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O Nosso Alvo:
Uma Consciência
Esclarecida
Benjamim Silva
Quanto mais participamos nas
actividades da nossa comunidade,
maior e melhor percepção temos
daqueles com que lidamos. Para
conveniente sistematização desse
conhecimento retornámos ao clássico livro de João António Alpalhão e
Victor M. Pereira da Rosa, “Da
Emigração à Aculturação” onde
recolhemos a seguinte tipologia:
- Consciência alienada própria
dos indivíduos com impermeabilidade aos problemas que ultrapassam a sobrevivência biológica e
a interpretação magica dos acontecimentos.
- Consciência alertada aliada aos
indivíduos com percepção elementar
dos problemas; caracteriza-se por
diagnósticos vagos e globais, explicações fabulosas, grande dose
emocional, fragilidade na argumentação, predomínio da polémica sobre
o diálogo e soluções antecipadas;
frequentes atitudes que traduzem
um certo complexo de inferioridade
e/ou uma inclinação para o exibicionismo.
- Consciência esclarecida que se
atribui aos indivíduos com verda-
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Manchetes
O Nosso Alvo:
Uma Consciência Esclarecida
Cont. da pág. 1
deiro conhecimento das causas, onde o diálogo predomina
sobre a polémica, com solidez
na argumentação e com grande abertura às inovações aliada
ao reconhecimento dos valores
do passado.
Segundo estes conceituados
autores assim se pode dividir a
população portuguesa do Quebeque, apontando que a maior
percentagem é a dos que se
inserem na consciência alertada. Não vamos repetir as
características que acima
transcrevemos, mas convidamos os leitores interessados a
relê-las e a meditar um pouco.

E, como “homem avisado vale
por dois”, decerto melhor reagiremos e mais eficazmente
solucionaremos a problemática causada pelos que diagnosticam vagamente, procedem com forte emocionalidade, preferem a polémica, se
exibem sem limites…
Não deixemos, pois, os que se
dedicam mais ou menos regularmente (mas sempre com
desmedida dedicação) às actividades da Comunidade Portuguesa, que os de consciência
menos esclarecida lhe tolham
os passos no caminho progressivo da sua actividade. Sejamos

Concurso de Provérbios
I – Em cada um dos próximos três jornais (6, 13 e 20 de Abril) serão
publicados cinco provérbios (num total de quinze) faltando a cada
um as palavras finais.
II – As respostas escritas, isto é, os 15 provérbios completos,
deverão ser recebidos (por mão próprio, carta ou fax) em A VOZ
DE PORTUGAL, 4231 boul. St-Laurent, Montreal, Quebec, H2W
1Z4, fax: (514) 284-6150, até ao dia 20 de Abril de 2005.
III – No dia 27 de Abril, A VOZ DE PORTUGAL publicará o nome
dos primeiros classificados.
IV – Em caso de igualdade, o vencedor será decidido por meio de
sorteio e terá como prémio um livro de Língua Portuguesa,
gentilmente oferecido pela Escola Portuguesa Santa Cruz.
PROVÉRBIOS
12345-

Pelo S. Martinho ………………………….
Onde não há pão todos ralham e ………….
Quem não come por ter comido …………..
Quem lhe comeu a carne que ……………..
Quem com ferros mata ……………………

optimistas: também eles, os de
consciência alienada ou alertada, num futuro distante alcançarão uma consciência esclarecida, “resultado de uma evolução gradual e quase sempre
lenta”. Viveremos, então, rodeados de indivíduos propensos ao diálogo, à argumentação
baseada em sólido estudo, abertos à inovação e ao reconhecimento do valor individual!
Repetimos: não pertencemos
todos à categoria dos privilegiados com a consciência esclarecida. Mas podemos TODOS
(eu, tu, ele) aspirar a fazer
parte dos homens bons! Como
dizia o meu velho professor de
Moral: “Não é preciso aspirar à
santidade; basta desejarmos
ser melhores!”

Quem será o próximo Papa?
Angelo Sodano
Primeiro-ministro do Vaticano desde 1990.
Nasceu a 23 de Novembro de 1927, em Itália.
Provém de uma família que colocou vários
membros ao serviço da Igreja e do parlamento
italiano. Teve uma educação requintada e optou
pela vida sacerdotal em tenra idade.

Dionigi Tettamanzi
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Arcebispo de Génova desde 1995. Tettamanzi
nasceu em Itália a 14 de Março de 1934 e foi
ordenado padre em Junho de 1957. É bastante
popular a Norte de Génova onde reside, mas a sua
fraca experiência a nível internacional, faz com que
não seja considerado um forte candidato.
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Arcebispo de Munique, durante anos prefeito
da Congregação da Doutrina da Fé, é
provavelmente o cardeal mais conhecido e um dos
homens mais poderosos do Vaticano. Não ser
italiano pode ser um factor de não nomeação para
Papa.

Carlos adia
casamento
O príncipe Carlos de Inglaterra adiou para sábado o seu
casamento com Camilla Parker Bowles, previsto para sextafeira, por coincidir com o funeral do Papa. A nova data foi
divulgada hoje pela residência
oficial do príncipe, a Clarence
House.
Carlos assistirá ao funeral de
João Paulo II, marcado para as
9 horas locais (8 horas em Lisboa) de sexta-feira, no Vaticano. O casamento de Carlos e
Camilla estava previsto para
sexta-feira, às 15 horas locais
(mesma hora em Lisboa), no
Castelo de Windsor, em Londres.
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Godfried Danneels
Arcebispo de Bruxelas é um europeu que pode
surpreender. Nasceu a 4 de Junho de 1933 e foi
ordenado padre aos 24 anos. Tornou-se cardeal
aos 49 anos.

Francis Arinze
Próximo do Papa, instrumento do Vaticano no
diálogo com hindus, muçulmanos e budistas. É feito
cardeal a 25 de Maio de 1985. Actual presidente do
Conselho Pontifício para o Diálogo Inter-Religioso.
O facto de ser um importante elo de ligação da
Igreja Católica com vários povos torna-o um nome
forte para a sucessão de João Paulo II.

Christoph Schoenborn
Austríaco, docente de Filosofia na Universidade
Católica de Washington, foi ordenado padre a 29
de Setembro de 1991. A 14 de Setembro de 1995
torna-se arcebispo de Viena. É cardeal desde o
consistório de 21 de Fevereiro de 1998 e desde
Junho desse ano preside a Conferência Episcopal
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Especial: Recordamos o Papa

1920-2005

Morreu João Paulo II
O Papa morreu às 20h37, hora de Lisboa. Na Praça de São
Pedro, onde cerca de 70 mil de pessoas aguardavam informações
sobre a evolução do estado de saúde do Santo Padre, a notícia foi
recebida com um silêncio profundo. Por cá, o Governo português
decretou três dias de luto nacional.
O Sumo Pontífice polaco morreu este sábado aos 84 anos, pouco
depois das 21h30 em Roma, deixando para trás mais de um quarto
de século à frente dos destinos da Igreja Católica. O anúncio foi
feito pelo porta-voz do Vaticano Joaquin Navarro-Valls.
Logo depois, o cardeal Angelo Sodano, o número dois do
Vaticano, conduziu uma multidão de 70 mil pessoas em lágrimas
numa oração pelo Papa. Os sinos tocaram a rebate e as bandeiras
foram colocadas a meia haste no Vaticano e em toda a cidade de
Roma.
O anúncio da morte do Papa deixou a Praça de São Pedro
mergulhada num profundo silêncio. Minutos mais tarde, as várias
dezenas de milhares de pessoas presentes começaram a aplaudir,
uma tradição italiana que revela estima pelo falecido.
O governo italiano decretou três dias de luto nacional, além do
dia do funeral, que será também de luto no país.
Um pouco por todo o mundo, as Igrejas católicas vão ficando
cheias de fiéis, que querem rezar em conjunto por João Paulo II,
mas é a Polónia que vive mais intensamente a notícia da sua morte.
Wadowice, a sua cidade natal, ajoelhou-se e chorou. Os sinos
tocaram a rebate durante 20 minutos logo após o anúncio oficial
do Vaticano.
A edição online do diário italiano La Repubblica noticia que as
exéquias se realizarão quarta-feira e que é esperada a presença de
cerca de dois milhões de pessoas na cerimónia.
Dias de agonia
Horas antes do comunicado oficial da sua morte, fora anunciado
o estado «muito grave» da saúde de João Paulo II, embora
Vaticano sublinhasse que o Papa continuava a responder quando
falavam com ele.
O Santo Padre foi eleito aos 58 anos, a meio de grande surpresa:
foi o primeiro Papa não italiano em 455 anos. A sua robustez física
de então contrasta com a fragilidade evidente dos seus últimos
anos, consequência de vários problemas de saúde, incluindo a
doença de Parkinson.
A sua condição começou a agravar-se na quinta-feira à noite, na
sequência de uma grave infecção urinária, que acabaria por
conduzir a uma septicemia e uma paragem cardíaca e renal. Desde
então, o seu estado foi-se tornando cada vez mais grave. Esta
manhã, Navarro-Valls garantira que João Paulo II não estava em
coma e que abria os olhos quando falavam com ele, mas que
começava a dar os primeiros sinais de perda de consciência.
À morte de um papa segue-se um período de luto de nove dias,
mas o funeral decorre entre o quarto e o sexto dia a seguir à morte.
Três vezes da Terra à Lua
João Paulo II fez das viagens uma marca do seu pontificado,
tantas fora as vezes que abandonou o Vaticano para espalhar a sua
mensagem pelo mundo. Os números falam por si: fez mais de 104
viagens ao estrangeiro, visitou mais de 120 paises. «Para mim, um
sítio pequeno é tão importante como qualquer grande diocese»,
explicava.
De acordo com as estatísticas do Vaticano, a distância
percorrida por João Paulo II no total das suas viagens equivale a
ir três vezes da Terra à Lua...
Mesmo com a saúde já debilitada, Karol Wojtyla continuou a
viajar, ainda que já não fosse capaz de se ajoelhar para beijar o chão
à chegada. Contrariando os seus conselheiros, ainda se deslocou
ao Canadá e ao México, em 2002. No ano seguinte, quando visitou
a Eslováquia, já não conseguiu proferir todos os discursos que
levava, nem tão-pouco caminhar. Em 2004, apenas fez duas
viagens pequenas às vizinhas Suíça e França.
Muitas das suas deslocações ficam para a História, quer seja por
ter celebrado uma missa para mais de um milhão de pessoas na
sua Polónia natal, em 1979, para 4 milhões de filipinos, em 1995, ou
para apenas 100 fiéis numa pequena comunidade católica na
Noruega, em 1989.
Nunca nenhum Papa tinha visitado a Polónia, ou Cuba, nem a
África do Sul, entre muitos outros países. Ainda assim, João Paulo
II morreu sem realizar alguns sonhos, a nível de deslocações:
nunca conseguiu autorização para visitar a China, e também não
lhe foi possível conhecer Moscovo.
Já a visita à Terra Santa foi um sonho tornado realidade no ano
2000, onde pediu perdão a Deus pelo sofrimento dos judeus, num
texto depositado numa das fendas do Muro das Lamentações, o
mais importante local de peregrinação da religião judaica.
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Como é eleito um Papa?
Clara Cardoso
Os métodos utilizados para eleger um Papa nem sempre foram
os mesmos. Os primeiros Sumos Pontífices eram escolhidos pelos
clérigos que viviam perto de Roma, mas os reis e imperadores
insistiam em influenciar este processo.
Em 1059, o Papa Nicolau II decretou que todos os papas
deveriam ser eleitos por cardeais e, em 1274, o Papa Gregório X
decidiu que todos os cardeais deviam reunir num prazo de 10 dias
após a morte do Papa e que deviam permanecer isolados do resto
do mundo até que outro Santo Padre fosse escolhido.
Em finais de 1500, já estava estabelecida a maioria dos
procedimentos utilizados actualmente. O método mais comum é
a eleição por voto secreto, que funciona do seguinte modo: quando
o Papa morre, o colectivo do Sagrado Colégio de Cardeais reúne,
nunca mais de 20 dias após a morte do Papa.
Os cardeais escolhem três membros para recolher os boletins
de voto, outros três para contar os votos e mais três para rever os
resultados.
Os boletins de voto, sem qualquer nome inscrito, são então
preparados e distribuídos. Depois de escrever um nome no papel,
cada um dos 117 cardeais no activo (ou seja, com menos de 80 anos)
dirige-se ao altar e jura cumprir o seu dever com integridade, após
o que coloca o seu voto na urna.
Recolhidos os votos, os escrutinadores procedem à contagem e
o resultado é lido aos cardeais. Se não se chegar a um vencedor,
segue-se uma nova votação e, se mesmo assim, não houver um
vencedor, outras duas votações são agendadas para a tarde.
Após cada contagem, os boletins de voto são queimados. Se não
tiver sido encontrado um vencedor, junta-se um químico aos
boletins para ser libertado um fumo preto quando aqueles são
queimados. Este fumo é visto da Praça de São Pedro e indica
precisamente aos que aí aguardam que ainda não foi eleito o novo
Papa.
Quando o novo papa é eleito, os boletins são queimados sozinhos
e o fumo branco indica que já existe um novo Sumo Pontífice.
Por tradição, o eleito tinha de conseguir dois terços dos votos
mais um, mas o Papa João Paulo II mudou esse procedimento em
1996, decidindo que, se depois de 12 ou 13 dias ainda não houvesse
um escolhido, o Papa poderia ser eleito por maioria absoluta.
Uma vez encontrado, o papa recém-eleito tem de tornar público
que aceita a decisão, após o que o cardeal decano lhe pergunta
qual o nome que pretende usar ao longo do pontificado. Depois das
felicitações, o cardeal mais velho dirige-se então a uma varanda
que dá para a Praça de São Pedro e diz à multidão: “Habemus
Papam”, que quer dizer “temos um Papa”. A seguir apresenta o
chefe da Igreja Católica, que aparece na mesma varanda e
abençoa Roma e o mundo.
Muitos papas foram confirmados com coroação, mas o Papa João
Paulo II recusou e foi confirmado durante uma missa na Praça de
São Pedro.

O que acontece quando
morre um papa?
O protocolo dita o desenrolar dos acontecimentos nos dias
que se seguem à morte de um papa
AP 2 Abr. 2005
A MORTE:
O anúncio da morte é feito em Latin e certificado por um médico.
O nome de baptismo do papa - no caso de João Paulo II é Karol é chamado três vezes, num ritual que visa garantir que não há
mesmo resposta. Os aposentos do papa são então encerrados e é
dado início às preprações fúnebres. Neste caso, caberá ao cardeal
espanhol Eduardo Martinez Somalo, 78 anos, tratar dos
preparativos. As bandeiras do Vaticano são colocadas a meia-haste
e, de acordo com a tradição a Porta de Bronze da Basílica de São
Pedro é encerrada.
O PERÍODO DE LUTO:
À morte de um papa segue-se um período de luto de nove dias,
uma tradição que vem da Roma antiga.
O FUNERAL:
As cerimónias fúnebres têm de decorrer entre o quarto e o sexto
dia a seguir à morte, salvo excepções por «razões especiais», de
acordo com as regras estabelecidas em 1996. A maioria dos papas
nos últimos séculos escolheram ser enterrados sob a Basílica de
São Pedro, mas no caso de João Paulo II há a hipótese de o local
escolhido ser a Catedral de Krakow Wavel, onde está sepultada
a família real polaca.
O CONCLAVE:
Os cardeais, conhecidos como os «príncipes da Igreja», reúnemse para eleger um novo papa na Capela Sistina. O encontro deve
começar entre 15 a 20 dias depois da morte do Santo Padre.
Enquanto a escolha não é feita, os cardeais obedecem a regras
rígidas e não podem ter qualquer contacto com o exterior. O voto
secreto é expresso em boletins que são depois queimados,
juntamente com químicos, por forma a que a combustão produza
fumo branco ou negro. Fumo branco diz ao mundo que já foi eleito
um novo Papa. Na eleição só podem participar cardeais com menos
de 80 anos. Nesta que se avizinha participarão 117.
O SUCESSOR:
João Paulo II mudou as regras para que uma maioria simples seja
suficiente para eleger um novo papa se não for alcançada a
tradicional maioria dos dois terços depois de 30 votações. Uma vez
conseguido um nome, o eleito terá de dizer «Aceito».

FERREIRA LEMPICKA Avocates

Adélia Ferreira

Funeral na sexta-feira
Reunidos na segunda-feira, os cardeais decidiram que o funeral
do Papa João Paulo II decorrerá na sexta-feira, pelas 9 da manhã,
hora de Lisboa. O corpo do Santo Padre ficará sepultado na Basílica
de São Pedro

Advogada

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

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

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

4242,Boul. St-Laurent, suite 204
Montreal, Qué., H2W 1Z3
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Especial: Recordamos o Papa
JOÃO PAULO II

O Papa do Nosso Contentamento
Lagoas da Silva
Karol Joséf Wojtyla, nasceu a 18 de Maio de 1920, na cidade de
Wadowice, a 40 quilómetros de Cracóvia, na Polónia.
Em 19 de Setembro de 1926, com seis anos de idade, foi
matriculado na primeira classe, nas disciplinas de polaco, religião,

aritmética, desenho, canto e trabalhos manuais, numa escola que
funcionava nas instalações da Câmara Municipal de Wadonice.
No dia 13 de Setembro de 1929, quando frequentava a 3ª. classe,
morreu- -lhe a mãe, Emília, que na altura tinha apenas 45 anos,
morte que viria a ter nele uma grande influência psicológica.
Após a morte da mãe, ele passou a ser educado pelo pai, um
militar, mas sobretudo um homem muito íntegro e com grande
“sentido de justiça”, qualidades que acabaria por passar para o
filho.
Foi em 1930 que Karol Wojtyla começou a frequentar o liceu
masculino oficial Marcian Wadowita, ao mesmo tempo que se torna
acólito da Igreja de Maria, na qual acabaria por se tornar chefe.
Em 5 de Dezembro de 1932, perde o seu irmão Edmund,
médico, cuja morte se ficou a dever ao contágio por escarlatina de
que padecia um seu doente.
Ao longo da sua vida na Polónia, os mais dedicados amigos de
Karol Wotjtyla, eram judeus, e entre eles é bom distinguir Jerzy
Kluber, filho de um advogado, presidente da comunidade judaica
de Wadowice, com qual, sobretudo no Inverno, costumava fazer
esqui.
Mas é aos 14 anos que Karol Wotjtyla descobre o teatro, ao qual
se dedica, ao mesmo tempo que estuda grego e latim.
Após o exame final do Secundário, que teve lugar no ano de 1938,
Karol Wojtyla mudou-se com o pai para Cracóvia e é naquela
cidade, na Faculdade de Filosofia da Universidade Jagelónica,
que ele se matricula, interessando-se por literatura, arte dramática

e teatro, ao mesmo tempo que lê Adam Mickiewice, Juliusz
Slowacki e Ciprian Kaml Norwid.
Um ano mais tarde (1939) , Karol Wojtyla faz exame
intermédio de Filologia Polaca e um mês depois termina a sua
instrução militar na Legião Académica.
Em Setembro de 1939 , os alemães entram em Cracóvia e
mandam encerrar todas as escolas, universidades e teatros. É
nessa altura que ele adere aos grupos clandestinos anti-alemães,
tais como o “Estudo39” e a “Rosário Vivo”, esta, dirigida pelo padre Jan Tyranowski.
Já em 1941 , Karol Wojtyla trabalha, sucessivamente, na
pedreira de Zakrzowek, na fábrica Solvay e mais tarde como
ajudante de pirotécnico.
Mas é no Outono de 1942 que ele revela ao arcebispo de
Cracóvia, Adam Sapieha, a sua decisão de seguir o sacerdócio,
pretensão que o arcebispo aceita de imediato, passando a partir
daquele momento, a frequentar, clandestinamente, os estudos de
Filosofia.
Em 1945 , os alemães são substituídos em Cracóvia pelo
exército vermelho e em 1946, Karol Wojtyla é ordenado padre pelo
arcebispo Sapieha.
Mas é somente três anos depois de terminar a guerra que Karol
Wojtyla vai para Roma, a fim de estudar teologia, altura em que
aproveita para visitar a França, a Bélgica e a Holanda.
Terminado o seu doutoramento em Filosofia pela Universidade
de Lublin, Karol Wojtyla é convidado para leccionar a cadeira de
Ética na Faculdade de Filosofia, onde se manteve durante 22 anos,
tendo durante 3 anos dividido as suas actividades académicas com
as suas actividades religiosas, que tiveram lugar na Igreja de São
Floriano.
O seu primeiro livro “Amor e Responsabilidade Moral, Social e
Vida Interpessoal”, foi editado em 1960 e só muito mais tarde
acabaria por sair o segundo com o título “Oficina de Ourives”.
Entretanto foram publicadas todas as suas encíclicas. Durante a
sua juventude, ele ter-se-á revelado também como poeta,
escrevendo alguns poemas que foram publicados em jornais
polacos.
A 4 de Julho de 1958, com 38 anos, Karol Wojtyla é nomeado
pelo Papa Pio XII, bispo coadjutor de Cracóvia, sendo nessa
qualidade que ele assiste a partir de 11 de Outubro de 1962, ao
Concílio Vaticano II.
Cinco anos depois, a 28 de Junho de 1967, Paulo VI eleva
Karol Wojtyla a Cardeal e é como Cardeal que no ano de 1968
colabora na redacção da Encíclica Humanae Vitae, que aborda
o tema das práticas anti-concepcionais.
Em 1976, Karol Wojtyla é nomeado pelo Papa para conduzir
as cerimónias religiosas no Vaticano, durante a Quaresma daquele
ano.
E no dia 28 de Setembro de 1978, ele celebra em Roma os
seus vinte anos de Episcopado na companhia alguns dos seus mais
chegados amigos.
Naquele mesmo dia, à noite, morre o Papa João Paulo I, altura

La Sauvagine
Na Sauvagine, o nosso chefe M. Arnaud tem o prazer de
todos os dias vos preparar excelentes pratos franceses,
carnes, aves e caça, acompanhados de produtos dos
mercados locais e regionais.
Aberto a partir das 11 horas, a nossa esplanada exterior
é local para passar uma esplêndida noite de Verão no Velho
Montreal. Venha jantar, antes de a dois passos, ir ver o fogo
de artifício.
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que Karol Wojtyla aproveitou para escrever o seu último poema,
que intitulou de “Stanislav”.
Mas é em 16 de Outubro de 1978, que Karol Joséf Wojtyla
é eleito Papa, o primeiro Cardeal não italiano a ser eleito para tal
cargo, depois do ano de 1523.
Durante o seu Pontificado, João Paulo II, sofreu aquilo a que
podemos chamar um sério atentado, atentado que ocorreu no dia
13 de Maio de 1981, eram 17,17 horas, tentativa de assassínio levada
a cabo por Mehemet Ali Agca, um turco que tinha chegado a Roma
três dias antes, hospedando--se na pensão Isa, na Via Cicerone 35,
com o nome de Faruk Ozgum, um homem que chegou levando
na bagagem uma browning de 9mm, com a qual haveria de atingir
o Papa com três tiros.
Karol Wojtyla a quem Ralf Dahrendorf, ainda recentemente
chamou do o Papa intelectual, foi o único Papa capaz de se opor à
cultura dominante, o que viria a provocar fortes críticas de certas
elites, sobretudo nas elites mais liberais.

Por outro lado, ao longo dos 28 anos do seu Pontificado, Karol
Wojtyla defendeu sempre a palavra como o único meio para
chegar à paz, condenando todos aqueles que ao longo dos anos
tinham privilegiado a guerra.
A sua luta contra a fome, contra a exploração e a favor da
dignidade humana foi constante e intensa, embora nem sempre
eficaz, o que levou muitas correntes a classificá-lo como defensor
do socialismo, esquecendo- -se aqueles que o atacavam, dos seus
esforços para a erradicação do comunismo do mundo.
Ao longo do seu Pontificado, mais propriamente entre 1979 e
2003, João Paulo II visitou 129 países, alguns deles, bastantes, por
mais de uma vez, durante os quais proferiu 3.288 discursos.
Num mundo, onde cada vez se nota mais a ascensão dos
pigmeus, causa sempre alguma amargura a partida de um Homem
Maior. Karol Wijtyla, apesar de algumas contradições, era de facto
um Homem Maior. Queira-se ou não e goste-se ou não, com a
partida deste Papa, a Humanidade ficou mais pobre.

A VOZ DE PORTUGAL, 06 de Abril de 2005 - Página

5

Opinião
A depressão: uma doença real
Augusto Machado
Desde 1992 até 2001 o consumo de
antidepressivos aumentou mais do dobro.
Mal aceite por uma sociedade obcecada
pelo desempenho, e por isso mesmo vivida
na culpabilidade, a depressão é uma doença real. Uma doença que se trata e que
merece mais compreensão: é que é muitas
vezes o princípio de pensamentos e acções
suicidas.Segundo a Organização Mundial
de Saúde (OMS), a depressão deverá
constituir em 2020, a segunda causa de
incapacidade, a seguir às doenças cardiovasculares. Há quem a
classifique já como o “cancro do século XXI”. E há também
especialistas que a designam como “doença do herói”, por resultar
do desajustamento entre o que, fruto da competitividade social, a
pessoa exige de si própria e o que de facto consegue realizar.
Uma tristeza profunda, uma sensação de fadiga extrema ao
acordar, uma vontade enorme de tudo abandonar e uma apatia
sem fim, um desalento sem limites, acompanhado de muitas
lágrimas ou agressividade e alimentado por ideias cada vez mais
negras. É assim a depressão, um sofrimento ímpar, que dilacera
a alma de quem assim se sente e que é mal compreendido pelos
demais.Apesar das evidências médicas e científicas, a depressão,
para muita gente, ainda é tabu. A maioria das pessoas não a
reconhecem como uma verdadeira doença. Para uma pessoa que
sente fugir-lhe a esperança, que perde o gosto de viver, é fácil dizer
à pessoa deprimida que “não é nada”, que “vai passar”. São
expressões correntes de quem ainda acredita que as pessoas
deprimidas são fracas, que se entregam à dor sem razão – afinal,
têm tudo para ser felizes: casa, carro, emprego, família... e não têm
uma doença grave, como cancro ou sida. Engana-se quem assim
pensa e fala (por desconhecimento, claro está). Porque a
depressão arrasta para o fundo do poço. É como se o doente vivesse
num buraco negro, de onde não tem forças para sair. E de onde,
provavelmente, só sairá com ajuda – de um médico psiquiatra e
de um psicoterapeuta. A depressão é geralmente descrita como
um estado contínuo de ansiedade e desânimo, não devendo,
porém ser confundida com sentimentos de alguma tristeza,
descritos como “estar em baixo” ou “estar desmoralizado” e que
constituem uma reacção a determinados acontecimentos sem, no
entanto, impedirem a pessoa de levar a sua vida normal. Mas a
depressão é uma espiral voraz, que consome energias, perturbando a vida quotidiana, da família ao trabalho. Além disso, os
sintomas arrastam-se no tempo – são sentimentos melancólicos,
de tristeza e vazio, de culpa e de falta de auto-estima, irritabilidade,
tensão e agitação, insegurança e medos, fadiga, perda de apetite
e do sono, alterações da memória e da concentração, um mal-estar
geral. A esperança desaparece no horizonte, dando lugar ao
pessimismo e permitindo que se instalem ideias tão negativas que
podem conduzir ao suicídio. O doente deprimido sofre intensamente. E, muitas vezes, resiste à procura de ajuda profissional. Na
maioria dos casos porque teme a loucura, receando que ir ao
psiquiatra seja como admitir que se está a ficar louco...Mas, se
vamos ao cardiologista quando suspeitamos um problema
cardíaco, porque não consultar um psiquiatra se é a nossa mente
que está em risco?

Freitas e o CDS, ainda

Superstar
Rui Costa Pinto

Miguel Carvalho
Freitas do Amaral é, goste-se ou não, um dos
senadores da política portuguesa.O seu percurso, os cargos que ocupou, a autoridade que
revela numa vasta série de matérias, torna-o
incontornável. E muito acima da politiquice de
corredor e do reles exibicionismo de vaidades.A
sua passagem pela presidência da AssembleiaGeral da ONU mudou-lhe a vida e algumas concepções em relação
ao mundo. Como ele, aliás, reconheceu. Num livro de pequenas
e deliciosas histórias que escreveu há uns dois anos - «Ao Correr
da Memória» - conta alguns dos episódios da sua experiência
naquele cargo, com especial referência para a forma pouco
diplomática e tolerante com que o governo norte-americano –
Madelaine Albright à cabeça – pretendia impor as suas «leis» ao
colectivo de nações.Depois, Freitas assumiu, sem paninhos
quentes, as suas opiniões a propósito do muito que estava nas
entrelinhas do 11 de Setembro e declarou-se contra a guerra no
Iraque em termos que não deixaram dúvidas. Mais uma vez,
Freitas, qual professor metódico, fundamentou os seus
argumentos de uma forma que só deixa, invariavelmente, espaço
para uma discordância igualmente elevada, consistente, estudada,
reflectida.Estava Freitas no seu canto de senador da nação,
escutado e lido com respeito, quando teve, talvez, um dos maiores
erros de análise da sua vida. O facto de ter aceite ser Ministro dos
Negócios Estrangeiros de Sócrates já não lhe ficou bem. Houve
quem insinuasse negócio a léguas. Duvido, mas, na verdade, para
o caso pouco importa. O problema é outro: quem, de há muito, se
habitou a respeitá-lo e a tê-lo como alguém acima dos partidos e
partidarites, não se acostuma facilmente a vê-lo descer ao patamar
de ministro de Sócrates. Por muito bom governante que se venha
a revelar.Nem de propósito, o primeiro dia de debate sobre o
Programa de Governo veio confirmar o erro de avaliação do professor. Ver as imagens de Freitas ser questionado por gente do
calibre de Telmo Correia, com a respectiva claque de deputados
ululantes atrás, é um episódio que devia bastar para o professor
perceber no que se meteu. Ver Freitas curvado, a tentar responder a uma bancada transformada em recreio de infantário,
é indigno da biografia política do professor e da Assembleia. A
menos que, a partir de agora, Freitas vá para os debates
parlamentares com pau de marmeleiro e reguadas a condizer, os
tempos que aí vêm só tornarão evidentes duas coisas: a perda de
um senador da política portuguesa e o nascimento do primeiro
partido-creche. Em ambos os casos, a democracia fica mal no
retrato.

João Paulo II destacou-se pela forma como se
relacionou com o mundo, mas foi incapaz de conciliar a Igreja com o universo dos seus fiéisA morte
do Papa ultrapassou as fronteiras de todos os
credos, raças e regimes políticos. Foi um
acontecimento planetário, que provocou um
sentimento de tristeza e de vazio, tal como tinha
acontecido com a brutal morte da princesa Diana.João Paulo II foi
muito mais do que peregrino, campeão da paz e dos direitos
humanos, líder espiritual e Chefe de Estado. Karol Wojtyla foi o
Papa Superstar .Ao libertar-se dos portões dourados do Vaticano,
afirmando o valor da peregrinação, que o levou a fazer 100 viagens
pastorais, o super-herói do século XX elegeu a Eurovisão, a OTI –
Organização das Telecomunicações Ibero-americanas, a Asian
Vision e a AfroVision como os seus grandes aliados na divulgação
da mensagem de Cristo.João Paulo II foi um Papa pragmático, em
sintonia com o mundo da globalização. As imagens dos mais
profundos e íntimos momentos de recolhimento, oração e perdão,
captadas e preparadas ao mais ínfimo pormenor, durante 26 anos,
fizeram mais pela Igreja de Roma do que vinte séculos de
evangelização.Mas o seu pontificado não contribuiu para
aproximar a Igreja dos dilemas terrenos dos seus fiéis. O celibato
dos sacerdotes, o papel da mulher na Igreja, a homossexualidade,
o aborto, a contracepção, o combate à SIDA e o divórcio foram
algumas das grandes causas que João Paulo II não conseguiu
enfrentar e ultrapassar.O Papa popular e mediático, sem medo dos
erros do passado e de uma sã convivência com outras religiões, não
se conseguiu libertar do pensamento dogmático. Nem da aplicação
de uma disciplina férrea no seio da hierarquia da Igreja, que o
levou a reprimir os defensores da teologia da libertação ao mesmo
tempo que apregoava a defesa dos pobres, dos oprimidos e dos
direitos sociais.João Paulo II conseguiu abrir, de par em par, as
portas da fé ao mundo, mas a grande força da Igreja permanece
nos países mais pobres e atrasados. É uma herança frágil e imensa.
No que fez de melhor e no que se recusou a mudar.
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Será coragem ou demagogia?
Fernando Cruz Gomes
O governo de José Sócrates está a andar.
A todo o vapor, como dizem alguns. Todas
as semanas, há medidas a serem anunciadas. E a dizer ao povo que, agora, sim, é
para valer. Com uma maioria que se espera
consistente, só não governa bem... se não
quiser. Das propostas quase todas têm como
meta entrarem no coração do povo. Ou
melhor, dar ao povo... o que o povo precisa.
Será coragem? Será demagogia?
No fundo, para quem tem uma maioria tão coerente na
Assembleia da República, atirar-se ao “lobby” das farmácias, não
é mais do que dizer ao Povo que vai ter Governo. E governo que
quer mesmo governar. Idem para as alterações nas férias judiciais.
Uma e outra das iniciativas que nem parecem demasiadamente
corajosas... vieram dizer que “temos Governo”. Sobretudo
porque, de há muito, se barafustava pelo facto de se ter de ir
sempre à farmácia mesmo para um medicamento para os calos. E
que falar em casos “urgentes” nos Tribunais teria de ser antes
(ou depois, claro) das férias judiciais.Vem agora, também, já
agora, a ideia de criar concursos públicos para cargos directivos
da Administração Pública. O exemplo do que acontece na maior
parte dos países a sério. Onde a actividade pública prossegue em
boa ordem... mesmo que, porventura, não haja Governo.
Como as medidas propostas estão a andar à média de uma por
semana... entendemos que é bem capaz de ser necessário refrear
os ânimos. Fazer com que se ande em frente, sim... mas mais
devagar. Alguém nos lembrava, há dias, a história do sapo de
Einstein. Diziam-nos que, se alguém pusesse um sapo numa
panela com água e fosse aumentando a temperatura, devagar...
devagarinho, o sapo acabava por se ir habituando e morria cozido.
De outra maneira, se colocar o sapo numa panela com água
quente, ele mesmo percebe imediatamente o choque da temperatura e salta cá para fora.
Andar tão depressa assim... pode parecer que Portugal está a
passar pelo processo da fervura do sapo. De repente, tudo em água
quente, não dá. Para que as asneiras que outros fizeram... sejam
eliminadas, será melhor começar com “água fria” e ir aumentando o calor. Os problemas em presença (as tais asneiras)... São
bem capazes de morrer.
Coragem? Demagogia? O tempo vai dizê-lo em breve.
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Literatura
Livros Portugueses do Século XX
Manuel Teixeira-Gomes, 1860-1941 Teixeira de Pascoaes, 1877-1952

Aquilino Ribeiro, 1885-1963

Gente Singular | Lisboa, Clássica Ed., 1909

Marânus | Porto, Magalhães & Moniz, 1911

Terras do Demo | Lisboa, Aillaud & Bertrand, 1919

Personalidade única na cultura portuguesa do seu tempo,
Manuel Teixeira-Gomes – que foi Presidente da República de 1923
a 1925 – construiu uma obra de prosador repartida entre a crónica,
o conto, o teatro, a literatura de viagens ou mesmo o pequeno
romance Maria Adelaide (1938).
Este volume de narrativas, geralmente situadas no seu Algarve
natal, mas também na Bélgica e Holanda, que o Autor conheceu
bem, constitui um bom exemplo
da sua arte para descrever
personagens e ambientes por
vezes bizarros ou grotescos,
sempre observados através do
olhar tolerante e cosmopolita de
quem procura compreender as
motivações que levam os seres
humanos a cometer actos aparentemente inexplicáveis.
Num estilo desenvolto e às
vezes de uma limpidez quase
clássica, Teixeira-Gomes transmite-nos uma visão do mundo
tranquilamente epicurista, valorizando o prazer e a beleza que
podemos colher da vida, incluindo o erotismo que percorre subtilmente toda a sua escrita.

Também conhecido como um dos
fundadores da Renascença Portuguesa
e do movimento saudosista, Teixeira de
Pascoaes foi sobretudo um dos grandes
poetas do princípio do Século XX: na
sua voz vibra a celebração de um cosmos cujas criaturas adquirem uma
dimensão quase irreal, num arrepio por
onde perpassa o “vento do espírito”.
Neste livro – que é todo ele um único
poema, uma longa epopeia elegíaca – a
personagem de Marânus encarna um
homem solitário e extasiado que atravessa os montes e vales da Serra do
Marão em busca de si mesmo e do
mistério do seu ser, prosseguindo
um rumo tanto mais soberano
quanto inco-gnoscível e encontrando na “divina Saudade” a sua
força redentora, a chave mística da
sua alma.
Estamos, assim, perante uma
escrita visionária em que as percepções se diluem e em que tudo se
torna vago, etéreo, indefinido, ultrapassando os limites demasiado
estreitos do espaço e do tempo.

Terceiro romance de Aquilino,
Terras do Demo, sem atingir a
complexidade estrutural de obras
mais tardias como A Casa Grande
de Romarigães (1957), corresponde talvez ao momento mais
alto do projecto literário do Autor
na sua primeira fase: “renovar o
veio da Língua (…) corrompido
pela gíria da urbe”, ou seja, criar
uma literatura que voltasse às
origens e fosse capaz de descrever
com o mais palpitante realismo um
universo rural de que estaria
afastada.
O resultado surge neste livro,
escrito numa linguagem muito criativa, quase impressionista, constituindo o vibrante retrato de um
mundo que ultrapassa a dimensão do
pitoresco regionalista, ao mergulharnos vigoro-samente na Beira Alta do
princípio do Século XX – mais precisamente nas “Terras do Demo”, nas
serranias da Lapa ou da Nave – e na
sua rústica paisagem natural e humana, onde as personagens ganham
força pela exube-rância dos seus
instintos e impulsos mais primários,
que se integram, afinal, na gesta de
uma natureza sempre borbulhante e
indomável.

Raul Brandão, 1867-1930
Húmus | Porto, Tip. Renascença Portuguesa, 1917
Considerado um dos mais belos textos
de toda a literatura portuguesa, Húmus
consiste numa sequência de fragmentos
datados à maneira de um diário, exprimindo tudo isso a que poderia chamar-se
a dor humana, o sofrimento humano.
Carregada de um pathos expressionista, esta escrita acompanha monólogos
interiores próximos do inconsciente e
atormentados por grandes questões sem
resposta – o bem e o mal, a ausência de
Deus, a culpa e o remorso, etc. –, reflectindo a inquietação e o drama de personagens como o Gabiru, para quem “a vida
é muito maior pelo sonho do que pela
realidade”, e descobrindo nesse
mundo onírico os supremos instantes de terror, assombro ou
sobressalto em que a existência
parece revelar-se no seu mistério
mais insondável.
Ao mergulhar num terreno
vizinho da loucura (ou de uma
lucidez alucinada), descendo ao
“húmus” da alma humana, Raul
Brandão mistura o sublime, o
patético e o grotesco numa vertigem que ainda hoje nos perturba
e faz ler este texto como um
dilacerante grito de angústia e
desespero.

António Patrício, 1878-1930
Pedro o Cru | Lisboa, Atlântida, 1918
Diplomata de carreira, poeta e prosador sempre dotado de uma
apuradíssima sensibilidade, António Patrício distinguiu-se
sobretudo no teatro, sintetizando na sua obra traços do
simbolismo-decadentismo e influências saudosistas.

Depois da breve peça O Fim
(1909) e antes de D. João e a
Máscara (1924), Pedro o Cru
representa um dos cumes da
sua escrita, abordando a mítica
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Camilo Pessanha, 1867-1926
Clepsidra | Lisboa, Lusitânia, 1920
Publicado apenas em 1920 graças ao empenhamento de Ana de
Castro Osório – quando Pessanha
contava já 53 anos e permanecia
em Macau –, Clepsidra é sem
dúvida um dos mais belos livros
da poesia portuguesa de sempre.
Recolhendo o essencial da obra do
autor, este volume constitui o
mais perfeito resultado da estética
simbolista em Portugal.
Significando relógio de água, a
palavra clepsidra simboliza, neste
caso, a inexorável passagem do
tempo, que vai fluindo através de
“imagens” que nunca se fixam à
“retina” e vão dissolvendo a vida
humana a caminho da morte e do
esquecimento.
Embebida numa atmosfera outonal e crepuscular,
Clepsidra reflecte, na musicalidade inexcedível dos seus
versos, uma resignada e melancólica lucidez perante os
enganos do destino, espelhando também a sabedoria
de alguém sempre consciente da inutilidade da existência, condenada a reduzir-se a
“conchas, pedrinhas, pedacinhos de ossos” e a desfazerse como as “rosas bravas”
levadas por uma rajada de
vento ou como as breves
pegadas sobre a areia de uma
praia, à espera da nova maré
que as deixará submersas
para sempre.
história de amor entre o rei D.
Pedro I e D. Inês de Castro.
Escrita na China em 1913 e
apresentada como um “Drama
em 4 Actos”, a peça decorre entre Coimbra e Alcobaça e
acompanha a tragédia dos dois
célebres apaixonados, conseguindo criar, no rescaldo do
assassínio de Inês, um clima de
assombro e de magia assente
na força que emana da personagem de D. Pedro, cujos dolorosos monólogos perante o cadáver de Inês exprimem todo o
sofrimento desse “rei-Saudade”
– um homem para quem o mais
intenso amor acaba por encontrar o seu destino absoluto na
união com a morte.
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Cultura
Valores Comunitários:

Mercês Resende
Dinora e Diamantino De Sousa
A pedido do editor e do redactor da “Voz de Portugal”, Srs.
Eduíno Martins e Silvio Martins, damos inicio a uma série de
entrevistas com diversas personalidades da nosso comunidade
que de uma forma ou outra têm contribuindo para a divulgação
e preservação da cultura portuguesa em terras canadianas. Assim,
todos os inícios de cada mês iremos apresentar uma pessoa que
tem contribuindo para a divulgação da cultura portuguesa na
nossa comunidade.
Diz o ditado português que: “Os homens não se medem aos
palmos”. Neste caso estamos perante uma Senhora que não sendo
uma senhora grande é, e com todo o respeito o dizemos, uma
grande senhora, de um enorme talento de grande tenacidade e
com enorme capacidade de análise das realidades que a rodeiam.
Com uma afabilidade e uma enorme simpatia fomos recebidos
no seu estúdio de pintura onde diversos quadros repletos de cor,
de sentimento e de beleza nos convidam à reflexão e nos incitam
a querer aprofundar os nossos conhecimentos sobre esta arte e
sobretudo como e quando nasceu a paixão pela pintura e as
técnicas que podem ser utilizadas.
A nossa entrevista de hoje além de artista e professora de pintura
foi, durante vários anos, coordenadora da parte cultural da casa
dos Açores, seu nome Mercês Resende dos Reis.
Voz Portugal: Começamos por uma primeira pergunta bem
simples. De onde é natural e há quanto tempo vive no Canadá?
Mercês Resendes dos Reis: Sou natural de São Miguel nos
Açores e estou no Canadá desde 1967, por isso já lá vão 38 anos.
VP: A sua paixão pela pintura nasceu como e quando?
MRR: Eu sempre tive muito jeito para o desenho, e, mesmo
quando tirei o meu curso de enfermagem em Portugal eu gostava
de desenhar embora sem ter começado logo na pintura. Quando
cheguei ao Canada comecei a entreter-me colorindo tudo o que
apanhava à mão. Principiei com cartões brancos, caixas de sapatos
e outros e utilizava as tintas que os meus filhos tinham para pintar
os carritos de brincar e até cheguei a usar os corantes dos bolos.
Iniciei-me com flores, que eram fáceis de fazer, e depois passei para
algumas paisagens que tinha na memória, como a Lagoa das Sete
Cidades e algumas fotografias que via. É claro que a técnica não
estava presente porque, embora tenha aprendido na escola
qualquer coisa sobre desenho, como nunca mais tinha praticado
é claro que esqueci por completo. Eu sempre gostei de desenhar
e pintar e, influenciada por algumas pessoas amigas diziam
“porque não vais para uma escola de pintura?” decidi ir. Comecei
primeiro com uns ateliers com a professora Voyeux e ao fim de um
ano, seguindo o seu conselho, passei para a escola de pintura dos
Artistas e Escultores do Quebeque onde adquiri diferentes
métodos e técnicas. E já lá vão praticamente trinta anos.
VP: Vendo os seus trabalhos e as diferentes técnicas, ainda
utiliza as que inicialmente aprendeu ou já adoptou as suas
próprias técnicas?
MRR: A arte muda com os anos e evolui constante e
substancialmente, devido não só aos novos métodos mas também
pelos materiais disponíveis, quer sejam as telas, tintas, cores ou
pinceis e isso obriga um aperfeiçoamento e adaptação constantes
na pintura e nas técnicas utilizadas.
VP: Dentro das suas obras, podemos observar, flores,
paisagens, retratos e mesmo algumas de cariz mais abstracto.
Dentro desses diferentes tipos de pintura, qual o que prefere?
MRR: Sinceramente gosto de todos porque senão não os
pintava. Eu pinto aquilo que me agrada. Gosto de ver uma flor, uma
paisagem e depois tento transpor para a tela aquela flor ou a
paisagem da forma como eu a vejo interiormente. Isso para mim
é fundamental porque tenho de tirar do meu interior aquilo que
sinto e adaptá-lo aquilo que quero pintar.
Essa característica é muito importante porque, ao ensinar
pintura, tenho de ter a capacidade de me adaptar às diferentes
maneiras que cada aluno tem de interpretar o que vê, ou seria
incapaz de transmitir aos outros a minha paixão pela pintura.
Considerando que cada um tem a sua visão, tenho de a
compreender e tirar o máximo proveito para assim poder ensinar
as diferentes técnicas.
É claro que eu como pessoa utilizo o meu estilo, o que aliás se
pode bem ver nas minhas pinturas. Claro, visível, compreensível,
embora também goste de um estilo surrealista desde que daí possa
extrair qualquer coisa com a qual me identifique.
VP: Se tivesse de escolher uma certa forma de técnica ou
de estilo de pintura gostaria de se identificar com que estilo
de expressão?
MRR: Os pintores com que me identifico mais são os do fim
século 17 e início do século 18. Nessa altura os pintores prezavamse de pintar cenas românticas, daí o nome de “Romantismo”.
VP: Toma como referência algum pintor para iniciar os seus
alunos na arte da pintura?
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MRR: É claro que Van Gogh vem sempre nas minhas aulas para
que os alunos, a partir de uma das suas pinturas, possam exprimir
aquilo que vêem e me possam mostrar como devo orientar as
minhas aulas.
Analisando uma pintura de Van Gogh e, de acordo com a óptica
pessoal de cada aluno, há sempre diferentes interpretaçõe dessa
mesma pintura e um estilo que sobressai. Eu encorajo-os a pintar
aquilo que vêem e da forma que o sentem e que não se limitem
apenas a copiar, pois só assim poderáo ir buscar ao seu interior
aquilo que vai dar vida e singularidade aos quadros que pintam
VP: Já se falou em aulas de pintura. Como é que veio essa

decisão de transmitir aos outros a arte que se tem.
MRR: Isto foi uma oportunidade que me apareceu quando fazia
exposições.
Muitas pessoas chegavam ao pé de mim e diziam que gostavam
de ser capazes de pintar mas que não tinham jeito nenhum, pois
nem sequer sabiam fazer convenientemente um círculo. A
verdade é que ninguém sabe se tem jeito ou não sem
experimentar.
Quando começaram a pedir-me que lhes ensinasse a pintar tive
de ponderar diversos aspectos antes de tomar uma decisão.
Primeiro, ensinar aos alunos a minha técnica, transmitir-lhes
aquilo que sentia e sobretudo ensinar-lhes a exprimir através da
pintura os sentimentos que determinada imagem (paisagem,
flores, fotografia etc) despertava em cada um deles era um desafio
que me motivava.
Por outro lado sabia que as horas consagradas ao ensino me
iriam indubitavelmente fazer falta para realizar as minhas próprias
pinturas.
VP: Já sei que fez diversas exposições em diversas partes
do mundo.Se fizermos uma retrospectiva quantas já lá vão
e qual foi aquela que maior prazer lhe deu em participar?
MRR: Actualmente já fiz aproximadamente cerca de 60
exposições. Em Portugal, nos Açores, Toronto, Montreal e nos
Estados Unidos.
Aquela que até à data mais prazer me deu fazer foi a que fiz na
ilha das Flores, a convite da Câmara Municipal, porque houve uma
excelente participação por parte do povo daquela ilha. Primeiro
porque as pessoas estavam interessadas em observar e ver as
minhas pinturas e depois porque nessa exposição vendi cerca de
75% das telas expostas. Isto para mim que estava habituada a
vender duas ou três telas por exposição foi uma grande alegria e
altamente gratificante
VP: Sei que muito em breve haverá uma exposição em Laval.
Fale-nos um pouco dessa exposição?
MRR: Exacto. Nos próximos dias 16 e 17 de Abril, no salão da
sede da Associação de Nossa Senhora de Fátima, no 1815 Rue
Favreau em Laval, vou fazer uma exposição onde estarão mais de
cem telas expostas - minhas e dos meus alunos- e que é organizada
conjuntamente entre a Associação Nossa Senhora de Fátima de
Laval e a Sinfonia Açoriana.
Contamos com a presença de representantes da Câmara de
Laval e membros do Governo quer Provincial quer Federal e do
Consulado.

4/5/2005, 4:44 PM

No dia 16 haverá um cocktail de abertura pelas 19:30 com
entrega de diplomas aos alunos que completaram o curso. Esses
alunos, uns fazem parte da Associação de Nossa Senhora de Fátima
e outros fazem parte da Sinfonia Açoriana, uma organização que
pretende efectuar trabalhos de ordem cultural em termos de Artes
Plásticas.
VP: Que outras actividades gosta além da pintura?
MRR: Aquilo que mais gosto para além da pintura é de viajar,
conhecer coisas novas e conhecer a cultura de outros países.
Gosto de socializar com as outras pessoas e gosto muito dos
jovens e de compreender aquilo que estes têm para nos transmitir
e que muitas vezes os mais velhos não conseguem perceber.
Em contrapartida acho que os jovens têm como ponto negativo
o de “guardar para amanhã o que podem fazer hoje”
VP: Para uma pessoa que anda nestas andanças da cultura,
o que é que acha o que se poderia fazer para a divulgação da
cultura portuguesa?
MRR: Primeiro penso que por parte de todas as entidades que
estão ligadas à nossa cultura, quer seja o Cônsul como
representante do nosso Governo Português, quer as associações,
quer as pessoas que de uma certa forma estão ligadas às
actividades políticas neste país se deveriam implicar mais neste tipo
de actividades.
Os primeiros Portugueses que chegaram aqui ao Canadá eram
recrutados e apreciados pela sua capacidade de realizar trabalhos
duros onde força e resistência tinham de estar presentes mas que
não requeriam uma mão-de-obra muito especializada e, por isso,
eram vistos como pessoas que tinham pouca cultura.
Após 1965 todos aqueles que tinham cursos especializados eram
bem recebidos e isso mudou os parâmetros da imigração.
Hoje em dia, e ainda bem que assim é, temos cada vez mais
portugueses com cursos universitários e a ocuparem altos cargos
dentro de empresas canadianas. Essas pessoas são muitas vezes
ignoradas porque ainda subsiste aquela ideia de que o imigrante
Português é um excelente trabalhador, cheio de força, mas com
uma capacidade intelectual limitada. Claro que isto está longe da
realidade e enquanto não nos unirmos e todos em uníssono
demonstrarmos quem somos, do que somos capazes e quão rica
e variada é a nossa cultura, não conseguiremos mudar a opinião
que de nós têm. (Direi mesmo esse selo com que nos carimbaram)
VP: Isso quer dizer que pensa que deveria haver como uma
espécie de unificação das diversas associações?
MRR: Exactamente. Deveria haver mais colaboração entre as
diversas associações mas sem se perder a sua identidade.
Poderiam ser feitos eventos, onde semana após semana, seriam
divulgados os usos e costumes, a culinária, os trajes, as danças das
várias regiões a fim de se conseguir elevar o nome de Portugal.
Talvez assim se conseguisse uma maior participação nos eventos
organizados e mais reconhecimento, primeiro por parte da nossa
própria comunidade e depois por parte das outras étnias
VP: Mesmo havendo algumas pessoas a organizar eventos
de cariz cultural e tomando como base as experiências vividas
em todos estes anos passados, qual a sua opinião sobre o
interesse dos nossos representantes para promoverem,
divulgarem e valorizarem esses eventos?
MRR: Aquando dos eventos anteriores muito poucas vezes
pudemos contar com a presença dos nossos representantes. Ou
muito simplesmente ignoravam o convite, ou já estavam
comprometidos com outras actividades.
Este ano os convites foram enviados com bastante antecedência
para permitir aos nossos representantes e outras entidades oficiais
de organizarem as suas agendas em conformidade.
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Comunidade
Filarmónica do D. E. Santo de Laval

Festa da Primavera foi bem “florida”
Fotos e texto de António Vallacorba
A já tradicional festa da Filarmónica do Divino Espírito Santo de
Laval, dedicada à Primavera, teve mais uma brilhante edição,
sábado passado, 2 de Abril, com a realização de um jantardançante, no subsolo da Igreja de St-Enfant-Jesus.
Conforme nos declarou o João Aguiar, depois da sua saudação
de boas-vindas, o falecimento do papa João Paulo II poderá ter
suscitado algumas dúvidas sobre se esta festa se realizaria ou não,
em termos da disponibilidade do salão.

Seja como for, alguns 400 convivas terão assistido (e se
divertido) ao mui aprazível evento, com jantar confeccionado pela
equipa de José de Sousa, muita música e baile animado pelo
conjunto “Pre-Ex”.
E, como nos confessava um amigo, este acontecimento teve
aquele habitual “toque” muito especial por que sempre se
revestem todas as festas da FDESL – muito bem organizadas,
bastante abundantes no respasto, aquele ambiente de família, de
confraternização e de óptimo entretenimento.
José Machado e a sua equipa de jovens, que serviram o jantar;
Carlos Raposo, Viriato Freire, Ildeberto Silva, Jimmy Moreira e
Edgar Cunha; Joseph Oliveira, Olivia Paiva, Gisele Raposo e a
Padaria Lajeunesse constituiram os nomes de uma lista de
apreciáveis patricionadores e colaboradores deste evento – tal qual
foi lida por Luis Melo, da equipa portuguesa da Rádio Centre-Ville
e apresentador do espectáculo.
Paralelamente, o Luis fez espalhar a boa disposição pelo recinto
festivo, graças às suas anedotas, sempre muito apreciadas (e
quanto mais picantes, melhor!); assim como esteve assaz activo nas
arrematações e em outros sorteios.
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Consequentemente, Serafina Pereira teve largos sobejos para
se sentir feliz, pois festejou em grande as suas 59 primaveras, com
muita música e amplas razões para dançar.
E tudo com talento local e com algumas surpresas, na medida
em que não haviam sido anunciadas algumas das actuações
registadas durante este encantador serão.
Referimo-nos, evidentemente, ao duo de Patrick & Jomani e ao
trio “3 Emoções” (Vanessa, Melissa e Neuza), que, juntamente
com o conjunto convidado, o “Pre-Ex”, muito ajudaram a valorizar
o espectáculo e nos assegurando que a comunidade continua a
produzir novos talentos nesta especialidade.
Com boas vozes e sentido de presença no palco, resta, agora, que
continuemos a dar-lhes a oportunidade de desenvolverem entre
nós esse mesmo talento, de modo a que possam “guindar” para
outros mercados.
João Aguiar, presidente da FDESL, estava visivelmente satisfeito
com o sucesso de mais esta festa. E, segundo nos respondeu ao que
para tal o haviamos interprelado, a presente temporada desta
colectividade recreativa iniciar-se-á a 8 de Maio, Dia da Mãe, com
uma excursão a Kingston, no Ontário, aonde vai abrilhantar a festa
de Nossa Senhora de Fátima daquela cidade.
No entremeio, evidentemente haverá as já tradicionais
participações nos impérios do Espírito Santo e nas procissões das

festas religiosas da nossa comunidade. Quanto às demais saídas,
João Aguiar não pôde, na altura, ser mais específico, ficando tudo
a depender de outros possíveis compromissos ainda por agendar.
De qualquer maneira, desejamos a João Aguiar, aos seus
colegas da Direcção – Luis Pacheco, Manuel Dias, Durval Faria,
José M. Balbino e ao maestro Gilberto Pavão – as maiores
felicidades durante a temporada que brevemente vai começar.

4/5/2005, 4:45 PM

As Festas do Divino…
Texto de Natércia Rodrigues e foto de José Rodrigues
Como sabemos, são famosas as festas do Divino Espírito Santo
para todos em geral, mas sobretudo para o povo Açoriano. Eles
procuram manter vivos os valores que estas representam, de uma
forma religiosa e cultural. É uma festa de alegria para a Igreja
Católica e o povo junta-se a essa alegria introduzindo suas próprias
manifestações para demonstrarem também o seu júbilo.
Esteve a coroa da primeira Dominga em casa do casal Lúcia e
António Medeiros, onde todo as noites se rezou o terço e cantou
cânticos religiosos.
Na sexta feira à noite, pela primeira vez, foi o terço transmitido
pela Rádio Clube Montreal. O terço foi dirigido pela Sra. Maria dos
Santos todas as noites. Na sexta feira também houve a participação
dos “Foliões do Espírito Santo” que é um grupo que começou há
já vinte e cinco anos e é composto por: Manuel Luís à guitarra, José
Andrade ao acordeão, João Fernandes ao violão, João Diomar,
António Soares, José Teixeira, Gilberto da Ponte e João Azeredo,
todos cantores. A Fátima Miguel também participou nestas
cantorias, dando sempre o seu melhor. José Pacheco Medeiros,
José Pereira (segundo Roberto Carlos) e Victor Rego, entre outros,
cantaram, divertiram-se e divertiram todos. Victor Rego disse-me
que estas ocasiões para ele são muito, muito especiais, que lhe
tocam muito profundamente em todo o seu ser.
Joaquim Barrelas e suas filhas animaram o serão de sábado que
durou até domingo de manhã. A Sra. Lúcia Medeiros é uma
grande “imprevista” e surpreendeu-nos a todos ao apresentar-se
vestida de juíza para dar a sentença à última cliente daquela noite
que tinha muitos problemas com seu marido.
O Espírito Santo, espírito de amor e união onde todos se
entendem, rezam, cantam e divertem, agradecem também todas
as graças alcançadas. Os donos da casa agradeceram a todas e
todos que ajudaram pois que sem a ajuda de todos, a festa não
poderia ter o sucesso que teve.

A VOZ DE PORTUGAL, 06 de Abril de 2005 - Página

9

Vária
Descoberto tecido celular de
DR. Aristides de Sousa Menezes
tiranossauro de 70 milhões de anos e o holocausto
Dois paleontólogos americanos anunciaram na revista científica
Science, publicada sexta-feira (25 de Março), a descoberta de
tecidos celulares de um tiranossauro (Tyrannosaurus rex) de 70
milhões de anos, entre os quais teriam aparecido vasos sanguíneos. Estes tecidos foram extraídos do fémur do tiranossauro,
batizado de MOR 1125, encontrado nas formações de arenito no
estado de Montana (noroeste), disseram os pesquisadores em um
artigo publicado na edição desta semana da revista.
O fémur, que media 1,07 metro, se partiu quando foi retirado do
local, o que levou os cientistas a analisarem a substância no interior dos ossos, explicou a paleontóloga Mary Schweitzer a seus
colegas.”Os vasos (sanguíneos) e seu conteúdo são similares aos
que se encontram no avestruz”, disse a pesquisadora, depois de
um exame feito com ajuda de microscópio electrónico usado na
exploração. Se os cientistas conseguirem isolar as proteínas dos
tecidos do tiranossauro, que tinha 18 anos quando morreu, será
possível aprender mais sobre a fisiologia e a vida dos dinos,
destacou Mary Schweitzer, paleontóloga da Universidade da
Carolina do Norte.
Ela disse ainda que “estes tecidos de dinossauro se encontram
em um estado de conservação sem precedentes”. Até agora só
tínhamos descoberto entre os restos de dinossauros penas e
órgãos internos fossilizados, mas sua composição interna não tinha
sido preservada como neste tecido encontrado no interior do TRex, explicou. A equipe de paleontólogos dissolveu com uma
solução ácida os depósitos minerais entre os tecidos que se
assemelham a pequenos vasos sanguíneos. Também puderam
observar traços avermelhados que se parecem ao ácido nucleico
da célula.Os pesquisadores compararam estes tecidos com os da
avestruz porque no transcurso dos últimos anos, um acumulo de
indícios tende a demonstrar que os pássaros do presente são os
descendentes dos dinossauros que deixaram de existir 65 milhões
de anos atrás. No artigo publicado na revista Science, a
paleontóloga Lawrence Witmer, que não participou da descoberta, escreveu que “se temos tecidos (de dinossauro) que não
estão fossilizados, é potencialmente possível extrair o DNA (ácido
desoxirribonuncleico)”.
Mas Schweitzer, assim como outros especialistas, explicaram
que análises suplementares destes tecidos serão necessárias para
certificar seu estado de conservação. Por outro lado, a extracção
do DNA do dinossauro com a finalidade de estudar o código
genético e eventualmente, fazer a clonagem do animal, não é algo
que possa ser feito de uma hora para outra, insistiram os cientistas,
em alusão ao filme de ficção científica “Parque dos Dinossauros”,
baseado no romance homónimo de Michael Crichton.

Victor Hugo
Através dos séculos, foram muitos os crimes que se cometeram
contra a humanidade. Com a força do poder e conduzidos por
ideologias de carácter político, religioso ou outros, homens
poderosos fizeram o massacre de muitos inocentes, sem alguma
razão aparente, unicamente para satisfazer as suas ambições e
loucuras.

Espírito Santo e os jovens…

grupo de foliões, sendo um
deles o próprio Philip.
É de salientar que o Philip é
um dos mordomos este ano, e é
um jovem de 25 anos apenas.
De conversa com ele tentei saber o que representam estas
festas para ele, e eis o que ele
me disse: o Espírito Santo para
mim representa uma força
enorme, fé, alegria e união.
Tenho a casa cheia de familiares, amigos e até de pessoas
que mal conheço. Tudo isto
me dá um prazer interior muito
grande. Fui eu que decorei o
salão, é uma grande experiên-

Texto de Natércia Rodrigues e José Rodrigues

Um dos mais vergonhosos crimes, foi cometido por Hitler durante a segunda guerra mundial, dizimando milhões de judeus.
Durante o período do Holocausto, que ficará na história como um
dos mais horríveis genocídios, quero destacar a figura dum
português que muito se destacou na ajuda aos judeus.
O Dr. Aristides de Sousa Menezes, que nasceu a 19 de Julho de
1885 em Cabanas de Viriato, e que era cônsul de Portugal em
Bordéus na França. Após a capitulação de Paris, muito judeus
dirigiram-se para a fronteira da França, para escapar aos nazis.
Como o governo de Salazar tinha declarado a neutralidade, e não
queria desagradar aos alemães, para que Portugal, não fosse
invadido, não autorizava que fossem dados visas de trânsito para
os judeus. Em Maio de 1940, em 3 dias o Dr. Aristides de
colaboração com o seu filho mais velho assinou 30.000 visas, que
permitiram a todos esses judeus de partirem para Portugal,
Espanha e para outras partes do mundo, livrando-os dos campos
de concentração e das garras de Hitler.
Conhecendo as consequências do que fez, o Dr. Aristides disse,
eu vou fazer aquilo que a minha consciência de cristão manda, o
meu desejo é de estar com Deus e contra o homem e não com o
homem e contra Deus. Claro que as consequências foram rápidas,
o Dr. Mendes que tinha desobedecido a Salazar, perdeu tudo e
passou de homem rico e de grande posição, a homem pobre, que
vivia na miséria e que para criar os seus 13 filhos, contou com a
ajuda de muitos dos judeus que ele salvou. O Dr. Aristides morreu
num hospital dos pobres em Lisboa. Muitas foram as homenagens
que lhe foram feitas e em 1987 o Dr. Mário Soares a titulo póstumo
deu-lhe a medalha da liberdade e em 1995 a medalha da Gran Cruz
da Ordem de Cristo.
Esteve até no dia 26 de Março, na Universidade da Concórdia,
está uma exposição, consagrada a todas as pessoas que ajudaram
os judeus a fugir dos nazis, entre eles este grande português, e
ainda um outro que se chamava Carlos de Liz Teixeira que era
encarregado de negócios em Budapeste.

Nas comemorações do Espírito Santo entrelaçam-se as mais
nobres tradições cristãs com a
celebração da primavera, da
vida, da solidariedade e da
esperança. É uma comemoração cuja vitalidade se alarga
a todos os núcleos de açorianos
espalhados pelo mundo. A coroa, da primeira Dominga, esteve em casa de Philip Garcia e
sua família e durante a semana
rezou-se o terço seguido de
vários cânticos religiosos. Sábado houve a participação de um

cia, uma experiência muito rica
e vou tentar passá-la aos outros.
O Philip ofereceu placas e
pensões àqueles que tanto o
ajudaram ao longo da semana
e agradeceu sobretudo a seus
pais mais particularmente a sua
mãe a Sra. Amanda Garcia que
lhe transmitiu toda esta sabedoria. Ele e sua mãe também
fizeram uma bandeira do Espírito Santo a qual entregaram ao
grande amigo, o Sr. João Fróias.
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Fazer da vida um belo
cântico de amor…
Natércia Rodrigues
Armando Masson dizia que “ a vida é uma cebola que
descascamos, a chorar”. Shakespeare, poeta inglês, escreveu que
a vida “é uma história contada por um idiota”
Tendemos sempre definir a existência de acordo com a nossa
filosofia, a nossa escala de valores e de referências. Para Jean Paul
Sartre , ateu, a vida não passa de “ um parêntesis entre dois
nadas”. Os descrentes maldizem a vida chamando-a “comédia sem
sentido, tragédia macabra, invenção do diabo, absurdo fatal”. O
cristão optimista valoriza-a como o maior dos tesouros humanos,
dom precioso que deve ser repartido.
Recentemente ouvi uma expressão “fazer da vida um belo
cântico de amor” e fascinou-me. A ideia que encerra não é nova,
mas a imagem é bonita. O autor desta frase acrescentava com
fulgor particular na viva luz dos seus olhos: “como os passarinhos”.
Sim, como os passarinhos cujo ofício é cantar e que cantam
sempre, seja qual for o tempo que tiver. Fazer da vida um belo
cântico de amor é querer fazer deliberadamente uma obra bela,
uma obra de amor, ou melhor ainda uma obra harmoniosa. E isto
pode realizar-se na vida mais simples e mais vulgar, humanamente
falando. Fazer da vida um belo canto de amor, é oferecer todas
as horas, as horas claras e sombrias, as leves e as pesadas, e as
horas cheias de sofrimento, como a ave que oferece sem cessar
o seu canto à carícia do sol, como à chuva benéfica, tanto ao vento
como à neve, mas muito melhor que o pássaro.
Porque não é só o instinto da beleza que nos guia, mas uma
vontade ardente de nos elevarmos sempre acima de todas as
contingências da vida, muitas vezes dura, acima de nós mesmas
e das nossas fraquezas.
Fazer da vida um lindo cântico de amor, é dar, mas sobretudo
é dar-se sem medida, uma vez que o amor e antes de tudo e
unicamente o dom de si mesmo.
Precisamos de observar a vida, a dos animais e das plantas para
tirar-mos reflexões proveitosas. Fazer da vida um belo cântico de
amor é uma expressão muito bonita para ouvir, mas temos que
compreender as exigências desta frase. Não convêm
contentarmo-nos com boas palavras. Só conta o que delas passa
para os actos de cada dia. Seria interessante perguntarmo-nos em
que medida foi para nós ou deixou de ser este “cântico de amor”
cuja expressão me encantou tanto.
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Alma juvenil
Anedotas
Dois advogados, sócios num escritório, saem juntos e vão
almoçar. A meio da refeição um vira-se para o outro e exclama:
- Esquecemo-nos de trancar a porta do escritório !!
- Não te preocupes, estamos os dois aqui !
Ao ser libertada da prisão, a mulher vira-se para a amiga com
quem compartilhara a mesma cela durante 20 anos e diz:
- Depois eu telefono para continuarmos aquela nossa conversa,
ok?
Diz a mulher de um míope.
- Ó querido, porque é que dormes com os óculos?
- Ó querida, é para reconhecer as pessoas com quem sonho!
- Mamã, o que é orgasmo?
- Não sei, pergunta ao teu pai.
Era uma vez uma mulher chamada Celina que tinha um marido
chamado João dada altura a celina adoeceu e o joão levou-a ao
medico e ficou a tratar dela e a partir dai o João ficou com um
comportamento estranho ele era de manha uma foda ao meio
dia outra, ao lanche mais uma e a noite mais outra.
A Celina já estava farta daquilo e ela disse ao João:
- Ó João tu não devias fazê-lo tanto comigo olha que eu estou
doente!
E ele respondeu:
- Eu estou a fazer o que o médico mandou diz aqui na receita
médica: ”Pina a celina (peniselina) 4 vezes por dia”.

Espanglês
Em termos literais, Espanglês é um
híbrido de Espanhol e Inglês, um
dialecto falado pelos cerca de 40 milhões de latinos que vivem nos Estados
Unidos da América.
Em «Espanglês», a mais recente
comédia dramática de James L.
Brooks, premiado com vários Óscares
(«Melhor é Impossível» e «Laços de
Ternura»), podemos ver Flor (Paz
Vega), uma linda mexicana que se
torna governanta da próspera e complicada família Clasky (Adam Sandler e Téa Leoni).
O resultado é um refrescante olhar sobre a diferença entre culturas e valores e uma visão honesta das alterações que
o casamento, os filhos e a devoção à família causam nos
comportamentos.

Robôs

Fim da greve ?
Miguel Félix
Sábado, o jornal “Le Devoir”
anunciou, e foi confirmado, que
a federação dos estudantes do
Quebeque e a Federação dos
estudantes dos “Cegeps” do
Quebeque tinham chegado a
um acordo com as bolas do
Milénio, sobre o aumento da
participação das ajudas financeiras aos estudantes. Em 20062007, os estudantes terão durante 4 anos, os seus 103 milhões. As bolsas do Milénio
darão para atingir este objectivo, 140 milhões de mais ao
governo do Quebeque em 5
anos. Este acordo foi realizado
com as duas federações, mas os
primeiros estudantes a terem
entrado na greve e que são um
terço dos grevistas, fazem parte
da CASSÉÉ, que quer a anulação da reforme da ajuda financeira e que o governo confirmava não reformar e descentralizar os Cegeps. A reforma da
ajuda financeira é que durante
o ano escolar, os estudantes
tinham só empréstimo e pagavam os juros mensais. Ao fim do
ano, o governo fazia uma análise
das rendas do estudante e envia as bolsas à instituição financeira para reembolsar o empréstimo do estudante. No fim,
o estudante vai dever pagar as
suas bolsas, porque os juros
estão sempre ali. A greve risca
de continuar. Eu acho que não
é normal de pagar juros sobre
as suas bolsas. O programa de
ajuda financeira tem por objectivo de impedir que a dificuldade financeira dum estudante
venha a ser uma desculpa de
abono, e actualmente são 40%
dos estudantes post-secundários que utilizam esse programa.
Esperamos que essa greve
acabe o mais rápido possível.
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O incrível mundo dos seres mecâneicos. A Twentieth Century Fox e o premiado realizador Chris Wedge, que antes já
tinham reunido forças na produção de “A Idade do Gelo”,
juntam-se de novo para criar outro mundo tridimensional,
visualmente espectacular, em “Robots”. Para além do scope,
da frescura e da vibração de um incrível mundo povoado
unicamente por seres mecânicos, Wedge e a sua equipa
criaram robôs memoráveis, cada um com a sua própria e
distinta personalidade. O resultado é um conto intemporal
que impulsiona os limites da animação, enquanto apresenta
personagens ricos em extravagância, coração e alma.

Foto da semana

Amanda da Silva sempre ao serviço mesmo nas viagems
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Psicologia
Salvemos os nossos rapazes
do mito da masculinidade I
Manuel Louro

Estudo a partir de centenas
de entrevistas com jovens
americanos, de sete a 17 anos
pelo professor de psicologia do
Harvard Medical School (Boston), WILLIAM POLLOCK
Os rapazes estão em crise:
-Vivem numa sociedade hostil a comportamentos naturais,
normais;
-São prisioneiros de regras de
psicologia arcaica que os impedem de exprimir os seus sentimentos abertamente, sem
timidez;
-Estão desconexos das emoções e da sua realidade interior;
-Vivem o após revoloção feminista, numa sociedade hóstil a
comportamentos considerados
outrora sem importância;
-Têm necessidades dum verdadeiro movimento de libertação psicológica, actualizante,
profundamente humana.
Não é de admirar, comenta o
Psicólogo, que os jevens sejam
cada vez mais depressivos,
desinteressados e desobrigados da vida, violentos, suicidários mesmo; um fenómeno
bem longe de ser exclusivamente americano - ele é internacional, mundial.
Em que consiste a crise dos
rapazes de hoje?
-Três crianças sobre quatro
com dificuldades de aprendizagem são rapazes;
-Os rapazes manifestam atraso de 13 pontos sobre as raparigas no que concerne a escrita
e a leitura;
-90% dos consumidores de
Ritalin (contra a hiperactividade) são rapazes;
-A taxa de suicídios de rapazes é quatro vezes superior à
das raparigas.
É evidente que os suicídios,
homicídios, violações, abandono sistemático dos estudos,
violência... manifestam uma
grave crise, mas atrás desta
crise esconde-se uma outra
maior e mais grave, que se
aninha na raíz de outros males
- chama-se A CRISE DO SI-

LÊNCIO FECHADO.
Jovens que não aparentam
nada de anormal mas que no
fundo vivem num estado de
alma de angústias, tormentos e
sofrimento. Como estás tu, lhes
perguntamos?
Respondem: “Vou bem... Cá
vou indo...” Mas não, vão mal,
sentem-se isolados, sós, sem
estima por si próprios... cortados do ideal que deveria sair
espontâneo do seu interior. É
esta a realidade da maior parte
dos nossos rapazes, PRISIONEIROS DO CÓDIGO MASCULINO.
Em que consiste o código
masculino (“boy code”)?
O ideal do sec. XIX sobre a
masculinidade consistia (e
ainda hoje) em fazer dos rapazes homens estóicos, dominadores, capazes de fazer face à
adversidade, mostrando-se
sempre fortes e invulneráveis,
duros, coriáceos, machos, insensíveis ao sofrimento e à dor.
Desde a mais tenra idade começam a fabricar uma máscara
para encobrir toda a gama de
sentimentalidade, e evitarem o
ridículo. Este código é cruel:
separa os filhos das mães desde
os cinco ou seis anos, para que
tomem as distâncias das mães,
com receio de serem afeminados.

anos, as pessoas que amavam.
É uma mentalidade de guerreiros que não tem sentido nos
dias de hoje - educar crianças
como se fossem para a guerra,
abstraindo-os da sensibilidade
humana, é desumano!
Visto que o código masculino
existiu sempre, onde está hoje o
problema?
A sociedade espera dos rapazes algo de diferente do que
lhes ensina. O movimento feminista lançou um desafio aos
homens - o de exprimirem abertamente os seus sentimentos de
igual a igual. Hoje, nas actividades humanas não existem
diferenças, pois a técnica facilita à mulher toda a espécie de
trabalhos, antes reservados
exclusivamente aos homens.
Os sentimentos são tão humanos na mulher como no homen. Porquê alimentar o tabu
da linha divisória, por vergonha de se mostrarem tais como
são?
Apesar de tudo, o código
masculino continuou a dominar na sociedade. Os rapazes
dizem: “Falo com as raparigas,
exprimo-lhes os meus sentimentos, mas elas frequentam
jogadores de football!”. Sim,
mesmo as raparigas estão desorientadas - recebem e enviam

mensagens contradictórias.
Mais, as características associadas à masculinidade não
têm a mesma cota hoje. Por
exemplo, ouve-se dizer, por um
lado, que as escolas separadas
são benéficas para as raparigas,
para viverem mais ao abrigo do
assédio sexual e da violência
dos rapazes. Por outro, as escolas mixtas são melhores para os
rapazes, porque civilizam... É
portanto sinal de que os rapazes
são maus e perigosos por natureza e que o seu compor-tamentop violento não é considerado
como resultado da educação,
mas sim do determinismo biológico que tem o nome TESTOSTERONE - (hormona produzida pelos testículos que
actua no desenvolvimento do
carácter masculino).
Se o mau comportamento dos
rapazes fosse inevitável porque
determinado de raíz pela biologia e pela testosterone, sem que
nada se pudesse evitar; seria
aceitar o fatalismo e o determinismo absoluto; seria negar a
liberdade humana, que faz
parte integrante de cada indivíduo) e a responsabilidade dos
seus actos, o que é inaceitável,
porque contra a natureza humana.

Horóscopo Semanal
Dra. Maria Helena Martins
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosidade.
Amor: É uma pessoa muito generosa e vai ser recompensada
por tal.
Saúde: Consulte um nutricionista.
Dinheiro: Sorte ao jogo e aos negócios.
Número da Sorte: 70
Números da Semana: 11, 25, 26, 38, 44, 49
TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta da Semana: Rainha de Espadas, que significa
Melancolia, Separação.
Amor: Poderá enfrentar alguns períodos de melancolia e
desânimo perante a vida.
Saúde: Adopte uma postura mais optimista perante a vida.
Dinheiro: Manterá ao longo desta semana um excelente desempenho
profissional.
Número da Sorte: 63
Números da Semana: 1, 5, 17, 22, 36, 40
GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta da Semana: 6 de Espadas, que significa Viagem
Inesperada.
Amor: Período de grande cumplicidade entre si e a pessoa
amada.
Saúde: Evite tomar mais que um café por dia.
Dinheiro: Poderá vir a fazer uma viagem que lhe abrirá novos horizontes.
Número da Sorte: 56
Números da Semana: 9, 11, 22, 36, 44, 47
CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)
Carta da Semana: Valete de Copas, que significa Lealdade,
Reflexão.
Amor: Uma pessoa muito dedicada cruzará o seu caminho e
demonstrar-lhe-á o verdadeiro sentido do amor.
Saúde: Período marcado por um grande desgaste mental.
Dinheiro: Prudência. A vida não está fácil para ninguém.
Número da Sorte: 47
Números da Semana:2, 29, 31, 36, 44, 49
LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta da Semana: O Diabo, que significa Energias Negativas.
Amor: Aproveite os momentos que tem para estar a só com
a pessoa amada.
Saúde: Faça corridas matinais para começar bem o dia.
Dinheiro: Período muito desfavorável a nível económico. Aguarde por
melhores dias.
Número da Sorte: 15 Números da Semana: 9, 17, 19, 25, 33, 39

E as raparigas não vivem
também separadas das
mães?
Sim, mas não da mesma maneira. Certo que elas vivem a
separa ão física, mas continuam
unidas psicologicamente. Inconscientemente, a sociedade
exige aos rapazes de desemvolverem maior autonomia. E
UMA SEPARAÇÃO AINDA
MAIS BRUTAL SE SEGUE
NA ADOLESCÊNCIA, que é o
período mais crítico, físico e
psicológico, da sua vida (as crises... assim se chamavam) - O
SILÊNCIO!
As famílias aceitam que se
isolem, que não falem. Consentem a perda de contacto com
eles, como se o processo de
desapego fosse uma coisa normal e natural, contanto que
não façam distúrbios.
Trata-se aqui de uma herança do passado. A separação
prematura era necessária nos
últimos séculos, quando se
formavam os rapazes para a
guerra. Era necessário endurecê-los muito cedo, para sofrerem menos ao deixarem atrás
deles, por vezes durante alguns

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta da Semana: A Temperança, que significa Equilíbrio.
Amor: Manterá uma relação harmoniosa se aprender a dar
mais de si.
Saúde: Nada de grave se prevê, contudo não descuide as
visitas regulares ao médico.
Dinheiro: Forte tendência para gastar um pouco mais além das suas posses.
Número da Sorte: 14
Números da Semana: 8, 11, 29, 36, 44, 49
BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta da Semana: O Imperador, que significa Concretização.
Amor: Controle o seu feitio e modere as suas crises de ciúmes.
Saúde: Visite com maior regularidade o seu médico dentário.
Dinheiro: Semana propícia para demonstrar a sua competência.
Número da Sorte: 4
Números da Semana: 3, 6, 19, 35, 47, 48
ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta da Semana: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor: Sentimento de insatisfação o obrigará a tomar uma
posição.
Saúde: Evite comidas pesadas. Opte por refeições ligeiras.
Dinheiro: Controle os gastos.
Número da Sorte: 18
Números da Semana: 2, 11, 19, 26, 29, 34
SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta da Semana: 2 de Paus, que significa Perda de
Oportunidades.
Amor: Passeie mais com a sua família.
Saúde: Poderá sentir-se mais ansioso que o normal.
Dinheiro: Perderá uma boa oportunidade de progredir na sua carreira.
Número da Sorte: 24
Números da Semana: 4, 10, 15, 22, 29, 36
CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)
Carta da Semana: A Estrela, que significa Protecção, Luz.
Amor: Exteriorize os seus sentimentos.
Saúde: As dores musculares poderão dar-lhe uma sensação
de mal-estar.
Dinheiro: Invista mais na educação dos seus filhos.
Número da Sorte: 17
Números da Semana: 1, 4, 17, 21, 29, 33
AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta da Semana: 10 de Espadas, que significa Dor,
Depressão, Escuridão.
Amor: Passará por momentos de grande sofrimento a nível
sentimental.
Saúde: Os problemas pessoais reflectir-se-ão negativamente na sua
saúde.
Dinheiro: Não entre em confronto com os seus superiores.
Número da Sorte: 60
Números da Semana: 9, 26, 28, 31, 39, 47
PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta da Semana: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha.
Amor: Desfrute mais da companhia dos seus familiares.
Saúde: Cuide da sua pele.
Dinheiro: Evite ser tão rígido consigo próprio. Há gastos que
são inevitáveis.
Número da Sorte: 69
Números da Semana: 8, 12, 19, 25, 33, 44
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

UM SERVIÇO DO

EM 05 ABRIL 2005

1EURO=1.5734

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

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

Tel.: 514.499.0359
HORÁRIO DE ABERTURA
2ª, 3ª, 5ª,6ª das 9 às 12h30
4ª das 9h - 12h30 e das 14h-17h
Site Web
www.cgportugalmontreal.com

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

842-4242
849-2391
9-1-1
872-1212
844-0161
842-1231
345-4931
842-6141
934-4400
842-6891
842-6822

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

RÁDIO E TELEVISÃO

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

514.522.4150
514.483.2362
514.495.2597
514.849.9901
514.993.9047

2005-04-06.pmd

514.849.8591

LATINO
177 Mont-Royal Est

514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est

514.844.3054

TAGUS
4289 St-Laurent

514.844.3307

IGREJAS

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

RENOVAÇÕES

MONUMENTOS

RESTAURANTES

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert
514.271.6452
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides
Laval, Québec
450. 669.7467

MÓVEIS
ARCA

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent
514.849.6619

514.845.6028

CAIXA DE ECONOMIA

NOTÁRIOS

M. LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203 514.843.5626
EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent
514.985.2411
e

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

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este
514.849.2391
CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent
514.987.0080

QUIROPRATAS

MÁQUINAS DE COSTURA

514.842.0591

CANALIZADORES

514.288.2082

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

MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

514.842.8077

JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

CENTRO CRISTÃO DA FAMÍLIA
Assembleia de Deus do Canadá
2500 Boul. Rosemont (esq. Iberville)
Pastor: Carlos Figueiredo
514.376.3210

4117 St-Laurent

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

PSICÓLOGOS

OURIVESARIA

OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3723 Boul. St-Laurent
514.843.8727
OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent

514.288.3019

351-1716

LES RÉNOVATIONS LISBONNE INC.
Tony
514.593.6649
Dominique
514.842.6420
CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE E.

514.858. 6030

CASA VINHO
3750 MASSON
514.721.8885
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.
514.844.4588
SOLMAR
111 St-Paul E.
514.861.4562

REVESTIMENTOS

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent
514.845.1520
TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
7129 Boul. St-Michel
514.725.2626

TIPOGRAFIAS

TYPOGAL LTÉE.
4117-A, St-Laurent

TRANSPORTES

514.844.0388
Fax: 514.844.6283

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

CONTABILISTAS

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

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209 514.499.1624

DISCOS/LIVROS

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent
514.843.3863

ESCOLAS DE CONDUÇÃO

ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O
514.272.5779
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.844.6212

FLORISTA

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

FOTÓGRAFOS

PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

514.273.9638
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Celso de Melo
1927 - 2005

Faleceu em Montreal, com 77 anos de idade, no
dia 1 de Abril de 2005, o Sr. Celso de Melo, natural
de Capelas, São Miguel, Açores, esposo da D.
Maria Gabriela Da Ponde, natural de Santa Maria.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos Eduardo
(Eddy) Melo (Elizabete Alvelos) e Carlos Melo
(Sharon Donovan), seus netos Jason e Derek Melo,
cunhado(a)s, sobrinho(a)s, assim como outros
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778
www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral teve lugar ontem, 5 de Abril, na Missão Santa Cruz, seguindo
depois o cortejo fúnebre para o cemitério Notre-Dame-des-Neiges, 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.

†

José Canelho
1920 - 2005

Faleceu em Montreal, com 85 anos de idade, no dia
29 de Março de 2005, o Sr. José Canelho, natural de
Moncorvo, Trás-os-Montes, e viveu vários anos em
Cabouco Lagoa, São Miguel, Açores, esposo da já
falecida Adelaide Oliveira, natural do Cabouco Lagoa,
São Miguel, Açores.
Deixa na dor seus filhos José (Jeannine Cournoyer),
Dimas (Clotilde Pacheco), João Carlos (Maria Inês
Pimentel) e Alberto (Cidália Barbosa), seus netos e
bisnetos,assim como muitos outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778
www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral teve lugar no dia 31 de Março, na missão Santa Cruz, seguindo
depois o cortejo fúnebre para o cemitério Notre-Dame-des-Neiges, 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.

No passado dia 28 de Março de 2005, faleceu em Montreal,
com a idade de 83 anos, a Sra. Maria de Lurdes, natural
de Água d’Alto, São Miguel, Açores, viúva de Urbano
Medeiros.
Deixa na dor suas filhas Lidia e Graziela (Herminio Vicente),
seus netos, Osvaldo, Valdemar, Tony (Olga) e Nélia
(Marco), seus bisnetos, Sandrina e Nicolas, sua irmã Maria
dos Anjos, sobrinhos(as),assim como muitos outros
familiares e amigos.
Uma missa de corpo presente teve lugar na Igreja da Missão Santa Cruz,
presidida pelo Rev. Padre Laurensius Ruba, e animada em cânticos pela
Sra. Filomena Amorim, seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção ao
Cemitério Repos Saint François D’Assise, onde foi a sepultar, ao lado do
seu querido esposo, descansando os dois para a eternidade.
A família vem por este meio agradecer a todos os que, com suas palavras,
presença e gestos de amizade, os reconfortaram nestes dias tão difíceis.
A todos o nosso Sincero Obrigado e Bem-Hajam.
Os serviços funerários estiveram a cargo de :
Magnus Poirier inc.
7388 boul. Viau, St-Léonard
Tel : 514-727-2847
Director : José Teixeira

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIAS

FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

†

MEDEIROS
† MARIA de LURDES
1921 - 2005

ELECTRICIDADE

514.845.5335

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent
Eduino Martins, Cel.:
514.277.7778
514.862.2319

Leia
A Voz de
Portugal

ALFRED DALLAIRE Groupe Yves Legaré
1350 Autoroute 13, Laval 514.595.1500
Víctor Marques
514.570.9857

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion
514.845.5804

o seu jornal
à
quarta-feira

HOTEL

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est

514.987.7666

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

BOUTIQUES

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

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

514.287.3370

Necrologia

RAMADA BLAINVILLE
www.hotelramadablainville.com
1136 Boul. Labelle
450.430.8950
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Serviços & negócios
PRECISA-SE

Operários para assentar « pavéuni » e todo o género de muros
de apoio, para empresa na
margem sul de Montreal.
Pessoas responsáveis e competentes com carro. Tempo inteiro
ou parcial.

CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e
para enquadramento de
portas de metal.
700 boul. Industrial
BLAINVILLE
Gil da Silva (450) 434-9000
ext.238 (514) 708-3207

Tel.: (450) 658-3387
Cel.: (514) 885-3306

Procuramos operários para companhia de paisagismo. Com ou sem
experiência.
Carlos Fernandes
(514) 725-4077
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
Restaurante de cozinha portuguesa,
situado no centro da cidade, com
abertura em breve, procura cozinheiro
ou cozinheira.
Tel.: (514) 826-7633 ou 848-9119

Precisa-se de homem, com ou sem
experiência, em “pavé-uni”, muros e
pedra. Margem sul de Montreal. Bom
salário.
Carlos (514) 231-7583
Paisagista procura empregados
com experiência, para colocação de « pave-uni », muros
de pedra, e para plantação.
Bom salário.
Contactar Sr. Dubois
(514) 992-8187
Operários, mínimo de 5 anos exp. em
“pavé-uni” e muros de apoio. Bom
salário. Tempo inteiro.(514) 820-5247

O Mount-Royal Club precisa empregado de mesa, com alguma
experiência. Oferecem-se boas
condições de trabalho e outras
regalias. Comunicar com o Sr. João
Fonseca:
Por fax (514) 849-9605, ou
por escrito:
1175, Sherbrooke Ouest,
Montreal, Quebec,
H3A 1H9
Precisa-se cozinheiro ou cozinheira,
a tempo parcial. Salário conforme
experiência.
Tel.: (514) 227-0263, entre
as 18h e 22h.

ALUGA-SE
Alugam-se 2 locais (para oficina ou
outro) de 25’ X 60’.
Contactar
Sr. Manuel Miranda
Tel.: (514) 522-7600

VENDE-SE
Vende-se Cavalier VLX 2002, 4 portas,
automático, ar condicionado, todo
equipado. 48.000 km. Balanço de
garantia. $7950.00
Tel: (514) 910-7091

Vende-se restaurante-churrasqueira
português, na zona sul. Bom potencial.
Contactar (514) 830-7942

Diversos
Organiza-se saída à Cabana do
Açúcar, no dia 24 de Abril.
Também organiza-se viagem a Nova
Iorque, para os dias 3, 4 e 5 de Junho.
Para mais informações ou para
reservas, contactar
Beatriz Lourido
Tel.: (514) 286-1972
Procuro espaço em contentor, para o
centro de Portugal – zona Aveiro –
Coimbra de preferência, ou outro
local. Até ao mês de Maio de 2005.
Tel.: (450) 672-4687 - (514)
285-1620 – (514) 849-2273
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

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

Época 2005
Contacte David.
(514) 979-5604

Pai Nosso do Comerciante
Fregueses nossos, que estais atrasados,
equilibrai o vosso crédito e honradez,
venham a nós as vossas notas,
seja feita a vossa vontade,
assim nas compras como nos pagamentos;
o saldo da cada conta nos dai hoje,
perdoai as nossas exigências,
como nós perdoamos o vosso atraso,
não nos deixeis ficar sem o nosso dinheiro
e livrai-nos de toda a espécie de caloteiros,
Ámen!
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Vária

Fomula 1
FERNANDO ALONSO e RENAULT, imparáveis!..

AGENDA COMUNITÁRIA
Associação Portuguesa do Canadá
CONVOCATÓRIA
Ao abrigo dos estatutos da Associação Portuguesa do Canadá,
convoca a Assembleia Geral, a reunir-se na sede da nossa
colectividade no domingo, dia 1 de Maio de 2005, pelas 15h, para
a realização da Assembleia Geral Ordinária anual, com a
seguinte ordem de trabalhos:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Abertura da Assembleia-geral. 2. Leitura e aprovação da ordem de
trabalhos. 3. Leitura e aprovação da acta da última Assembleia-geral
ou Extraordinária. 4. Apresentação do relatório de actividades pelo
Presidente da APC. 5. Apresentação do relatório de contas do ano 2004
6. Eleição dos membros da Assembleia-geral para o ano 2005. 7.
Eleição dos membros do Conselho de Administração, ano 2005. 8.
Diversos. 9. Encerramento da Assembleia-geral

Associação Portuguesa do
Espírito Santo de Hochelaga
A Associação Portuguesa do Espírito Santo de Hochelaga
organiza sábado dia 9 de Abril uma noite de Danças com o
seguinte programa: -”As Quatro Estações” - de Montreal
- “Uma vacada em São Bráz” - vinda dos Estados Unidos
- “Um Pick-Nik no Pico da Bagacina” - também vinda da Nova
Inglaterra. Para mais informações, contacte a Associação pelos
telefones (514) 254-4647 ou (514) 354-7276

Chez le portugais
23 de Abril de 2005 vai ter um noite de fados no restaurante
Chez le Portugais, Jordelina Benfeito e acompanhada com
António Moniz e Libério Lopes.

Clube de Portugal de Montreal
O clube de Portugal de Montreal organisa uma Grande Noite
de Fado. Vinda de Portugal Liana, actriz, cançonotista e fadista.
no sábado 16 de Abril de 2005 a partir das 19h30.

Clube Oriental de Montreal
O Clube Oriental Português de Montreal organisa o jantar
dançante abrilhantado pelo o conjunto Tropical no dia 9 de Abril
pelas 19h30.

Centro de Ajuda à Família
Actividade : Cursos de informática—-”Introdução aos
Computadores”. Encontram-se inscrições abertas para cursos
de informática a começar no mês de Março. Acessível para todos
com prioridade para os utentes do Centro. Para às inscrições
comunicar através do 514-982-0804.
O centre de ajuda à Família informa todos os membros e a
comunidade em geral que a assembleia geral ordinária terá
lugar no dia 9 de Abril pelas 14 horasno 42 boul. St-Laurent, suite
210. Para mais informações: 514.982.0804.

Caixa de Economia dos
Portugueses de Montreal
Convocam-se os membros da Caixa de Economia dos
Portugueses de Montreal para uma Assembleia Geral Ordinária
que se realizará no dia 23 de Abril próximo, pelas 15h00, na
Associação Portuguesa do Canadá – 4170 St-Urbain, Montreal,
para apresentação do Relatório Anual aprovado pelo Conselho
de Administração. Será efectuada também a eleição para os
lugares vagos nos órgãos de gestão da Caixa. Todos os membros
da Caixa estão cordialmente convidados a participar nesta
assembleia.

Grande Exposição
“Professora e seus Alunos”
Symphonie-Açoreana e a Associação de Nossa Senhora de Fátima
de Laval organizam uma grandiosa exposição, na qual estarão
expostas mais de 100 telas.Para esta exposição, foram
convidados os mais altos Dignitários de Laval e da nossa
comunidade portuguesa de Montreal.Abertura oficial: 16 de
Abril de 2005, pelas 19h30, onde será servido um porto de
honra a todos os convidados.Este evento terá lugar no 1815
Rue Favreau, Laval - Entrada gratuita Para mais informações
contactar, pelo telefone (450) 978-5488
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“Tiago Monteiro no Top 10”
Helder Dias

As Previsões da
Primavera da Comissão Europeia
A Comissão Europeia (CE) divulgou as suas mais recentes previsões
económicas para a economia europeia, em 2005 e 2006. O documento
inclui também a visão para o enquadramento externo, incluindo
previsões para a economia americana.
As previsões para 2005 foram revistas em baixa, aproximando a
previsão da CE da do actual consenso de mercado. Assim, este ano,
a economia europeia deverá crescer 1.6%, uma revisão face aos 2.0%
previstos em Outubro de 2004. Parte desta revisão decorre do menor
crescimento registado no final de 2004, embora a Comissão Europeia
considere que existem efeitos estatísticos que poderão levar a um
crescimento mais forte da economia europeia no primeiro trimestre
de 2005.
A aceleração do crescimento económico permanece o cenário
central, devendo a economia atingir ritmos de crescimento em linha
com a plena utilização dos recursos disponíveis (estimada em torno
de 2.0%) no segundo semestre de 2005. Em 2006, a economia
europeia já deverá, segundo a Comissão Europeia, crescer em torno
de 2.1%.
A fonte de crescimento deverá ser, inicialmente, o investimento
privado para, posteriormente, ser acompanhado do consumo das
famílias. Os empresários europeus já deram sinais de aumentar a sua
despesa de capital, após vários anos de contenção, o que, a prazo,
se deverá reflectir numa modesta criação de emprego, o que daria
o suporte necessário à despesa das famílias.
Os consumidores europeus poderão, ainda, beneficiar da moderação
das pressões inflacionistas, assumindo que não há transmissão dos
preços mais elevados da energia às restantes classes de bens e
serviços. As previsões da CE baseiam-se num preço médio do barril
de petróleo de 51 dólares em 2005. A inflação poderia, assim,
desacelerar para 1.9% em 2005 e 1.5% em 2006.
As previsões da Comissão Europeia não estão isentas de riscos, os
quais poderão afectar o cenário agora divulgado nos dois sentidos,
de maior ou menor crescimento.
No sentido de maior crescimento, a CE destaca o forte dinamismo
da economia mundial, que poderá crescer 4.2% em 2005, após mais
de 5% em 2004. Por outro lado, apesar de fraco, o crescimento
europeu no quarto trimestre de 2004 caracterizou-se por uma
aceleração do consumo e investimento privados, que dão uma maior
sustentação à retoma económica. Adicionalmente, a CE destaca a
melhor situação financeira das empresas, que pode dar maior ímpeto
ao investimento. Acrescem efeitos relacionados com a valorização do
mercado imobiliário, que aumenta a riqueza das famílias.
Os riscos de menor crescimento dominam, segundo a CE. Prendemse com os desequilíbrios que ainda se verificam na economia mundial,
nomeadamente o défice externo dos EUA e as implicações que possa
ter sobre as taxas de câmbio.
Outro factor de risco reside no preço do petróleo, que recentemente
atingiu um novo máximo histórico, acima dos 58 dólares por barril.
Uma aceleração da inflação pode, de novo, levar as famílias a pensar
que o seu poder de compra está de novo comprometido e, deste
modo, afectar a sua confiança. Também os atrasos em termos das
reformas estruturais em curso na zona euro poderão afectar
negativamente a confiança.
E a economia americana?
A previsão de crescimento para os EUA em 2005 foi revisto em alta,
para 3.6%, igualmente a visão de consenso. De qualquer modo, este
forte crescimento representa uma desaceleração face aos 4.4%
registados em 2004, o qual decorre de um menor crescimento do
consumo privado, que assim reage à subida das taxas de juro,
sobretudo das de mais longo prazo (e que são as mais relevantes para
o crédito à habitação, por exemplo). O investimento privado deve
manter-se bastante dinâmico.
A depreciação do dólar verificada nos últimos anos já se está a reflectir
ao nível de um maior crescimento das exportações, pelo que a CE
prevê que o défice externo dos EUA estabilize nos dois próximos anos,
em torno de 6% do PIB, após a forte deterioração verificada nos
últimos anos.
Daqui resulta, em nosso entender, a manutenção da dualidade dos
factores que têm condicionado a evolução recente do euro-dólar.
Por um lado, o diferencial de crescimento continua a ser favorável aos
EUA, que cresce 2 pontos percentuais acima da zona euro. Este maior
dinamismo é habitualmente favorável a um fortalecimento do dólar,
sobretudo se associado a um ciclo de subida das taxas de juro. Tem
sido este último factor a dominar as atenções de mercado nas últimas
semanas, reflectindo-se na apreciação do dólar para níveis abaixo de
1.30 face ao euro.
Contudo, o défice externo mantém-se elevado, apesar da estabilização
prevista. Ritmos elevados de crescimento nos EUA costumam
reflectir-se num maior crescimento das importações, pelo que, se
houver uma aceleração destas, os riscos de nova depreciação do
dólar se mantêm presentes. A taxa de câmbio no futuro próximo
continuará, assim, dependente da avaliação que o mercado fizer do
peso relativo destes dois factores.
Portugal com crescimento fraco
A previsão de crescimento para Portugal em 2005 é de 1.1%, quase
sem alteração face aos 1.0% registados em 2004. A procura interna,
isto é, o consumo e investimento privados, deverá continuar a ser o
motor do crescimento, embora envolta em maiores riscos. Por um
lado, o crescimento do emprego deverá ser reduzido, pelo que as
famílias continuam a ter aumentos salariais moderados. Por outro,
a necessidade de reduzir o défice orçamental poderá, um ano mais,
traduzir-se num mais lento crescimento do investimento público.
A moderação da procura interna em 2005 deverá permitir um
abrandamento das importações, que em 2004 tinham subtraído ao
PIB. As exportações portuguesas, por outro lado, deverão recuperar
competitividade, fruto dos aumentos salariais moderados, bem como
do lançamento de um novo modelo automóvel pela AutoEuropa, que
tem um peso importante nas exportações nacionais.
O Governo terá que tomar medidas adicionais para reduzir o défice
orçamental abaixo do limite de 3% do PIB, com a CE a estimar um
défice, sem medidas correctivas, de 4.9% do PIB em 2005.
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O espanhol Fernando Alonso e a Renault estão efectivamente
imparáveis. Três corridas, mesmo número de vitórias (embora
com um diferente piloto), e uma dobradinha de Alonso na Malásia
e em Bahrein. É numa boa verdade, um facto a louvar. Giancarlo
Fisichella, seu companheiro, com
falta de potência no motor do seu
monolugar, abandonou mais uma
vez.
Impecável durante todo o fim-desemana, os Toyotas de Jarno Trully e
Ralf Schumacher, mostrando-se super-rapidíssimos e muito fiáveis neste
começo
de
campeonato,
terminaram esta terceira corrida na
segunda e quarta posição
respectivamente, deixando o
terceiro lugar a Kimi Raikkonen da
Mclaren.
Quanto aos restantes lugares
pontuáveis, estes couberam a Pedro
de la Rosa “McLaren”, Mark Webber
“Williams”, Filipe Massa “Sauber” e David Coulthard da “Red
Bull”, ele que, com um toque nas traseiras do Sauber de Jacques
Villeneuve (torcendo a suspensão), se apoderou de um ponto,
ponto que, estou amplamente convencido, iria fazer muito bem,
não somente ao moral do piloto, como também ao moral de toda
equipa Sauber.
Gentilmente e bastante entristecido pelo acontecimento,
Coulthard, no final da corrida, foi pedir desculpa ao seu velho amigo

Jacques, não deixando no entanto Villeneuve de dizer que “Tudo
isto faz parte da corrida, pois ele mesmo já fez sair alguns”.
O nosso compatriota Tiago Monteiro terminou a corrida no Top
10. Depois de uma má escolha (quanto a nós) de pneus macios da
Bridgestone, uma vez a temperatura ascender os 42 graus,
dificultando bastante a pilotagem a Tiago, o qual terminaria a
corrida com os pneumáticos completamente lisos. Mas...o nosso
Tiago estava feliz e comentou “Foi uma corrida terrível com tanto
calor!... Tivemos trabalho em adaptar o carro ao longo da prova para
poupar os pneus, mas psicologicamente, esta décima posição foi
muito importante para toda a equipa”. A equipa Jordan, que todo
o fim-de-semana trabalhou incansavelmente para resolver o
problema de controlo de tracção, estava muito activo e evidentemente, na saída das curvas, comeria mais os pneus.
Analisando o Campeão do Mundo, a Ferrari!
O novo F2005, como a máquina perfeita, pronta a defender o
título, parece pouco fiável, o que explica o abandono de Michael
Schumacher e o nono lugar de Rubens Barrichello. Uma Ferrari
diferente dos últimos anos no caso de Michael Schumacher, que
se diz decepcionado pelo abandono, mas contente de ver que o
F2005 está a mostrar-se muito forte, com um potencial fantástico.
Desilusão total da BAR ao encostar os seus dois monolugares aos
“pits”... Takuma com problemas nos travões e Button, na caixa de
velocidades e travões, não deixando no entanto, aparentemente
de se mostrar uma equipa efectivamente mais agressiva, direi
mesmo mais competitiva, esperemos que seja para continuar.
Minardi, Patrick Fresacher e Christjan Albers, com seus motores
Cosworth, terminaram mais uma vez a corrida bem, três a quatro
voltas do vencedor, um bravo para a equipa “escola”.
No final da corrida, em conferência de imprensa, Fernando
Alonso dizia aos jornalistas “O R25 esteve perfeito hoje e a equipa
estava fantástica todo o fim-de-semana. Marcando 26 dos 30 pontos
possíveis foram brilhantes mas... Só disputamos 3 das 19 corridas que
serão disputadas nesta temporada, teremos que ficar alerte. Acho que
vamos continuar a ser competitivos como agora”.
Classificação final deste G.P.de Barhein
1. Fernando Alonso, Esp (Renault) 1:29.18,531 horas
2. Jarno Trulli, Ita (Toyota) a 13,409 seg.
3. Kimi Raikkonen, Fin (McLaren-Mercedes) 32,063
4. Ralf Schumacher, Ale (Toyota) 53,272
10. Tiago Monteiro, Por (Jordan Grand Prix) 2 voltas
11. Jacques Villeneuve, Can (Sauber-Petronas) abandono
Classificação dos pilotos:
1. Fernando Alonso, Esp 26 pontos
2. Jarno Trulli, Ita 16
3. Giancarlo Fisichella, Ita 10
4. Ralf Schumacher, Ale 9
5. David Coulthard, Esc 9
Próximo encontro a 24 de Abril no circuito de Imola em S. Marino.
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Viva o futebol
O novo rei,... Nuno Gomes
Os dois golos marcados ao Marítimo permitiram a Nuno
Gomes ultrapassar João Vieira Pinto e afirmar-se como
melhor goleador em actividade na SuperLiga. O avançado do
Benfica regista 106 golos, apenas mais um do que o ex-colega
de equipa e de Selecção. A luta promete...
“O” goleador por excelência. Os dois golos
apontados ao Marítimo permitiram a Nuno
Gomes ultrapassar João Vieira Pinto e tornarse, aos 28 anos, no melhor marcador em
actividade da SuperLiga. A cumprir a sétima
época como profissional, o avançado
contabiliza 106 golos em 245 jogos, apenas
mais um do que o ex-colega de equipa e de
Selecção, que soma 105 em 406 encontros.
Mais atrasado na corrida aparece Gaúcho,
agora no Rio Ave, com 93 tentos em 249
partidas. A época nem começou bem para o número 21 do Benfica,
que apenas se estreou a marcar na penúltima jornada da primeira
volta. Em Alvalade, diante do Sporting, o avançado apontou o golo
100 e arrancou para um resto de temporada mais consentâneo
com o seu valor. Nas últimas 11 jornadas, marcou os sete golos que
regista, revelando-se decisivo numa fase em que os encarnados
apostam tudo na conquista do título.
Benefício
Nuno Gomes acaba por beneficiar de uma época bastante
apagada de João Vieira Pinto. Em 20 jogos disputados na
SuperLiga, o número 12 do Boavista apenas marcou por duas vezes.
Mas está apenas a um tento do benfiquista. Promete, assim, a luta
a dois até ao final da temporada. A sete jornadas do fim e apesar
de não estar a efectuar uma época brilhante, Nuno Gomes já
igualou a “performance” verificada na última. O número 21
encontra-se, no entanto, muito distante dos melhores anos de águia
ao peito, nomeadamente da magnífica época de 97/98, durante a
qual apontou 24 golos, o melhor registo pessoal de sempre.
O ídolo Gomes
Nuno Miguel Soares Ribeiro é conhecido no mundo do futebol
como Nuno “Gomes” devido ao facto de ter como grande ídolo de
infância Fernando Gomes, antigo goleador do FC Porto e Sporting. E é mesmo caso para falar em “ídolo”. Fernando Gomes tem
um registo verdadeiramente fabuloso, que Nuno certamente
gostaria de igualar: em 15 temporadas, apontou nada mais, nada
menos do que 317 golos. Ou seja, mais 211 do que a actual marca
do ponta-de-lança do Benfica.
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Viva o futebol
SANÇÃO POR CAUSA DO BARCELONA-CHELSEA

UEFA suspende Mourinho por 2 jogos
A Comissão Disciplinar da UEFA suspendeu Mourinho por dois jogos. O técnico português não vai poder sentar-se no
banco nos encontros do Chelsea com o
Bayern de Munique, respeitantes aos
quartos-de-final da Liga dos Campeões.
Terá de ficar na bancada, não podendo
entrar no balneário, no túnel ou na área
técnica, antes e durante os encontros,
nem ter qualquer contacto com a equipa.
A sanção aplicada a José Mourinho, que
também terá de pagar uma multa de 13.000 euros, surge na
sequência do tão badalado caso de eventuais falsas declarações
sobre um encontro entre o árbitro sueco Anders Frisk e o técnico
holandês Frank Rijkaard, no Barcelona-Chelsea. O clube inglês
foi condenado ao paga-mento de 48.400 euros. Les Miles e Steve
Clarke receberam uma reprimenda.
O Chelsea, que se fez representar em Nyon por quatro elementos
(Mourinho ficou em Londres), tem três dias para apresentar
recurso se assim o entender.

Eslováquia-Portugal, 1-1
Se o futebol é fértil em resultados sofridos, o jogo desta tarde serve
de exemplo. Um empate muito sofrido na
matemática da selecção portuguesa, que
mantém a liderança do Grupo 3 na luta
por um lugar de acesso ao Mundial-2006.
Mantém o mesmo número de pontos do
que a Eslováquia, continua a olhar os
mais directos concorrentes de cima para
baixo, mas o rescaldo deste desafio
confere um travo amargo na boca. O
adversário desta tarde é um conjunto
inferior à equipa das quinas, sem os
mesmos argumentos, de tracção traseira e de pouco atrevimento
na frente, mas que mexeu com as emoções graças a um golo
madrugador e que agitou as intenções lusitanas.
Um golo a frio
Um golo a frio. Literalmente, um golo a frio quando as duas
equipas ainda se encaixavam em busca das melhores soluções
para chegar com perigo à baliza. Dentro deste espírito, a selecção
eslovaca conseguiu o golo, através de uma grande penalidade, em
que, de facto, Paulo Ferreira pareceu tocar em Mintal. Oito
minutos. Karhan fez as redes abanar, apesar de Ricardo ainda ter
tocado na bola. Em oito minutos, desapareceu o fulgor eslovaco
que atingiu o seu objectivo - marcar um golo bastante cedo - para
gerir os acontecimentos perante um adversário mais imbuído pela
emoção do que pela razão. Assim, viu-se uma equipa a recuar, a
recuar até se instalar na sua grande-área, onde construiu uma
espécie de muro para contrariar as aspirações portuguesas.
Hélder Postiga resolveu
Depois de um a primeira parte em que a selecção portuguesa
viveu de repelões, a toada manteve-se no segundo tempo. Com o
meio-campo a dar sinais de défice criativo, em que as unidades
mais cintilantes nunca conseguiram servir a preceito o avançado
Pauleta, o seleccionador resolveu mexer no bico da pirâmide e não
nos alicerces. Tirou Pauleta, lançou Hélder Postiga. Troca por
troca. Surpresa? Sim, surpreendeu. Pois todos esperavam no
alargamento da linha ofensiva. Mas a verdade é que a equipa das
quinas foi crescendo, rematando mais de longa distância e acabou
por chegar ao golo, na sequência de um pontapé de canto
marcado por Deco. Autor do golo: Hélder Postiga (61m).
Era o empate. E quando se pensava que a equipa das quinas iria
embalar para a vitória e o golo funcionaria como um suplemento
de moral, assistiu-se precisamente ao contrário. Ficou a ideia de
que o empate satisfez os propósitos lusitanos, assistindo-se a um
período de recuo no terreno, de controlo de bola, é certo, mas sem
arriscar muitos passes ou até jogadas de penetração. Só nos
últimos dez minutos, o jogo ganhou vivacidade e com algum sufoco
perto da baliza à guarda de Ricardo, que evitou o segundo golo
eslovaco na última intervenção do jogo.

2005-04-06.pmd

16

4/5/2005, 4:47 PM

