Ano XLIV • Nº 05

email: jornal@avozdeportugal.com
A VOZ DE PORTUGAL, 02 de Fevereiro

AVOZDEPORTUGAL. COM
de WWW
2005 -.Página

02 de Fevereiro de 2005

GRELHADOS SOBRE CARVÃO

MAÎTRE CARROSSIER

8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop. Elvis Soares

(514) 389-0606

4231 Boul. St-Laurent, Montréal, H2W 1Z4

Recordando…
*Benjamim Silva
Uma das leis da memória (segundo Ribot) é que, com o avanço da
idade, os acontecimentos mais
antigos são os mais facilmente
recordados. Que bem me lembra,
pois, as cenas da minha vida de
estudante, especialmente as da
Escola Primária!
Parece que foi ontem que estava
sentado naquela carteira de tampo
inclinado, tendo no topo um orifício
redondo onde se enfiava o tinteiro
de porcelana branca. La íamos
molhando na tinta o aparo de caneta, indispensáveis ferramentas
das nossas árduas tentativas do
aperfeiçoamento caligráfico. Com
que horror, mais de que uma vez,
presenciámos o desastre de um
colega fazer saltar o dito tinteiro!
Tinta na bata, tinta na carteira, nos
cadernos, tinta no chão! Oh! Pior
que tudo, a zanga do professor!
Pois foi sentado a essa carteira,
olhando através da janela, que vi os
balões de barragem... Como brilhavam ao sol! Pareciam de prata! Que
enormes!
A escola situada em Campo de
Ourique, estava perto da Parada
dos Prazeres. E era aí mesmo, de-
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Esteve de visita a Montreal, no
passado dia 22 de Janeiro, o Dr. José
Cesário, antigo secretário de Estado
das Comunidades, e actual secretário
de estado da Administração Pública
do Governo Português.
O Dr. José Cesário é bem conhecido
entre nós por causa de certas medidas
tomadas quando secretário de Estado
das Comunidades, que, de certa maneira, serviram os portugueses que
aqui vivem.
Após uma carreira brilhante e pro-

fícua nos departamentos que chefiou
ate há pouco, o Dr. José Cesário,
deputado pelo Círculo Eleitoral de
Viseu, apresenta-se agora como candidato a deputado pelo Círculo Eleitoral
fora da Europa.
O tema da sua campanha é o tema
da campanha do partido que representa: “Contra ventos e mares”-”Por
amor a Portugal”. Ouvimo-lo no Centro
Comunitário de Santa Cruz, onde teve
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Manchetes
Recordando…

REBUÇADO OU CHUPA-CHUPA?
Cont. na pág. 2

fronte do cemitério, junto aos
mortos, que tinham fixado os
grossos cabos daqueles balões... para evitar mais mortos!
Naquele tempo, em 1945, os
aviões para melhor acertarem

no alvo dos seus ataques voavam a baixa altitude; aqueles
balões, como meio de defesa,
pretendiam dificultar os seus
bombardeamentos. Nem estes
balões de barragem nem as
peças de artilharia antiaérea,
que lá também estavam na
Parada dos Prazeres, foram
utilizados – os alemães não nos
atacaram!
Já lá vão sessenta anos, um
nada no contexto histórico da
humanidade. Milhares de livros foram escritos sobre a II
Guerra Mundial apresentando-nos a verdade dos vence-

dores ou o lado que mais favorece a orientação política de
cada um dos escritores. Decorridos outros sessenta anos
talvez comecemos a descortinar o que na realidade se

passou... Assim nos ensina a
História; tudo que seja menos
de um século, não chega para o
“azeitinho” vir ao cimo das
“turvas águas”. Veremos, então, serem reconhecidos como
autênticos faróis humanitários
os esforçados diplomatas que
evitaram que muitos, muitos
mortos se juntassem aos outros
já em descanso naquele cemitério!
Recordando... Quando um
pouco da nossa meninice acarreta um nadinha de Historia!
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Na quinta-feira, dia 20 de
Janeiro de 2005, teve lugar na
Caixa de Economia dos Portugueses de Montreal, uma reunião de “consulta”, com alguns
membros da comunidade portuguesa, orgãos de informação,
comerciantes e amigos do boulevard St-Laurent, membros
da Câmara de Montreal, da
SCBSL, Héritage Montréal e o
Grupo de consulta Shème.
Jocelyn Jobidon, da Câmara
de Montreal, apresentou, ou
melhor, deu a conhecer para
quem não sabia, que o Boulevard St-Laurent, conhecido
pelo “Main”, recebeu uma
quantia de nove milhões de
dólares, para o plano de acção e
desenvolvimento económico.
Essa quantia será investida
no boulevard St-Laurent, desde
o Boul René Levesque até à rua
Mont-Royal. O novo plano está
prestes a ser apresentado publicamente e provalmente algum
tempo depois será apresentado
aos respectivos bairros para
aprovação e discussão dos utilizadores do meio ambiente.
Depois da apresentação desse funcionário da Câmara Municipal, tomou a palavra Ghislain Dufour, do SDBSL, para
comunicar que depois de ter
realizado várias reuniões de
consulta, durante algum tempo
e com várias pessoas, recebeu
várias ideias para esse projecto.
O que vínhamos nós, membros da comunidade portuguesa, fazer ali? Consultados depois do facto consumado? Não,
nós fomos convidados para

Conceição Correia
darmos uma opinião sobre o
que se poderia fazer na esquina
da rua Duluth e St-Laurent. A
SDBSL teria recibo a soma de
dez mil doláres para esse efeito,
e a escolha seria: ou para assinalar a presença dos portugueses ou para assinalar o facto
de que ali, há muitos anos,
situava-se a fronteira de Montreal.
Ora bem, seria isto, finalmente o resultado de esforços e
pressões feitas de algum tempo
a esta parte junto do Conselheiro da nossa áerea? Iríamos
nós, pensaram alguns, finalmente ver assinalada a nossa
presença nessa importante
artéria de Montreal?
Não, nada disso! O que teríamos de ter feito nesta reunião
de consulta era dizer sim, queremos essa esquina de rua ou
não, achamos que a história e o
património de Montreal é mais
importante e deixamos a esquina de Duluth para assinalar
esse facto.
Muito bem, dêem-nos, então,
outra esquina que represente
melhor a nossa presença.
Mas depois de um dia de
trabalho, estar sentada durante horas a ouvir os que se
dignaram falar e fazer perguntas, muitas delas muito “à
propos”, levou-me a pensar,
com os meus botões e mais
uma vez cheguei à conclusão
de que, realmente, somos às
vezes tomados por “patarecos”.
Depois de tantos anos a pedirmos para termos um “quartier portugais” reconhecido

Aquecimento Global:
ponto de não-retorno poderá chegar mais cedo
O ponto de não-retorno no
aquecimento do planeta, com
períodos de seca, más colheitas
e falta de água, poderá ser
atingido mais cedo do que os 10
anos até agora previstos pelos
especialistas.
Isto de acordo com um relatório «Enfrentar o Desafio do
Clima», publicado no jornal
inglês Independent e que foi
elaborado por centros de estudos britânicos e norte-americanos. Segundo este relatório
estamos perante uma «bomba
ecológica».
Até o momento, a Terra já
aqueceu 0.8 graus acima dos
valores da era pré-industrial,
quando ainda não havia emissões de gases com efeito de
estufa. Com dois graus acima
do nível pré-industrial o risco
de malária aumenta, podendo
afectar mais 200 milhões de
pessoas.
As consequências do aquecimento da Terra serão períodos
de seca graves, falta de água,
desaparecimento das florestas,
dificuldades na Agricultura,
subida do nível do mar e aumento das doenças. Também o

problema de falta de água pode
ser agravado: com dois graus a
mais a falta de água afectará mil
milhões de pessoas e com 2,5
graus a mais as pessoas afectadas pela escassez passam a
ser 3.250 milhões.
A publicação deste estudo
coincide com o início da presidência da Grã-Bretanha do G-
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condignamente, (porque ele já
existe), tudo o que pensaram
oferecer foi dez mil dólares para
fazer alguma coisa numa esquina de rua. Francamente!!!! E o
quê? Uma placa? Um galo de
Barcelos? Uma bandeira de
Portugal? Ou então alguém
vestido de Pedro Da Silva?
Chegou a altura de sermos
firmes, coerentes, unidos e
começarmos a exigir o que os
italianos e os chineses têm no
boulevard St-Laurent, Não
queremos grandes arcadas de
mármore e granito, nem leões
de ouro e portas chinesas, queremos que a Câmara designe
um troço do Boul. St-Laurent e
dignamente, com gosto e simplicidade arranje, renove e
embeleze essa parte da “Main”
utilizando uma parte dos nove
milhoes que tem para gastar,
com algo que nos represente.
Michel Prescott chegou atrasado mas a tempo de ouvir o
que, no fundo, já andamos a
dizer há anos; a Câmara de
Montreal deixe de gastar dinheiro em consultas e estudos
que não levam a nada. Nós
sabemos o que queremos.
Que o nosso conselheiro nos
oiça, deixe de patinar, aproveite o tempo que ainda lhe
resta no poder e exija que nos
repeitem e que deixem de pensar que não temos poder político, que somos uns coitadinhos, muito bons trabalhadores e com petiscos muito
bons.
Non merci!!!! Ao rebuçado,
vamos trabalhar para obtermos o que nos é devido.
Já não é sem tempo!!!!
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Estados Unidos, França, GrãBretanha, Itália, Japão e Rússia) que cheguem a acordo
para que no prazo de 10 anos
um quarto da electricidade
produzida seja proveniente de
fontes energéticas renováveis.
A RAC, federação de ambientalistas europeus, considera ainda que a União Europeia deve reduzir dentro de 50
anos em 80 por cento as emissões de gases poluentes para
evitar um aquecimento global
de elevado risco.

Extérieur du Québec:
Lingua Ads Services
Portugal:
PortMundo Promoção Cultural e
Publicidade Ldª.
Os textos (e ilustrações) de Opinião
publicados nesta edição são da
inteira responsabilidade dos seus
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e informativo deste jornal.
Courrier de deuxième classe;
Numéro de contrat: 1001787
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et à la Bibliothèque nationale du Canada
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Revista de imprensa: Açores e Madeira
Ética e Deontologia
Profissional em debate
No próximo dia 18 de Fevereiro de 2005 vai decorrer na
Universidade dos Açores, em
Ponta Delgada, um Ciclo de
Encontros e Debates sobre
Ética e Deontologia Profissional.Trata-se de uma iniciativa
organizada no âmbito dos Estágios Pedagógicos, mas com
abrangência geral para os demais interessados.Os trabalhos
decorrerão no Anfiteatro “C” da
Universidade dos Açores e
têm início às 10h, com uma
mesa-redonda, moderada e
comentada pelo Professor Doutor Jorge Medeiros. Nesta mesa participarão a Professora
Doutora Maria do Céu Patrão
Neves, da Universidade dos
Açores, e o Professor Doutor
Cassiano Reimão, da Universidade Nova de Lisboa, que
falarão, respectivamente, sobre
“Na Senda da Ética Pós-moralista” e “Ética e Instituições
Educativas”.À tarde, os trabalhos recomeçam às 14 horas
com outra mesa-redonda, moderada e comentada pelo Professor Doutor Luís Andrade.

Nesta mesa participarão o Professor Doutor Manuel Alte da
Veiga, da Universidade do
Minho, e o Professor Doutor
Emanuel Oliveira Medeiros,
da Universidadedos Açores,
que falarão, respectivamente,
sobre “Docência e Decência ?
Um ponto de partida deontológico” e “Educar para a Autonomia: Uma atitude ética
permanente e desenvolvimento de competências”.Cada vez
mais, as problemáticas da Ética
e da Deontologia Profissional
assumem uma manifesta relevância em as todas profissões,
com especial ênfase na profissão de professor e educador,
em todos os níveis de ensino.
Daí a importância central e
inadiável de incluir a Filosofia
da Educação e a Ética e Deontologia Profissional na formação inicial, contínua e pós-graduação de Professores e Educadores, em todos os cursos
que qualificam para a docência
e demais funções educativas e
formativas.

Chegou a hora do Coliseu
Berta Cabral afirmou que “a
maior sala de espectáculos dos
Açores, cheia de história e de
histórias, feitas de emoções e de
tensões, reabre com a certeza
de que, daqui para a frente,
nada será como dantes”.No
discurso inaugural da Gala de
Reabertura do Coliseu Micaelense, a Presidente da Câmara
Municipal, que em três anos
concluiu o processo de aquisição e recuperação do imóvel,
não escondeu a emoção de
“finalmente devolver o Coliseu
aos açorianos e aos cidadãos de
Ponta Delgada em particular”,
sublinhando que o Coliseu “é a
jóia de uma coroa recheada de
pedras preciosas, mas onde há
uma que, por ser diamante,
brilha mais”.Berta Cabral manifestou-se encantada e comovida por, 88 anos depois, a cidade de Ponta Delgada voltar a
fazer história, “honrando a
memória de todos quantos
num qualquer dia do ano de
1913 se lembraram de pôr mãos
à obra e, com todo o engenho e
arte que possuíam, ergueram

esta magnifica casa de espectáculos, a segunda a ser construída em todo o país”. As suas
primeiras palavras de homenagem foram, por isso, para os
fundadores antepassados do
Coliseu Micaelense, na certeza
de que “o seu entusiasmo, a sua
determinação, a sua vontade
de fazer mais e melhor pela sua
terra foi entendida no século
XXI”, com a reabertura de um
novo Coliseu em Janeiro de
2005.De seguida, a autarca
elogiou a mesmo boa vontade
daqueles que fizeram “renascer este nosso Coliseu, devolvendo-lhe a dignidade perdida
e ignorada durante longos e
penosos anos”. Um agradecimento publico que deixou,
comovidos, a todos os que a
acompanharam no “sonho de
reerguer o nosso Coliseu”,
desde os antigos accionistas, os
arquitectos, projectistas, engenheiros, encarregados, electricistas, carpinteiros, operários e
funcionários da Câmara. Na
ocasião, sublinhou que a decisão de recuperar o edifício do

Jardim diz que votar
no PS é um suicídio

Participou nas comemorações do Dia da Madeira

Brazão de Castro termina visita

Segundo o cabeça-de-lista
do PSD-M à Assembleia da
República, “o PS é um partido
conservador porque não deixa
alterar a Constituição”, “consente um regime político pouco
democrático” e “quer o poder
pelo poder”. Foi na Santa do
Porto Moniz, durante o comício
de pré-campanha levado a cabo
na tarde de ontem, que Alberto
João Jardim apontou as suas
razões pelas quais, nas próximas eleições de 20 de Fevereiro, “votar no PS é um suicídio”. Segundo disse o cabeçade-lista pelo PSD-M à Assembleia da República, “o PS é um
partido conservador porque
não deixa alterar a Constituição” porque “consente um regime político pouco democrático” e porque “é um partido
que só quer o poder pelo poder
e não tem um programa com
princípio, meio e fim”. Com o
Governo de Mário Soares, apontou, “os portugueses passaram pela vergonha de ter o

Fundo Monetário Internacional a financiar Portugal” e, no
mandato de Guterres, recordou que o ex-primeiro-ministro
abandonou o cargo porque o
país estava um pântano. Jardim
insurgiu-se, ainda, contra a
“atitude incorrecta do Presidente da República” que, em
Junho de 2004 deu posse ao
Governo e, em Novembro, a
demissão. “Não se admite”,
frisou, “fez uma brincadeira
para permitir que o líder do seu
partido mudasse por causa de
estar envolvido no caso Casa
Pia”. Alberto João Jardim salientou, também, a necessidade de ser criada uma nova lei
de imprensa “para manter os
corporativos da Comunicação
Social na ordem”. Segundo
disse, há grupos no país, caso
dos jornalistas e magistrados,
que têm mais força do que os
próprios eleitos pelo povo. “Este
é um regime corporativo”, ao
qual, no seu entender, tem que
ser posto um ponto final.

Coliseu foi “um acto de justiça e
um desafio imensamente gratificante mas foi também, um
acto de coragem, assumido de
forma partilhada com a minha
incansável equipa camarária”.Num discurso em que manifestou sempre a satisfação do
dever cumprido, Berta Cabral
disse que a recuperação do
Coliseu constituiu um acto de
amor, de progresso e desenvolvimento de Ponta Delgada e
da ilha de São Miguel. A autarca assumiu que esta obra foi a
sua “ambição maior e mais
emblemática de todas do seu
compromisso com Ponta Delgada”. Um projecto que “renasce das cinzas” – disse – num
equilíbrio perfeito entre o passado e o presente, onde prevale-

ceu a preocupação de manter
os traços arquitectónicos, de
melhorar a segurança do edifício, de aumentar a sua funcionalidade técnica e de o dotar
de todas as condições tecnológicas necessárias para continuar a ser um edifício histórico,
mas repleto de modernidade e
preparado para os dias que hão
de vir.A autarca terminou o seu
discurso parabenizando Ponta
Delgada com uma citação de
Emanuel Félix: “uma pedra
amada por um homem não é
uma pedra, mas uma pedra
amada por um homem”. Acrescentando, assim, que, no caso
do Coliseu Micaelense, “estas
são as pedras que nós
amamos”.

O secretário regional dos
Recursos Humanos, Brazão de
Castro, termina hoje a visita
oficial que efectuou à Austrália,
onde participou nas comemorações do Dia da Madeira, no
Community Center de Marrickville. De regresso à Madeira
marcado para amanhã, Brazão
de Castro participou ontem
numa cerimónia religiosa naquele centro português, integrada ainda nas comemorações do Dia da Madeira. A missa foi celebrada por um padre
madeirense, natural da fregue-

sia dos Canhas. À noite, Brazão
de Castro jantou com o cônsul
português, em Sydney. Durante o dia de hoje, o secretário
regional vai visitar um museu
português e, depois, estará em
dois centros portugueses numa
cidade a sul de Sydney. À noite,
está agendado um jantar de
despedida no Community Center de Marrickville, sendo que
o regresso à Madeira está marcado para amanhã. Como são
23 horas de viagem, Brazão de
Castro chega à Região na quarta-feira.
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Revista de imprensa: Continente
Passe social chega ao fim
Correio da manhã
O passe social, criado em 1976 por Leonor Coutinho, vai
desaparecer. O novo modelo tarifário, que unifica mais de 60 títulos
com 400 modalidades diferentes, começará a ser implementado já este
ano com a contratualização dos operadores privados, com a
circulação dos novos títulos prevista para o primeiro semestre de 2006.
A grande novidade será a
existência de, apenas, dois tipos
de títulos; o bilhete de dia e o
bilhete de viagem, que serão
emitidos pela Autoridade Metropolitana de Transportes
(AMT) com acesso a todos os
meios de transporte (barcos,
metro, comboios e autocarros)
e baseado numa filosofia de
zonamento através de ‘favos’
que tem como referência o domicílio do passageiro.
O preço dos novos bilhetes
ainda não está definido, mas o
responsável da TIS (consultora
que realizou o trabalho do novo
modelo tarifário), José Manuel
Viegas, afirmou que “haverá
desagravamentos e agravamentos significativos”, embora
o secretário de Estado dos
Transportes, Jorge Borrego,
tenha adiantado ao CM que
“no global, o que se pretende é
um impacto nulo no preço dos
transportes”.
A entrada no novo sistema
irá abranger sempre duas zonas, sendo os títulos agravados
por zonas adicionais. Irão manter-se as actuais políticas de
descontos para jovens, reformados e autoridades de segurança, suportados agora pelos
Ministérios respectivos (Educação, Segurança Social e Defesa), sendo introduzidos ainda
descontos de quantidade.
O sistema que se pretende
implementar em Lisboa já se
encontra em funcionamento
na cidade do Porto (Andante),

onde os passageiros compram
os títulos de acordo com o
destino para onde se dirigem. A
ideia é alterar o conceito de
mobilidade, que se encontra
actualmente centrada na Baixa de Lisboa e se desenvolve em
coroas.
O novo modelo tenta desenvolver um sistema mais flexível
e centrado no passageiro, ou
seja, o preço é formado a partir
da centralidade da casa do
cliente.

BENEFÍCIOS
O modelo de financiamento
proposto prevê a captação de
receitas junto de “beneficiários
indirectos”, de acordo com o
ministro dos Transportes, António Mexia. O objectivo é cobrar
taxas a todos aqueles que beneficiam, indirectamente, com a
melhoria dos transportes. Um
modelo que já foi aplicado na

construção da ponte Vasco da
Gama e da Expo’98, em que os
proprietários de novos
apartamentos naquela zona
tiveram de pagar uma taxa especial de localização. O novo
modelo propõe que os custos
dos operadores de transportes
públicos sejam pagos directamente pelos clientes, através
de bilhetes, pela contratualização dos serviços pelo Estado
e através de taxas que poderão
incidir sobre o imobiliário (já
consagradas) mas também
sobre os combustíveis, de acordo com António Mexia.
TODOS OS TÍTULOS VÃO
SER EQUIPADOS COM
CHIPS
O novo modelo tarifário precisa da chamada bilhética sem
contacto, a tecnologia usada
actualmente no cartão ‘Lisboa
Viva’ e no bilhete ‘7 Colinas’. Só
com todos os operadores ‘ligados’ ao sistema, será possível
concretizar as alterações propostas pelo plano de reestruturação dos Sistemas dos
Transportes Públicos de Passageiros da Área Metropolitana
de Lisboa. A utilização de títulos de transporte que incorporam um chip e cujas informações são lidas à distância (bilhética sem contacto) tem sido
progressivamente alargada
aos vários operadores públicos
e considerado por todos como
uma inovação importante. De
acordo com a experiência já
realizada pelos transportadores
públicos, o sistema garante
maior flexibilidade e é mais
económico, ao permitir a actualização dos tarifários sem custos
acrescidos. No futuro, permitirá saber exactamente qual o
número de passageiros transportados por cada operador, o
que garantirá uma repartição
mais justa das receitas.
Neste momento, o Metro, a
Carris, Transtejo/Soflusa e
SATUO (Oeiras) já têm um
sistema sem contacto mas cuja
“consolidação ainda não está
concluída”, de acordo com os
estudos feitos pela consultora
TIS para a Autoridade Metropolitana de Transportes de
Lisboa. A CP/Lisboa e a Fertagus têm sistemas magnéticos,
cuja evolução passará por uma
actualização e aquisição de
outros equipamentos. Por fim,
os restantes operadores, já
terão dado início ao processo ou
estão em vias disso.

Cartões, plásticos e
sopa para resistir ao gelo
Boa noite. Está aí alguém? Quer uma sopa?” A resposta sai de
dentro do casulo de plástico, uma voz, rouca, quase imperceptível.
“Deixe-se estar que já lhe trazem a sopa”, responde a voluntária da
Legião da Boa Vontade (LBV) a um sem-abrigo na Praça da Alegria,
em Lisboa.
A sopa quente de feijão com
legumes, para muitos única
refeição do dia, faz aquecer o
estômago e o corpo de quem se
cobre com plásticos ou papelões. Outros enrolam-se em
cobertores para não sentir os 6
graus que os termómetros
marcam às 00h45 da noite mais
fria do ano.
“Tenho frio mas também
medo, isto aqui é perigoso porque não é preciso um motivo
para nos atacarem. É o salve-se
quem puder. Por vezes vêm em
grupos, batem-nos, dão-nos
pontapés, facadas”, lamenta-se
ao CM António Bengaló, de 60
anos. Embora não esqueça a
família que vive em Santarém,
há já alguns meses que faz do
jardim da Praça da Alegria a
sua casa.
O SILÊNCIO DOS
INOCENTES
Mas não são só os sem-abrigo
que precisam de uma refeição
quente. Há quem diga ter tecto
mas precise de enfrentar
temperaturas como a de ontem
para fugir à fome. Andreia Filipa
não diz nada, nem pode, já que
tem apenas 9 meses. Bebe em
silêncio o caldo da sopa de feijão
pela mão do pai. Desemprego e
falta de assistência social são as
justificações que os pais da
bebé dão para ali receberem
comida e agasalho. “Somos
carenciados, não sem-abrigo”,

dizem apenas, furtando-se a

mais conversa.
Alheio às buzinadelas da
vitória do Benfica sobre o Sporting, ‘Chico Chisó’, 36 anos,
parece estudante universitário.
Não é. É toxicodependente e
seropositivo. Quer largar a
heroína e a cocaína, mas sem
ajuda não consegue. O dia
correu-lhe mal. Nem no centro
de acolhimento da Câmara teve
vaga. Vai passar a noite a “rapar frio à porta da estação de
Santa Apolónia”. Por que não
entra? “Dormir lá dentro? Ná!
Aqueles bancos parecem da
Assembleia da República”,
ironiza Adriano Santos, 59 anos. Maria Jacinta Sousa, 47
anos, contrasta com os companheiros da noite pelas jóias
que usa. O discurso é confuso e
encolhe os ombros às perguntas

SANTANA LOPES

Gabinete desmente fuga ao fisco
O gabinete do primeiro-ministro garante ser completamente falsa
a notícia de que, até há 2 dias, Santana Lopes tinha dívidas ao Fisco.
O gabinete desmente, assim, a notícia do jornal «A Capital» que conta
que, até quarta-feira, existiam dois processos de execução fiscal sobre
Pedro Santana Lopes.
O jornal «A Capital, apoiado distintos de execução fiscal.
Num caso trata-se de uma
em documentos que diz ter
consultado e em fontes ligadas divida relativa à falta de pagaao Ministério das Finanças, mento do IRS de 1999. Ao todo,
noticia esta sexta-feira que, até são mais de 8 mil euros que
à 2 dias pendiam sobre Pedro deviam ter sido pagos até AgosSantana Lopes dois processos to de 2003. O sistema informático mostra que, até esta
quarta-feira, esse valor ainda
não tinha sido liquidado. O
outro processo diz respeito ao
IVA. Segundo «A Capital», os
documentos da Direcção-Geral
dos Impostos mostram que
Santana Lopes pagou dívidas
ao Estado, relativas à retenção
de IVA entre o 3º trimestre de
2002 e o 4º trimestre de 2003,
apenas quando tomou posse
como primeiro-ministro, em
2004. Ou seja, muito depois do
prazo previsto na lei para entrega do IVA cobrado.
Santana Lopes ficava assim

sobre como enfrenta o frio.
Reacções semelhantes encontram-se mais à frente, nas arcadas do Terreiro do Paço – abrigam dezenas de corpos ali refugiados no Inverno, que fazia a
noite de ontem entranhar-se
nos ossos. “As estações de Metro não são acolhedoras”, diz
quem ajeita os cartões no Terreiro do Paço, momentos antes
de adormecer.
GRATIDÃO E RECUSAS
NO PORTO
“Durmo na rua há cinco anos e nunca vi um Inverno tão
frio como este. Estou a sofrer
muito”. Foi com este desabafo
que João Avelino recebeu, à
noite, a visita dos Sapadores
Bombeiros do Porto. Ao longo
de toda a semana, a corporação
tem apoiado os sem-abrigo da
cidade distribuindo cobertores, leite quente e sandes. O
CM acompanhou a equipa de
bombeiros nesta “luta contra o
frio”, num itinerário que teve
início na Rua de Camões, percorreu toda a Baixa e as imediações do Estádio do Dragão. Em
algumas zonas, o apoio já tinha
chegado através de outras
instituições de solidariedade,
ajudas multiplicadas que se
registaram em vários pontos da
cidade. Médicos do Mundo e
Legião da Boa Vontade, entre
outras, incorporaram iniciativas idênticas. Daí o desabafo
de um sem-abrigo: “já tenho
cobertores a mais”. Houve
ainda quem ficasse na rua por
“solidariedade” – José Lopes
rejeitou “um tecto” oferecido
por uma instituição perante a
recusa do amigo Fernando em
“aceitar favores”. “Ele não quis
ir e eu não o quis deixar sozinho.”
sob pena de ser acusado de
abuso de confiança fiscal, por
reter dinheiro de IVA que cobrou em nome do Estado mas
não entregou.
O pagamento dessas dívidas

originou uma nova dívida, relativa aos juros do dinheiro que
reteve indevidamente, um total
de mais de 600 euros de juros
que deviam ter sido pagos entre Julho e Setembro de 2004
mas que «A Capital» garante
que não tinham sido pagos
quarta-feira.
O gabinete do primeiro-ministro nega qualquer divida em
atraso ao fisco remetendo uma
explicação para a certidão emitida pela Direcção-geral dos
Impostos, com data de 27 de
Janeiro, a qual assegura que
não existem dívidas pendentes
em nome do primeiro-ministro
português.
Sobre a existência de dívidas
de Santana Lopes, quando foi
empossado primeiro-ministro, o
gabinete do primeiro-ministro
diz não ter informações disponíveis sobre o caso.

Leia
A Voz
de Portugal
o seu jornal
à
quarta-feira
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Opinião
À Procura de tranquilidade
Augusto Machado
Felizes são aqueles que
conseguem viver uma vida
despreocupada e em plena
tranquilidade, se é que isso
ainda é possível nos nossos
dias - longe de todo este alvoroço, da balbúrdia e da lufalufa do dia a dia.
Por razões diferentes, sendo a
mais obvia a de melhorar a nossa
qualidade de vida e procurar um
futuro melhor para os nossos
filhos, muitos de nós a labutar por
esse mundo fora e cumpridores
do nosso dever como sempre
fomos, conscientes ou não, logo nos adaptamos ao ritmo da
sociedade em que estamos inseridos tornando-se, com o tempo,
numa rotina de vivermos como os mais que é, na maioria dos
casos, uma vida agitada e o stress, a doença moderna que leva
muita gente a visitar psicólogos e psiquiatras. Todavia, no caso do
português que anseia voltar um dia àquela aldeia ou vila pacata
que deixara antes de emigrar, nos anos 50 e 60 e viver uma vida
serena e tranquila é bom que saiba que esse tipo de ambiente não
encontrará a não ser em alguma aldeia remota e isolada,
esquecida no tempo, no interior do país. Não se pode ter tudo na
vida; temos um país em pleno desenvolvimento económico e social
e por tal há um preço a pagar.
Vem isto a propósito dum casal português que viveu 45 anos no
Canadá, e que este ano decidiu regressar a Portugal. O Sr.
António, agora no Outono da vida com 68 anos de idade e a sua
boa esposa Deolinda 67, já com casa construída na terra onde
nasceram e onde desejam viver o resto dos dias, vinham
esperançados em encontrar um ambiente “sossegadinho” na
aldeia onde outrora só se ouvia o chiar de carros de bois descendo
ou subindo lentamente os caminhos tortuosos em vez do som
ensurdecedor dos tractores e camiões que hoje invadem os mais
pequenos lugarejos do país; as pessoas acordavam com o cantar
matinal dos galos em vez do actual som electrónico que algum
esperto conseguiu convencer os paroquianos de instalar no
campanário da torre da igreja um sistema automático que só veio
aumentar a poluição sonora nas redondezas. Agora já nem se
ouvem os cães a ladrar.
Para espanto deste nosso compatriota e esposa a desilusão não
poderia ser maior; pois o lugar tranquilo que há quarenta e cinco
anos deixaram está totalmente transformado. Rasgaram-se novas
estradas, a aldeia já possui uma zona industrial, construíram-se
fábricas, agora já há 3 cafés e um restaurante (antes nenhum) e,
como se todo este movimento e barulho não bastasse, a autoestrada A3, passa mesmo ao lado do quintal do Sr. António. Agora,
o homem indignado com toda esta grande velocidade dos
“aceleras” lamenta-se: - Não sei se é melhor viver à beira da 401
(“highway” que liga Montreal a Toronto) ou aguentar este barulho
ensurdecedor. Se eu soubesse que o raio da auto-estrada ia passar
assim tão perto da casa nunca eu a teria construído aqui...
Enfim, são sinais do tempo. Tudo vai mudando e ainda bem. Só
que, o progresso selvagem e desordenado trás destas
inconveniências. Ou melhor, arruina a vida das populações. Temos
o exemplo da auto-estrada IC1/A28 que estão a construir entre
Viana do Castelo e Caminha em que os moradores das freguesias
de Lanhelas e Vilar de Mouros contestam o traçado exigido pela
construtora, a Scut, uma companhia espanhola com sede em
Madrid que aparentemente tem mais poder que o próprio
Ministério do Ambiente. E porquê? Porque as populações destas
freguesias têm feito várias manifestações e apresentado
alternativas viáveis ao traçado e sem agravamento de custo. Mas
a construtora toda poderosa recusa-se a ouvir a população. A Scut
não cede às manifestações populares. Quer, pode e manda. E
assim se destrói uma das mais lindas reservas da Natureza aqui
no Alto Minho. De nada tem valido o argumento das populações.
Os donos desta multinacional, que são também os donos do clube
de fútebol o Real Madrid, não querem saber, estão-se nas tintas
para os danos irreparáveis que causam às pessoas e ao ambiente.
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A estratégia orçamental da Madeira
Alberto João Jardim
A capacidade de execução do Governo
Regional, a nossa eficiência, é reconhecida
internacionalmente ao nos serem atribuídas
verbas da União Europeia — a «Reserva de
Eficiência» — que premeiam quem se distingue pela boa execução dos seus Programas e
Planos. Mesmo que haja repercussão de
alguns custos sobre as próximas gerações,
recusamo-nos a adiar aquilo que o Povo
Madeirense pode já disfrutar.
O Parlamento da Madeira aprovou um Orçamento Regional
para 2005, no valor de à volta de trezentos milhões de contos.
Realce-se que o Governo da Região Autónoma persiste em apostar
no investimento, que representa 48% do Orçamento e traduz um
aumento de 10% em quantitativos. O mesmo Orçamento regista
um aumento da despesa de funcionamento em 6%, mas se lhe
retirarmos os imparáveis aumentos de despesas correntes no sector Saúde, há um decréscimo global, apesar de novas infraestruturas e consequentes novos funcionários, bem como apesar
da progressão salarial nas carreiras da Função Pública. Exemplo
disto, é o facto de a aquisição de bens correntes diminuir 10%. Este
Orçamento permite manter os valores médios de crescimento
económico da Região Autónoma, dos últimos anos. A evolução
orçamental apresenta-se de crescimento positivo, particularmente
nos «apoios aos sectores produtivos» (18%), «desenvolvimento
local» (24,3%), com destaque para o turismo (19,8%) e o apoio aos
Municípios (32,6%). O sector primário –— agricultura, pecuária e
pesca — beneficia de um aumento superior a 20%. Porque a
indústria regional representa 20% do Produto Interno Bruto,
sendo a construção civil o factor fundamental de empregabilidade,
daí as apostas orçamentais em «Habitação e Urbanismo» e
«Acessibilidades». Em matéria de investimentos, estes descem
8,4% em «saúde e Segurança Social», dado o grande volume de
infra-estruturas já implantadas nos mandatos governamentais
anteriores. Apesar de haver um decréscimo anual à volta de 1,5%
na população escolar, justificam-se os investimentos para
concretizar a «escola a tempo inteiro» e a conclusão da
reconversão do parque escolar. De qualquer forma, a estratégia
orçamental é de reforço na área social — 55,6% do total dos
recursos vão para despesas na Educação e na Saúde e Segurança
Social — mas um reforço com a preocupação de nunca descurar
as áreas económicas. A Madeira vai assim prosseguir o seu
crescimento, apesar das dificílimas circunstâncias exteriores
envolventes: a valorização do euro face ao dólar; a ameaça de
aumento próximo nas taxas de juro; a tendência de subida nos
preços do petróleo; o aumento irresponsável do consumo que
reduz poupanças e agrava o endividamento das famílias; o aumento
das importações; o facto de o endividamento global das famílias
portuguesas ter atingido 117% do respectivo rendimento
disponível; o endividamento das empresas portuguesas à Banca
representar 95% do PIB nacional (75% na zona euro): o incrível de
52% dos Portugueses adultos dependerem do Estado (salários,
pensões, rendimento mínimo, subsídio desemprego, etc.); o
crescimento da economia portuguesa se ter ficado por 1,1%; a crise
crescente no têxtil e no calçado portugueses por falta de
produtividade, não aproveitamento de Fundos Europeus e, logo,
falta de competitividade; a baixa de produção, generalizada em
vários sectores da economia portuguesa. No entanto, quando o
Presidente da República, arbitrária e erradamente, resolve dissolver a Assembleia da República, interrompe assim o início de uma
já vislumbrada recuperação. Em Novembro, comparado
homologamente, havia já subidas de 8,2% na indústria, de 43,1%
nas vendas de energia, de 11,6% nos bens intermédios, de 5,5% no
tocante às relações com os mercados externos, de 2,9% no retalho
e de 4,1% nos automóveis. Sem alterar a Constituição, Portugal
encontra-se num beco sem saída. Os Partidos não sabem o que
«prometer» ao eleitorado, ou fazem-no com asneiras loucas, pois
ninguém resiste a estas perguntas: «onde e como vão buscar mais
receitas?» e «onde e como cortam na despesa?». Socialistas e
comunistas querem aumentar as receitas, sobrecarregando os
contribuintes ainda mais — os que pagam, claro… Tal será o fim
da economia portuguesa, com a Europa toda a desestatizar e
Portugal socialistamente a estatizar e a não libertar moeda para
a aceleração dos circuitos económicos. Ora, o Orçamento procura
seguir a estratégia de afastarmos a Madeira, o mais possível, das
trapalhadas em que a República Portuguesa está submersa. Por
isso, não alteramos o nosso Modelo Estratégico, que vem
resultando, e muito menos para fazer a vontade a uma Oposição
péssima, frustrada, mesquinha, destrutiva e ignorante. A Madeira
vive um crescimento, apesar do abrandamento da economia
portuguesa. O rendimento médio das famílias madeirenses
ultrapassa em 6% o rendimento médio das famílias portuguesas.
A nossa Produtividade é superior à nacional. A inflação é baixa e
está controlada ao nível nacional, apesar da enorme quantidade
de moeda derramada em investimentos nesta pequena
comunidade de 270.000 pessoas. A agência internacional de «rating» (risco de crédito) confirma internacionalmente a capacidade
da Madeira para recorrer ao crédito, dada a baixa percentagem
da dívida pública em relação ao PIB madeirense (14% dívida
directa). Verifica-se uma melhoria do Saldo Corrente. As taxas de
IVA, IRS e IRC são inferiores às do Continente português, e
proporcionalmente ainda mais baixas para as classes mais
desfavorecidas. Com a recente regionalização da Administração
Tributária, perspectiva-se uma arrecadação de receitas mais
eficiente. A capacidade de execução do Governo Regional, a nossa
eficiência, é reconhecida internacionalmente ao nos serem
atribuídas verbas da União Europeia — a «Reserva de Eficiência»
— que premeiam quem se distingue pela boa execução dos seus
Programas e Planos. Mesmo que haja repercussão de alguns
custos sobre as próximas gerações, recusamo-nos a adiar aquilo
que o Povo Madeirense pode já disfrutar. Trata-se de enfrentar,
COM ANTECEDÊNCIA E SEMPRE QUE POSSÍVEL, os desafios
do futuro.
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Falar claro
Rui Costa Pinto
A pré-campanha eleitoral tem sido
prejudicada por vários incidentes, que
resultam de um discurso de meias-tintas.
A fulanização da política e a tabloidização
da informação estão a minar a essência da
Democracia. Não é por acaso que, agora,
em período de campanha eleitoral, os
alertas de uma campanha suja estão
estampados na comunicação social. A
intolerância e o crescente moralismo
estão a devorar o debate político, que
deveria servir para fomentar a avaliação das propostas apresentadas por cada uma das forças políticas. Salvaguardado o
escrutínio relativamente às contradições entre o discurso e a
prática, o que começa a estar a dar é esfuracar, gratuitamente, a
vida privada do homem-político. Assim, como seria de esperar,
mais tarde ou mais cedo, à boleia de questões fracturantes, para
não dizer de matérias que ainda são tabus, o discurso político está
a começar a resvalar para o universo do ataque miserável, para a
tentativa de derrubar o adversário única e exclusivamente através
de meras insinuações, criando um terreno fértil para todo o tipo
de especulações. Curiosamente, em Portugal, para já, esta táctica
está a dar os primeiros passos. A tradicional ausência de um
discurso directo, claro e consequente, seja a propósito da mais
grave questão de Estado ou relativamente à mais mesquinha
intriga palaciana, acaba por resultar numa espécie de semiataques, de mensagens codificadas. À excepção de alguns
momentos, muito poucos, nomeadamente a apresentação dos
programas dos principais partidos políticos, a campanha tem sido
pautada pela troca de mimos entre dirigentes partidários, que se
consomem, “e nos consomem”, gerando um ruído pornográfico,
que, infelizmente, é amplificado por alguma comunicação social
ávida por vender, nem que seja lixo. É por isso que merece atenção
e destaque, precisamente neste momento, quem fala claro e sem
receio de reacções políticas, corporativas e eleitorais. Na sessão
solene de abertura do ano judicial, a escassos dias do início formal
da campanha eleitoral, Jorge Sampaio afirmou que chegou o tempo
da Justiça prestar contas. O Presidente apontou o dedo ao actual
estado da Justiça e criticou os seus mais ilustres agentes, apesar
de ter salvaguardado que não contassem com ele para abalar, por
qualquer forma, a independência dos tribunais. Jorge Sampaio
não foi original, já que se limitou a repetir, entre outras, algumas
das teses de Maria José Morgado, procuradora-geral adjunta do
Ministério Público. No entanto, o Presidente da República deixou
testemunho de uma forma de intervenção limpa, leal e
transparente, que devia servir de exemplo para todos os que
ocupam o espaço destinado ao esclarecimento eleitoral, que é pago
pelos contribuintes.

Diário de campanha I
Miguel Carvalho
Os jornalistas portugueses têm um problema com Santana
Lopes. Pelo menos, aqueles que ainda se regem pelo Código
Deontológico. Numa altura em que o Primeiro-Ministro de Portugal ameaça utilizar em campanha aquilo que, em si, é quase uma
fractura exposta – a vida privada – estamos atados de pés e
mãos.Ora vejamos… Diz o nosso Código que «o jornalista deve
respeitar a privacidade dos cidadãos, excepto quando estiver em
causa o interesse público ou a conduta do indivíduo contradiga,
manifestamente, valores e princípios que publicamente defende».
O articulado não se aplica a Santana Lopes, o que
verdadeiramente é uma chatice, sobretudo em campanha
eleitoral.Na verdade, em que é que a conduta do referido individuo
contradiz, sem qualquer pingo de dúvida, valores e princípios que
publicamente defende? Olhem-se os meses que o Presidente da
República benemeritamente lhe concedeu para ele se espalhar ao
comprido e é fácil concluirmos que nem olhando pelo buraco da
fechadura temos homem a morder o cão. O Santana público e o
Santana privado são a mesma pessoa. Ele é genuíno. O que
publicamente faz e defende não contradiz em nada as suas
intimidades. A nós, que temos um código a reger-nos, complicanos a vida, não há por onde investigar, mas a ele só lhe fica bem.
Exemplos? Dois. O homem gosta de mulherio à fartazana. É
público e notório.Alguém se espanta, por isso, que ele apareça
numa acção de campanha rodeado de fêmeas encharcadas em
perfume caro que o incensam como o macho que ainda é do tempo
em que os homens gostavam das mulheres? Dir-me-ão: não foi
para isto que a Maria Teresa Horta andou anos a pregar pela
libertação das mulheres. É verdade, mas isso é outra conversa. E
Santana sabe o que a casa gasta. Santana diz que o podem virar
ao contrário, esvaziar-lhe os bolos. Não tem casa própria, não tem
carro e não é um bom partido. Olha-se para a forma como governou
o País e percebe-se logo que não engana. Estava lá tudo, escrito
nas estrelas e nas revistas cor-de-rosa. Santana nada escondeu,
tudo expôs. O homem diverte-se à grande há vários anos, nos
negócios, na política, no futebol, mas sobretudo na noite. Às vezes,
gosta que o levem a sério, é normal depois de uma ressaca. Por
isso, é feio, desumano até, ver alguém como ele, espelho de si
próprio, ser agredido, pontapeado, atraiçoado pela família e
adversários de ocasião só porque foi fiel à única coisa a que
consegue ser fiel: a imagem que temos dele. O que queriam? Que
ele soubesse governar o País, dar-lhe um rumo, pô-lo nos eixos em
tão poucos meses, quando anda há tanto tempo a tentar fazer o
mesmo com a sua própria vida e não consegue? Santana também
é humano, com a graça de Deus! Dêem-lhe tempo e verão como
a vida privada e pública será uma e a mesma coisa. Então Portugal poderá ser virado ao contrário, terá os bolsos vazios e nada de
seu. E definitivamente, não será um bom partido. Mas que se
divertirá à grande, é garantido. Por mim, considero espantoso ter
assim alguém tão transparente na vida pública quando muita
gente se anda a pôr a jeito para ser vítima do código deontológico
dos jornalistas, alínea 9.
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Vária
Dra. Maria Helena Martins
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta da Semana: 3 de Ouros, que significa Poder.
Amor: Não espere que o amor vá ter consigo, procure ser você
a distribuir amor pelas pessoas que o rodeiam.
Saúde : Período calmo, sem preocupações de maior.
Dinheiro: Lute pelos objectivos que pretende atingir a nível
profissional.
Números da Sorte: 67 Números da Semana: 7, 28, 16, 38, 24, 41
TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta da Semana: 10 de Ouros, que significa Prosperidade,
Riqueza e Segurança
Amor: O seu poder de atracção vai abalar muitos corações.
Saúde : Algumas dores de cabeça poderão incomodá-lo,
procure o seu oftalmologista.
Dinheiro: Época favorável para pedidos de empréstimo, mas seja
prudente.
Números da Sorte: 74 Números da Semana: 29, 32, 43, 14, 2, 27
GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa Sucesso.
Amor: Esta semana conhecerá pessoas importantes para a
sua vida futura.
Saúde: O stress levá-lo-á a situações de desgaste físico e
mental.
Dinheiro: Evite gastos desenfreados.
Número da Sorte: 51 Números da Semana: 17, 25, 30, 2, 9, 28

Anagramas de nomes masculinos

CONCURSO DE ADIVINHAS
I- No dia 19 e 26 já públicámos oito advinhas. Hoje publicamos as ultimas
quatro adivinhas.
II- As soluções ou respostas escritas deverão ser recebidas (por mão
própria, carta ou fax) em A VOZ DE PORTUGAL, 4231 Boul. St-Laurent,
Montréal, Québec, H2W 1Z4, fax: (514) 284-6150, até ao dia 4 de Fevereiro.
III- No dia 16 de Fevereiro, A VOZ DE PORTUGAL publicará o nome de todos
os que enviaram as doze respostas certas ou o maior número de respostas
correctas.
IV- Em caso de igualdade o vencedor será decidido por meio de sorteio e
terá como prémio um bom livro de Língua Portuguesa, oferta da DISCOTECA
PORTUGUESA.
ADIVINHAS
9-Mastigo mas não engulo,
11- Uma senhora muito assenhorada,
engolir não pode ser,
nunca sai à rua
quantos paus houver no mundo,
e está sempre molhada.
quantos eu posso roer,
12- Alto está, alto mora,
mastigar e deitar fora,
todos o vêem,
que engolir não pode ser.
ninguém o adora.
10- Tem cabeça e não pensa,
tem dentes e não come,
tem barbas e não é homem.

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)
Carta da Semana: 7 de Paus, que significa Discussão,
Negociação Difícil.
Amor : Nem sempre dizer sim é bom para a sua relação.
Imponha a sua vontade, pois o amor é dar e receber.
Saúde : Sentir-se-á um pouco nervoso, deve evitar o excesso
de preocupações.
Dinheiro: Prepare-se e conte com despesas extra.
Número da Sorte: 29 Números da Semana: 14, 18, 26, 48, 35, 7
LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concretização,
Felicidade.
Amor: Semana marcada pelo romance e pela paixão.
Saúde : Algumas dores musculares, relaxe mais.
Dinheiro: O seu chefe poderá testar a sua competência. Esforce-se por
mostrar as suas competências profissionais.
Número da Sorte: 44 Números da Semana: 17, 23, 38, 9, 49, 3
VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta da Semana: 7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: Cuidado com aquilo que diz pois pode magoar alguém
de quem gosta muito.
Saúde : Reduza o ritmo de trabalho e descanse mais. Lembrese que o seu bem-estar está acima de qualquer coisa.
Dinheiro: Nem sempre trabalhar desenfreadamente é produtivo, pense nisso.
Número da Sorte: 71 Números da Semana: 49, 10, 5, 19, 11, 20
BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta da Semana: Ás de Paus, que significa Energia,
Iniciativa.
Amor: Procure satisfazer os desejos do seu par.
Saúde: Visite com maior regularidade o seu médico de família.
Dinheiro: Período bastante positivo.
Número da Sorte: 23
Números da Semana: 25, 11, 33, 5, 17, 1
ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta da Semana: A Torre, que significa Convicções
Erradas.
Amor: Sentir-se-á manipulado pelos seus amigos.
Saúde: Cuide mais de si e do seu corpo.
Dinheiro: Deve ser comedido e evitar gastos supérfluos.
Número da Sorte: 16
Números da Semana: 9, 46, 27, 33, 21, 14
SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta da Semana: Rainha de Espadas, que significa
Melancolia.
Amor: Poderá reencontrar alguém que já foi muito importante
para si no passado.
Saúde: Atenção ao sistema respiratório.
Dinheiro: Será reconhecido pelo trabalho prestado.
Número da Sorte: 63
Números da Semana: 23, 11, 36, 44, 29, 6
CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)
Carta da Semana: Valete de Copas, que significa Lealdade,
Reflexão
Amor: Não se preocupe, pois as discussões que tem tido com
a sua cara-metade, não passam de uma fase menos positiva
da vossa relação.
Saúde: Prováveis dores de dentes.
Dinheiro: Património protegido.
Números da Sorte: 47
Números da Semana: 20, 27, 9, 14, 40, 32
AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa Dificuldade/
Indolência.
Amor : Um romance está para breve. Fase propícia ao
conhecimento de novas pessoas que suscitarão o seu interesse.
Saúde: Algumas dores de cabeça.
Dinheiro: Pense positivo e não se deixe abater por uma pequena
discussão com um colega de trabalho.
Números da Sorte: 66
Números da Semana: 21, 14, 16, 23, 45, 9
PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta da Semana: 6 de Paus, que significa Ganho
Amor: Dê mais atenção à sua família e deixe um pouco o
trabalho de lado.
Saúde: Possíveis problemas renais.
Dinheiro: O aumento do seu rendimento mensal poderá estar relacionado
com uma promoção no seu local de trabalho.
Números da Sorte: 28
Números da Semana: 45, 9, 28, 34, 17, 41
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Tente descobrir correctamente os dez nome masculinos aqui
apresentados sob a forma de anagramas.
1- SARCOL
2- BAROLTE
3- OGIDO
4- LAUNEM
5- ORDACIR
6- ORTENSE
7- MUELAS
8- OTSUGUA
Soluções: 1- Carlos; 2- Alberto; 3- Diogo; 4- Manuel; 5- Ricardo 6-Ernesto;
7- Samuel; 8- Augusto.

Horóscopo Semanal
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Mundo
Terramotos e maremotos...
No livro de ‘História de Portugal”, li o seguinte:
“—O terramoto de 1755 –
Pombal e a reconstrução de
Lisboa.
Lisboa desabava. Os palácios, os templos, os hospitais, os
teatros, as fortalezas, os edifícios públicos caíam em montes
de ruínas.
O cataclismo foi rápido e terrível. Em sete minutos a cidade
ficou destruída. O primeiro
abalo sentiu-se às nove horas.
Como era dia de festa, os fieis
estavam nas igrejas a ouvir
missa. Logo as velhas torres da
Sé desabaram e as igrejas da
Graça, das Chagas, dos Mártires, de Santa Catarina, de S.
Roque, da Trindade esmagaram milhares de pessoas na sua
queda. Então a gente que se
encontrava nas ruas correu
para a beira do rio, por entre os
abismos que por toda a parte se
escancaravam e erguiam os
braços ao céu, gritando desvairadamente: “Misericórdia!
Misericórdia!” mas o rio avançava bramindo, erguido em
ondas, como se fosse um mar
tempestuoso, submergia os cais
apinhados de gente, alastravase até o Rossio, até às portas de
Santo Antão...
Já os incêndios se ateavam
por toda a parte; já os malfeitores se precipitavam sobre
os feridos e os agonizantes,
acrescentando a todos os horrores o horror dos seus crimes.
No meio da catástrofe inolvidável, a figura de Pombal impôs-se em toda a sua grandeza.
Foi ele quem, diante do rei,
que tremia, disse que era preciso “enterrar os mortos e tratar
dos vivos”. Conseguiu extin-
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guir os incêndios, mandou vir
de toda a parte os alimentos,
mandou enforcar os ladrões
surpreendidos em flagrante
delito. Durante oito dias, sem
descansar, percorreu a cidade
de carruagem. Alimentando-se
escassamente nela, dormindo
nela, quando podia, dando a
cada momento as ordens mais
acertadas. E, quando os receios
das epidemias tinham sido afastados, quando os mantimentos
chegavam abundantemente
das províncias, quando as ruas
e as praças começavam a ser
desentulhadas, estudou, com o
engenheiro Manuel da Maia, a
construção da nova cidade,
sujeitando-a ao plano grandioso
e especial que se observa na
cidade baixa”.
Há dois séculos e meio um
colossal tremor de terra, medindo talvez entre 8.7 a 9.0
graus na escala Richter, a 200
milhas da Península Ibérica, no
Atlântico, fez tremer Lisboa. A
terra tremeu alguns minutos e
de seguida foi invadida por
ondas devastadoras. O oceano
tomou conta do centro de Lisboa. Um terço dos edifícios na
cidade de Lisboa foram destruídos e cerca de trinta mil
pessoas morreram.
No sul da Espanha e na parte
oeste de Marrocos, também
houve enormes vagas; em
Marrocos cerca de dez mil
pessoas morreram. Muitos danos tiveram lugar na Algéria,
Irlanda, França, Holanda, Bélgica e Inglaterra. As ondas
também fizeram mal na Madeira e nos Açores e em poucas
horas essas ondas também
danificaram partes nas Antilhas, Antiqua, Martinique e

Barbados.
A baixa da cidade de Lisboa
ficou destruída por um desastre
de tal magnitude no dia 1 de
Novembro de 1755. No entanto
este desastre não foi único em
destruição. Metade da população de Port Royal na Jamaica
foi destruí por um tremor de
terra e por ondas devastadoras

soas.
Na Europa, no entanto, poucos sabiam destes acontecimentos. Em Lisboa, em contrapartida, era a 4.a maior cidade
na Europa e talvez a mais rica.
Era a capital resplandecente de
um império que se estendia do
Brasil a Angola, a Goa, Macau
e Timor, uma cidade Católica

em 1692; talvez que mais de três
mil pessoas tenham morrido. A
cidade de Callao no Peru, foi
destruía por ondas devastadoras seguindo-se depois um
tremor de terra, em 1724 e mais
de seis mil pessoas morreram.
Em 1737, ondas devastadoras com mais de 200 pés de
altura, as mais altas até agora,
arrebentaram com Cape Lopatka na Península de Kamchatka na Rússia. Havia no
entanto pouca gente a viver lá.
Em 1703, as ondas mais destrutivas, destruíram Awa no Japão
matando cerca de 100,000 pes-

Romana. Então quando Lisboa, em minutos, viu os seus
monumentos e catedrais abaterem-se e a serem engolidos
pelas ondas ou pelos fogos, os
Europeus começaram a fazer
perguntas “Como é que isto
pode acontecer?” para alguns,
a resposta era óbvia: isto foi
castigo para os Portugueses
porque eles estavam a cometer
muitos pecados.
Tal como o episódio de Lisboa, o Oceano Indico, o maremoto do dia 26 de Dezembro de
2004, atacou outra parte do
mundo destruindo vários luga-
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res e em vários países do mundo levando consigo mais de
300,000 vidas.
Terramotos, maremotos, são
parte da amoral natural e têm
fama destruidora, matadora. Há
dados certificando que maremotos abateram a costa da
Síria no ano 2000 antes de Cristo, Alexandria no ano 1450 A.C.
e no Egipto no ano 365 A.C. No
entanto, este maremoto foi o
mais poderoso e destruidor de
todos afogando ilhas inteiras e
matando mais de 300,000 pessoas. Talvez que os Muçulmanos, Budistas e Hindus daqueles países da Indonésia, Sri
Lanka, Índia, Tailândia, Malásia e Somália também vaiam
consultar o Livro das Revelações e no catalogo dos castigos
divinos encontrem uma explicação tal como os religiosos encontraram quando foi em Portugal. Esperemos que nesta
catástrofe que nenhum grupo
fanático apareça que nenhuma
outra religião aproveitadora
dos circunstâncias, nasça.
Penso que sabemos, nos dias
de hoje, que muita coisa acontece e até às vezes nos “bumpers” dos carros vê-se “Shit
Happens” o que me parece mais

uma observação Budista: a
vida é um sofrimento. Os humanistas seculares não esperam
senão isso. Mas tal como Kant,
pedimos apenas que a nossa
inteligência humana seja utilizada para melhorar o mundo.
Quando se lê sobre o falhanço da comunicação, a falta de
preparação para um horror
oceânico, a falta efectiva de
sistemas das maiores nações, a
falta de habilidade na ajuda à
colecta de corpos, de enterrar
esses corpos, devemos talvez
não culpar Deus mas sim o ânimo descuidado que muitas
vezes guardamos, assim como
a nós mesmo, os humanos.
Milhares de pessoas morreram, afogadas apenas em água,
a qual é a origem da vida. As
coisas neste mundo são assim,
vão e vêm tal como se planta o
nosso quintal. Os legumes vêm
e acabam-se. No entanto os
corpos decompostos, a doença
e os gritos dos que se foram,
devem ter ensurdecido os céus.
Espero que as pessoas, que os
vivos do resto do planeta respondam com compaixão aos
apelos que estão a ser feitos.

Arménia Teixeira
Advogada

Tel. : (514) 931-3883 ext. 16
Fax : (514) 624-8632
1303, Avenue Greene, # 403 H3Z 2A7
ateixeira@cam.org
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Vária
Que pensará Deus?
J.J. Marques da Silva

As últimas semanas têm sido
férteis em acontecimentos. Os
maremotos da Ásia; as discussões sobre religião a propósito
da confissão do presidente da
América; os matrimónios dos
homossexuais e a poligamia
autorizada; a clonagem e a

fertilidade “in vitro” das mulheres de idade avançada, são
alguns segmentos das notícias
rádio-televisivas.
Interrogados sobre que pensará Deus sobre tudo isto, podíamos responder: -”Não sabemos”. Mas os nossos interlocutores apresentam-se com afirmações bizarras, e alguns,
como “deusinhos” de sentenças religiosas definidamente
doutrinárias. Deixá-los sem
discussão, a imaginar que foi
Deus quem soprou nas águas
para fustigar e destruir valores
e vidas, porque não eram cristãos, é pôr máscara na nossa
consciência, e fingir uma ignorância que nos deixa desfigurados na sua presença. A verdade é que sabemos tanto como

os nossos interlocutores, e não
mais, mas estamos aptos a retorquir sem disfarce: -”O nosso
Deus estendeu outrora as mãos
para acalmar vendavais, e ainda hoje resolve as trabuzanas
da ignorância popular, iluminando-lhes o espírito e o entendimento”.
Se não sabemos responder
com eficácia sobre as falhas da
natureza, pelo menos é fácil
dar-nos conta que, depois dos
cataclismos, a humanidade
desperta para acções de bemfazer a favor dos sinistrados.
Esses factos não são alheios ao
sentimento de amor que subsiste no ser humano, e então
será mais lógico imaginar que
Deus aproveita os acontecimentos para tocar corações.
Também não sabemos avaliar se o testemunho do sr.Bush
é compatível, em consciência,
na sua política de libertação,
com o bem-estar vindouro da

humanidade. Nem ele o saberá. Mas o mundo que lhe
opõe uma religião diferente,
onde se abriga um Ben Adem
que alguns pensam vir a ser um
segundo Maomé se o Islão avassalar todos os moradores da
terra, não oferece mais garantia de crédito ao nosso espírito.
Há uma alegoria de dois
anjos que se encontraram para
discutirem o estado caótico da
humanidade.
-Por que o permite o nosso
Criador? –perguntou um deles.
O outro respondeu:
-Porque não seria Deus se
banisse do ser humano o livre
arbítrio, e a responsabilidade
que lhe confiou na liberdade
que é um dom.
-Mas os resultados funestos

estão à vista!
-O Criador deixa-os ir até se
perderem nos seus feitos, e a
Terra completar o seu ciclo de
existência... Mas Ele tem um
projecto de novos Céus e nova
Terra! –O primeiro anjo ainda
disse sorrindo:
-Sabe-se que um dia, Jesus,
respondendo a Pedro quando
este lhe expôs o receio de que o
homem, aprendendo os mistérios da vida, se julgasse tão
superior que deixasse de obedecer, o Mestre apenas advertiu: “nessa altura eu mudar-lheei os ventos!”
Pelos efeitos dos cataclismos
naturais, concluímos que o
homem não tem poder suficiente para dominar a natureza, e sempre será bom abrir o
coração e a bolsa para solver

Da janela da viela

A sucata

Pe. José Maria Cardoso

Reciclagem de carros.
Procuramos carros e
camiões destinados ao
ferro-velho.
Reboque gratuito.

Não pude evitar uma gargalhada.
Olhei para o lado para ele não
ver, mas ri-me.
Naquele grande parque de
estacionamento, onde havia
tantos carros, o meu tinha sido
escolhido pelo ferro-velho. E
aqueles cangalheiros de carros
tiveram o descaramento de
colocar o papel ali, no limpapara-brisas, mesmo à frente dos
olhos dele.
Olhei em redor. Na outra fila,
um Toyota vermelho tinha tido
a mesma sorte. Mas aquele vá
que não vá. Via-se que esta-va
em fase terminal. Aquilo era
uma lata com motor. A ferrugem alastrava sobre a tinta
como um cancro de pele incurável. Mas agora o meu Honda
Accord!?
O mecânico, sempre que o

Leia e divulge
A Voz
de
Portugal
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levo lá – nunca para grandes
coisas, diga-se de passagem –
não se cansa de lhe fazer elogios: que tem um coração de
atleta; que está para durar; que
essa canalha nova, que aparece
por aí agora, não lhe chega aos
calcanhares em termos de força...É verdade que tem já umas
rugas, pois então. Sempre são
220 mil quilómetros. Aqueles
faróis já alumiaram muita noite
e já viram muita paisagem;
aquele casaco azul já está debotado porque já apanhou muita
neve e muito sol, aqueles pés já
calcorrearam muito chão.
E, mais a mais, comprei-lhe
este Natal umas botas de inverno.
Aqui é preciso. Um pouco de
reumatismo sempre terá. Nesta
terra todos temos. Aqui há dias
apareceu-lhe asma e notava-se
que a respiração já não era a
mesma. Mas depois de um
tratamento ao escape, ficou
com os foles afinados que até
parece a aragem de Deus no
monte Horeb. Respira tão suavemente que só umas orelhas
de Elias o sentem a passar.
Nos dias de gelo, ao passo que
os vizinhos do parque tossem
por todo o lado, o meu Honda,
mal a chave lhe faz sinal, diz
logo presente como um recruta

sinistros e ajudar sinistrados.
Porém, os biliões consumidos
nas guerras de extermínio,
religiosas e outras, saldariam
todas as dívidas das nações, e
resolveriam as necessidades do
género humano, para viver em
paz, amor, e justiça. Aquele a
quem chamamos Jesus, “Emanuel, que traduzido é: Deus
connosco”, ainda é desprezado,
e não está na companhia de
todos. Um dia de julgamento,
supostamente dirá:
-Que pena, terdes vos batido
por ideologias falsas! E, porque
dissestes, tantas vezes, “Não há
Deus!” Se vós fazíeis deuses à
vossa ideia, e tentastes também
subornar-me em vossos devaneios religiosos... Agora sou Eu
que não vos conheço!

na parada. Não é de dormir
debaixo de mantas como alguns finórios que mal apanham
um arzinho já se queixam por
todo o lado. Sempre me foi fiel,
ali à porta como um cão, sempre pronto a passear o dono.
Sucata? Ora essa!...
Entrei nele. Mal lhe fiz sinal
arrancou com mais energia do
que o costume como quem diz:
dai-me estrada que já ides ver
quem é sucata. Eu, continuava
com um ar de riso e disse baixinho: vamos lá meu velhinho.
Enquanto puder vou guardarte em casa. Fica descansado
que não te ponho no asilo. Tu
para mim, que tenho vivido
contigo, és bem mais do que
chapa. A tua aparência exterior
é para os olhos dos outros. Para
eles podes ser sucata. Para mim
és mais do que isso. Conheço o
teu coração generoso; temos
ido juntos a lugares maravilhosos, temos partilhado a vida
nos bons e nos maus momentos. És tu que me mostras horizontes quando as paredes me
atrofiam; és tu que me escutas
quando canto fazendo dueto
com a Amália (nunca me disseste que desafinava).
Quando o parei à porta de
casa fiquei dentro parado a
pensar na cena. Nos parques
desta vida a gente expõe-se a
cada coisa!... Fica descansado.
Não vais para o asilo. Velho é
quem não vive nem quer viver.
Temos ainda muita estrada a
fazer juntos. Se não for mais
depressa será mais devagar.
Quando no dia seguinte entrei nele e dei à chave temi que
estivesse amuado com a cena
da véspera. Qual quê!? Respondeu como se nada tivesse
acontecido . Para a frente é que
é o caminho. A idade não traz
só rugas. Também traz sabedoria.
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Alma Juvenil
“Tá na hora de pagodear!”

Símbolos dos Açores
Julien Thomet

CARNAVAIS 2005 EN MONTREAL
Essa grande festa anual que sacode o Brasil inteiro vai contagiar
até aqui em Montreal. A comunidade Brasileira está organizando
vários eventos. Só escolher o dia que puder.
Na sexta no bar Momentos vai ter uma banda de pagode, DJ a
noite inteira e com caipiroska. No sábado, Paulo Ramos e Nico
Beki vão segurar o palco do Bobards, também com batucada, e
samba a noite integra e no domingo também. Será que eles vão
tocar sem parar? Só quem lá for, vai saber. Como durante o
mundial, este fim de semana vai sair toda a rapaziada pra Montreal
se encher de grãça. Data: Sexta, 4 de Fevereiro 2005 Hora: 21:00
Lugar: Momentos, 1425 rua Bishop Preço: 10$ Info: (514) 284
9666 Data: Sábado e domingo, 5 e 6 de Fevereiro 2005 Hora: 21:30
Lugar: Bobards, 4328 Boul. St-Laurent Info: (514) 987-1174
Preço: 12$ o 7$ no domingo.

Cinemania

Bandeira

‘Fantastic Four’ já tem trailer!

Sabias que ?

Miguel Felix
Na continuação na semana passada, está rubrica, eu apresentarei os
nomes das residências oficiais de chefe de Estado ou de chefe de
governo.
Chefe de Estado
O Presidente de Portugal tem como residência o Palácio de Belém.
O Presidente do Brasil tem como residência o Palácio do Planalto.
O Presidente dos Estados Unido da América tem como residência a
Casa Branca.
O Presidente da França tem como residência o Palácio do Elysée.
A Rainha do Reino Unido vive do Palácio Buckingham.
A residência do governador do Canadá é o Rideau Hall.
O Rei da Espanha tem por residência oficial o Palácio real de Madrid.
Chefe de Governo
O Primeiro ministro de Portugal tem como residência o Palacete de
Sao bento.
O Primeiro ministre do Reino Unido tem como residência o 10 Dowing
Street .
O Primeiro ministro da França têm como residência o Hotel Matignon.
O Primeiro ministro do Canadá têm como residência o 24 Sussex.

Um pequeno pensamento de natal
Elisa Rodrigues
Um artigo, que se teve que dividir em três
artigos, para poder publicar, todas as cartinhas que tive o grande prazer de recolher
destas crianças.

1. A bandeira tem a forma rectangular, sendo o seu comprimento
uma vez e meia a altura.
2. A bandeira é partida de azul escuro e branco.
3. A divisão do lado da haste tem 2/5 do seu comprimento, tendo
a outra divisão 3/5.
4. Ao centro, sobre a linha divisória, tem um açor voante, de forma
naturalista estilizada, de oiro. Por cima do açor, e em semi-círculo,
tem nove estrelas iguais de oiro, com cinco raios.Junto da haste,
no canto superior, tem o escudo nacional.

Foi divulgado, esta semana, no site web oficial
www.fantasticfour movie.com.
Falamos da adaptação cinematográfica das aventuras de mais
um grupo de heróis que saltam da banda-desenhada da Marvel
Comics para o grande ecrã.
A história do filme centra-se numa missão espacial experimental que corre mal, quando quatro pessoas são expostas a
radiações que lhes causam super-poderes. Reed Richards, o
“Mr. Fantastic”, tem a capacidade de esticar o corpo. Sue Storm
tem a capacidade de se tornar invisível e de criar campos de
força, assumindo-se como “Invisible Woman”. O seu irmão,
Johnny Storm ganha a habilidade de controlar o fogo e até de
se imolar, sendo conhecido como Human Torch. Ben Grimm ,
conhecido como The Thing, é forte como um rochedo.
No elenco do filme estão Chris Evans, como The Human Torch;
Michael Chiklis, como The Thing; Jessica Alba, como Invisible
Woman e Ioan Gruffudd, como Mister Fantastic. Julian
McMahon será o vilão desta história, o Doctor Von Doom.

Brasão
1. Escudo: de prata, açor estendido de
azul, bicado lampassado, sancado e
armado de vermelho, bordadura de
vermelho, carregado de nove estrelas de
cinco raios de oiro;
2. Elmo: de frente, de oiro, forrado de
vermelho;
3. Timbre: açor saínte de azul, bicado e
lampassado de vermelho, carregado de
nove estrelas de cinco raios de oiro;
4. Paquife: de azul e prata;
5. Suportes: dois toiros de negro,
coleirados e acorrentados de oiro, sustendo o da direita, um balsão
da Ordem de Cristo, com lança azul, ponta e copos de oiro, e
sustentando o da esquerda, um balsão vermelho, com uma pomba
estendida de prata, com lança azul, ponta e copos de oiro;
6. Divisa: ANTES MORRER LIVRES QUE EM PAZ SUJEITOS.

Fotos da semana

No site oficial pode consultar a sinopse do filme, descarregar
wallpapers, ver a descrição das personagens, conhecer os seus
super-poderes e ainda espreitar algumas fotos do filme.
As filmagens deste filme já tinham sido dadas como terminadas
mas a Warner Bros decidiu retroceder e voltar aos estúdios.
Depois de a Pixar ter lançado ‘’The Incredibles’’, os responsáveis
por este ‘’Fantastic Four’’ resolveram retocar os efeitos digitais
para que estes super-heróis não ficassem atrás dos que a Pixar
criou.
De resto a questão dos atrasos neste filme é tudo menos
novidade. Eles começaram com a dança dos realizadores e
prosseguiram com os argumentistas, já que foram vários os que
tiveram o projecto nas mãos.
Realizado por Tim Story (de ‘’Táxi de Nova Iorque’’), este
‘’Fantastic Four’’ deve estrear nas salas portuguesas a 16 de
Julho.

“Coach Carter” o filme a não perder
Maria Calisto

Mesmo franceses vieram à matança do porco,
festejando ao mesmo tempo o aniversário da Alexandra

2005-02-02.pmd

10

2/1/2005, 5:27 PM

Para aqueles que não sabem o
que fazer no próximo fim de semana,venham ver o filme “Coach
Carter”, que é mesmo excelente.
O filme fundado de uma verdadeira história, nos mostra um
treinador (Samuel L. Jackson)
que usa o “basketball” para fazer
dos seus jogadores os melhores
alunos e jogadores. Os jogadores são alunos pobres com um
passado triste, mas que acreditam na amizade e no sucesso. O
filme reflecte infelizmente uma realidade de hoje em dia. Quando
são pobres e que ninguém acredita neles, os jovens não tem
nada para levá-los a lutar. Do princípio ao fim a história não podia
ser melhor, mesmo se o final é inesperado mas formidável. A
moral deste filme é muito rica sobretudo para os jovens
considerados sem futuro. Tudo na vida é possível, quando temos
vontade e às vezes só basta uma pessoa para nos dar aquela
confiança, aquela força. Um filme para ver em família, com
amigos ou simplesmente sozinho. Até hoje“Coach Carter” foi um
dos melhores filmes que vi e onde a moralidade é realista. Não
gosto de “basketball”, mas adorei o filme e acho que o final não
poderia ser melhor. Nem tudo acaba bem na vida, mas nem tudo
tem um mau final.
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Comunidade
Rádio Centre-Ville
celebrou trinta anos
Joviano Vaz

A simpática estação Rádio
Centre-Ville que tantos serviços vem prestando à Comu-

nidade Portuguesa de Montreal celebrou no pretérito dia
27 de Janeiro trinta anos. De
facto foi a 27 de Janeiro de 1975
que o sonho de um grupo de
entusiastas se tornou realidade. Cinco grupos linguísticos
estavam então representados.
As primeiras emissões foram
transmitidas com uma potên-

2005-02-02.pmd

11

cia de apenas sete “watts”. É
evidente que Montreal mudou
muito desde então. O mesmo
se pode dizer de Rádio CentreVille.
Rádio Centre-Ville é assim a
Torre de Babel do panorama
radiofónico da cidade. Note-se
que cerca de 350 produtores
de mais de quarenta nacionalidades ali trabalham.
As diferentes emissões ali
apresentadas destinam-se a um
público heterogéneo mas cons-

francófona, a grega, a portuguesa, a de expressão espanhola, a anglófona, a chinesa e
a haitiana. Em 1975 Radio Centre-Ville ocupava os locais do
edifício Cooper. Como então
apenas estavam representadas
cinco línguas a estação denominava-se CINQ FM.
Mas foi em 1991 que a estação começou a transmitir com
uma potência de 1300 “watts”.
O período que decorreu de
1976 a 1981 foi complexo. Os
recursos financeiros eram limitados e uma tempestade em
1979 partiu-lhe a antena o que
ocasionou problemas de toda a
ordem.
Mas Rádio Centre-Ville conseguiu sobreviver e desde 1982
tem os seus estúdios no 5212
boulevard Saint-Laurent.
O mandato de Rádio CentreVille tal que definido baseia-se
em dois princípios: a declaração
de princípios e a política da
informação. Sessenta por cento
da sua programação é apresentada em francês. Os restantes 40% são utilizados por
outra língua que não esta.
As diferentes Comunidades
utilizam o tempo de antena da
seguinte forma
1-Francês: 79 horas

2-Inglês: 17h30
3-Espanhol: 17 horas
4-Português: 13 horas
5-Grego: 12h30
6-Haitiano:12 horas
7-Chinês: 5 horas
Este tempo é utilizado semanalmente.
A programação anual é dividida em dois períodos: OutonoInverno e Primavera-Verão.
Várias actividades foram
organizadas para comemorar o
acontecimento. Quinta-feira
(27 de Janeiro) a equipa portuguesa organizou uma emissão
especial das 17h30 as 19h30.
De 24 a 28 de Janeiro a Rádio
apresentou a série a “Montreal,
ilha de encontro”. No próprio
dia 27de Janeiro a equipa francófona apresentou também
uma emissão especial comemorativa e finalmente Márcia
Ribeiro então em Porto Alegre(Brasil) realizou reportagens sobre o Forum Social
Mundial. Assim pode afirmar-se
sem perigo de errar que Rádio
Centre-Ville está e continua
bem viva ao serviço das Comunidades que a escutam. Parabéns longa vida a Rádio CentreVille são os nossos votos.

AGENDA COMUNITÁRIA
Romeiros de Montreal
O mestre dos Romeiros de Montreal, o Sr. João Vital, informa
que sairá como mestre dos Romeiros da Freguesia da Relva,
permanentemente, todos os anos, que será na 5ª semana da
Quaresma. Já está confirmado, em S. Miguel, que o rancho sairá
no sábado, dia 12 de Março de 2005. João Vital agradece que
os interessados a fazer parte do grupo comunicassem o mais
breve possível. Já temos os preços da viagem, e alojamento a
preços muito acessíveis para quem não tem familiares na região.
Basta telefonar e ficarão surpreendidos. A partida do Canadá
realizar-se-á no dia 4 de Março. Para mais informações,
comunicar com o Sr. João Vital.
Tel. (450) 430-7509
Tel. Móvel (514) 971-1688

Grande Noite de Fado
Sábado, 19 de Fevereiro de 2005, as 20 h 30
naAssociação Portuguesa do Canada no 4170 StUrbain, Montreal.
Duas vozes diferentes sobem ao palco para lhe
trazer toda a emoção e todo o sentimento do fado
Vindos directamente de Portugal. Com a abertura
da noite com Luís Duarte.

Helder Moutinho

Joana Amendoeira

Acompanhados por:
Pedro Amendoeira
Pedro Pinhão
João Penedo

guitarra portuguesa
viola de fado
Viola baixo

Petiscos tradicionais das Noites de Fado incluídos:
Caldo verde, chouriço assado salada de polvo, rissóis, pasteis
de bacalhau, etc... Venha passar uma noite inesquecível, com
sabor a Portugal!!!
Entrada: 40 fados
Adquira já os seus bilhetes:

ciente dos seus direitos e deveres.
Radio Centre-Ville deve, antes de mais constituir um espaço de expressão para várias
comunidades ali representadas que devem propor actividade e emissões de qualidade.
Actualmente as Comunidades ali representadas são: a

Associação Portuguesa do Canada:
Restaurante Cantinho:
Rosa Velosa:

2/1/2005, 5:28 PM

844-2269
729-9494
366-2888
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

UM SERVIÇO DO

BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent
514.849.6619
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

Tel.: 514.499.0359

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 Montreal para Crianças
Serviço de Auxílio aos
Emigrantes(SANQi)
Sun Youth, Serviços de Urgência

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL INC.
4267 Av. Coloniale
514.285.1620
514.672.4687

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este
514.849.2391
842-4242
849-2391
9-1-1
872-1212
844-0161
842-1231
345-4931
842-6141
934-4400
842-6891
842-6822

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

514.522.4150
514.483.2362
514.495.2597
514.849.9901
514.993.9047

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est

273-9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

987-7666

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

849-8591

LATINO
177 Mont-Royal Est

849-1153

LISBOA
355 Rachel Est

844-3054

TAGUS
4289 St-Laurent

844-3307
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M. LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203 514.843.5626

CASA VINHO
3750 MASSON

514.721.8885

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.
514.844.4588

514.985.2411

OURIVESARIA

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent
514.987.0080

CONTABILISTAS

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

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent

514.288.3019

PSICÓLOGOS

JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

514.288.2082

QUIROPRATAS

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

RENOVAÇÕES

SOLMAR
111 St-Paul E.

REVESTIMENTOS

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent
514.845.1520
TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel

514.725.2626

TIPOGRAFIAS

TYPOGAL LTÉE.
4117-A, St-Laurent
351-1716

LES RÉNOVATIONS LISBONNE INC.
Tony
514.593.6649
Dominique
514.842.6420

514.861.4562

514.844.0388
Fax: 514.844.6283

Leia e divulge
A VOZ DE PORTUGAL

DENTISTAS

Aménagement Paysager L’Artisan

DISCOS/LIVROS

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

DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209 514.499.1624
DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent
514.843.3863

ESCOLAS DE CONDUÇÃO

ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O
514.272.5779

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

Epoca 2005
Contacte David.
(514) 979-5604

FARMÁCIAS

FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

514.844.6212

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

FOTÓGRAFOS

514.845.5335

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent
Eduino Martins, Cel.:
514.277.7778
514.862.2319
ALFRED DALLAIRE Groupe Yves Legaré
1350 Autoroute 13, Laval 514.595.1500
Víctor Marques
514.570.9857

GARAGENS
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Com 72 anos de idade, faleceu em
Montreal, no dia 26 de Janeiro de 2005,
o Sr. Francisco Vieira, natural da
Ribeira Grande, S. Miguel, Açores, filho
da Sra. D. Maria Amélia Sá Silva, e do já
falecido Sr. Manuel Vieira, e esposo da
Sra. D. Alda Camara.
Deixa na dor sua mãe, sua esposa, seus filhos José (Ana Maria
Duarte), Ilda Rosa (Stephane Joe Zadravec), Alberto (Isabel
Victoria) e Nélia; seus netos Kevin, Wesley, Vanessa, Joy,
Alexandre e Corey; seu irmão Manuel (Veriata Vargas)
cunhados (as), sobrinhos (as), assim como outros familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514. 277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral teve lugar sábado, dia 29 de Janeiro de 2005, na
Missão Santa Cruz, seguindo depois o cortejo fúnebre para o
cemitério Notre-Dame-des-Neiges, onde foi a sepultar.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que
se dignaram a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de
qualquer forma, se lhes associaram na dor. A todos um sincero
Obrigado e Bem-Hajam.

†

†

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion
514.845.5804

Manuel Pedro Sousa
1946 – 2005

Alfredo Pereira
1928 – 2005

Faleceu em Montreal, com 76 anos de
idade, no dia 30 de Janeiro de 2005, o Sr.
Alfredo Pereira, natural da Feijã de Baixo,
S. Miguel, Açores.
Deixa na dor sua esposa, a Sra. D. Otília
Furtado, seus filhos Victor (Filomena
Benevides), Miguel (Maria Da Luz Machado), Filomena (Antonio Macedo), José (Ligia Moura), Alfredo (Nancy Roy), seus
netos, assim como outros familiares e amigos.

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

IGREJAS

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

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
6254, Rua Bellechasse, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins

CENTRO CRISTÃO DA FAMÍLIA
Assembleia de Deus do Canadá
2500 Boul. Rosemont (esq. Iberville)
Pastor: Carlos Figueiredo
376-3210

MÁQUINAS DE COSTURA

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert
271-6452

O funeral teve lugar ontem, dia 1 de Fevereiro de 2005, na
Missão Santa Cruz, seguindo depois o corteje fúnebre para o
cemitério Repos St-François D’Assise, onde foi a sepultar.
A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer
a todas as pessoas as muitas provas de carinho e amizade que lhe
foram dadas por ocasião do funeral do seu ente querido, bem
como a todas aquelas que, por qualquer forma, lhe tenham
manifestado o seu sentimento de pesar por tão infausto
acontecimento.
A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

MONUMENTOS

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

MÓVEIS
4117 St-Laurent

1932 - 2005

O funeral teve lugar ontem, dia 1 de Fevereiro de 2005, na
Missão Santa Cruz, seguindo depois o corteje fúnebre para o
Mausoléu St-Martin, onde foi a sepultar, em cripta.
A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer a
todas as pessoas as muitas provas de carinho e amizade que lhe
foram dadas por ocasião do funeral do seu ente querido, bem
como a todas aquelas que, por qualquer forma, lhe tenham
manifestado o seu sentimento de pesar por tão infausto
acontecimento.
A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

FUNERAIS

ARCA

Francisco Vieira

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon Este, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins

FLORISTA

PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

†

Faleceu em Montreal, com 58 anos de idade,
no dia 29 de Janeiro de 2005, o Sr. Manuel Pedro
Sousa, natural de Rabo de Peixe, S. Miguel,
Açores, e esposo da Sra. D. Maria Calisto.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos Eduardo, José e Danny,
e seus cônjuges respectivos, seus netos Jimima, Anabelle,
Mariella e Lídia, seus irmãos(ãs) António, José Maria, Maria dos
Anjos e seus cônjuges, Lucie (Luc), assim como outros familiares
e amigos.

HOTEL

RÁDIO E TELEVISÃO

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

514.842.8077

CANALIZADORES

HORÁRIO DE ABERTURA
2ª, 3ª, 5ª,6ª das 9 às 12h30
4ª das 9h - 12h30 e das 14h-17h
Site Web
www.cgportugalmontreal.com

514.858. 6030

OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3723 Boul. St-Laurent
514.843.8727

CAIXA DE ECONOMIA

RESTAURANTES
CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE E.

e

1EURO=1.6202

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

514.845.6028

NOTÁRIOS

EM 01 FEVEREIRO 2005

Consulado Geral
de Portugal

MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

Necrologia

514.842.0591

2/1/2005, 5:28 PM
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Serviços & negócios
PRECISA-SE
CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral.
Gil da Silva (450) 434-9000
ext.238 (514) 708-3207
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
Precisamos, para a época 2005,
pessoas com experiência em
paisagismo. Com carta de condução.
Deve falar francês ou inglês.
11510, 5 a avenue – RDP
Tony (514) 820-9373
Precisa-se pessoal para montar e
instalar rampas e escadas em
alumínio.
Apresentar-se no
8975 Pascal Gagnon,
ou contactar Enza ou Tony
(514) 327-2200
Procura-se pessoal para limpeza, em
diferentes casas. 4-5 horas por dia,
4-5 dias / semana. $10/hora,
declarado.
Deixar mensagem.
(514) 963-4985

PROCURAMOS
Empregada de balcão, tempo parcial.
Tel. (514) 272-0362
Companhia de construção procura
pessoal para a época 2005: operador
de rolo para asfalto, com mínimo de
5 anos de experiência; pessoa para
assentar “pavé-uni”, com um mínimo
de 3 anos de experiência.
Joe (514) 808-0419
URGENTE
Precisa-se de pessoa para fazer
companhia a uma senhora no
hospital. Todo o dia. Falar francês.
Para mais informaçoes, contactar
Lucia (514) 721-6006 das 12h-20h
(514) 723-6570 depois das 20h

VENDE-SE

DIVERSOS

Vende-se 2 camas de crianças,
electrodomésticos e loiça. Razão:
partida para Portugal.
Contactar Maria Amália
(514) 965-5707

Linda, de la main
aux cartes Vidente com dons
naturais. Resolve os seus
problemas sem voodoo.
Rosa
Tel.: (514) 278-3956

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

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

Recherchons personne pour faire le
ménage et pour garder un bébé.
Looking for someone special. For
cleaning, and to take care of baby.
Ruth
(514) 341-4247
Precisa-se de um casal para trabalhar
numa escola feminina. Apartamento
4 1/2 grátis.
Por favor contactar
Fernando Medeiros.
Escola (514) 739-3614
Casa (450) 975-4998
Procuramos pessoa que conduz, para
fazer entregas de carnes, para
grossista de carnes. Tempo inteiro
ou parcial. Salário a discutir.
Contactar Teodoro
(514) 977-5656
Procuramos pessoa para fazer
limpeza de casa. Falar francês ou
inglês.
(514) 273-2685

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

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

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-
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ST-MICHEL 8 plex bem situado.
Grandes apartamentos
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Comunidade
Em Hochelaga, festa da matança do porco

Brilhou pela riqueza cultural do povo
Texto e fotos de António Vallacorba
quadra do Entrudo (dois dias
antes, tinha sido quinta-feira de

“Temos hoje matança dura/
p’ros lados da associação/ Há
enchidos com fartura/ vinho
novo no canjirão” – assim canta
o poeta em homenagem a esta
interessante iniciativa da Associação Portuguesa do Espírito
Santo (APES), que ao longo dos
anos nos tem deliciado com a
realização de tais manifestações
entre nós.
Sábado passado, em pleno
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porco.
O evento, em formato de
jantar-dançante, decorreu no
amplo salão do rés-do-chão,
completamente renovado e
agradavelmente repleto de
convivas, a maioria dos quais,
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em cuja ilha teve a melhor das
expressões.
E dissemos “teve”, porque é
uma tradição que tende a desaparecer nas ilhas, não só pelos
altos custos envolvidos na alimentação dos animais, mas
ainda porque, felizmente, o
povo alcançou um melhor nível
de vida – cabendo agora a nós,
na diáspora, mantê-la na mais
pura fidelidade.
Ao bom som da discoteca e
voz do Jimmy Faria, foi servida
uma óptima refeição à base de
produtos de porco, com inhame e batata doce, para além da
sopa e da sobremesa, conti-

nuando a noite muito animada,
com baile assaz concorrido.
Paralelamente, constituiram
momentos altos a actuação do
rancho da matança e a desgarrada que se seguiu, com quadras da autoria do talentoso
poeta popular e maestro da
Banda de Nossa Senhora dos
Milagres, Leonardo Aguiar.
Obedecendo ao costume,
quando, na Terceira, alguém
matava um porco e que era
visitado por vizinhos e amigos,
aos quais eram servidos aguardente, figos passados e bolachas feitas em casa, assim o
rancho da matança encenou

Depois, no palco, seguiu-se a
interessante desgarrada protagonizada por Fátima Toste e o
Manuel Fátima, merecendo da
parte dos convivas, tal como
sucedera com o supracitado
rancho da matança, os mais
calorosos aplausos de aprovação.
Em algumas das quadras da
desgarrada, dizia o Manuel
Fátima:
Contigo queria casar
E chegar a um bom fim,
Nem quiseste namorar
Tu não gostavas de mim?
Respondeu a Fátima Toste:
Nunca quis namorar,
Resposta que dei foi boa.
Olha que para casar
Tem de se gostar da pessoa.

Compadres), a APES voltou a
estar novamente em grande
destaque, graças a mais uma
“gostosa” festa da matança do

como muito bem nos disse a
Dona Barão, ex-presidente
desta colectividade “reunidos
em celebração da amizade”.
E assim foi, na boa tradição
do nosso povo – neste caso particular, de índole terceirense,

Escola Santa Cruz
Excelente esforço da Comissão de Pais em prol da escola

O responsável da escola Pe. José Maria Cardoso, e o director
prof. José de Barros rodeados de muitos e bons amigos

um acto semelhante, junto à
mesa para tal preparada, com
cantigas alusivas ao momento.

Desse rancho, faziam parte
Manuel Fátima, Emília Medina, Tony Medeiros, Fátima
Toste, Eduarda Leite e José
Agnelo.

No interregno, procedeu-se
ainda à arrematação do porco,
para tal exposto no recinto
festivo. Protagonizado por Duarte Farias, foi um evento que
suscitou bastante interesse,
acabando por ser arrematado
pelo Sr. Mariano Borges, pelo
custo de 170 dólares.
Felicitamos o Artur Couto,
presidente da APES, e todos os
seus colaboradores/as, por

mais esta bonita manifestação
das nossas tradições, com votos
de muitas prosperidades institucionais e pessoais.

AGENDA COMUNITÁRIA
Gatineau
Missão Católica Portuguesa Espírito Santo
Os novos membros da Comissão de Festas vêm convidar a
comunidade a participar e celebrar com eles na sua primeira
actividade do ano 2005. Trata-se dum jantar e baile, que terá
lugar no próximo dia 12 de Fevereiro, com início às 19:00 horas,
no salão desta Igreja. Para reservas, contactar: Anna Silva (819)
246-0074; Irene Toste (819) 643-2816; Isabel Duarte (819) 7770665; Oldemira Bettencourt (819) 770-7412; Saulina Silva (819)
568-1689.Missão Católica Portuguesa Espírito Santo. 13, rua Ste.
Bernadette, Gatineau, QC, J8X 2C3 (819) 778-0544
Atenção e muitos aplausos mereceu a exibição de artes marciais

Aniversário do décimo ano
da Igreja do Espírito Santo
A Igreja do Espírito Santo é uma comunidade de entidade
portuguesa que vai celebrar o seu décimo ano de existência e
está situada na cidade de Gatineau no Quebeque que fica mais
ou menos a 10 minutos de Ottawa.
O endereço é:
13, rua Ste. Bernadette, Gatineau, QC, J8X 2C3

JANTAR DE CARNAVAL…
A Casa dos Açores do Quebeque organiza jantar de Carnaval,
sábado dia 5 de Fevereiro.
O “Ponto de Encontro” é no 229, rua Fleury Oeste, às 19H00.
Ementa: sopa de camarão, galinha à casa, sobremesa.
Preço: 20 carnavais e crianças dos 6 aos 12 anos 10 carnavais.
O serão será abrilhantado por D. J. Night Productions.
Venha divertir-se!
Para mais informação, queira contactar a
Caçorbec ligando para o 514-388-4129
Laura Cordeiro 514-384-2433
Gil Couto 514-725-2626.
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Comunidade
Honrosa visita do Dr. José Cesário
lugar uma reunião com a nossa
Comunidade.
A Voz de Portugal
Porquê esta candidatura!?
Dr. José Cesário:
Eu gosto muito das nossas
Comunidades, e creio poder
contribuir para o seu desenvolvimento.

V.P: Sabemos que a sua
candidatura encontra, em
certos sectores da diáspora,
uma certa oposição. Como
justifica esta situação?
Dr. J.C: É normal que assim
seja. Não podemos agradar a
todos. Um governante por vezes tem de tomar mediadas
que nem sempre são do agrado
geral. Mas sei também que as
pessoas estão atentas ao que foi
feito nos últimos tempos. E
acredite que foi muito. E é isto
que conta.
V.P: Como tem sido acolhida a sua candidatura nas
Comunidades Portuguesas
em geral, e de maneira concreta, no Canadá e nos Estados Unidos?
Dr. J.C: As pessoas que tenho encontrado na América do
Norte e na América do Sul,
África e Ásia são favoráveis à
minha candidatura. A experiência política que tenho contribui para esta aceitação.
V.P: Se for eleito, que fará
pelas nossas Comunidades
fora da Europa?
Dr. J.C: Eis o que penso fazer:
1) Aprovar um Programa de
Apoio para o Ensino do Português no Estrangeiro.
2) Apoiar e incentivar participação cívica e política dos emigrantes.
3) Desenvolver uma política
de afirmação cultural que envolva as comunidades portuguesas com a nossa rede diplomática e consular, o Instituto
Camões e a RTP E RDP internacionais.
4) Incrementar políticas de
apoio social às Comunidades
mais necessitadas.
5) Modernizar a nossa rede
consular
V.P.: Concretamente, qual
é o seu programa eleitoral?
Dr. J.C: Ei-lo:
1) Simplificar ainda mais o
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Cont. da pág. 1
processo de aquisição dos Bilhetes de Identidade.
2) Criação de Gabinetes de
Apoio Às Comunidades Portuguesas. Estes Gabinetes juntar-se-ão aos já existentes presentemente.
3) Desenvolver, na RTP Internacional, programas de

actualidade cultural e de divulgação da língua portuguesa.
4) Simplificar o processo de
votação dos emigrantes.
5) Desenvolver o sistema
informático de gestão consular
V.P: Acha que o PSD vai
ganhar as eleições do 20 de
Fevereiro uma vez que as

sondagens lhe não são muito
favoráveis?
Dr. J.C: Sondagens são apenas sondagens, e nada mais. O
veredicto do Povo é que conta.
De resto, já no passado recente
isso aconteceu. É o caso das
eleições autárquicas. O Povo
português vai fazer justiça,
avaliando de forma adequada
o que se passou em Portugal
nos últimos tempos.
V.P: Quanto a si, acha que
vai ganhar?
Dr. J.C: Eu espero ganhar.
Candidato-me para isso!
V.P: Para terminar peçolhe uma mensagem especial
pare os leitores de A Voz de
Portugal.
Dr. J.C: A mensagem que
deixo é uma mensagem de
esperança e de confiança no
futuro. Acredito sinceramente
no futuro de Portugal. Sei que
Portugal atravessa momentos
de grandes dificuldades. Mas
eles serão ultrapassados com a
ajuda de todos os portugueses.
Obrigado Dr. José Cesário
por esta entrevista. Muitas
felicidades e que os seus
votos se tornem realidade.
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Desporto
O novo lider
O Braga é líder da SuperLiga. Para o conseguir bastoulhe ir ao Dragão e vencer por
margem confortável um FC
Porto completamente desgovernado, que está a deixar os
adeptos à beira de um ataque
de nervos, principalmente nos
jogos em casa. Em dez partidas
no seu terreno, o FC Porto
ganhou quatro, empatou três e
perdeu três. Para quem tinha
como máxima “no Dragão ganha sempre a equipa da casa”
(afirmação de José Mourinho
na época passada), esbanjar 15
pontos como anfitrião quando
estão jogadas 18 rondas é complicado de aceitar para quem
estava habituado a ganhar
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muitas vezes. Pior do que isso,
o FC Porto está irreconhecível,
não tem ponta por onde se lhe
pegue, é uma sombra do passado.
Entre os beneficiados da
derrota portista está o Benfica,
que na véspera venceu o Moreirense e criou uma nova
expectativa no seu exército de
seguidores, por Nuno Assis,
logo na estreia, provar que
pode dar outra dimensão à
equipa encarnada. Para já,
portistas e benfiquistas voltam
a estar empatados, contando
com a companhia do Boavista,
que depois do duplo brilharete
na Madeira, frente ao Nacional,
em casa não foi capaz de fazer
melhor do que empatar com o
Gil Vicente.

F.C. Porto: José Couceiro
substitui Victor Fernández
José Couceiro vai ser o novo treinador do F.C. Porto. O técnico
do V. Setúbal vai substituir o espanhol Victor Fernández, que não
«sobreviveu» à derrota de domingo com o Sp. Braga.
Sendo certo que Couceiro já se encontrava nas cogitações dos
dragões há algum tempo, tendo assinado um contrato em
Novembro que passava a vigorar apenas na próxima época, mas
os maus resultados precipitaram a sua entrada no Dragão. O jogo
com o Sporting foi, assim, o último pelo V. Setúbal.

Mercado de Inverno
terminou segunda-feira
O período de inscrição de jogadores para o chamado «mercado
de Inverno terminou esta segunda-feira. Como é habitual, à Liga
chegaram até ao final desta várias inscrições de reforços de última
hora que os clubes vão poder utilizar na segunda parte do
campeonato. O Benfica apresentou já na Luz o novo avançado
Delibasic, um jogador montenegrino emprestado pelo Maiorca até
final da temporada.
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