Longa vida a Armando Barqueiro e à sua esposa.

Armando, Bem-haja

Ficamos mais pobres
Eduino Martins, Editor
Após 10 meses como Editor do Jornal A Voz de Portugal, tive a
oportunidade de apreciar o valor de Armando Barqueiro, nas
poucas ocasiões em que nos foi possível dialogar. Guardo dele a
imagem de um bom amigo que se retira no final de 40 anos ao
serviço do Jornal. Guardo também os bons conselhos que me
ofereceu e o reconhecido grande amor que dedica à A Voz de
Portugal. Já conhecia Armando Barqueiro há trinta anos, um
pouco como todos mas, nestes últimos meses, tive o privilégio de
melhor descobrir o valor de um homem por quem nutro mais
respeito desde então, reconhecendo o seu empenho em prol da
comunidade.Quero agradecer a Armando Barqueiro de ter aceite
o título de Director Honorário, lugar que bem merece no seio do
nosso Jornal.
Aproveito para lhe desejar bons períodos de férias com boa
saúde, para o prazer dos seus familiares e amigos, reafirmando que
aqui no Jornal, os seus escritos e opiniões serão sempre bemvindos.

Sábado 11 de Dezembro

meu trabalho.
Tenho na memória a dúzia e
meia de companheiros que me
acompanharam nestes quarenta anos, em períodos diferentes, aos quais se deve a
existência do jornal, como Obra
Comunitária. Eles, de parceria
com alguns dedicados anunciantes, são a razão única do
trajecto de “A Voz de Portugal”, merecendo o crédito que
lhes é devido.
É oportuno realçar o espírito
de compreensão de minha
esposa, pelas muitas centenas
de horas que viveu sem a minha
presença no lar e também agradecer aos meus filhos que,
quando jovens, me acompanharam na feitura do jornal e
contribuiram para que eu cumprisse a tarefa que me estava
confiada.
Termino a minha missão directiva com a convicção íntima
de que o meu sucessor terá
condições para dar continuidade à Obra que nos foi legada
em 1961. Esses homens corajosos que fundaram “A Voz de
Portugal”, num contexto político muito delicado, merecem
que lhes continuemos a dar a
alegria de verem a sua iniciativa persistir. Alguns deles já
partiram deste mundo (incluindo o fundador Manuel Mota)
mas, lá do alto, hão-de regosijar-se por continuar a haver
gente capaz de assumir um
compromisso que, além da satisfação e realização pessoal,
não lhe atribui qualquer outro
benefício.
Porque parto por iniciativa
própria e nos melhores termos
de relacionamento com o Editor e Corpo Redatorial, estarei
disponível para voltar às colunas deste Semanário, na qualidade de simples colaborador,
quando o tempo e a inspiração
estiverem em conjunção favorável. O meu amor à “A Voz de
Portugal” impede-me de cortar
definitivamente com o periódico, tantas foram as recordações que permanecem e a
amizade que me une a todos.
Aliás, a amizade tem sido um
denominador comum, que
tornou possível a minha continuidade no jornal, durante
tantos anos.Deixo-vos com um
pensamento de Benjamin Franklin: “O teu êxito depende
muitas vezes do êxito das
pessoas que te rodeiam”.
As pessoas que me rodearam,
construindo o seu próprio êxito,
foram a fonte de inspiração que
me permitiu atingir o marco
que agora termina. Um abraço
e um obrigado à gente maravilhosa que me apoiou.
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Estamos em 1975. A efervescência do 25 de Abril atravessa o
Atlantico. Não se passa uma semana que não nos chegue um
enviado de Lisboa. Ora para nos prometer alvoradas radiantes ora
para nos anunciar a morte da pátria às mãos dos comunistas. Os
desígnios do Movimento das Forças Armadas não são claros. «O
povo não está pronto para a Democracia» – clamam os amigos do
regime. «A única democracia é a ditadura do proletariado» –
berram os comunistas. «A democracia aprende-se, praticando-a»
– defendem os democratas. E entre estas três correntes, um sem
número de ideólogos, feitos à pressa, que nos prometem, ora o
caos, ora o paraíso. Se o povo, em Portugal, anda confuso,
imaginem a confusão por estas bandas. Distorcida pela distância
e pelos interesses ideológicos, a informação chega-nos aos soluços,
deformada, e a mais das vezes, inquietante. É neste contexto que
um grupo heteróclito se põe de acordo com Armando Barqueiro
para transformar a «Voz de Portugal» e dar-lhe os meios
necessários para fazer deste semanário um jornal independente
e, tanto quanto possível, objectivo. Foi nestas circunstâncias que
aprendi a conhecer o Armando Barqueiro. Havia já duas dezenas
de anos que o Armando estava à frente do antigo jornal. Como é
de esperar, a vida dum periódico de língua portuguesa, naqueles
tempos e nestas paragens, contava não só com parcos meios mas
com ainda menores fontes de informação. Não fora a sua
persistente e obstinada força de vontade o jornal não teria
chegado até ali. Convém recordar que naquela altura nem meios
de composição tínhamos e, as mais das vezes, tinha-se de esperar
pelos jornais de Lisboa. Era, na completa acepção da expressão,
um jornal de corte e cola. Mas foi graças a este homem que a
comunidade sempre pode contar com um semanário durante
todos estes anos.
Com a nova equipa o jornal adquiriu meios autónomos de
composição. Entrou o Telex. Eu próprio passei a fazer parte
permanente e a tempo inteiro do corpo redactorial. Foi uma era
gloriosa, como se costuma dizer. Claro que as invejas, as calúnias,
a difamação também não deixaram de faltar. A tal ponto que, por
mim, tinha abandonado tudo. Mas lá estava o timoneiro, sem jogo
de palavras, a aguentar o barco e a encorajar a equipa. Num
desses momentos de desânimo, foi graças a ele que recebi a mais
gratificante homenagem num restaurante da nossa praça, na
companhia de amigos e leitores. Jamais o esquecerei. Nem sempre
estivemos de acordo. Mas movia-nos o respeito mútuo pelas
convicções de cada um. Eu abandonei o jornal por incompatibilidade com um dos elementos da direcção. Profissionalmente
foi o melhor passo que dei na minha vida, mas em relação ao
Armando Barqueiro sempre me senti culpado por o ter abandonado. De vez em quando lá escrevia qualquer coisa, a seu
pedido, mas o coração não estava lá. Mas, como os factos o provam,
ele não precisava de mim para manter a sua obra.
Agora que ele deixa o posto, embora seja mais que merecido o
repouso que se oferece a ele, à esposa, D. Bitália, aos filhos e aos
netos, é com um certo aperto no coração, para não dizer uma certa
apreensão pela sua obra, que o vejo retirar-se.
Obrigado por tudo, Armando, inclusive pelas boas palavras que
escreveu a meu respeito quando me liguei ao LusoPresse.

Homenageando Armando Barqueiro
Benjamim Silva
Não é a primeira vez que nos sentimos, por uma questão de
justiça, impelidos a prestar tributo a Armando Barqueiro. Entre
as diversas ocasiões em que foi alvo de rasgados encómios, é digna
de realce aquela em que, ao ser distinguido com o grau de
Comendador, foi apelidado “um bom português, um bom
canadiano, um homem de bem”.
Quem não conhece um Videira que nunca deu uvas ou um Rei
que nunca teve reino? Mas, Barqueiro nunca ficou só pelo nome:
foi sempre “barqueiro”! Durante quarenta anos, navegando por
mares nem sempre tranquilos, dirigiu a bom porto a sólida
caravela A Voz de Portugal. Que persistente e corajoso
“barqueiro”! E, parafraseando notável poeta, nada me admiraria
se, algumas vezes, tivesse bradado aos “mostrengos” que o
acometeram: Aqui ao leme sou mais do que eu: SOU UM POVO!.
Armando Barqueiro é um povo, é A VOZ DE PORTUGAL!
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Homenagem a Armando Barqueiro
Pai

No momento da partida

Armando Manuel Barqueiro Jr.
Vivi na casa do meu pai até aos 21 anos e considero que o
conheço relativamente bem. Mas não tão bem como os leitores do
jornal “A Voz de Portugal”.
Todas as semanas, no seu “Apontamento”, os leitores puderam
comprovar as suas opiniões, pontos de vista e frustações pelos
acontecimentos decorrentes, assim como passagens da vida
quotidiana. Esta Obra exigiu sacrifício da sua parte, mas também
lhe deu a oportunidade de entender o que ia pelo mundo e
reflectir sobre as transformações a que estava sujeito.
Habituou-se a estudar, a expressar as sua idéias e convicções e
a concretizar planos, cujo exemplo todos nós deveríamos tentar
seguir. Falar é fácil, mas escrever exige pensamentos claros e
francos. Escrever de vez em quando é já de si difícil, mas fazê-lo
durante 40 anos exige muita determinação e senso de
responsabilidade.
Merece descansar e até que, enfim, o faz.
Um abraço Pai

Armando
Bitália Barqueiro

Os 40 anos de Jornalismo
Joviano Vaz

Presta o Jornal A Voz de Portugal na sua edição de hoje uma
justíssima homenagem ao meu bom amigo Armando Barqueiro,
no momento em que após quarenta anos de dedicação, deixa a
direcção do nosso Jornal.
Se é com pena que o vejo partir, tenho também a convicção que
ele vai continuar, na medida do possível, a colaborar com um
periódico que ele ajudou a criar e que, com entusiasmo, manteve
contra ventos e marés.
Pessoalmente desejo salientar a sua amizade ao longo de tantos
anos, amizade que se manteve inalterável através de inúmeras
dificuldades e situações.
Creio que a amizade é uma pérola preciosa que deve manter-se
contra tudo e contra todos.
Guardarei do Armando Barqueiro a lembrança de alguém que
através dos anos foi igual a si próprio, jamais prescindindo dos
ideais que soube cultivar e defender.
Numa palavra direi do Armando que ele é simplesmente um
homem bom.

O meu Pai

Raras vezes mostrei o meu apreço pelo esforço que há quarenta
anos tens mantido com uma regularidade impressionante. Mesmo
quando não estás de perfeita saúde ou o cansaço se apodera de ti,
não desistes nem te poupas ao trabalho dos teus escritos, às
consultas a que eles te obrigam, ao tempo roubado às actividades
quotidianas. E, no entanto, o peso dos anos já se faz sentir...
Hoje, para tua surpresa, quero que saibas que, sendo eu a pessoa
mais sacrificada, sinto-me muito orgulhosa de ti, da tua força de
vontade e perseverança. Passei muitas horas sem ti, por “culpa”de
“A Voz de Portugal”. Até agora, que fazes o teu trabalho a partir
da nossa casa, graças à nova tecnologia, eu me sinto
completamente só, porque é quase interdito falar contigo, quando
estás a trabalhar para o jornal. Felizmente que há muito me
habituei e encontrei maneira de superar os aborrecimento que isso
me causava, porque compreendi que era importante para ti expor
as idéias e pôr os valores à apreciação dos outros, sabendo de
antemão que não agradavas a todos os leitores. Mas, isso sim,
tinhas a compreensão da maioria e a minha própria, com raras
excepções.

Raul Barqueiro
40 anos! Não são muitos, mas quem trabalhou todo este tempo
numa base de voluntariado, sem qualquer benefício além da
satisfação de poder informar os seu leitores, é demonstrativo de
uma convicção e força de vontade, que poucos indivíduos estão
dispostos a dispender.

Faço votos para que continues a fazer o que tanto gostas por
muito mais tempo, embora sem a assiduidade dos últimos 40 anos.
Valeu a pena o sacrifício!
Parabéns, com os desejos que “A Voz de Portugal”atinja uma
longa vida.

Vale a pena repetir a lista de critérios essenciais da personalidade
de Armando Barqueiro: justo, correcto, digno e inteligente, o mais
dedicado e constante trabalhador, cheio de humor e de amor pelos
outros.
Este é o meu Pai

01-03-2005.pmd

11

Mas não deve surpreender ninguém que conhece o Armando
Barqueiro, um homem que sempre seguiu as idéias e princípios
em que acreditou, que teve a coragem de dizer o que pensa,
sabendo que nem todos estariam de acordo com as suas posições.
Para comentar, é necessário ser forte nas opiniões que assume.
O que importa é que, na sua perspectiva, elas sejam justas,
correctas, dignas e inteligentes.
São estas as qualidades que se podem aplicar, apropriadamente,
à pessoa que as exemplifica, pela vida que percorreu e pelos 40
anos dedicados a expressar aquilo em que acredita, não obstante
o reflexo que essas idéias possam gerar.
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Raúl Mesquita
Armando Barqueiro anunciou recentemente a sua retirada
activa do jornalismo comunitário.
Director desde 1965 de A Voz de Portugal, — o único semanário
português no Québec,— desempenhou a sua missão com brio e
rectitude, que lhe granjearam muitos leitores atentos e fiéis em
cada edição, conquistados pela pertinência dos seus escritos, muito
particularmente nos seus apontamentos semanais.
Com o correr dos anos o cansaço instaurou-se, a saúde debilitouse mas apesar disso, foi mantendo o rumo com certa regularidade.
Muitos dos nossos leitores talvez nunca se tenham dado conta
da influência do fenómeno do jornalismo, sobre o dia a dia de
alguns dos fazedores da informação. Para vários — e o Armando
Barqueiro encontra-se nesse número, fazer jornais, fazer notícias,
comunicar, é tão indispensável como comer ou dormir. É um vício,
um vírus, um germe que se instala e cujo embrião se desenvolve
alimentando-se desse prazer raro que é a comunicação social e
que raramente se destrói. Os psicólogos tentarão explicar,
deduzir, determinar porém, a cada passo em frente na procura e
na análise da informação que deverá transmitir, o próprio fazedor
de jornais não pode deixar de maravilhar-se, pois cada explicação
levanta uma pergunta e cada certeza gera a ânsia de uma certeza
maior. Durante os trinta anos que com intervalos, durou a minha
colaboração com A Voz de Armando Barqueiro, nem sempre
estive de acordo com algumas das suas posições, com alguns dos
seus pontos de vista, todavia, as nossas discordâncias sobre a
explanação ou a interpretação de assuntos da actualidade ou de
foro simplesmente interno, sempre foram debatidas em todas as
ocasiões, com um respeito, mútuo, que só o honorifica.
Recordo um frígido mês de Outubro do ano de 1985 em que,
durante a campanha eleitoral provincial, o Dr. Arlindo Vieira —
agora Juiz Administrativo, foi candidato do Partido Québecois na
circunscrição de St-Louis. No seu apontamento em vésperas do
escrutínio, Armando Barqueiro manifestou-se de modo inequívoco no apoio a este nosso ilustre compatriota. Sem ambiguidade,
afirmou não simpatizar com o Partido representado por ele, porém,
considerava que o homem, deveria ser apoiado. A isto poderá
chamar-se escrever direito por linhas tortas visto que outros, que
se faziam amigos do candidato, jogaram na ambivalência das
“vantagens ou inconvenientes de apoiar Arlindo Vieira…”
Armando Barqueiro tem essa qualidade que falta a muito boa
gente. De dizer o que pensa sem se inquietar com as opiniões
alheias. Por isso o respeito e admiro.
Por decisão do nosso Editor Eduíno Martins, Armando
Barqueiro ficará no Jornal como Director Honorário, mas creio
que para além desta distinção, o mais importante será saber que
esperamos com prazer renovado os seus escritos, os seus
apontamentos, sempre que a disposição e o tal vírus, o façam
retomar a pluma.
Aproveite bem a reforma e até sempre Armando.
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

UM SERVIÇO DO

EM 31 DEZEMBRO 2004

1EURO=1.6489

(514) 287-3370

AGÊNCIAS DE VIAGENS
Consulado Geral
de Portugal
2020 Rua University, suite 2425
Montreal (Québec) H3A 2A5

Tel.: (514) 499-0359
HORÁRIO DE ABERTURA
2ª, 3ª, 5ª,6ª das 9 às 12h30
4ª das 9h - 12h30 e das 14h-17h
Site Web
www.cgportugalmontreal.com

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ambulância
Clínica Portuguesa Luso
Polícia
Bombeiros
Hospital Hôtel-Dieu
Hospital Royal Victoria
Hospital Ste-Justine
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc
Hospital de Montreal
para Crianças
Serviço de Auxílio aos
Emigrantes(SANQi)
Sun Youth,
Serviços de Urgência

ALGARVE
681 Jarry Est

273-9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

842-6891
842-6822

845-5804

HOTEL

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

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

849-8591

IGREJAS

MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

LATINO
177 Mont-Royal Est

849-1153

LISBOA
355 Rachel Est

844-3054
844-3307

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent

IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave..
(514) 484-3795

271-6452

C AIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

(450)669-7467

ARCA

4117 St-Laurent

842-0591
845-6028

NOTÁRIOS

M. LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203

CENTRO CRISTÃO DA FAMÍLIA
Assembleia de Deus do Canadá
2500 Boul. Rosemont (esq. Iberville)
Pastor: Carlos Figueiredo
376-3210
IGREJA EVANGÉLICA LUSO-FRANCÓFONA
28 St-Charles, Ste-Thérèse (450) 435-9834

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

843-5626

(514) 985-2411

OURIVESARIAS

B. SERKOS
1530, Curé-Labelle, # 203 (450) 686-0026

A primeira entrevista do ano 2005

Maria Rosa Ramos – 102 anos!

CASAMENTOS

Entusiasticamente recebida,
mas com certa apreensão por
nós iniciada, esta era mais uma
boa ideia do nosso editor, Eduíno Martins. Como iria reagir

minério, lavava, arranjava a
roupa para 12 homens, limpava
uma padaria e criava porcos
com as “viandas”. O dono da
padaria tinha tanta confiança

uma senhora com 102 anos de
idade? Compreender-nos-ia?
Aceitaria o nosso diálogo?
A simpática e afável apresentação do seu neto Manuel Vieira, iniciou a entrevista com
Maria Rosa Ramos, dando origem à mais significativa experiência jornalística que até
agora nos foi permitido viver…
De rosário entre mãos, encostado ao peito, recebeu-nos
com o mais doce dos sorrisos.
Como por magia a nossa apreensão desvaneceu-se e, com
afectiva impulsividade, também logo a adoptámos como
nossa avó! Seguindo as expressões que as nossas simples
perguntas provocaram, ficarão
a venerá-la como nós ficámos.
A Voz de Portugal- Onde é
que a senhora nasceu?
Maria Rosa Ramos- Portugal!!! Numa terra pequena:
Torre-Louriçal do Campo, já lá
vão 102 anos feitos a 27 de Agosto!
VP- Quantos filhos, netos
e bisnetos tem?
MRR- Tenho cinco filhos, sete
netos e sete bisnetos.
VP- Em que é que trabalhou?
MRR- Eu fazia sacos para o

em mim que até me entregou
uma chave da porta! Trabalhava
muito, muito; dia e noite!
VP- Há quantos anos está
no Canadá?
MRR- Depois da morte do
meu marido, vim com o meu
compadre. Estou cá há 15 anos.
VP-O que é que gostava de
fazer depois das horas de
trabalho, nos tempos livres?
MRR- Depois de trabalhar
noite e dia, rezava. Ainda rezo
agora, mas já me canso…
VP- Qual era a sua comida
preferida? De que é que
gostava mais?
MRR- Eu gostava de tudo!
Agora há mais coisas e tudo é
bom, mas ainda gosto mais de
couves, batatas e feijões.
VP- Qual é a terra de que
tem mais recordações?
MRR- A Torre, onde ainda
tenho casa; lá cavava e semeava;
preparava tudo para comer.
VP- Qual é a cantiga de que
mais gosta?
MRR- “O Meu Amor”. “Um
dia quando apanhava figos em
cima duma figueira, comecei a
cantar, a cantar….distraí-me e
caí! (Perante a nossa surpresa
e espanto, a senhora Maria
Rosa numa voz sentida, melo-

BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent

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

484-3795
844-1011
687-4035
583-0031
376-3210
593-9950
525-9575

FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

RÁDIO E TELEVISÃO
Rádio Centre-Ville
Rádio CFMB
Radio Clube Portugal

495-2597
483-2362
849-9901

844-8738

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

849-2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

987-0080
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CONTABILISTAS

GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent

232-3095

DENTISTAS

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

499-1624

DISCOS/LIVROS

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent

843-3863

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

272-5779

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

385-1484 e 3 8 5-3541

FARMÁCIAS

844-6212

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

FUNERAIS

845-5335

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent
Eduino Martins, Cel.:
(514) 277-7778
(514) 862-2319

844-4588

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent

SOLMAR
111 St-Paul E

861-4562

TASCA
172 Duluth E

987-1530

288-3019

PADARIA E PASTELARIA BELA VISTA
68, Ave. des Pins Este
849-3609
www.pasteis-de-nata.com

PSICÓLOGOS

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL INC.
4267 Av. Coloniale
285-1620
672-4687

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

288-2082

QUIROPRATAS

DR. MARC CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou
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REVESTIMENTOS

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent

845-1520

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel

725-2626

SATÉLITES
351-1716

e

849-6619

842-8077

OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3723 Boul. St-Laurent
(514) 843-8727

PADARIAS

CAIXA DE ECONOMIA

CLÍNICAS
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ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

987-7666

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

01-03-2005.pmd

GARAGENS

MONUMENTOS

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert

MÓVEIS

BOUTIQUES

934-4400

MÁQUINAS DE COSTURA

RAMADA BLAINVILLE
www.hotelramadablainville.com
1136 Boul. Labelle
(450) 430-8950

TAGUS
4289 St-Laurent

842-4242
849-2391
9-1-1
872-1212
844-0161
842-1231
345-4931
842-6141

ALFRED DALLAIRE Groupe Yves Legaré
1350 Autoroute 13, Laval (514) 595-1500
Víctor Marques
(514) 570-9857

LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval

947-1479

TIPOGRAFIAS

RENOVAÇÕES

LES RÉNOVATIONS LISBONNEINC.
Tony
593-6649
Dominique
842-6420

TYPOGAL LTÉE.
4117-A, St-Laurent Tel: 844-0388-Fax: 844-6283

RESTAURANTES

BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276 St-Laurent

CASA VINHO
3750 MASSON

VESTUÁRIO DE CRIANÇA
843-7282

721-8885

diosa, cantou-nos e encantounos!)
VP- Gostava de dançar? Em
que festas?
MRR-O meu Zé não dançava
muito, mas eu sabia dançar
tudo! A Festa do Divino
Espírito Santo era a de que eu
mais gostava. Tenho-O sempre
aqui ao meu lado, na mesa de
cabeceira. Foi Ele que protegeu
do fogo as minhas terras!
VP- Gostava de nos falar de
uma pessoa importante?
MRR- Do meu primo, Manuel
Vaz, regedor de Louriçal do
Campo: trata-me de tudo o que
eu preciso de lá, dos documentos,
dos papéis, da pensão..
VP- Para si, qual foi o
acontecimento mais importante?

MRR- A alegria com que recebíamos os homens que vinham
das guerras!...Mas era tão triste
ver as famílias dos que lá
morriam…
VP- Amanhã começa um
Novo Ano. Que deseja aos
seus familiares e amigos?
MRR- Um Ano muito bom e
alegre.
VP- O que é que fez para
viver mais de cem anos?
MRR Foi Nosso Senhor que
me deu a força. Agora não sei o
que me vai dar…
Despedimo-nos, agradecendo-lhe com um respeitoso beijo
na mão, o qual foi retribuído
com outro mais doce na nossa
face! “Que testemunho de paciência e bondade, de serenidade, alegria e paz”.
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Serviços & negócios
Procura-se cabeleireiros(as) num
salão em LaSalle, com experiência.
Há também locais disponíveis para
serviços estéticos. Contactar Ana ou
Emílio.
Tel. (514) 364-3627

PRECISA-SE
CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral.
Gil da Silva
(450) 434-9000 ext.238
(514) 708-3207

PROCURAMOS
Empregada de balcão, tempo parcial.

Operários c/ o mínimo de 5 anos de
exp. em “pavé-uni” e muros de apoio.
Bom salário. Tempo inteiro.
(514) 820-5247
RTD Transport
Uma oportunidade de carreira
para motoristas sérios, nos
Estados Unidos da América, no
nordeste, no médio-oeste, no
sudeste e nos E.U.A centrais.
Muito bom salário.
Por favor chame Tony,
no 514.685.0409

Tel. (514) 272-0362
Procuramos empregada para trabalhar
à caixa.
Tel. (514) 278-7047
Marché Duchemin
et Frères IGA
Procura vendedor de peixe. Tempo
inteiro. Contactar o Sr. Bernard
Amaral.
Tel. (514) 336-8085

Estúdio de massagens, muito
confortável, situado no centro da
cidade, procura empregadas. Não é
necessário diploma nem experiência.
Podemos dar curso de massagem.

Precisa-se pessoal para limpeza. Ideal
se fosse um casal.

Olga
Tel. (514) 524-6222

VENDE-SE

Precisamos de operários para costura,
com experiência em “pleno” e
“overlock”. Roupa de senhora. Para
trabalho em casa.

Vende-se ou troca-se belíssimo
apartamento na cidade de Santarém,
junto ao novo hospital. 3 grande qts,
salão c/ lareira, cozinha e 2 casas de
banho.
Informar-se no
514.326.9088

Tel. (514) 845-6680
Procuramos pessoa para fazer
limpeza e tomar conta de criança.
Tempo inteiro (tempo dividido em 2
casas) ou parcial. Declarado – não é
pago “cash”.
Tel.: (514) 735-8145
ou
(514) 995-7012
Precisamos pessoa dinâmica e
responsável, para trabalhar ao balcão.
Fins de semana.
Tel.: (514) 385-4361

Tel.: (514) 389-3943
Luis Carreira

DIVERSOS
Fazem-se transferências
de sistemas de
cassetes vídeo para
Portugal e vice-versa.
Também vendemos
transformadores para
Portugal.
A.B.C. Electronics
4116, Boul. St-Laurent
844-2461
Fax : 844-5689

Sylvio: 514.240.5196

REMAX Alliance Inc.
Informação gratuita - casas, hipoteca...
EXPERIENCE
Hall of Fame

ST-MICHEL - Bom duplex,
possibilidade de bachelor,
renovação de qualidade

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

Contacte David.
(514) 979-5604
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MONTREAL-NORTE – Duplex,
com bachelor, bem situado, com
cave e garagem.

CARLOS AGOSTINHO

Esc.: 374-4000

VILLERAY – Duplex, casa,
bachelor, cave, estacionamento.
Todo renovado.

DA
I
ND
E
V
NOVO ROSEMONT- Bom duplex
Ocup. dupla. Junho.Preço reduzido

DEA
I
D
D

NID
VEV

A

NO

ROSEMONT Optimo condo, 2 qts,
Próximo de Laurier $142.500. Nego-

ST-MICHEL 8 plex bem situado.
Grandes apartamentos

1/4/2005, 7:50 PM
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Vária
Pequena Crónica de Inverno

AGENDA COMUNITÁRIA
A Caridade
«Universidade» dos tempos livres
Novo curso
Atendendo ao crescente interesse manifestado, vai ser criado
mais um curso, Português-Expressão escrita, a cargo de
Benjamim Silva.
Destina-se a quem:
· Quer melhorar a qualidade do que escreve; Pretende
desenvolver a sua capacidade de reportar, de criticar; Gostaria
de comunicar o que sente, quer em prosa, quer em verso;
· Tem a aspiração de escrever num acto teatral, um conto.
Para poder integrar-se na primeira sessão, dia 13 de
Janeiro de 2005 (5ª feira) às 19h00, inscreva-se no Centro
Comunitário de Santa Cruz, tel. 844-1011
Novos cursos a começar em Janeiro
1- Português para estrangeiros
2- Português – expressão escrita
3- Inglês
4- Francês
Aos interessados devem increver-se na secretaria até ao dia 8
Tel- 844-1011

Concerto de Natal
No sábado, 8 de Janeiro de 2005, às 18 horas, na Igreja
paroquial de Saint-Vincent-Ferrier, haverá um Concerto de
Natal dado pelo Grupo Coral da comunidade portuguesa aí
reunida. Teremos também a participação do Grupo Coral Inglês
e Mohawk do Santuário de Kateri Tekakwitha em Kahnawake,
dirigida pelo maestro Kevin John Saylor.
Os fundos angariados são para as diversas obras de reparação
desta Igreja. Os bilhetes são $10,00 e poderão ser adquiridos à
entrada no próprio dia. No intervalo estará à disposição de todos,
na sacristia, café com biscoitos e doces e será sorteado um
prémio surpresa pelos números dos bilhetes de entrada.
Agradecemos a vossa presença.
Pe. Carlos José Santos Dias

Sport Montreal e Benfica
Convocação - Presidente da Assembleia Geral convoca todos
os associados à Assembleia Geral Ordinária, a realizar no dia 15
de Janeiro pelas 19 horas, na sede do Clube. Se à hora indicada
não houver um número suficiente de membros, a Assembleia
começará 30 minutos mais tarde, com o número de sócios
presentes.
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Joviano Vaz
Mas já nos perguntamos o
que se passará lá para 18 de
Janeiro ou 10 de Fevereiro?
Todos nós somos de uma
certa maneira, generosos. E é
bom que assim seja. Quando
somos solicitados até respondemos de maneira extremamente positiva.

A caridade é a maior das
virtudes, como escreve São
Paulo.Infelizmente, nos dias
que passam, ela está tão desfigurada que muitas vezes temos dificuldade em a reconhecer.

Mas o problema é que a generosidade nada resolve, pois a
pobreza nunca será resolvida
pela generosidade.
A nossa consciência pode

sentir-se bem pelo que é feito,
mas a pobreza continuará a
existir, apesar da boa vontade
de cada um de nós.
E pergunto o que aconteceria se, por exemplo, os organismos de caridade desaparecessem? A resposta é simples:
teríamos de um momento para
o outro a pobreza na sua autenticidade devastadora e inquietante. Mas os políticos, que de
pobreza pouco sabem, têm de
fazer algo para que a pobreza
desapareça da face da terra. As
políticas dos governos têm de
mudar para que os pobres sejam
menos pobres e os ricos menos
ricos. É que as desigualdades
sociais são assustadoras. As
mesmas causas levam sistema-

ticamente aos mesmos efeitos.
A História humana está cheia
de provas desta natureza.
A caridade não pode substituir a justiça, sem a qual a paz é
impossível. Sejamos caridosos
mas sobretudo, cidadãos preocupados com a Justiça Social.
Sem ela o caos será indescritível. E pobres e ricos, baterse-ão por aquilo que cada grupo julgará justo.
Mas os políticos têm de modificar a sua maneira de agir.
Sem isso tudo irá de mal a
pior. E todos nós seremos vítimas da incúria de uns tantos.

Foto natalícia

Devo confessar que este é o
meu caso.
Caridade é amor, é respeito e
é também justiça. Vem a isto a
propósito do que se passa um
pouco por toda a parte neste
início de 2005.
Um pouco por toda a parte
somos invadidos pela publicidade e pelas notícias que
regularmente nos chegam.
Fala-se muito de caridade.
É preciso matar a fome dos
que pouco têm por esta altura
do ano, dizem-nos.
Ora é evidente que os ajudados neste mês de Janeiro terão
a mesa farta por alguns dias. É
algo de bom e mesmo de indispensável.

Uma grande obra no salão do Francisco e Clarinha Laranjo. Um presépio muito especial.

1/4/2005, 7:51 PM
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Desporto
Enfim, Liedson chegou!
Liedson regresso finalmente
a Portugal ao início da tarde de
ontem, sete dias depois do regresso do Sporting ao trabalho
após as férias natalícias. O
avançado aterrou depois do
meio-dia no aeroporto da Portela.
Aguardam-se ainda explicações de Liedson sobre o atraso, que o jogador e o clube
ainda não justificaram.
Liedson regressou no dia em
que o Sporting joga para a Taça

de Portugal frente ao Pampilhosa, partida em que não
poderia jogar à partida, por ter
preenchido uma série de cinco
cartões amarelos. Este encontro foi antecipado, permitindo a
Liedson estar disponível para o
encontro de sábado com o
Benfica. Apesar do atraso, o
treinador do Sporting, José
Peseiro, afirmou que Liedson
seria opção para «derby», se
chegasse.

Camacho e um possível regresso
ao Benfica: «Um treinador nunca
sabe o que o futuro lhe reserva»
José António Camacho regressou ontem ao Estádio da
Luz para apresentar o livro
«Camacho - um ano e meio à
Benfica». Foi em Madrid, cidade onde vive, que o ex-treinador dos encarnados contou
toda a experiência vivida enquanto treinador do Benfica.
Depois de ter saído do Real
Madrid no início da época, após
cerca de um mês de competição, regressar ao clube da
águia não está para já nos planos de Camacho, mas... «do
futuro nunca se sabe», diz o
técnico espanhol.
«Agora não é o momento
certo para poder falar disso. O
Benfica segue a sua vida e eu
sou mais um adepto, não sei do
futuro. O único que posso desejar ao presidente é que o Benfica ganhe tudo. Um treinador
de futebol nunca sabe o que o

futuro lhe reserva. Mas agora
não tenho tempo para pensar
nisso», afirma Camacho, que,
pelo menos, a curto prazo parece preferir ficar afastado do
comando técnico.
«Estou a descansar e a ver
futebol. Tenho recebido muitas
propostas», refere Camacho,
que para já não pretende aceitar nenhuma: «Logo se verá.
Depois de ter estado aqui uma
época e meia, tenho obrigações
familiares a cumprir em Madrid.»
E se Camacho regressasse ao
Benfica, faria tudo igual? «As
coisas têm o seu prórprio caminho. Se pudesse faria outras
coisas mas que não têm nada a
ver com aspectos desportivos»,
responde o ex-treinador, considerando que, no Benfica, fez
um «trabalho consistente e que
deu frutos».

F.C. Porto: Luís Fabiano
considerado o décimo
goleador do ano pela IFFHS
O portista Luís Fabiano foi
considerado pela Federação
Internacional de História e de
Estatística do Futebol (IFFHS)
o décimo melhor goleador de
2004, numa lista que foi ontem
divulgada. O avançado brasileiro marcou treze golos, ao
serviço do S. Paulo, do F.C.
Porto e da selecção canarinha,
tendo ficado apenas a quatro
golos de distância do primeiro
lugar.
Primeiro lugar que ficou
ocupado pelo iraniano Ali Daei,
jogador do Saba Teheran, do
Teerão, com dezassete golos,
todos eles apontados ao serviço
da respectiva selecção nacional. O argentino Carlos Tevez ficou em segundo lugar, a

FC Quinas
Wagner Pereira, treinador de uma equipa de futebol. A nossa
equipa se chama FC Quinas. Esta equipa existe desde 2002 e
tentaram juntar os jovens portugueses ou luso-descendentes(não
exclusivamente) para actuar na segunda divisão do campeonato
ARS Concordia.
Esta liga é superada pela a ‘’ligue élite du québec’’, então
constitui uma das melhores ligas de Montréal.
Queremos communicar a comunidade portuguesa que o clube
FC Quinas terminou em segundo lugar do torneio das 36hres da
Concordia. Estavamos invencidos até a final onde fomos derrotados
aos ultimos minutos por 3-2.
Pode-se ver no site www.soccerconcordia.ca a fotografia e
resultados na primeira pagina deste site web. As cores da equipa
representa as nossas origens e mostram o nosso orgulho em ser
Portugueses.

Superliga
Melhores marcadores
Lugar
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Nome
Liedson
Simão
Antchouet
Benni McCarthy
Wesley
Zé Manel
Hugo Viana
Tanque Silva
Luciano
Jorginho

Equipa
Sporting
Benfica
Belenenses
F.C. Porto
Penafiel
Boavista
Sporting
Beira Mar
Académica
V. Setúbal

Golos
12
10
10
7
7
6
5
5
5
5

um golo de Ali Daei, enquanto
o brasileiro Adriano ficou em
terceiro lugar, com os mesmos
quinze golos de Didier Drogba,
o quarto classificado.
Pauleta foi o melhor português na lista, em 23º lugar, com
dez golos, divididos entre nove
pela selecção nacional e um pelo
PSG nas competições europeias. Recorde-se que para a
Federação Internacional de
História e Estatística apenas
são considerados os golos marcados em jogos organizados
pela FIFA ou por alguma das
associações associadas da FIFA. Os campeonatos nacionais
não entram, por isso, nestas
contas.

Última Hora - Taça de Portugal
Sporting 4-1 Pampilhosa
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