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O que é o Perdão?
Sylvio Martins
Onde podemos encontrar o perdão? Como perdoar alguém e porqué. Ser um jovem é muito complicado no mundo dos adultos e
podemos ver quem pode perdoar ou
não. Esta reflexão foi muito importante para mim, e seria importante
para todos. Eu não escrevi esta
reflexão mas o resumo de várias
reflexões e um programa que foi de
uma utilidade primordial na pesquisa de o que é o perdão.
A palavra grega que nos trouxe o
“perdoar” significa literalmente
cancelar ou remir. Significa a libertação ou a não obrigação e foi
algumas vezes usada no sentido de
perdoar um débito financeiro. Para
entendermos o significado desta
palavra dentro do conceito bíblico
de perdão, devemos entender que o
pecador é um devedor espiritual.
Até Jesus usou esta linguagem
figurativa quando ensinou aos
discípulos como orar: “e perdoa-nos
as nossas dívidas, assim como nós
temos perdoado aos nossos devedores” (Mateus 6:12). Uma pessoa
torna-se devedora quando transgride a lei de Deus (1 João 3:4). Cada
pessoa que peca suporta a culpa da
sua própria transgressão (Ezequiel
18:4,20) e o justo castigo do pecado
resultante (Romanos 6:23). Ele
ocupa a posição de pecador aos
olhos de Deus e perde sua comu-
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Príncipe de Gales e Camila Parker Bowles

Bem-vindo

Finalmente casados
O príncipe Charles, herdeiro do
trono de Inglaterra, e Camilla
Parker Bowles contraíram sábado
matrimónio numa conservatória
em Windsor (Oeste de Londres),
depois de manterem uma relação
secreta durante mais de três décadas.
Charles e Camilla contraíram
matrimónio numa discreta cerimónia civil de vinte minutos, presenciada por apenas 23 pessoas, da
qual estiveram ausentes a rainha
Isabel II e o seu marido, o duque de
Edimburgo.
Entre outros, assistiram ao enlace
os dois filhos de Charles com a
falecida princesa Diana, Guilherme
e Henrique, padrinhos do noivo, e
Cont. na pág. 2

Fernando Henrique Cardoso

Só mais um...
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Manchetes
O que é o Perdão?
Cont. da pág. 1
nhão com Deus (Isaías 59:1-2; 1
João 1:5-7).
No novo testamento, Jesus
pagou o preço pelos nossos
pecados com sua morte na cruz.
Quando aceitamos o convite
para a salvação através da nossa obediência aos mandamentos de Deus, ele aceita a morte
de Jesus como pagamento dos
nossos pecados e livra-nos da
culpa por nossas transgressões. Não ficamos mais na posição de infractores da lei ou
devedores diante de Deus.
Somos perdoados!
O perdão é um acto no qual o
ofendido livra o ofendedor do
pecado, liberta-o da culpa pelo
pecado. Este é o sentido pelo
qual Deus “esquece” quando
perdoa (Hebreus 8:12). Não
que a memória de Deus seja
fraca. Por exemplo, Deus lembrou-se do pecado de David a
respeito de Bate-Seba e Urias

muito tempo depois de lhe ter
sido perdoado (2 Samuel 12:13;
1 Reis 15:5). Ele liberta a pessoa
perdoada da dívida do seu
pecado, isto é, cessa de imputar
a culpa desse pecado à pessoa
perdoada (veja Romanos 4:7-8).
Perdão Não É...
A Bíblia ensina que o direito
de vingança pertence ao Senhor (Romanos 12:17-21). O
perdão, contudo, não é simplesmente uma recusa a tirar
vingança. Algumas vezes a
pessoa ofendida abstém-se não
respondendo ao mal com o
mal, mas não está querendo
libertar o culpado da situação
mesmo quando o culpado se
arrepende. A pessoa ofendida
pode querer usar o defeito
como um pau para castigar o
culpado, mencionando-o de
vez em quando para vergonha
do culpado. Se desculpo meu

CONCURSO DE PROVÉRBIOS
I- No jornal de 06 de Abril publicámos cinco provérbios faltando
a cada um as palavras finais.
II- As respostas escritas, isto é, os 15 provérbios completos deverão
ser recebidas (por mão própria, carta ou fax) em A VOZ DE PORTUGAL, 4231 Boul. St-Laurent, Montréal, Québec, H2W 1Z4, fax:
(514) 284-6150, até ao dia 27 de Abril de 2005.
III- No dia 04 de Maio, 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.

irmão, tenho que “esquecer”
seu defeito no sentido que não
mais o atribuo.
O perdão não é esquecer as
consequências temporais do
nosso defeito. O homem que
assassina outro pode arrepender-se e procurar o perdão, mas
ainda assim sofrerá o castigo
temporal da lei humana. Mesmo se perdoado, pode passar o
resto de sua vida na prisão. O
perdão afasta as consequências
eternas do crime!
O Que Significa Perdoar?
José tinha apenas dezassete
anos quando os seus irmãos,
imparcialmente, o venderam
como escravo. Separado da sua
família e do seu país, ele atingiu
a posição de supervisor da casa
de Potifar, seu senhor egípcio.
Mas o desastre atingiu-o novamente. Ele recusou os avanços
sexuais da esposa de Potifar e
ela acusou-o falsamente de a
assediar. Ele foi posto na prisão,
onde, mais uma vez, estando o
Senhor com ele , se tornou o
supervisor dos outros prisioneiros. José permaneceu nessa
prisão pelo menos durante dois
anos (Gênesis 37; 39).
Faraó, rei do Egipto, teve um
sonho e desejava a sua interpretação. José foi capaz, pelo
poder de Deus, de interpretar o
sonho de Faraó e foi exaltado a
uma posição de poder próxima
à do próprio Faraó. Este fê-lo
encarregado da armazenagem
e da distribuição dos cereais
por todo o Egipto. Foi depois
disto que os irmãos de José
vieram ao Egipto para comprar

cereais. Estava dentro do poder
de José a vingança contra aqueles que tinham pecado contra ele tantos anos atrás. Contudo, a Bíblia conta-nos que José
experimentou seus irmãos e,
tendo visto o arrependimento
deles, recebeu-os com lágrimas
e afecto (Gênesis 45:1-15). Ele
tinha-lhes perdoado seu pecado.
Muitas pessoas não perdoariam, como José o fez. Não é fácil
perdoar e quanto mais próximos nos são aqueles que pecam contra nós, mais difícil é
perdoá-los. As Escrituras ensinam-nos, contudo, que a má
vontade em perdoar os outros
nos retira o perdão divino. Jesus ensinou: “Porque, se perdoardes aos homens as suas
ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará; se, porém,
não perdoardes aos homens as
suas ofensas, tampouco vosso
Pai vos perdoará as vossas ofensas” (Mateus 6:14-15). Sempre
que todos os indivíduos responsáveis diante de Deus necessitem de perdão, é portanto
indispensável que compreendamos e pratiquemos o perdão.
Como Posso Perdoar?
E se o pecador se arrepender? Como posso aprender a
perdoar? Jesus contou uma
parábola sobre um servo que
devia uma quantia enorme
(10.000 talentos) ao seu rei
(Mateus 18:23-35). Ele era
incapaz de pagar a dívida e
implorou ao rei por compaixão.
O rei perdoou-lhe a sua enorme
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os dois descendentes de Camilla, Laura e Tom, que foram
testemunhas da noiva.
Ao casar-se com o herdeiro
do trono britânico, Camilla
Parker Bowles passa a ser denominada Sua Alteza Real, a
Duquesa da Cornualha.
Nas imediações, republicanos britânicos estão a aproveitar o mediatismo do casamento de Charles e Camilla
para criticar a monarquia e
reclamar um chefe de estado
eleito.
“Não estamos contra este
casamento, apenas pensamos
que é tempo de iniciar um debate sério sobre o futuro da
monarquia neste país”, explicou o republicano Graham
Smith à AFP, antes de visitar os
“estúdios” de televisão improvisados em vários locais da

Cont. da pág. 1

pequena cidade.
Mais de 2.500 jornalistas de
televisões, rádios e imprensa
escrita estiveram em Windsor
para o casamento real, de acordo com o secretário do príncipe
de Gales.
Hotéis e restaurantes próximos do local onde foi celebrado
o casamento civil trans-forma-

dívida, mas este servo prontamente saiu e encontrou um dos
seus companheiros servos a
quem devia uma quantia relativamente pequena e exigiu
pagamento, agarrando-o pelo
pescoço. Ainda que o companheiro de servidão implorasse por compaixão, o credor
entregou-o à prisão. Quando o
rei foi informado dos actos de
seu servo incompassível, irouse e reprovou este servo, entregando-o aos torturadores até
que ele pagasse totalmente sua
dívida. É claro que estamos
representados na parábola pelo
servo que tinha uma dívida
enorme. Não há comparação
entre as ofensas que temos
cometido contra Deus e aquelas que têm sido cometidas
contra nós. Jesus observou que,
justo como no caso do servo não
misericordioso, o Pai não nos
perdoará por nossas inflações
se não perdoarmos nossos companheiros (18:35; veja também
Mateus 5:7).
Para nos prepararmos para
perdoar, precisamos lembrar
que nós mesmos somos pecadores e necessitados do perdão
divino (Romanos 3:23). No caso
do cristão, Deus já lhe perdoou
uma imensa dívida no momento do baptismo. Quando nos
lembramos da grandeza da
dívida que Deus nos quer
perdoar, certamente podemos
perdoar aqueles que nos devem muito menos em comparação (Efésios 4:32; Colossenses 3:13).

ram-se em improvisados centros de imprensa, já que o centro “oficial”, instalado à entrada
do castelo, era manifestamente
incapaz de fazer face ao afluxo
de pessoas.
As autoridades britânicas
desenvolveram um dispositivo
de segurança de grande envergadura para assegurar a
segurança do casamento, com
custos superiores a um milhão
de libras (cerca de 1,44 milhões
de euros).
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Revista de Imprensa

Inauguração na Ribeira Grande
Portugal tem os custos Marques Mendes é o novo líder
Luís Marques Mendes foi eleito este domingo o líder do PSD,
A Comissão de Festas do Divino Espílaborais mais baixos com 56,6 por cento dos votos. O candidato contou com o apoio de
rito Santo da Rua Trás-os-Mosteiros, na
Um estudo divulgado, esta segunda-feira,
refere que Portugal tem os custos laborais
mais baixos da União Europeia a Quinze,
ficando apenas acima dos países da Europa
de Leste. A liderar a tabela com os custos
mais elevados está a Bélgica.

Governo reavalia opções
de construção
O Governo está a reavaliar as opções de
construção do TGV, tendo criado uma
comissão de especialistas para esclarecer
ideias não consensuais, identificar riscos e
oportunidades das decisões a tomar. No
entanto, o ministro dos Transportes garante
que a obra não vai sofrer alterações.

497 votantes contra os 381 conseguidos por Luís Filipe Menezes.
Luís Marques Mendes foi
eleito presidente do PSD no
XXVII Congresso Nacional do
partido com 497 votos, mais 116
que os obtidos por Luís Filipe
Menezes (381).
Estes números traduzem-se
numa vitória de Marques Mendes com 56,6 por cento dos votos, contra 43,4 por cento dos
votos conquistados por Luís
Filipe Menezes.
Marques Mendes, que tinha
Luís Filipe Menezes como único
adversário, sucede assim a Pedro Santana Lopes no cargo de presidente do PSD.

Cerca de 20 mil pessoas
afectadas em Portugal

Manuela Ferreira Leite foi eleita presidente da Mesa do
Congresso, com 549 votos, garantindo assim 63,4 por cento dos
votos.

A Doença de Parkinson, cujo dia mundial
é assinalado esta segunda-feira, atinge cerca
de 20 mil pessoas em Portugal, a maioria
homens com mais de 60 anos. O neurologista
Joaquim Ferreira, da Unidade de Doenças
do Movimento do Hospital de Santa Maria,
explica como surgem os sintomas.

A lista encabeçada pela antiga ministra bateu a lista proposta por
Menezes e encabeçada por Luís Todo-Bom acabando esta ultima
por obter apenas 316 votos. Para a comissão política nacional foram eleitos como vice-presidentes José Eduardo Azevedo Soares,
Paula Teixeira da Cruz, Arlindo Cunha, Carlos Encarnação, Isabel
Damasceno e Pedro Passos Coelho.O novo secretário-geral do PSD
é Miguel Macedo, que sucede a Miguel Relvas.

Código do Trabalho abre
lacuna nos subsídios
A entrada em vigor do novo Código do
Trabalho abriu uma lacuna a nível dos subsidios
de maternidade. O Provedor de Justiça já pediu ao Governo para
que resolva a questão o mais rápido possível.

Advogado pede nulidade
das escutas telefónicas
O advogado de Fátima Felgueiras
vai pedir a nulidade das escutas
telefónicas feitas à autarca durante as
investigações ao caso «Saco Azul».
Artur Marques diz que as escutas
foram feitas durante a fase de inquérito e incorrem em várias irregularidades.

Os vogais da comissão política nacional são Macário Correia,
Dulce Franco, Telmo José Moreno, Maria de Lurdes Costa Sousa,
Vasco Cunha, Regina Bastos, Maria do Céu Baptista Ramos,
Álvaro dos Santos Amaro, Joaquim Coimbra e Vasco Rato.
Quanto ao Conselho de Jurisdição Nacional, a tendência não se
alterou com o triunfo da lista de Marques Mendes liderada por
Guilherme Silva, graças aos 411 votos alcançados.
Este órgão fica agora a ser constituído por Bacelar Gouveia,
Gonçalves Sapinho, Francisco José Martins e Francisco Ferreira,
todos eleitos pela lista de Marques Mendes.
Pelas lista de Luís Filipe Menezes, que conquistou 274 votos, foram eleitos Amorim Pereira, Motta Veiga e Carlos Silva e Sousa,
com Filipa Guadalupe Fragata a conseguir a eleição para o órgão
através da lista D.

Freguesia da Matriz da cidade da Ribeira Grande, procedeu à inauguração
do Polivalente do Divino Espirito Santo
daquela rua.O espaço, consta de diversas divisões, com especial relevo para 2
salões para 200 pessoas sentadas, que
poderão servir outros fins que não apenas os religiosos.

Apresentação e debate...
Obra de Octávio Medeiros apresentada e debatida em Angra
O livro Os Trilhos da Fé: Práticas e representações religiosas em
S. Miguel, da autoria de Octávio Ribeiro de Medeiros, vai ser
apresentado e debatido na próxima quarta-feira, dia 13, pelas
20H30, na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, com a
participação do autor e de Rolando Lalanda Gonçalves, Eduardo
Ferraz da Rosa, Artur Cunha de Oliveira e Júlio Rocha.

Obras de uma via rápida
Obras devem ir para o terreno
durante o próximo ano, Via rápida do
Estreito com projecto adjudicado.
Santos Costa diz que até finais do ano
estarão concluídas várias obras.
Dessas, muitas estarão concluídas
até Outubro, como é o caso do enrocamento da praia da Ponta do Sol, do
pavilhão da escola Bartolomeu Perestrelo, da requalificação do
Solar do Ribeirinho, da ampliação da praça do Carmo e do arranjo
do Largo do Jardim do Mar

Sucesso da Festa da Flor
“vê-se” nas ruas
Ao longo de todo o ano, a Madeira é palco de grandes eventos
que atraem não só a curiosidade dos madeirenses como também
dos que nos visitam. Há quem venha de propósito para estar
presente neste ou naquele programa de animação. A Festa da Flor,
que já se realiza há um quarto de século, é uma das iniciativas que
pode servir de exemplo. Todos os anos, são muitos aqueles que se
deslocam à Região para participar neste cartaz.

Mendes tem a moção mais votada
A moção proposta ao Congresso por Marques Mendes, com o
título «Portugal quer um PSD mais forte», foi a mais votada com
435 votos. A moção de António Borges foi a segunda mais votada,
conquistando mais dez votos do que a subscrita por Luís Filipe
Menezes.
Segundo resultados apurados após uma recontagem de votos,
a moção do economista obteve 290 votos contra 280 de Luís Filipe
Menezes.

Sampaio visita França
para mostrar Portugal
Fomentar as relações económicas entre
Portugal e França e promover a Língua
Portuguesa são os dois eixos da visita oficial
que Jorge Sampaio inicia esta segunda-feira a França. O
Presidente da República está empenhado em mostrar que Portugal é, nos dias de hoje, um pais muito diferente do apresentado por
Mário Soares em 1989.
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Especial: Alguns Momentos da Vida do Papa
João-Paulo II

No principio., um “papa viajador” pelos países estrangeiros,
quem poderia dizê-lo ou imagina-lo? Foi a grande novidade do
século, coisa nunca vista antes da saída “tímida” de João XXIII,
dentro da Itália quando anunciou o Concilio Vaticano II, e duas
ou três de Paulo VI, uma delas a Fátima e às Nações Unidas? Quem

O Homem mais
mediatizado do mundo
Manuel Louro
Como todos os homens célebres, os riscos de atentados são
moeda corrente. Veja-se Kennedy, Luter King, Yitzhak Rabin
assassinados respectivamente em 1963, 1967 e em 1996; Ronald
Reagan que passou bem perto!... Dois meses antes do atentado do
PAPA na Praça de S. Pedro em Roma, que Lhe ruinou a saúde.
O Papa diz e faz coisas que não estão sempre de acordo com os
interesses da política local dos países que visita. Desde o começo
em 1978, após a Sua eleição, o primeiro Papa eslavo, tendo
suportado o jugo comunista e a bota do nazismo, anuncia as suas
cares: «Não tenhais medo!».
O fundamentalismo conservador de João-Paulo II incomodava
e chocava por vezes.
É compreensível, porque «gato escaldado...». Karol Wojtyla
sofreu tanto com o comunismo à polonesa que o menor cheiro de
socialismo lhe dava náuseas... É natural, pois quando se está ferido,
mesmo uma carícia faz mal.
Quem sabe? Era, talvez o Seu jogo pedagógico em política
religiosa: tese, antítese para chegar à síntese, princípio de Engels
e mais tarde de, Karl Marx que o filósofo que era, bem conhecida.
O papa tinha grande esperança na juventude para «proteger o
sorriso do mundo» que escapa à maioria dos adultos.
Serviu-se do sindicato «Solidariedade» que iniciou o regresso
à liberdade democrática na Polónia, da Europa de leste, e até da
Rússia. Para tal ligou-se ao presidente americano anticomunista
Reagan, ligação que por aqui se chama «aliança secreta entre os
dois grandes comunicadores» e, de concerto com Gorbatchev
conseguiu a liberdade religiosa para os soviéticos.
O «Rei da Polónia» reconciliou o Vaticano com Israel, apesar da
inimizade visceral, desde a morte de Cristo, entre judeus e
católicos; combateu a Máfia italiana; tentou a reconciliação com
os cristãos ortodoxos, com os anglicanos, e «pactiza» com os
muçulmanos, visita Cuba (de Fidel Castro)... Percorreu os cinco
continentes... fez cair o MURO DE BERLIM...
Foi consagrado o «somem do ano 1996», escolhido entre 100
personalidades mundiais pelo “hebdo Newsweek” que dizia:
«Durante o seu longo mandato, João-Paulo II foi o único que
conseguiu expor ao mundo uma filosofia coerente dos direitos do
homem e dar à humanidade uma visão de esperança, nas vésperas
do novo milenário».
Entretanto, como Homem de Estado utilizava a fundo os “média”
que o SEU talento de artista controlava magistralmente, atingindo
as multidões que o SEU extraordinário e irresistível carisma
seduzia, para a propagação da doutrina da Igreja Católica. “A
pastoral, no fim de contas, tinha mais força política do que a
diplomacia» dizia o SEU predecessor, arcebispo de Cracóvia.
Nesse tempo, Wojtyla, o futuro Papa, pensava já como homem de
estado e mostrava já o tempe-ramento de homem político antes de
subir, como «alpinista», ao cume da «montanha» do Va-ticano...
Nesta época em que a crise de liderança desencanta a planeta
e que a corrupção se estendia-se a todos os governos ao mesmo
tempo que a desumana mundialização da economia, não é
surpreendente de constatar a popularidade deste papa político e
ardente ferrabras que não dobrava (mesmo com uma bala no
corpo), deante de tudo o que lhe cheirava a comunismo opressor
dos direitos e liberdades.
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A João Paulo II
António Vallacorba
Como de irmão para irmão permiteme que te fale assim: -Bem-vindo,
Apóstolo João a estas terras do sem
fim.
Da Igreja és o cimeiro
depois de Pedro, Paulo e João
saibas que és o primeiro
a quem eu visse beijar o chão.
Vem a todos nos unir
e de mãos dadas em oração
pedir a Deus p’ra nos acudir
deste Mundo de aflição.
Tal vai a humanidade
quão mal se encaminha:
sem amor nem caridade
- o fim de mundo se avizinha
Temos tudo que desejamos
qu’é um tal esbanjar
que muitas vezes deixamos
os pobres por jantar.
Guia-nos a cobiça, e o invejar
à cegueira nos conduz;
o que queremos é matar
em vez de imitar Jesus.
Tomamos drogas com devoção
prostituímo-nos para divertir,
negamos a vida ao embrião
- como podemos em paz dormir?!

Os filhos não têm respeito
pelos pais que não o são;
julgam tirar melhor proveito
dos programas de televisão
Assim vai nosso irmão
que muito bate no peito:
confessa-se, pede perdão
mas do pecado tira proveito
Todo penitência, lacrimoso
vai à missa ouvir o sermão;
de coração árduo, odioso
já não fala com o irmão.
Mas tu foste à prisão
- isso não é fácil d’igualar
levar tua paz, teu perdão
a quem te queria matar!
Tão grande gesto de amor
jamais alguém o mostrou,
senão Jesus, nosso Senhor
quando pelo Mundo andou.
Curvo-me perante ti, João
tal é a minha admiração
Nunca te vou esquecer
Sabendo qu’existe no Mundo
irmão com tal amor profundo
que até me faz estremecer.

O Papa Super-Star

O Canadá assistiu em Toronto
à maior missa da sua história
Manuel Louro
ousaria dizê-lo?
Este Homem, vindo da Polónia, resplandecente de força, vigor
e robustez, alpinista... reflectindo juventude e energia, projectava
a imagem de solidez da pedra que era Pedro. “Não tenhais medo”,
dizia!...
Estas palavras na boca de quem tinha afrontado o comunismo
no seu apogeu, eram densas de significado e de experiência
duramente vivida. As imagens do Pontífice beijando com ternura
as crianças, reflecte um pouco as oportunistas campanhas
eleitorais que todos nós conhecemos, mas com uma diferença - o
Soberano Pontífice, ao menos, dava a impressão de ter um grande
amor pelas crianças.
O Papa, além de ser o chefe da Igreja Católica (900.000.000 fieis
espalhados pelo mundo) é um chefe de Estado - do Estado do
Vaticano. Os países que o recebem fazem-se o dever de agir
segundo a natureza das funções e as normas tradicionais
protocolares, oficialmente seguidas no mundo civilizado. A
presença do Papa nos países que visitava acarretavam-lhes
indirectamente milhões de dólares, aumentavam-lhes o prestigio,
davam visibilidade aos “abandonados” e voz aos que a não têm.
O Vaticano é o estado mais antigo do mundo ocidental, que deu
nascença à maior parte dos países da Europa, Portugal o primeiro.
Por bula do Papa Alexandre III, em 1179 D. Afonso Henriques foi
solenemente reconhecido e protegido como primeiro Rei de Portugal. Com este Acto Papal, realizou-se a independência de direito,
de Portugal e foram lançadas as banes da Nação Portuguesa.
“Actor” vedeta sem vedetarismo, super-star sem pretensiosismo,
foi assim que, nos 24 fusos do globo era apercebido o papa João
Paulo II. Querer defini-lo é diminui-lo, de tal sorte ele era (e É)
grande no ser e no agir.
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Não pôde passar desapercebido o maior acontecimento religioso
da história de Toronto presidido pelo Super-Star, O PAPA JOÃOPAULO II, o Homem Planetário, chefe da Igreja Católica!... Foram
800 000 pessoas incluídos os 210 000 jovens peregrinos, vindos de
172 países da América do Norte e do Sul, da Europa, Ásia, Africa
e Austrália. O papa João-Paulo II, não era mais o homem hercúleo
jovem e belo que conhecemos nos anos setenta e oitenta, mas
apesar de tudo, continuava a acumular, aos 82 anos, sucessos
entre as multidões. É admirável a coragem daquele que achava
ser mais importante difundir a mensagem por toda a parte, mesmo
em detrimento da sua saúde, do que descansar na “sua casa”.
O grandioso Pontifical de Toronto, a metrópole do Canadá, foi
abrilhantado por um Coral com 500 vozes, com a presença de 500
bispos, cinco cardeais e 1000 padres, 3 800 jornalistas de 40 países,
25 000 voluntários, 8 000 000 de horas de voluntariado...
No recinto incomensurável de um antigo aeroporto militar, tudo
convergia para o altar monumental como em uma catedral,
encimado pela cruz alta de 20 metros. Nada faltou nesta
maravilhosa e comovente celebração. Tudo foi preparado
expressamente, com todos os requintes do modernismo prevendo
a resposta a qualquer eventual “urgência”...
E que dizer dos 210 000 jovens em delírio, num diálogo contínuo
com o Papa! “Vós sois o sal da terra e a luz do mundo”! ... “O Papa
é idoso mas vós sois jovens!” Ao que os jovens peregrinos
respondiam repetidamente: “The Pope is young... The Pope is
Young!!!” (o Papa é jovem, o Papa é jovem!!!). Dirá alguém: só 210
000 jovens é pouco, comparados aos outros encontros mundiais?
Não eram poucos - eram muitos, considerando a dificuldade dos
VISAS neste continente e ainda o terrorismo internacional. E só
600 000 pessoas à missa, além dos jovens? Sim, eram muitos
porque, os 3 000 000 de população da cidade de Toronto é
composta de 60% de etnias (mais de uma centena), de outras
tantas línguas e religiões inimagináveis, sem contar a maioria dos
40% de anglo-saxões, cristãos protestantes. Que grande e
majestoso acontecimento neste 28 de Julho!... Que HOMEM e
que PAPA, filósofo, poeta e artista que galvanizava o coração e os
olhares dos milhões de pessoas que encontrou no caminho
apostólico! Que emoção!... A inteligência apaga-se para dar lugar
ao coração banhado em tão profunda e vasta espiritualidade!... Um
braseiro que nem a chuva intensa apagou! Eu assisti, vi-o e
testemunho-o. Eu próprio alberguei na minha casa alguns
peregrinos durante cinco dias...Que dizer mais? Cento e tal viagens
e 141 países visitados (média de 6 por ano), quase metade dos 26
anos de Pontificado, fora do Vaticano; 4 600 discursos; 17 encontros
com a Juventude mundial; 4 500 000 jovens nas Filipinas, ao todo
7 000 000 de pessoas na grande missa; 1 000 000 de jovens em Paris
e mais ainda em Roma; 210 000 em Toronto...
Na primeira visita de um Papa ao Médio Oriente, mobilizaramse em Beirute 500 000 libaneses cristãos e muçulmanos, após a
primeira visita a Sarajevo, capital da Bósnia que saia de uma
quente guerra civil. Percorrendo a Terra “Globe trotter”,
precocemente envelhecido, doente de Parkinson, curvado,
carregado com o peso da Igreja inteira, titubeante quando
marcha, moribundo aqui, resplandecente e forte ali, apoiado a uma
bengala que substitui o báculo papal do pastor das grandes
solenidades. Ele cá esteve de novo em Toronto, desta vez numa
visita missionária mais universal - a presidir um Encontro Mundial
da Juventude», para promover os direitos humanos no mundo.
Com quase um milhão de pessoas presentes, Toronto (com o resto
do Canadá) assistiu à maior missa da sua história. «Nos te amamos,
João-Paulo II! O mundo tem necessidade de ti» gritavam os jovens!
Respondendo com a voz mais alta do seu poder:
«Vós sois o sal da terra e a luz do mundo!...
Vós sois os missionários do Terceiro Milénio!»
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Especial: Alguns Momentos da Vida do Papa
O PAPA E FIDEL CASTRO

Havana - Vaticano - Havana
Manuel Louro
João Paulo II, o homem de maior prestígio no mundo, não “o
velhinho” mas envelhecido, rasgou sem tumultos nem fanfarra, o
cortinado barbelado da janela de Cuba, último bastião da CASA
imperial do regime comunista marxista-leninista! Sem ter forçado
o tempo nem a diplomacia, o “Filho Primogénito da Polónia”
esperou o sinal dos tempos e a oportunidade chegou.
Mas vejamos mais de perto os factos e analisemos a sua trama.
Vestido com um fato azul marinho, deixando o seu tradicional
uniforme de revolucionário fatigado, Fidel Castro conversa pela
primeira vez, a 19 de Novembro de 1996, com João Paulo II no
Vaticano. Quem o diria? As imagens dos média captam o escolar
turbulento obrigado a deixar a última bancada do fundo da classe
para se vir explicar à frente, diante do professor.
O Presidente Cubano tece elogios no superlativo a propósito do

se sem discernimento à diversidade política e aos “Direitos da
Pessoa Humana”.
A Europa faz fronte comum declarando que a cooperação com
Cuba está subordinada ao melhoramento da situação em matéria
dos DIREITOS DO HOMEM E DAS LIBERDADES
POLÍTICAS...
O tempo passa e a pressão aumenta. A situação caótica de Cuba
deixa prever a curto ou longo prazo uma guerra civil se o regime
não muda, porque “quando a fome entra pela porta a virtude sai
pela janela”. Mas os Cubanos começam a vislumbrar uma certa
luz de esperança ao fundo do grande túnel marxista do seu Líder
Máximo, quando a União Europeia se revirou contra as garras
afiladas da nova lei americana (Helms-Burton) contra Cuba.
Finalmente o gesto genial de Havana recorrer ao Vaticano foi o
prelúdio de uma era nova para o povo Cubano.
João Paulo II era um líder tão telegenial, conservador e
anticomunista como o seu amigo Ronald Reagan (na Casa Branca,
de 1980 a 1988). Mas o Papa continuou, ao contrário de Reagan
(e esta é a sorte do amigo Fidel), intratável contra o
capitalismo que enriquece um punhado de ricos e consagra
ao desemprego e à mendicidade massas humanas inteiras do
planeta... Esta é a arma estratégica de Fidel Castro que
certamente vai mantê-lo no poder até ao fim da vida, ficando
na história contemporânea como sendo o ditador que mais
durou à frente de uma nação.
Fidel Castro comprometeu-se seriamente diante do mundo. A

homem curvado vestido de branco.
Foi um face a face histórico pois o ditador cubano, convertido ao
comunismo tinha declarado havia 50 anos o ateísmo como religião
oficial do Estado. Durante três décadas o seu regime desterrou os
católicos, desalojou-os das escolas e obras sociais, em suma,
esvaziou as igrejas... As suas razões eram mais de interesse político
e económico contra a intransigência americana a quando da sua
chegada ao poder em Havana em 1959, do que por conhecimentos
profundos da filosofia marxista-leninista. Aliás isto mesmo
acontece a muitos grupos políticos que se dizem comunistas:
escondem atrás da pseudo ideologia superficial que não conhecem
o interesse material que os guia.
O pedido de audiência ao Papa no Vaticano, seguido do convite
para visitar Cuba, estava longe do horizonte visual político do
“vulgar homo sapiens”, mas conhecendo-se a volubilidade do
carácter latino quente de Fidel Castro, o seu volta-face era
previsível principalmente quando se sentisse sozinho,
“enCASTRADO” num canto do mundo que lhe era hostil, e
quando visse diluir-se o poder ditatorial que detinha e cair-lhe das
mãos o ceptro de ferro que o mantinha de pé.
Mas a História repete-se... Quem não se lembra da História
Universal (5º ano de liceu?) - a viagem de submissão (350 km) do
imperador Henrique IV ao Papa Gregário VII (28 jan.1077), no
Castelo de Canossa (Itália), à volta do qual e por castigo esperou
três dias, em trajes de penitente (não arrependido), a
“reconciliação” fictícia e odiosa com o Papa, por rebelião em
querelas de investiduras imperiais ...(“Ir a Canossa” é hoje
sinónimo de pedir perdão).
Tal como o Imperador Henrique IV no séc. XI, Fidel Castro no
séc. XX foi mais longe, atravessando 10 000 km de mares e
continentes para fazer o encontro histórico com o compreensivo
e indulgente João Paulo II. Este gesto de “humildade”, mesmo
calculada, mereceu-lhe a promessa da primeira visita de um Papa
ao povo Cubano. Quem o diria? O povo é quem tem razão: os
ditadores passam, mas o povo soberano fica e será sempre
ganhante. “Há sinceridade nisso”... velha canção brasileira?
Haverá porventura sinceridade em política? Será que Fidel se
converteu repentinamente e miraculosamente como Saulo de
Tarso no Caminho de Damasco para exterminar os cristãos?... Ou
foi um grito político, último recurso de um derradeiro SOS como
prancha de salvação para o poder Castrista? Aos leitores a
liberdade de interpretarem as evidências.
O mediador potencial entre o líder Cubano e o presidente dos
Estados-Unidos
O Papa “globe trotter” (viajante do globo) que raramente
apresenta a outra face, ignorará estrategicamente, como coisa
insignificante, o país do revolucionário, por ocasião de um périplo
ao Brasil anunciado para Outubro de 1997, em que o Vaticano se
guardou bem de falar de uma possível escala em Cuba, visita que
as autoridades cubanas esperavam desde Abril.
João Paulo II entreteve a paciência do “barbudo rebelde” que,
de toda a evidência, contava com Ele para mediador, para pôr
termo a esta peça retrógrada e estúpida do embargo comercial dos
Estado-Unidos contra insulares que dependem dos Americanos
desde que a Espanha os abandonou em 1898.
Foi este blocus de havia já uns 30 anos que deitou literalmente
Fidel Castro nos braços dos comunistas de Moscovo.
Depois do desmembramento da União soviética e a evicção dos
comunistas da Europa de Leste, de 1989 a 1991, Cuba não tinha
sócios capitalistas, fornecedores privilegiados. Abre-se agora,
timidamente, à sua própria economia comercial interna e fecha-
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prometida liberdade religiosa, dita provisória, será doravante
permanente... e o Papa sabe-o bem. De contrário Fidel perderia a
face e arrastaria consigo para o precipício o país que pretende salvar
da bancarrota.
Certamente que assim, com a ajuda do Papa e com a pressão
conjunta da Comunidade Europeia, Fidel conseguirá fazer
levantar pouco a pouco o bloqueio dos Estados-Unidos. Convicção
religiosa ou sem ela, politicamente, valeu-lhe a pena pegar no pau
do peregrino e “ir a Canossa” para se lançar nos braços do Papa
tendo-lhe prometido, “contritamente” até prova de contrário e
sem volta face desta vez, que nunca mais cometeria o mesmo
“pecado”. Deste modo a situação económica de Cuba retomaria
o fio, o povo Cubano respiraria enfim e aclamaria de novo o seu
Líder Fidel.
A Igreja saiu prestigiada tendo dado a mão ao “filho pródigo”, ao
aluno turbulento, mas este deveria escutar religiosamente o seu
novo MESTRE, se quisesse verdadeiramente o melhor estar dos
seus compatriotas e guardar o poder.
Finalmente o caminho ficou aberto e a verdade acabou por dar
razão à VERDADE.
Fez bem ao aluno turbulento a “viagem a Canossa” e à
Humanidade inteira que ficou mais rica.
Sempre que 4 mais pequena rocha cai no mar, a água sobe.
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Especial: História Papal
Conclave gera expectativas
Gustavo Fernandes
1 Ex Castro Tiberis – Do Castelo do Tibre
2 Inimicus Expulsus – Inimigos Expulsos
3 De Magnitudine Montis – Procedente de Montemagno
4 Abbas Suburranus – O Abade de Suburra
5 De Ruro Albo – De um Campo Branco
6 Ex Tetro Carcere – De um Horrível Cárcere
7 Via Transtiberina – Via Mais Além do Tibre
8 De Pannonia Tusciae – Da Hungria a Toscana
9 Ex Ansere Custode – Da Guarda do Ganso
10 Lux in Ostio – A Luz em Óstia
11 Sus in Cribro – O Porco na Peneira
12 Ensis Laurentii – A Espada de Lourenço
13 De Scholia Exiet – Saído de Scola(ri)
14 De Rure Bovensi – Do Campo dos Bois
15 Comes Signatus – O Conde de Segni
16 Canonicus Ex Latere – Canônico do Ladrilho
17 Avis Ostiensis – A Ave de Óstia
18 Leo Sabinus – O Leão Sabino
19 Comes Laurentius – O Conde de (São) Lourenço
20 Signum Ostiense – O Signo (Sinal) de Óstia
21 Jerusalem Campaniae – Jerusalém Campânia
22 Draco Depressus – O Dragão Arruinado
23 Anguineus Vir O Homem da Serpente
24 Concionator Gallus – O Pregador Francês
25 Bonus Comes – O Bom Conde
26 Piscator Tuscus – O Pescador Toscano
27 Rosa Composita – A Rosa Dissimulada
28 Ex Telonio Liliacei Martini – Do Tesoureiro do Martinho dos Lírios
29 Ex Rosa Leonina – Da Rosa Leonina
30 Picus Inter Escas – O Pica-pau Entre os Alimentos
31 Eremo Celsus – Elevado da Solidão
32 Ex Undarum Benedictione – Das Ondas do Benedito
33 Concionator Patareus – O Pregador de Patara
34 De Faciis Aquitanicis – Das Faixas da Aquitânia
35 De Sutore Osseo – Do Sapateiro de Ossa
36 Corvus Schismaticus – O Corvo Cismático
37 Abbas Frigidus – A Abade Frio
38 Ex Rosa Atrebatensi – Da Rosa de Arras
39 De Montibus Pammachii – O Lutador dos Montes
40 Gallus Vicecomes – O Visconde Francês
41 Novus de Virgine Forti – Forte da Virgem Nova
42 De Cruce Apostolica – Da Cruz dos Apóstolos
43 Luna Cosmedina – A Lua Cosmedina
44 Schisma Barcinonum – O Cisma de Barcelona
45 De Inferno Praegnani – Do Inferno de Pregnani
46 Cubus Mixtione – Cubo Sujeito à Mesclagem
47 De Miliore Sidere – De uma Estrela Melhor
48 Nauta de Pontenigro – Marinheiro do Mar Negro
49 Flagellum Solis – O Flagelo do Sol
50 Cervus Sirenae – O Cervo de Nápoles
51 Corona Veli Aurei – A Coroa do Véu de Ouro
52 Lupa Caelestina -A Loba Celestina
53 Amator Crucis – O Amante da Cruz
54 De Modicitate Lunae – Da Pequenez da Lua
55 Bos Pascens – O Boi que Pasta
56 De Capra et Albergo – De Cabra e Albergue
57 De Cervo et Leone – Do Cervo e do Leão
58 Piscator Minorita – O Pescador Menor
59 Praecursor Siciliae – O Precursor da Sicília
60 Bos Albanus in Portu – Boi de Álbano no Porto
61 De Parvo Homine – Do Homem Pequeno
62 Fructus Jovis Juvabit – O Fruto de Júpiter Comprazerá
63 De Craticula Politiana – A Grelha de Politiano
64 Leo Florentius – O Leão de Florenz (Florença)
65 Flos Pilae Aegrae – A Flor das colunas Vacilantes
66 Hyacinthus Medicorum – O Jacinto dos Médicos
67 De Corona Montana – Da Coroa do Monte
68 Frumentum Floccidum – O Trigo Insignificante
69 De Fide Petri – Da Fé de Pedro
70 Aesculapii Pharmacum – O Remédio de Esculápio
71 Angelus Nemorosus – O Anjo de Bosco
72 Medium Corpus Pilarum – O Corpo no Meio das Esferas
73 Axis in Meditate Signi – O Eixo no Meio do Emblema
74 De Rore Coeli – Do Orvalho do Céu
75 Ex Antiquitate Urbis – Da Cidade Antiga
76 Pia Civitas in Bello – Cidade Piedosa na Guerra
77 Crux Romulea – A Cruz dos de Roma
78 Undosus Vir – O Homem Agitado
79 Gens Perversa – A Nação Inimiga
80 In Tribulatione Pacis -Na Tribulação da Paz
81 Lilium et Rosa – O Lírio e a Rosa
82 Jucunditas Crucis – A Exaltação da Cruz
83 Montium Custus – O Guardião dos Montes
84 Sidus Olorum – A Estrela dos Cisnes
85 De Flumine Magno – Do Grande Rio
86 Bellua Insatiabilis – A Besta Insaciável
87 Poenitentia Gloriosa – A Penitência Gloriosa
88 Rastrum in Porta – O Rastelo na Porta
89 Flores Circumdati – Flores em Círculo
90 De Bona Religione – De Boa Religião
91 Miles in Bello - O Soldado no Combate
92 Columna Excelsa – A Coluna Elevada
93 Animal Rurale – O Animal dos Campos
94 Rosa Umbriae – A Rosa das Sombras
95 Ursus Velox – O Urso Veloz
96 Peregrinus Apostolicus – O Peregrino Apostólico
97 Aquila Rapax – A Águia Rapace
98 Canis et Coluber – O Cão e a Serpente
99 Vir Religiosus – O Varão Religioso
100 De Balneis Etruriae – De Balnes, Etrúria
101 Crux de Cruce – A Cruz da Cruz-Pío IX (1846-1878)
102 Lumen in Caelo – A Luz no Céu-Leão XIII (1878-1903).
103 Ignis Ardens – O Fogo Ardente-Pío X (1903-1914).
104 Religio Depopulata – A Religião Despovoada-Bento XV
105 Fides Intrepida – A Fé Intrépida-Pío XI (1922 –1939).
106 Pastor Angelicus – O Pastor Angélico-Pio XII (1939-1958).
107 Pastor et Nauta – Pastor e Navegante-João XXIII (1958-1963)
108 Flos Florum – A Flor das Flores-Paulo VI (1963-1978).
109 De Medietate Lunae – Da Meia Lua-João Paulo I (1978).
110 De Labore Solis – Do Trabalho do Sol-João Paulo II (1978-2005).
111 De Gloria Olivae – Da Glória da Oliveira
112 Petrus Romanus In psecutione. extrema S.R.E. sedebit Petrus
Romanus qui pascet oves in multis tribulationibus quibus transactis civitas
septicollis diruetur, Iudex tremendus iudicabit populum. Finis.
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O Conclave terá início no dia
18 de Abril, decidiram os 116
Cardeais reunidos em Congregação geral, no Vaticano, revelou a Agência Ecclesia.
O porta-voz do Vaticano, Joaquín Navarro-Valls, adiantou
ainda que o testamento de João
Paulo II escrito no original
polaco e numa tradução italiana da responsabilidade do
Vaticano, já foi divulgado.
O testamento foi aberto e lido
aos Cardeais, mas nele não
havia nenhuma referência ao
nome do Cardeal “in pectore”.
“A questão não é abordada”,
disse Navarro-Valls.
Quando nomeou 31 novos
Cardeais em Outubro de 2003,
João Paulo II anunciou que
mantinha um dos nomes “in
pectore” (no coração).
Durante o seu pontificado,
João Paulo II nomeou três outros cardeais “in pectore”, cujos
nomes revelou ainda em vida:
Marian Jaworski, Arcebispo de
rito latino de Lviv (Ucrânia);
Janis Pujats, de Riga (Letónia);
e Ignatius Kung Pin-Mei, um
Bispo chinês que passou 30
anos nas prisões do regime
comunista. Navarro-Valls disse
que este “testamento espiritual” é um longo documento de
15 pági-nas, escrito em fases
diversas desde 1979.
Os Cardeais recusaram, por
outro lado, que o corpo do Papa
visitasse a Basílica de São João
de Latrão, considerada a igrejamãe de todas as igrejas católicas, por ser a Catedral do
Bispo de Roma.
São Malaquias e os Papas –
Verdade ou Ficção
A recente morte de João
Paulo II, veio levantar de novo,
junto de alguns círculos, as
professias de São Malaquias
quanto aos papas vindouros ao
seu tempo. São Malaquias nasceu em Armagh, na Irlanda,
decorria o ano de 1094, segundo S. Bernardo. Foi baptizado

como Maelmhaedhoc, e o seu
nome “latinizado” para Malaquias. Foi ordenado sacerdote
por Al Morir San Celsus em
1119. Depois de sua ordenação,
continuou os seus estudos liturgia e teologia em Lismore, San
Malchus e em 1124 foi consagrado bispo de Condor. Com a
morte de San Cellus, S. Malaquias foi nomeado Arcebispo de
Armagh em 1132, pela sua
grande humildade e dedicação à causa da Fé.
Porém, durante dois anos, as
intrigas não lhe permitiram
assumir o cargo. Em três anos,
restaurou a disciplina eclesiástica em Armagh.
Segundo S. Bernardo, S.
Malaquias tinha um dom para
a religião, no sentido mais
alargado da palavra; re-ligare,
(reunir o que está disperso).
Em 1139 viajou para Roma e
no caminho visitou S. Bernardo
em Clairvaux, França e, foi por
lá que deu início ao seu legado
com a Irlanda.
Ao regressar, via Clairvaux,
juntou cinco monges para fundar em 1142 a grande abadia
de Mellifont.
No regresso de uma segunda
viajem a Roma, S. Malaquias
chegou doente a Clairvaux e
morreu nos braços de S. Bernardo no ano da Graça de 1148,
no mês de Novembro. Muitos
milagres foram atri-buídos a S.
Malaquias, mas ganhou igualmente notorie-dade pelo seu
dom de visões e profecias.
Foi canonizado pelo Papa
Clemente III em 6 de Julho de
1199 e a festa em sua honra é
celebrada em 3 de Novembro.
A mais famosa das profecias
atribuídas a São Malaquias é
sobre os Papas. É composta de
“lemas” para cada um dos 112
Papas, desde Celestino II, eleito
em 1130, até o fim do mundo.
Esses “lemas”, descritivos
dos Papas, podem-se referir a
um símbolo de seu país de
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origem, ao seu nome, seu escudo e armas, ao seu talento ou
a qualquer outra coisa referente ao Papa. Por exemplo, o
lema de Urbano VIII é Lilium et
Rosa; A era de Florença, Itália,
cujo escudo tem uma flor-de-lis.
Foi muito discutido se São Malaquias teria sido o verda-deiro
autor das profecias. Alguns
historiadores acreditam que o
manuscrito original foi escrito
até o século XVI. Se S. Malaquias é o autor das profecias,
essas estiveram “desaparecidas” durante mais de 400 anos.
No século XVII, o Padre Menestrier, jesuíta, levantou a
hipótese de profecia ser um
plágio para influenciar as eleições de Gregório XIV no conclave de 1590. O lema que
corresponde a este Papa na
profecia é “antiquitate urbis”,
que faz uma alusão à sua cidade
natal e sede episcopal, Orvieto,
em latim: (Urbs vetus).
Não existem provas de fraude para os acusadores. Porém,
um dos mais respeitados historiadores do século XVI, Onófrio Panvinio, corregedor e revisor da Biblioteca do Vaticano
em 1556, parece aceitar completamente a autenticidade da
profecia de Malaquias.
A lista de todos os lemas dos
Papas e, no fim desta, estão os
nomes dos últimos Papas citados por São Malaquias.
(Pedro Romano. Na derradeira perseguição da Santa
Igreja Romana, estará sentado
(no sólio de Pedro) Pedro Romano, que apascentará as suas
ovelhas no meio de múltiplas
convulsões, decorridas as
quais, a cidade das sete colinas
será destruída e o Juiz poderoso julgará o povo).
João Paulo II, que morreu
recentemente, seria, segundo
as profecias de S. Malaquias, o
antepenúltimo Papa, restando
portanto apenas mais dois para
o final da lista.

João Paulo II
iniciou a sua
visita ao Canadá
O Papa João Paulo II chegou
domingo passado a Quebeque,
no início de uma visita de 12
dias ao Canadá, a primeira de
um pontífice a este país.
O DC-10 da Alitália que transportou o Papa aterrou no aeroporto às 11 horas e 23 minutos,
depois de uma viagem de oito
horas desde Roma.
João Paulo II foi recebido pelo
Primeiro-Ministro John Turner, pelo Primeiro--Ministro da
província do Quebeque, René
Levesque e pelo governador
geral Jeanne Sauvé.
Durante a sua 23a viagem ao
estrangeiro desde que subiu ao
trono de Pedro, há seis anos,
João Paulo II nomeadamente as
cidades de Toronto, St-John’s,
Monct-on, Halifax, Winipeg,
Edmonton, Fort Simpson, Vancouver e Otava, antes de regressar ao Vaticano, no dia 21
deste mês.
O papa encontrará uma população que se tem manifestado
entusiástica relativamente à
visita papal mas que manifesta
por outro lado uma resistência
crescente à sua mensagem
conserva-dora sobre o controlo
dos nascimentos, aborto e casamento de padres.
Quebeque, foi a primeira das
13 cidades que o papa visitará,
galhardetes nas cores papais
em amarelo e branco decoram
as casas estando os caminhos
que conduzem ao aeroporto
inundados por bandeiras papais.
O papa viajará de avião, comboio e barco, desde as províncias junto ao Atlântico até Vancouver, na costa ocidental,
parando em 13 cidades.
As suas actividades serão
várias desde abençoar uma
frota pesqueira na Terra Nova,
visitar uma remota, aldeia índia
nos territórios do Noroeste, até
rezar em
Algumas das mais famosas
igrejas do país.
Segunda-feira, o Papa esteve
em Ste-Anne de Beaupré, onde
encontrou muitas pessoas entre as quais os ameríndios.
No discurso proferido, Sua
Santidade apoiou os ameríndios do Quebeque em quererem guardar as suas tradições,
a sua cultura, etc. Ainda na
segunda-feira, o Papa visitou
um Centro de deficientes em
Quebeque.
No Cap-de-la-Madeleine, o
Papa celebrou uma missa durante 3 horas. Apesar da chuva,
havia um grande número de
pessoas que assistiam à missa,
demonstrando a sua verdadeira fé.
Na segunda-feira a noite, o
Papa chegou à Montreal, à
estação Windsor, onde proximadamente 50.000 pessoas
esperavam-o nos arredores da
estação. A sua chegada encontrava-se o senhor Drapeau e
esposa, e Monsenhor Paul Gregoire. Após a sua chegada, Sua
Santidade dirigiu-se à catedral
Marie-Reine-du-Monde onde
uma grande multidão o esperava depois de algumas horas.
Durante o dia de terca-feira,
o Papa visitou o oratório de
Saint-Joseph, a Maison Mère de
Congrega-tion de Notre Dame,
celebrou uma missa no Parque
Jarry, perante uma inumerável
multidão, porventura a maior
do seu périplo canadiano. Mais
tarde dirigiu-se à Basílica de
Notre Dame onde teve um
encontro com as crianças e
finalmente pelas 18h30 encontrou-se com os jovens no Estádio Olímpico. Este artigo foi
escrito no jornal A Voz de Portugal na altura da visita do papa
em Montreal, 13 de Setembro de
1984.
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O pesadelo

Papa-TV
Miguel Carvalho
Por hábito, que não de monge, fujo das mortes de famosos como
o diabo da cruz. Quando Diana se despediu tragicamente deste
mundo bastou-me a grande operação televisiva da altura para ficar
vacinado. O mundo havia perdido a sua namoradinha. Pelo menos,
foi o que as televisões me fizeram sentir. Acho que foi nesse
momento que percebi a minha condição de homem da era da
globalização, ainda que do ponto de vista do sofá.
Agora, com a morte de João Paulo II, já não me apanharam
desprevenido. Ainda assim, entre um zapping e outro, pelo canto
do olho, apercebi-me da mediática e voraz contagem decrescente.
A cobertura dos últimos dias da vida do Papa foi esmagadora,
com muita beatice e pouca informação. O costume: entre a razão
e o coração, já se sabe que a televisão puxa da lágrima e do lenço.
E até ia jurar que me entrou pela casa o incenso.A patologia tem
que se lhe diga, mas a vertigem das audiências explica muita
coisa.Reparei, inclusive, que vários canais de TV se iam
atropelando na tentativa de encomendar a alma do polaco ao
Criador em… primeira mão. Até que João Paulo II morreu. De
facto.
A partir desse momento, o decoro e o pudor, que já tinham
dificuldades em respirar diante de câmaras e microfones, foram
asfixiados por completo. O pouco que vi por estes dias, e já foi muito,
não deve ter um enquadramento muito cristão, embora disso eu
perceba pouco.Já quanto à beatice jornalística posso dar uma
achega. É a minha religião, sem fundamentalismos. João Paulo II,
Papa controverso, morreu televisivamente como um santo. Sem
pecados, sem mácula, modelo de virtudes. Do ponto de vista
cristão, é legítimo. Mas o jornalista, fiel da memória, testemunha
da História, não pode nem deve carregar a vela, segurar o terço
e vestir as palavras de luto. Muito menos promover discussões
sobre o Papa e os «papáveis» como quem discute candidatos à
liderança do PSD.Pior: a linguagem jornalística surge
contaminada pelo que não deve. Há quase cinco anos, em Fátima,
aquando da visita do Papa, ouvi dar-se como jornalisticamente
adquirido – portanto, factual – o terceiro segredo de Fátima, as
aparições aos pastorinhos e crenças adjacentes. Nem uns
«supostamente» ou «alegadamente» se ouviram.Agora, com a
morte do Papa, andou-se lá perto. De novo.A comoção colectiva é
respeitável, legítima, merece até mais silêncio do que vozearia.
O pior é quando o jornalismo quer garantir, a todo o custo, o seu
lugar no céu ao invés de se preocupar em ter os pés assentes na
terra.

Clarificação
Rui Costa Pinto
Os delfins do cavaquismo foram obrigados a dar a cara pelo novo
líder, para evitar uma derrota humilhanteO partido que liderou o
governo nos últimos três anos encontrou o sucessor de Pedro
Santana Lopes. Luís Marques Mendes, o eterno número dois,
conseguiu alcançar a presidência do PSD. Apesar de uma
prestação cinzenta, o novo líder conseguiu reunir à sua volta o
apoio expresso da maior parte das figuras de proa do partido. O
resultado do congresso dos sociais-democratas acabou por ser o
esperado, mas as contas da terceira via, alimentada por alguns
cavaquistas recauchutados e de rosto humano, acabaram por sair
completamente furadas. Entre os incondicionais e os admiradores
do ex-primeiro-ministro, putativo candidato a Belém, instalou-se
o pânico, quando se começou a vislumbrar a possibilidade de uma
vitória de Luís Filipe Menezes, uma espécie de seguro de vida do
santanismo . De facto, a melhor prestação do autarca de Gaia foi
tão evidente que chegou a pairar o fantasma da reviravolta no
XXVII congresso do PSD. Para evitar uma derrota humilhante,
António Borges e Manuela Ferreira Leite, as duas faces da boa
moeda, de acordo com o catecismo cavaquista, foram obrigados
a sair, abertamente, em defesa de Luís Marques Mendes. Ao
afirmarem um apoio inequívoco, as duas tendências cavaquistas
foram obrigadas a abandonar a estratégia inicial: eleger um líder
de transição. A partir de agora, Luís Marques Mendes tem toda
a legitimidade para liderar o partido até às próximas eleições
legislativas. O novo presidente do maior partido da oposição pode
aspirar, em condições normais, a candidatar-se a primeiroministro, em 2009. Os notáveis, mais ou menos próximos de Aníbal
Cavaco Silva, conseguiram reassumir o controlo dos destinos do
PSD, mas a votação alcançada por Luís Filipe Menezes demonstra
que existe uma verdadeira oposição interna que se demarcou de
toda e qualquer tendência que vive à sombra do cavaquismo. Tal
como Santana Lopes, que fez um bom discurso de despedida, em
Pombal, muitos sociais-democratas vão andar por aí, à espreita das
escorregadelas e de eventuais desaires eleitorais do PSD.
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Augusto Machado
A resistência aos medicamentos é o maior
problema dos doentes com SIDA. Num
estudo cujos resultados foram publicados
há pouco tempo, os investigadores concluíram que a taxa de insucesso no tratamento da doença é “assustadora”. E segundo o investigador, Ricardo Camacho,
“SIDA em Portugal está fora de controlo.
Não se tem conseguido controlar o aumento de incidência”.
Quando, no início da década de 80, foram detectados os primeiros
casos de sida, nos Estados Unidos, estava-se longe de imaginar que
a doença iria alcançar as proporções que hoje conhecemos. Meia
dúzia de casos isolados rapidamente se transformaram numa
epidemia mundial, ainda longe de ser controlada. Sabia-se apenas
que, possivelmente, se trataria de uma infecção por vírus que
dizimava todo o sistema de imunização e que deixava o organismo
exposto a outras infecções difíceis de tratar. Na verdade, o mundo
científico, durante todos estes anos, pouco mais avançou. Apenas
chegou-se à conclusão de que é necessário tomar, urgentemente,
medidas de prevenção. Identificou-se um grupo de risco composto
por homossexuais, hemofílicos e toxicodependentes. Hoje,
infelizmente, qualquer um pode ser alvo desse pesadelo que é a
sida, daí que a palavra de ordem seja a prevenção. Desde que
foram descobertas as vias de contágio, esta é, até à data, a única
forma de fugir de um mal que ainda não tem cura... e que
dificilmente um dia terá.
Tem sido e continua a ser uma luta infindável no combate contra a sida. Para grandes males, grandes remédios. Mas o facto é
que para um mal chamado SIDA não houve, até agora, o grande
remédio que lhe pusesse um fim. E as falhas nas terapêuticas
presentes têm sido um fracasso.
Mas afinal qual é a razão de tão alta taxa de insucesso? Os
especialistas alegam que é a falta de especialização por parte dos
profissionais que interfere muito na eficácia da terapéutica. Para
o investigador, Ricardo Cardoso, a situação em Portugal é
alarmante: “Somos um dos países da União Europeia com uma
maior prevalência. Pior do que nós só a Ucrânia”.
As campanhas de sensibilização não têm resultado. Nem os
anúncios de televisão, nem os folhetos na rua, nem os preservativos
à porta das escolas, nada faz travar o avanço assustador da sida no
país. “Não se compreende, no Brasil as campanhas atacaram em
força e a incidência reduziu para um quinto”, argumenta
Machado Caetano, professor da Faculdade de Ciências Médicas
e acrescente: “Não basta informar, também é necessário apostar
na educação. Informados já todos estamos, mas a verdade é que
os comportamentos de risco ainda se mantêm”.

Opinião
A opinião geral... esta semana
Eles vão andar por aí
Nicolau Santos
O resultado mais importante do Congresso do PSD não foi a
vitória de Luís Marques Mendes, por uma margem bem mais
estreita do que se previa. Também não foi o facto de Manuela
Ferreira Leite ter recebido mais votos para a mesa do Congresso
do que o líder agora eleito. E igualmente não foi o facto da moção
de António Borges, e subscrita em primeiro lugar por Francisco
Pinto Balsemão, ter sido a segunda mais votada, depois da de
Marques Mendes e à frente da de Luís Filipe Menezes.(...)

O PS radical
José António Lima
O PS voltou a insistir, pela voz do seu líder parlamentar, Alberto
Martins, com a marcação prioritária do referendo do aborto.
Depois de José Sócrates ter colocado o referendo sobre a
Constituição Europeia em primeiro lugar, depois de o PSD ter
deixado claro, pela voz de Marques Mendes, que não aceitaria essa
inversão do calendário dos referendos (e inviabilizaria a necessária
revisão constitucional para o referendo europeu), depois de o
Palácio de Belém fazer saber que também não aprovaria tal
inversão. O que faz, então, correr o PS e Alberto Martins nesta
radicalização gratuita de posições? (...)

Os cuidados de Sócrates
Fernando Madrinha
De um Governo que ainda não governou e do qual se desconhecem, não só o programa como talvez dois terços dos seus
membros - os secretários de Estado - o que se pode dizer ou
escrever são impressões ou expectativas. A avaliação positiva ou
mesmo muito positiva do currículo profissional de um ministro
conta pouco como garantia de que ele venha a ser um bom político.
O caso de Campos e Cunha, que ainda antes da posse admite
aumentar impostos em vez de se comprometer seriamente com o
combate à fuga e à fraude fiscais aí está como sinal de alerta.
Depois, um bom naipe de nomes não assegura, só por si, uma boa
equipa. O sucesso ou o insucesso de qualquer Governo depende
muitíssimo da sua coesão interna. E mais ainda do desempenho
do primeiro ministro, como se tem visto com os últimos Governos,
em especial com o de Santana Lopes.

Silva, Langelier
& Pereira Inc.

De acordo com o especialista, não se educa uma população de
um dia para o outro. São precisos anos para intervir nas escolas,
nas prisões e famílias. Modificar comportamentos e abandonar
velhos costumes pode demorar gerações.

Assurances Pierre G. Séguin Inc.
Seguros e serviços financeiros

Tels.:(514) 282-9976
(514) 288-5177
Fax: (514) 848-0133
75, Napoléon
Montréal H2W 1K5
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Comunidade
Literatura
Luzida Festa do Chicharro da Ribeira Quente
Algumas palavras…
AGENDA COMUNITÁRIA
E que chicharrinhos bem à maneira!
Texto de Natércia Rodrigues e Fotos de José Rodrigues
Texto e fotos de António Vallacorba
Associação Portuguesa do Canadá
O Centro Comunitário do Divino Espírito Santo de Montreal

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

A Associação Saudades da Terra Quebequente (ASTQ),
presidida por João Linhares, voltou a distinguir-se com mais uma
edição da sua mui popular festa dedicada ao chicharro, sábado

Leste e Anjou, esteve de festa no passado dia nove deste mês. Devo
dizer que o jantar foi muito saboroso, onde no prato daquele dia
onde não faltou a morcela, o chouriço, o torresmo, o inhame e a
batata doce. Foi um serão muito agradável entre amigos e
familiares.
A surpresa da noite foi O Bailinho das Quatro Estações, cujo

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

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.

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.

passado, 9 do corrente, no subsolo da Igreja Saint-Enfant-Jesus.
O evento, largamente participado, ficou desde logo marcado por
um momento muito solene, no qual, a pedido do Mário Carvalho,
mestre de cerimónias e secretário da ASTQ, se fez um minuto de
silêncio pelo falecimento do papa João Paulo II. Um minuto, aliás
e também, durante o qual que registou uma simbólica vigília, vindo
para as imediações do palco, onde se encontrava o padre Carlos
Dias, da Igreja St. Vicente-Ferrier, uma procissão de velas
(candeeiros, no número de 50).
Foi depois que, seguidamente, e logo após o padre Carlos ter
proferido algumas palavras alusivas ao Papa e benzido a refeição,
se voltou à normalidade do serão festivo à volta de jantar, baile e

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.

Filarmónica Portuguesa de Montreal

Santo Cristo em Toronto
Anuncia a F.P.M. que realiza uma viagem a Toronto, no dia
1 de Maio, para assistir a festa do Santo Cristo. Saída de Montreal
às 6:00, com regresso a Montreal pelas 20h00 (chegada às 2:30).
Reserve os seus bilhetes com antecedência – (514) 982-0688 ou
na cede da F.P.M: 260, rua Rachel Este.

MATANÇA DO PORCO
A Comissão de Festas da Igreja do Espírito situada no 13, rua
Ste. Bernadette em Gatineau, QC participa que no Sábado 30
de Abril, realiza a Tradicional Matança do Porco pelas 19 horas.
Grande espectáculo com A Caravana dos Açores vinda de
Toronto composta por: Tony Câmara (Tabico Jr.), António
Tabico, Lurdes Faria, António Amaro (guitarra portuguesa) e
Leonardo Medeiros (viola). O som e a animação estarão a cargo
da Discoteca TROPICAL. Preço: $14.00 adultos e $7.00 para
crianças, dos 6 aos 12 anos. Para reservações: Eduardo Silva
(819-568-1689), Isabel Duarte (819-777-0665), João Marques
(819-568-5248), Lino Bettencourt (819-770-7412), Ricardo
Branco (819-771-5156). Reservem já, pois há um limite de 360
lugares!

actuações da Fátima Miguel e do Conjunto Tropical.
“Isto é gente muito apurada” – dizia-nos Eduino Martins, da
empresa Alfred Dallaire-Memória.
Ele referia-se, evidentemente, ao completo brilhantismo do
ambiente geral do recinto, com decoração impecável e de belo
efeito visual; à forte presença de símbolos culturais e da memória
colectiva das gentes da Ribeira Quente, mormente ali expressa
nos barcos de boca aberta, atuneiros e panoramas daquela
aprazível freguesia do florido concelho da Povoação.
Paralelamente, também, por via do exuberante jantar, que
“arrancou” com um bonito prato de camarão por cada mesa,
seguido de sopa, prato de chicharros com inhame, prato de lombo
de porco com batata assada e, no demais, uma extraordinária mesa
com a mais diversa doçaria.
Igualmente interessante, por outro lado, foi o aspecto de como
o jantar foi servido, com as moças vestidas nas cores regionais e
os seus contrapartes à pescadores – de calças arregaçadas e roupa
de oleado amarelo.
Ainda a propósito daquele “rei” da festa, informava o Mário
Carvalho que se tinham fritado para tal nada mais, nada menos do
que 2.400 chicharros.
Foi obra! E é incrível como um peixe tão humilde pode fazer
reunir tanta gente para degustá-lo e, à sua volta, se registar tantas
expressões de amizade e de tradições culturais dum povo.
Foi por isso, e também, a melhor expressão de como um povo tem
direito à sua dignidade pessoal e vivencial.
Na parte do espectáculo – muito bom, diga-se de passagem -,
Fátima Miguel teve, finalmente, a sua noite de glória, ao cantar para

um auditório estimado em cerca de 600 convivas. Começando a
sua primeira canção da noite, “S. Miguel”, o grande êxito de
Hermínio Arruda, logo estabeleceu a sua boa presença no palco
e melhor actuação, ao interpretar vários sucessos do seu CD, tais
como “Malmequer Mentiroso”, “Meu Lírio Roxo”, etc.
Enquanto isso, o Conjunto Tropical, à frente do qual se encontra
o talentoso vocalista Mike Amaral, e justiça lhe seja feita, animou
um baile muito concorrido, contribuindo, assim, para o
brilhantismo geral da noite
Foi, portanto, neste grandioso ambiente que, por outro lado e
para surpresa dele, Ângelo Ribeiro festejou a passagem do seu
aniversário, durante a qual se viu rodeado de muitas provas de
amizade, expressas por familiares e amigos.
Felicitamos, por esta maravilhosa festa, a Direcção da ASTQ, nas
pessoas do seu presidente, João Linhares, e demais colaboradores:Roberto Abarrota, vice-presidente; Donny Lima,
tesoureiro; Mário Carvalho, secretário; António Chico, Vitor
Carvalho, Carlos Perpétua, Mário Vieira e Liberato Furtado, todos
vogais.
E viva o chicharro da Ribeira Quente!
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autor da dança foi o Sr. Jorge Rocha, música de leonardo Aguiar.
É um grupo composto por vários elementos, sendo a maioria deles
jovens. Estão todos de parabéns pela excelente apresentação.
Estas danças de Entrudo fazem parte dos costumes Açorianos
isto é, são manifestações de cultura popular com muita
popularidade principalmente nas ilhas Terceira , S. Jorge e Faial.
Uma dança é composta por duas alas de bailarinos evolucionando
no apito do mestre, que sendo uma ala de homens e outra de
mulheres, os bailarinos executam passos saltitantes. Os versos são
de uma simplicidade admirável e escritos com muita harmonia. Os
versos obedecem a algumas regras, isto é a saudação que é
cantada pelo mestre e o coro acompanha e saúdam a assistência.
Depois é o assunto que também é cantado pelo mestre e dá uma
ideia do tema versado. Vem depois a despedida porque depois de
terminada a parte declamada, a dança despede-se, bailando e
cantando desejando felicidades aos presentes.
Na segunda parte do serão, eis que tivemos o prazer de assistir
a um outro grupo que nos veio apresentar outra dança. Desta vez
foi um grupo de East Providence composto por duas partes: A

Dança das Mulheres, que nos apresentou como tema A Vacada
em S. Brás, e A Dança dos Homens apresentou Um Piquenique
no Pico da Bagacinha.
Sabemos que o Sr. Manuel Fátima, sócio desta organização, foi
um ponto muito importante na vinda deste grupo a Montreal.
De conversa com alguns dos membros deste grupos, eles
informaram-me que tem um gosto enorme por estes bailinhos.
Embora já muitos destes elementos tenham nascido nos Estados
Unidos, é para eles imperativo continuarem com estas tradições
porque são as tradições dos seus antepassados.
O Sr. Eduino Moniz, agradeceu a participação de todos, mas de
uma maneira muito especial o Sr. José Manuel Nunes pois ele foi
o grande motor-organizador deste evento. Conhecendo eu o José
Nunes, posso dizer que é um entusiasta “ eu pélo-me pelos
bailinhos, pelas comédias…há cá nada que chegue às nossas
modas antigas…uma saudade bem cantada…

A VOZ DE PORTUGAL, 13 de Abril de 2005 - Página

9

Cultura

2005-04-13.pmd

9

4/12/2005, 7:09 PM

A VOZ DE PORTUGAL, 13 de Abril de 2005 - Página

10

Comunidade
40º aniversário da Conferência de
São Vicente de Paulo de Santa Cruz
No domingo passado, a minha curiosidade levou-me ao
salão nobre da missão Santa
Cruz. Não há muitas organizações em Montreal que podem festejar momentos históricos como este. Festejou o seu
40º aniversário a Conferência
de São Vicente de Paulo de
Santa Cruz, num ambiente familiar e de amizade. Esta festa
foi presidida por Henrique Laranjo, um dos grandes colaboradores desta organização, mas
nós não podemos esquecer de
António Almeida, que veio de
propósito de Otava para celebrar connosco, um dos fundadores desta organização portuguesa, e também François Sailler, capelão diocesano da Conferência de São Vicente de Paulo
de Santa Cruz, que fez desta
festa um dia muito especial.
Um almoço à portuguesa
onde todos ficaram encantados.
Essa tarde, vários artistas da
nossa comunidade actuaram
no palco. A Tuna Doiro da
Universidade dos tempos livres
começou com quatro canções:
O Pastorinho, Meu Lírio Roxo
do Campo, Tensão, e finalmente, Nesta Rua. Depois actuou o
grupo infantil da Missão Santa
Cruz presidido por Inês Gomes
com duas canções, costuma
fazer bem e põe tua mão na
mão do meu senhor da galileia.
Continuando com uma peça de
teatro que chama-se o rico e o
pobre com duas artistas da
nossa comunidade Maria Justi-
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nho e Maria José.
Acabou-se o serão com o Fado. Nivéria Tomé, com sua
linda voz, acompanhada à guitarra clássica por Anna Tomé,
cantou De Quem Eu Gosto e A
Lágrima. Depois, foi a fadista
Marta Raposo com um fado
solo, intitulado A Primavera. E
finalmente, Fátima Miguel com

dois fados, Silêncio, Canta Fado
e Fado da Minha Vida.
Esta festa foi bem organizada
e agradeço tudo o que esta
organização fez, e fará, para o
nosso povo. Devia ser sempre
bem apreciada uma organização como esta, porque não há
muitas organizações que ajudam tanto o nosso povo. Obrigado Olga Pereira, Pe. José
Maria Cardoso, Zulmira Barros
e outros que eu não conheço
muito bem mas que não deveriam ser esquecidos pela ajuda.
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O Mundo da Música
Carlos Alberto Moniz
Natural dos Açores -Ilha Terceira-. Carlos Alberto Moniz é
considerado um dos artistas mais completos da cena musical em
Portugal.
Autor e intérprete de música para crianças, assina regularmente
na Rádio Televisão Portuguesa a música de programas Infantis e
Juvenis como “Fungagá da Bicharada”, Uma História ao fim do
dia, “Zarabadim”, “Era uma Vez”, “Mimix”, “O Rato dos Livros”
“Vamos Cantar um Conto”dos quais se salienta a Direcção Musical dos programas “Com Pés e Cabeça” “Sons do Sol” e “Arca de
Noé”, para o qual compôs mais de 200 canções originais.

Coração”.
Foi membro da Direcção da Sociedade Portuguesa de Autores
por dois mandatos 1983/1991.
Volta a integrar a Direcção da Sociedade Portuguesa de Autores
de Novembro de 2001 a Dezembro de 2003.

O grande Alex…
Texto de Natécia Rodrigues e fotos de José Rodrigues
Alexandre Câmara, 12 anos de idade, filho de pai Madeirense e
de mãe irlandesa-canadiana, é um gigante no reino da canção.

Recebeu em 1997 o Prémio Prestígio da Associação Nacional de
Bombeiros Profissionais.
Mantém desde Dezembro de 1998 até Março de 2004 o
programa de rádio Perto do Coração na Antena 1, de que é co-

Tem dedicado particular atenção ao teatro, colaborando entre
outras com companhias de teatro de revista como autor,
arranjador e director musical. (Grupo Alpendre, 1º Acto, Intervalo
Grupo de Teatro, Teatro Aberto, A Barraca, Teatro Maria Vitória,
Teatro ABC...)
São também da sua responsabilidade as Bandas Sonoras de
várias produções para cinema e televisão de onde se destacam de
entre outros “Duarte e Companhia”, “O Beijo de Judas” e “O
Bando dos Quatro” de Rogério Ceitil, “Crime de luxo” de Artur
Semedo, “Mau tempo no Canal”, de José Medeiros e “Devolvidos”
de Jorge Paixão da Costa, sendo também autor de jingles
publicitários e ainda dos arranjos para quase toda a sua produção
discográfica e televisiva.

Super Fantastico, uma produção de CFMB 1280 AM Radio
Montreal, ao celebrar a sua décima edição, organizou um super
show na sala “Théatre Maisonneuve” no Place des Arts.
“Super Fantastico” foi um espectáculo que demonstrou a paixão
e a bravura dos rapazes e raparigas que se interessam pela língua
e música italiana e prepararam-se o melhor possível para
oferecerem um excelente espectáculo.
Como disse o chefe de cerimónia, no domingo dia 3 de Abril, “é
belo ver estes jovens exprimirem-se através do canto e da nossa
língua. Nestes momentos de canto, reflectem-se milénios de
história e da nossa origem e a nossa vontade é de fazer-mos sempre
mais e melhor. Encorajamos todos os jovens a participarem .” A
língua falada e cantada durante o serão, foi apenas o italiano.
Houve a participação de três grupos. O primeiro, contou com a
participação de sete concorrentes com as idades entre os 15 e os
17 anos, No segundo grupo houve sete concorrentes também,
cujas idades variavam entre os 18 e os 21 anos e o terceiro grupo
teve seis participantes com as idades entre os 22 e os 28 anos.
O nosso jovem-gigante participou no primeiro grupo, e só isto em
si é algo de admirável, pois que para chegar a este ponto depois de
ter havido muitas eliminações, foi algo de admirável…parabéns

Como actor tem intervenções em Duarte e Companhia,
Sociedade Anónima e A Ferreirinha
Assina com regularidade os arranjos e a direcção musical de
outros intérpretes portugueses.
Escreveu de parceria com José Jorge Letria ao longo de 30 anos,
entre outros trabalhos “Rua dos Navegantes” ao qual foi atribuído
o prémio “Casa da Imprensa” e a cantata intitulada “Macau um
Sonho Oriental”, subordinada ao tema da presença dos
portugueses no Oriente.
É detentor de prémios de vários concursos a nível da composição
e orquestração.
Nos anos de 1990 e 1992 deslocou-se respectivamente a Zagreb
e a Malmo na qualidade de orquestrador e director de orquestra
da canção representante de Portugal no Festival Eurovisão da
Canção.
Exerceu durante dois anos o cargo de Consultor para a
Programação Infanto-Juvenil da TVI, estação onde manteve durante 17 meses o programa diário “A Casa do Tio Carlos”,
considerado pela crítica o melhor programa infantil da televisão
portuguesa da actualidade e também de maior aceitação junto do
público infantil.
Em Setembro de1994 regressa aos ecrãs Canal 1 da RTP como
apresentador e compositor do programa “Arca de Noé”, produção
conjunta com Carlos Cruz, com o qual iniciou a sua carreira
televisiva no final dos anos sessenta no programa Zip-Zip.
De Outubro1998 a Março de 2004 mantém na Rádiodifusão
Portuguesa – Antena 1 um programa semanal intitulado “Perto do

autor e apresentador.
Presidente da Assembleia Geral do Sindicato Nacional dos
Músicos de 2000 a 2004.
Recebeu em Junho de 2000 a medalha de cidadão de mérito da
cidade de Angra do Heroísmo.
No dia 31 de Março de 2001 é homenageado durante a
cerimónia do 118º aniversário da Voz do Operário.
Em 10 de Junho de 2003 é agraciado com o grau de Comendador
da Ordem de Mérito por Sua Excelência o Presidente da República
Dr. Jorge Sampaio.
Desde sempre participou em espectáculos ao vivo e como
orquestrador ou como instrumentista, em discos com José Afonso,
Adriano Correia de Oliveira, Carlos Paredes, Manuel Freire, José
Jorge Letria, José Barata Moura, Grupo Outubro, Maria da Fé,
José Mário Branco, Toni de Matos, Fernando Tordo, Paulo de
Carvalho, Carlos do Carmo, Mário Viegas, Ary dos Santos, Luís
Cília, Lenita Gentil, Brigada Vítor Jara, Chico Buarque de
Holanda, entre outros.
Lançou em 1999 “Clássicos Açorianos”, um trabalho de registo
da música tradicional açoriana com arranjos de João Paulo Esteves
da Silva para quarteto de cordas e voz, considerado por Carlos
Pinto Coelho no programa Acontece – fim de século
“...Seguramente um dos discos do século em Portugal”.
Em Junho de 2003 é lançado o CD “Herdeiros da Maresia”: 16
poemas com sabor a mar.
Uma leitura musical dos poetas Sophia, Natália, Nemésio,
Antero, Emanuel Félix, Eduíno de Jesus, Roberto Carneiro,
Marcolino Candeias, Vasco P. da Costa, Álamo Oliveira, José F.
Costa, V. Rui Dores, Manuel M. Ferreira.
Ao longo da sua carreira actuou em : Portugal, Espanha, Itália,
França, Holanda, Bélgica, Suiça, Inglaterra, Noruega, Suécia,
Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, União Soviética,
Bulgária, Jugoslávia, Estados Unidos da América, Canada, Brasil,
Macau, Senegal, Angola, Timor.
A sua versatilidade artística e humana proporciona momentos
musicais de rara qualidade, quer no âmbito da música açoriana,
da canção de texto ou da música para crianças.
A comprová-lo, 30 anos de carreira dedicados a públicos de todas
as idades, nos meios urbanos e rurais, em Portugal e no
estrangeiro.
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Alex!
O Alex transportou o público desde o primeiro instante para um
mundo irreal onde só existia a voz dele e o som da música, um
mundo sem paredes nem fronteiras. Cada gesto do jovem, cada
movimento com o corpo, preenchia a pausa deixada pela música
que parecia mover-se com os gestos de um deus.
Os concorrentes todos cantaram, cada um por sua vez e todos
deram o seu máximo. Chegou a vez do Alexandre que nos
interpretou “A Chi Mi Dice”, fez-se silêncio! Todos queriam ouvir
aquela voz maravilhosa. Ao acabar de cantar, as palmas eram
tantas que duraram alguns minutos, a alegria e o entusiasmo da
assistência eram tal que todos se puseram de pé. Foi lindo, foi
simplesmente maravilhoso!
O espectáculo continuou. Chegou-se à altura de conhecermos
os ganhantes e não foi surpresa quando anunciaram que o
vencedor do primeiro grupo era o Alexandre Camara. De tão
contente e emocionado, o Alex chorou de alegria e de novo a
assistência levantou-se pela segunda vez. No segundo grupo foi
Rosanna Sciortino com a canção “Ti Sento” e no terceiro grupo
o vencedor foi Mike Melino que tinha interpretado “Vivo Per Lei”.
O Alex já tem participado em vários eventos comunitários e está
com grande esperança de poder lançar o seu primeiro CD para o
fim deste ano ou princípio do próximo ano.
Uma estrela muito brilhante na constelação da canção cantada
no masculino.
Parabéns!
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Quem é quem?
Caixa de Economia dos Portugueses de Montreal

Uma Caixa Portuguesa Com Certeza
Vitália Rodrigues
Levantada do chão parece ser o epíteto mais adequado a esta
cooperativa económica, nos seus últimos anos de actividade
financeira. Há quatro anos atrás, a Caixa de Economia dos
Portugueses de Montreal, estava ensombrada, ou melhor,
assombrada pelo chamado caso COFO. Em primeira mão
podemos anunciar o fim do processo judicial do inefável projecto
COFO que durante estes últimos anos impôs pagamentos
suplementares da dívida, com inevitáveis reflexos na declaração
de lucros.
A nova equipa tem vindo a mostrar uma imagem de respeito,
progresso que tem granjeado grande prestígio junto da
comunidade lusa de Montreal e tem mantido o respeito dos
mercados.
Respiram-se outros ares, sopram novos ventos na Caixa de
Economia dos Portugueses de Montreal. Nesta nova face da Caixa
de Economia sobressaem duas caras à frente de uma equipa
solidária, dinâmica, empenhada: Emanuel Linhares, presidente,
e Jacinta Amâncio, directora-geral.
Com o quase fim do fluxo migratório português para o Canadá,
para onde se dirigem agora os esforços de expansão dos
responsáveis da Caixa? Para uma comunidade lusófona mais
abrangente, sabendo-se que brasileiros e angolanos são cada vez
em maior número ou para os jovens luso-descendentes? Jacinta
Amâncio aposta sobretudo nos jovens lusos, “pois existe ainda
muito desse mercado a ser conquistado e a nova política de
motivação da Caixa de Economia tem produtos específicos para essa
clientela”.
O que representam 5 681 membros que tem actualmente a
caixa, num universo estimado em 40 000 pessoas que constituem
a comunidade lusa de Montreal? É muito, é pouco?
Emanuel Linhares responde que “a esses 5 681 membros devem
juntar-se outros que por terem mudado de Montreal para outras
localidades continuam no Movimento Desjardins e atingem um
número perto dos catorze mil, o que representa quase um terço da
comunidade portuguesa da área metropolitana de Montreal”.
As pesquisas que fizemos sobre os remanescentes da Caixa de
Economia dos Portugueses de Montreal apresentados na
Assembleia Geral do ano passado apontam para um
remanescente habitualmente superior aos de algumas outras
caixas Desjardins. A que se deve esta expansão? Jacinta Amâncio
uma mulher que se habituou a tratar os números por tu, explicanos:
“- À implementação de estratégias de gestão mais modernas, mais
rigorosas, mais consubstanciadas na contenção de despesas e no
recurso ás novas tecnologias.”
E já agora, e para satisfazer a nossa curiosidade pessoal
perguntamo-lhe como se sente uma mulher numa actividade
tradicionalmente entregue aos homens: o universo dos números.
É a Manuela Ferreira Leite cá do Sítio? Cruzes canhoto que a
Jacinta é bem mais bonita.
Eu lido bem com números e gosto do que faço. E hoje já não é assim
tão invulgar haver mulheres neste género de actividade, ao contrário
de há dez anos em que as mulheres escasseavam, neste sector.
Numa palavra apenas, como caracterizam este quarto ano do
vosso mandato e qual vai ser a palavra-chave da Assembleia Geral
do próximo dia 23 de Abril?
As palavras-chave de 2004 foram as de inovar e crescer. A de 2005
vai ser consolidar.
Para aprovar o exercício
económico de 2004 e relançar o
projecto para 2005, os membros
da Caixa de Economia dos
Portugueses de Montreal
reúnem-se, em Assembleia
Geral, no sábado, dia 23 de
Abril, pelas quinze horas, na
Associação Portu-guesa do
Canadá (APC).

Bem-vindo
Fernando Henrique Cardoso

Danças e Bailinhos

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO foi Presidente da
República Federativa do Brasil por dois mandatos consecutivos
(de 01/01/1995 a 01/01/2003), vencendo os respectivos pleitos
por maioria absoluta de votos.
Entre suas funções actuais, Fernando Henrique Cardoso é
Presidente do Club de Madrid e co-Presidente do Inter-American
Dialogue . É também Membro dos Conselhos Consultivos do
Institute for Advanced Study , de Princeton, e da Fundação
Rockefeller , em Nova Iorque, além de professor na Universidade
de Brown, em Providence, e detentor da cátedra “Cultures of the
South”, na Biblioteca do Congresso, em Washington D.C.
Recentemente presidiu o Painel de Personalidades Ilustres das
Nações Unidas sobre a relação entre essa Organização e a
sociedade civil e coordenou o grupo de trabalho responsável pela
revisão do sistema das Cúpulas Ibero-Americanas .
Nascido no Rio de Janeiro em 1931, é casado e tem três filhos.
Sociólogo graduado na Universidade de São Paulo, afirmou-se
desde o final dos anos sessenta como um dos mais influentes
intelectuais latino-americanos na análise de temas como os amplos
processos de mudança social, desenvolvimento e dependência,
democracia e reforma do Estado. A partir de uma bem-sucedida
carreira acadêmica e intelectual, Cardoso teve participação activa
na luta pela redemocratização do Brasil. Eleito Senador do Estado
de São Paulo, foi Membro Fundador do Partido da Social
Democracia Brasileira (PSDB) em 1988 e liderou a bancada
desse partido no Senado até outubro de 1992. Foi Ministro do
governo do Presidente Itamar Franco nas pastas das Relações
Exteriores (10/92 a 05/93), e da Fazenda (05/93 a 03/94).
Ex-Professor catedrático de Ciência Política e actual Professor
Emérito da Universidade de São Paulo; foi Director Associado de
Estudos na École des Hautes Études en Sciences Sociales em
Paris, e professor visitante no Collège de France e na Universidade de Paris-Nanterre. Ocupou a cátedra Simon Bolivar na
Universidade de Cambridge e ensinou nas universidades de
Stanford e de Berkeley. Foi Presidente da Associação Internacional de Sociologia (ISA) (1982-1986); membro do Institute for
Advanced Study (Princeton); Doutor Honoris Causa pelas
Universidades de Rutgers (New Jersey), Notre Dame (Indiana),
Central de Caracas (Venezuela), do Chile, da FLACSO, do Porto
e de Coimbra (Portugal), Livre de Berlim (Alemanha), Sofia
(Japão), Lumière Lyon 2 (France), Bolonha (Itália), Nitra
(Eslováquia), Oxford, Cambridge e Londres (Inglaterra), Jerusalem (Israel) e Moscovo (Rússia). É membro honorário
Estrangeiro da American Academy of Arts and Sciences.
Recebeu várias honrarias como o Prêmio Príncipe das Astúrias
de Cooperação Internacional (2000) e foi a primeira personalidade
laureada com o Prêmio Mahbub ul Haq por Notável Contribuição
ao Desen-volvimento Humano do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (2002).

No sábado passado, Montreal foi palco para duas danças de
Carnaval e um bailinho da Páscoa. Duas danças de pandeiro, que
se deslocaram da Nova Inglaterra, a convite da Associação
Portuguesa de Hochelaga, pertencentes ao Phillips Street Hall, de
Providence, R.I.
A primeira dança que actuou, da autoria de Luciano Alves, com
música de Larry Alves, era constituída por mulheres e intitulavase «Uma vacada em S. Brás».
O mestre da dança, neste caso a mestra, a jovem Elizabeth
Alves, fez vibrar o palco, batendo o pandeiro com elegância e estilo
a que estamos pouco habituados. Merecem igualmente nota
positiva, pela sua qualidade, os músicos que incorporaram esta
dança. Composta por 7 pares e dois «ratões» cheios de talento,
destacaram-se a Judite Chaves e a Cristina Lourenço, que muito
bem toirearam uma vaca em S. Brás, melhor que muitos
«capinhas». A segunda dança, constituída por homens, intitulavase «Piquenique no Pico da Bagacinha», é da autoria de José Aguiar.
A música foi escrita por Larry Alves. O mestre, o já conhecido
Fernando Pereira, que com a sua experiência desempenhou um
papel à altura do seu grande talento. Luciano Alves, grande
músico, muito conhecido das danças de Carnaval, fez-se
acompanhar por músicos talentosos, com destaque por seus dois
filhos Larry e Steve. Dois verdadeiros cómicos, repletos de talento,
José Aguiar e João Lima, fizeram-nos rir a fortes gargalhadas, do
princípio ao fim da sua actuação. Os outros personagens da dança
foram, Fernando, Tony Amaral, Elio Pereira e Manuel Godinho.
Por último, fez a sua estreia entre nós o bailinho «As Quatro
Estações», aqui de Montreal, da autoria de Jorge Da Rocha, com
arranjos musicais de Leonardo Aguiar, ensaiado em Hochelaga,
com a finalidade de se apresentar em Toronto pela Páscoa. A
reportagem de A Voz de Portugal, na sua edição do 30 de Março
de 2005, eu não exagero quando fala na qualidade de interpretação. A puxadora do bailinho, Graça Cândido, um talento já
consagrado do teatro em Montreal, mais uma vez nos surpreendeu. Com a sua voz melodiosa e com o seu dançar ligeiro,
nos transportou através das estações do ano, fazendo vir até à
boca do palco, pouco a pouco os vários personagens do bailinho.
Um bailinho de muito bom gosto e de qualidade. Estão de
parabéns!

A Faculdade dos Estudos Superiores da Universidade de
Montreal organiza uma conferência intitulada Les rapports NordSud dans un contexte d’équilibre mondial en mutation, no
âmbito das Conferências Gérard-Parizeau, com o sociólogo
Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil de 1995 a 2003,
no dia 14 de Abril (quintafeira) das 16 h às 18 h, na sala
Z-110 do Pavilhão Claire-McNicoll (antigo Pavilhão Principal) da Universidade de Montreal, 2900, chemin de la tourEdou-ard Montpetit .
Os Estudos Portugueses e
Brasileiros da Universidade de
Montreal, associaram-se à organização do evento. Na qualidade de professor da cadeira de
Introduction à la culture brésilieenne, do programa de
Mineur en Langue portugaise
et cultures lusophones, é com o
maior prazer que venho, por
este meio, convidar Vª Ex.ª a
participar na conferência mencionada.

Leia

A Voz de Portugal

o seu jornal
à
quarta-feira
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Alma juvenil
Anedotas
Quatro amigos conversavam sobre os filhos.
-Eu tenho cinco garotos. Uma equipa de basket completa! gaba-se o primeiro.
-Eu tenho seis! Uma equipa de vólei! - diz o segundo.
-Grande coisa. Eu tenho onze! Uma equipa de futebol! exagera o terceiro.
Como o quarto ficava calado, os outros perguntaram. E tu,
quantos filhos tens?
-Filhos? Nenhum. Mas mulheres tenho dezoito. Um campo de
golfe oficial!

O Papa João XXI,
único Papa Português
Miguel Félix
O Papa João XXI foi o único
Papa Português de toda a história da Igreja católica. Ele foi
eleito Papa no conclave dos
cardeais de 13 de Setembro de

P: Qual é a diferença entre um gato e um tijolo?
R: Atira os dois contra um muro. O que miar é gato

Foto da semana

Papa que excomungou o rei
Afonso III, por ter intervindo
nas eleições episcopais de Portugal. O Papa João XXI impediu
uma guerra entre a França e a
Castela, e tentou reunificar as
igrejas do ocidente e do oriente.
Faleceu no dia 20 de Maio de
1277, após ter ficado gravemente ferido num desastre na
Catedral de Viterbo (em Itália),
cujas obras acompanhava. Ficou sepultado até aos dias de
hoje. Em Março de 2000, por
um especial empenho do Presidente da Câmara de Lisboa,

The Ring - O Aviso 2
Rachel Keller (Naomi Watts) e o
seu filho Aidan (David Dorfman)
vivem agora na cidade de Asheville
(EUA). Rachel conseguiu trabalho
no jornal local e é assim que vai ter
acesso a uma informação aterradora: a descoberta de mais uma
morte estranha que a leva a suspeitar que nem nesta pacata cidade
se conseguiu esconder do círculo de
terror que se começa a fechar sobre
ela.outra vez.

The Lady in The Water

Artista, dançarina, cantatriz, uma joia na comunidade

1276, sendo coroado no dia 20
de Setembro de 1276. O seu
reino durou oito meses.
Nascido entre 1210 e 1220,
em Lisboa, ele era o filho do
médico Julião Rebelo e de
Teresa Gil. O Papa João XXI
chamava-se em realidade Pedro Julião, mas viria a ser conhecido, na Europa culta, por
Pedro Hispano. Ele estudou a
medicina, a teologia, a filosofia,
e foi a professor de medicina da
Universidade de Sienna. Em
1272, foi nomeado arcebispo da
secular cidade de Braga.
Durante os seus oito meses
na função de Papa, ele esforçou-se a melhorar a situação da
Igreja em Portugal. Ele foi o

Os nossos leitores, na Escola de Laval

João Soares, foi-lhe concedido
um lugar mais honroso dentro
da catedral de Viterbo, sendo
então trasladado para a nave
central.

O mais potente Mustang de todos os tempos

Com um motor de mais de
450 cv, o GT500, mostrado no
Salão de Nova iorque, já se
transformou em um marco
para o clássico da Ford. Chegará às ruas norte-americanas no
ano que vem a versão mais
potente do Mustang, um dos
carros clássicos da Ford. De-

2005-04-13.pmd
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O realizador M. Night Shyamalan responsável pela aclamada “triologia” do suspense,
“The Sith Sense”, “Unbreakable” e “Signs”, prepara-se fervorosamente para estrear o seu
próximo filme, o primeiro distante de todo o genero que o
caracteriza. Terá como titulo
“The Lady in The Water” e
conta a história de um responsavel por um edificio que encontra um ninfa do mar na piscina
do respectivo edificio. Com
certeza que este será apenas o
mote para uma trama mais complexa e uma maravilhosa história de amor entre as duas
personagens. Para encarná-las, Shyamalan e os estudios que
produzirão a pelicula, estão em árduas negociações com Bryce
Dallas Howard, a protagonista de “The Village” e Paul
Giamatti, o actor que tão recentemente participou no
derrotado “Sideways” de Alexander Payne.
Interessante, será ver a incursão de Shyamalan num estilo
de filme que até agora não tem sido o seu. Mas para tudo... á
uma primeira vez.

4/12/2005, 7:15 PM

senvolvido por nada menos que
Carroll Shelby em conjunto
com a divisão SVT (Special Vehicle Team) da empresa, o
Shelby Cobra GT500, como é
chamado, foi revelado no Salão
de Nova York. Ele é uma reedição do GT500 de 1968, uma
das épocas de ouro do modelo.

A equipa da Ford desenvolveu
um motor V8 de 5.4 litros turboalimentado capaz de ultrapassar 450 cv de potência e 62
kgfm de torque. Infelizmente, a
marca ainda não divulgou os
números de desempenho da
versão, mas é possível imaginar
que o GT500 consiga chegar
aos 300 km/h e acelerar de 0 a
100 km/h em menos de 5s. A
transmissão responsável por a
potência é a T-56 com 6 velocidades.
Para suportar o ganho de
desempenho do modelo, a Ford
melhorou a suspensão do Mustang, reforçando amortecedores e barras estabilizadoras.
A suspensão dianteira é do tipo
MacPherson e a traseira
“three-link”. Os freios foram,
obviamente, redimensionados,
passando a ser Brembos de 14"
de diâmetro na frente e de 13"
no eixo traseiro. As rodas que
equipam o modelo são de 19".
O Shelby Cobra GT500 será
vendido em 2006 na cor “vermelho SVT”, com faixas brancas no estilo Le Mans.
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Vária
Páscoa e adopção

O cúmulo da hipocracia
P. José Maria Cardoso

que O embrulhou à descida da
Cruz do que na estrada de
Emaús onde Ele nos encontra.

Precisamos todos de adoptar
a manhã de Páscoa. A Igreja
que somos vive dela. E se a
Igreja aqui e ali parece moribunda é porque está esquecida
a manhã de Páscoa.
Lá em casa há três cães: o
Romeu, o Joca e o Tito. Todos
foram adoptados por nós e nós
fomos adoptados por eles. Sim,
porque um cão adopta-se e ele
por sua vez adopta o dono. A
adopção ou é mútua ou não é
adopção. Cão que morde no
dono ou não foi adoptado ou não
se deixou adoptar.
O meu pai adoptou particularmente o Romeu, que é o
canino mais velho. Não há
passo que dê que o Romeu não
siga. Se pára, o Romeu pára. Se
dorme, o Romeu espera que
acorde. Se anda depressa, o
Romeu acerta o passo. Se o meu
pai sai e não o leva, ele fica em
casa, pacientemente à espera,
até que ele volte. Não se zanga;
não dá raspanetes; não morde
o dono... antes faz uma festa
maior que o Pai do filho pródigo.

Precisamos de entrar nessa
relação profunda com o ressuscitado que parece que não
está, mas está; que tanto acompanha os pés apressados de
João naquela manhã de domingo como os passos vagarosos de Pedro, já mais cansado. Adoptar a manhã de Páscoa é ser-mos um n’Ele. Quando adoptamos, somos o que
somos mais o que adoptamos. A
gente levanta-se de manhã e
sabe que não está em casa
sozinho. Temos ali a manhã de
Páscoa. Vai-se para o trabalho e
vai-se a pensar na manhã de
Páscoa. Sim porque uma adopção não nos deixa indiferentes,
nem iguais. Passamos a ser nós,
mais a nossa adopção.
Ressuscitou! O grito da vida
rasgou o ventre da manhã de
um tempo novo. Já fomos adoptados por Ele. Mas não esqueçamos: a adopção é sempre
mútua.

Leia
A Voz de
Portugal
o seu jornal
à
quarta-feira

Victor Hugo
O caso de Terri Schiavo, a mulher americana de 41 anos, que
há 15 anos, estava num estado vegetativo, alimentada pelas
máquinas, é um assunto que tem sido muito mediatizado,
apaixonando a opinião publica e que tem gerado muita
controvérsia, sobretudo por se ter arrastado nos tribunais, para
saber quem devia decidir. É evidente que esta comédia dramática
á maneira americana, só foi possível, por envolver milionários que
têm gasto fortunas nos tribunais. Segundo a opinião da medicina
a situação da senhora era uma questão irreversível e terminou com
a lógica conclusão. É uma pena que estas fortunas, gastas num caso
onde não existia a mínima esperança não tenham sido utilizadas,
para salvar a vida de tantas crianças que morrem de fome em todo
mundo. É claro que a politica americana é difícil de entender,
sobretudo se não há petróleo á vista. O avanço da medicina e da
ciência têm a capacidade de salvar diariamente muitas vidas, mas
também têm a capacidade de determinar até onde se pode manter
uma pessoa em vida. Nesta polémica toda o que mais me deixou
perplexo foram as declarações de Jeb Bush o governador da
Florida e do seu irmão, o presidente George W. Bush, quando
vieram pregar moral barata, proclamando que são os defensores
do direito á vida. A Florida é dos estados americanos onde a pena
de morte é mais utilizada. Quando pensamos em todos os jovens
americanos mortos (que não eram filhos de Bush) e nos milhares
de Iraquianos mortos, depois duma invasão que não teve algum
sentido, estas declarações são o cúmulo da hipocrisia. Quando
todos sabemos que comprar uma arma de fogo nos E.U. é quase
tão fácil como comprar um pão no “depaneur”, com os grandes
lobys que defendem a todo o custo a venda livre das armas, com
as consequências que vimos ultimamente, quando um jovem de
17 anos, matou 10 pessoas e feriu 17, é difícil de acreditar no valor
que os americanos dão á vida. A Eutanásia, a morte assistida, ou
o desligar de máquinas, são assuntos muito delicados, que devem
ser pessoais, e só são entendidos pelas pessoas que neles estão
envolvidos. É fácil fazer julgamentos quando estamos de fora da
situação, é evidente que se deve lutar, até ao limite pela vida, como
no caso do jovem de 17 anos, que tem a vida toda á sua frente.
Costumamos dizer que enquanto há vida há esperança, mas qual
pode ser a esperança duma pessoa que vive 15 anos ligada ás
máquinas. Quando assistimos durante meses á agonia duma
pessoa a quem amamos, poderá parecer cruel, mas desejar que o
seu sofrimento acabe, pode ser uma grande manifestação de amor.
O filme do realizador espanhol Alejandro Amenabar, Mar Adentro,
que ganhou o Óscar do melhor filme estrangeiro, que nos relata
a batalha que travou Ramon Sampedro, um galego paraplégico,
durante 30 anos, pelo direito de morrer, é uma boa sugestão para
ajudar a compreender este assunto tão complexo.

E se o rabo do Romeu fossem
braços, o meu pai receberia xiscorações às dúzias cada vez
que há estes reencontros de
saudade. O Romeu não fala,
mas percebe. Está atento sem
impor. Está presente sem se
notar. Às vezes parece que não
está, mas basta que o meu pai
se levante e lá vem ele da sua
soneca debaixo de uma cadeira
ou de outro móvel qualquer.
Quando se adopta assume-se
uma nova entidade com a coisa
ou a pessoa adoptada.

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa Dificuldade/
Indolência.
Amor: Um romance está para breve. Fase propícia ao
conhecimento de novas pessoas
Saúde: Algumas dores de cabeça.
Dinheiro: Pense positivo e não se deixe abater por uma pequena
discussão com um colega de trabalho.
Números da Sorte: 66
Números da Semana: 21, 14, 16, 23, 45, 9
GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta da Semana: Rainha de Espadas, que significa
Melancolia.
Amor: Poderá reencontrar alguém que já foi muito importante
para si no passado e isso vai deixá-lo muito sensível.
Saúde: Atenção ao sistema respiratório.
Dinheiro: Será reconhecido pelo trabalho prestado.
Número da Sorte: 63
Números da Semana: 23, 11, 36, 44, 29, 6
CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)
Carta da Semana: 10 de Espadas, que significa Dor,
Depressão, Escuridão
Amor: Uma desilusão amorosa poderá levá-lo a estados de
angústia e depressão.
Saúde: Faça caminhadas ao ar livre. Aproveite os benefícios
do sol.
Dinheiro: Evite se lamentar tanto e esforce-se mais por atingir os seus
fins. O sucesso está nas suas mãos.
Número da Sorte: 60 Números da Semana: 4, 17, 23, 49, 26, 1
LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta da Semana: 7 de Paus, que significa Discussão,
Negociação Difícil.
Amor: Nem sempre dizer sim é bom para a sua relação.
Imponha a sua vontade, pois o amor é dar e receber.
Saúde: Sentir-se-á um pouco nervoso, deve evitar o excesso de
preocupações.
Dinheiro: Prepare-se e conte com despesas extra.
Número da Sorte: 29 Números da Semana: 14, 18, 26, 48, 35, 7
VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta da Semana: A Torre, que significa Convicções
Erradas.
Amor: Sentir-se-á manipulado pelos seus amigos. Imponha a
sua vontade.
Saúde: Cuide mais de si e do seu corpo.
Dinheiro: Deve ser comedido e evitar gastos supérfluos.
Número da Sorte: 16 Números da Semana: 9, 46, 27, 33, 21, 14

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta da Semana: Ás de Copas, que significa Princípio do
Amor, Grande Alegria.
Amor: Se é descomprometido, a semana promete ser cheia de surpresas.
Saúde: Procure respeitar o horário das refeições.
Dinheiro: Valorize-se mais. Acredite nas suas qualidades profissionais.
Número da Sorte: 37 Números da Semana: 28, 17, 32, 11, 49, 24
SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta da Semana: 7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: Cuidado com aquilo que diz pois pode magoar alguém
de quem gosta muito.
Saúde: Reduza o ritmo de trabalho e descanse mais. Lembrese que o seu bem-estar está acima de qualquer coisa.
Dinheiro: Nem sempre trabalhar desenfreadamente é produtivo, pense
nisso.
Número da Sorte: 71 Números da Semana: 49, 10, 5, 19, 11, 20
CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)
Carta da Semana: 6 de Copas, que significa Nostalgia.
Amor: Evite ficar preso ao passado. É tempo de avançar.
Saúde: A semana decorrerá sem grandes problemas.
Dinheiro: Evite ser tão preguiçoso e dedique-se ao trabalho.
Número da Sorte: 42
Números da Semana: 4, 16, 23, 48, 23, 1

Os tigres de Bengala estão
em perigo? Adopta-se o tigre. O
povo adora adoptar. Adopta
baleias e florestas, ursos polares e camaleões, tartarugas
gigantes dos Galápagos e elefantes da África. Até se adoptam
cidades. A minha cidade de
Guimarães foi adoptada pela
UNESCO. Adopta-se para salvar. Para que não acabe. Para
preservar.

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta da Semana: Valete de Ouros, que significa Reflexão.
Amor: Poderá sentir necessidade de se isolar de tudo e de
todos para tomar uma decisão importante.
Saúde: Desfrute com maior regularidade do ar puro do campo.
Dinheiro: Poderá haver uma entrada de dinheiro inesperada.
Número da Sorte: 75
Números da Semana: 15, 26, 40, 37, 4, 29

E porque falo de adopção?
Porque estamos na Páscoa.
Precisamos todos de adoptar a
manhã de Páscoa. A Igreja que
somos vive dela. A mensagem
que temos nasceu no túmulo
vazio: Ressuscitou! E se a Igreja
aqui e ali parece moribunda é
porque está esquecida a manhã de Páscoa. É porque andamos a pensar mais no lençol
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Dra. Maria Helena Martins
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa Sucesso.
Amor: Esta semana seja mais extrovertido. Conhecerá
pessoas importantes para a sua vida futura.
Saúde: O stress levá-lo-á a situações de desgaste
Dinheiro: Evite gastos desenfreados.
Número da Sorte: 51
Números da Semana: 17, 25, 30, 2, 9, 28

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa Inquietação, agitação.
Amor: Reflicta sobre uma discussão que teve com o seu par
e veja se realmente tem razão.
Saúde: Mantenha uma atitude de calma e tranquilidade.
Dinheiro: Dedique-se completamente à empresa onde trabalha,
pois se não o fizer não chegará a bom porto.
Número da Sorte: 54 Números da Semana: 47, 12, 39, 26, 3, 37

A adopção está na moda.
Nunca se adoptou tanto como
agora. Houve o maremoto e o
mundo estava todo pronto para
adoptar milhares de crianças
que ficaram ao abandono. É
claro que o mundo já se esqueceu delas... Mas isso é outro
assunto.

2005-04-13.pmd

Horóscopo Semanal

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concretização,
Felicidade.
Amor: Semana marcada pelo romance e pela paixão.
Saúde: Algumas dores musculares, relaxe mais.
Dinheiro: O seu chefe poderá testar a sua competência.
Esforce-se por estar à altura.
Número da Sorte: 44
Números da Semana: 17, 23, 38, 9, 49, 3

4/12/2005, 7:15 PM
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

UM SERVIÇO DO

EM 12 ABRIL 2005

1EURO=1.6054

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

2005-04-13.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

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

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

ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O
514.272.5779

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIAS

FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

514.844.6212

514.273.9638
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Maria Braga
1921 - 2005

Faleceu em Montreal, com 83 anos de idade, no dia
11 de Abril de 2005, a D. Maria Braga, natural de São
Miguel, Açores.
Deixa na dor seu irmão Isaías (Artemisa Freitas),
suas irmãs Maria Rosa (António de Melo) e Gilberta
Braga Aguiar, seus sobrinho(a)s, assim como outros
familiares e amigos.
Seu corpo encontra-se em capela ardente, hoje, 13 de
Abril, das 14h00 às 22h00, no complexo:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, rua Jean-Talon Este, Montreal
(esquina Christophe-Colomb)
514. 277.7778
www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral terá lugar amanhã, na Missão Santa Cruz pelas 10h00,
seguindo depois o cortejo fúnebre para o Mausoléu Margeritte D’Youville,
no cemitério Notre-Dame-des-Neiges, onde será sepultada.
A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer a todas as
pessoas as muitas provas de carinho e amizade, 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.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7 o dia
em sufrágio pela sua alma, que se realiza domingo, 17 de Abril, pelas 12h,
na missão Santa Cruz.

TIPOGRAFIAS

TYPOGAL LTÉE.
4117-A, St-Laurent

TRANSPORTES

514.844.0388
Fax: 514.844.6283

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

Leia A Voz de Portugal
o seu jornal
à
quarta-feira

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent
514.843.3863

ESCOLAS DE CONDUÇÃO

†

TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
7129 Boul. St-Michel
514.725.2626

Le Groupe Exclusif
- Precisa pessoa para acabamento de trabalhos de cimento, com experiência (ou exp.
como aprendiz)

Precisa-se de homens para limpeza,
com experiência de máquinas. Necessita
carta de condução. Salário $14.25 / hora.

Telefonar Madalena,
depois das 18h00
(514) 264-9642

- Também procura motorista com carta
Classe 1, com experiência. Bom salário.

Tel: (514) 881-0764

FLORISTA

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

FOTÓGRAFOS

PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

514.845.5335

FUNERAIS

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

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

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

Época 2005

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

Contacte David.
(514) 979-5604

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

Precisa-se de homem, com ou sem
experiência, em “pavé-uni”, muros e
pedra. Margem sul de Montreal. Bom
salário.
Carlos (514) 231-7583

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

Operários, mínimo de 5 anos exp. em
“pavé-uni” e muros de apoio. Bom
salário. Tempo inteiro.
(514) 820-5247

Restaurante de cozinha portuguesa,
situado no centro da cidade, com
abertura em breve, procura cozinheiro
ou cozinheira.
Tel.: (514) 826-7633 ou 848-9119
Procura-se senhora para fazer
limpeza, 1 vez / 2 semanas. Com
referências. Metro Honoré-Beaugrand.
Tel: (514) 352-2179,
depois das 17h00
Precisa-se de um padeiro,
independente, com 5 a 10 anos de
experiência. Tempo parcial ou inteiro.
Telefonar Joseph
depois das 18h00
(514) 389-8723

Precisa-se de 2 ou 3 homens para
companhia portuguesa – serviço de
jardinagem. Salário conforme
experiência.
Tel: (450) 442-3751
ou (514) 605-9085
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

ALUGA-SE
Alugam-se 2 locais, com máquinas
para oficina – 25pés X 60pés.
Manuel Miranda
(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
Vende-se triplex com casa e
restaurante. Restaurante com
capacidade de 80 pessoas.
Estacionamento para 12 carros.
Subsolo de 7 pés acabado. $275.000
Contactar Pino: (514) 325-6196
6365, rua Dijon, em Montreal
Norte.

Vende-se em Portugal, triplex antigo,
em Odivelas, a 5 km de Lisboa.
Terreno de 500 m2.
Tel: (514) 324-4044

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
Procura-se espaço em contentor, se
possível para a zona entre Aveiro –
Espinho. Até meio de Junho.
Tel: (514) 374-8532

Vizion

Trabalhos em cerâmica; trabalho
geral em pinturas; gesso; «
gyprock »; canalização;
remodelações completas de
casas de banho.
Avaliação gratuita.
www.vizion.ca
RBQ: 8307-5143-37
Tel: (514) 581-2360
ou (514) 244-5532

Precisa-se cozinheiro ou cozinheira,
a tempo parcial. Salário conforme
experiência.
Tel.: (514) 227-0263, entre
as 18h e 22h.

Vende-se bungalow 7 1/2, perto de tudo. Perto das autoestradas 13, 15 & 117. Em Fabreville, Laval. Construção: 1976.

(450) 625-1265
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Cultura
O Brasil de Sérgio Kokis
Kathy Santos e Daphné Vieira
No dia 15 de Março passado,
na Universidade de Montreal,
realizou-se um Encontro-(de)
bate-papo, entre Luís Aguilar,
professor de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas
naquela universidade e Sérgio Kokis, escritor-pintor,
quebequense, de origem brasileira. O debate ficou marcado (quanto a nós de forma inabitual
e interessante) pela confrontação de ideias, por parte dos dois
interlocutores que alargaram a conversa à cerca de uma centena
de pessoas presentes na sessão-aula de Introduction à la culture
brésilienne.
Sérgio Kokis começou por contrariar algumas ideias que se

tecem, geralmente, a (des)propósito sobre o Brasil. A alma
brasileira, o samba, o carnaval, o futebol, as praias são ilusões
(“foutaises” e “clichés”) muito difundidas e que mais não servem
do que mascarar as verdadeiras misérias de um país incivilizado
eivado de racismo, miséria, criminalidade, destruição ambiental,
etc.
Mostrando-se fascinado por Portugal, a grandiosidade da sua
civilização milenar, a riqueza imensa da sua literatura, Sérgio
Kokis empurrou o professor da Universidade de Montreal para,
também ele, referir as amarguras que sente pelo seu país
nostálgico e prisioneiro do passado, a sonhar com caravelas e à
espera de D. Sebastião, recusando-se a situar-se no presente e a
virar-se para o futuro. E o Brasil virado para o não menos mítico
futuro que nunca mais chega?- retorque o escritor, citando Gilberto
Freyre. Com ideias radicalmente diferentes sobre as duas nações,
as discussões foram cruzadamente bem animadas, fazendo cada
um deles o contraditório do outro. Mas, no fim, os dois entenderamse sobre o essencial: dois países com grandes potenciais que
partilharam uma história comum. Os dois construíram um
saboroso momento de discussão participada, irreverente e aberta.
Quem é Sérgio Kokis
Sérgio Kokis nasceu em 1944, no Rio de Janeiro. Oriundo de um
meio pobre, foi preso e levado para uma casa de correcção, onde
recebeu uma educação que de outra forma não lhe teria sido
permitida. Mais tarde, ainda no Rio de Janeiro, frequentou a
Escola de Belas-Artes e, depois, estudou Filosofia. A partir de 1963,
aderiu ao movimento comunista combatendo a ditadura que, a
pouco e pouco, se ia implantando na sua terra. Denunciado pelos
próprios líderes e companheiros do seu partido, conseguiu fugir e
acabou por exilar-se em França. Na Universidade de Strasbourg,
Sérgio Kokis terminou, em 1969, uma licenciatura em Psicologia.
No Brasil a ditadura estava para durar. Exilou-se no Canadá, onde
trabalhou durante muito tempo no domínio da Psicologia.
Em 1994 foi publicado o seu primeiro livro: Le pavillon des
miroirs, que recebeu vários prémios.
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A partir de 1997, Sérgio Kokis decide dedicar-se inteiramente
à pintura e à escrita. Desde o seu primeiro sucesso, tem publicado
pelo menos um livro por ano e tem um sótão repleto de quadros
que - diz - teve necessidade de pintar. Dois deles estavam, como
se vê nas gravuras, expostos nas paredes da sala onde decorreu
a sessão: um retrato de Fernando Pessoa e outro com uma
prostituta lisboeta que ele quis homenagear.
Bastante admirado no meio quebequense, Sérgio Kokis é
praticamente desconhecido da comunidade portuguesa montrealense, mau-grado o prémio de Personalidade da Lusofonia que
lhe foi atribuído pelo jornal comunitário LusoPresse.

Errances...
Em Errances, Sérgio Kokis, dá a conhecer
a sua odisseia, sobretudo, os momentos
iniciais do seu exílio, onde o protagonista,
Boris, se confunde com a história do escritor.
- É o meu melhor livro, diz Sérgio Kokis,
apesar de não ter recebido prémio algum
com ele. O melhor da minha vida foi o exílio
e, porque difícil me é voltar ao Brasil, mandei
para lá um dos meus personagens, no meu
lugar, para ver quanto mudaram as pessoas
enquanto a triste situação do país não mudou muito – explica Sergio
Kokis.
O Seu Brasil
Muito controverso se apresentou o Mon Brésil, de Kokis: um
Brasil mítico que tem a ver com o tempo da ditadura em que o
escritor lá viveu e que para lá nunca mais quis voltar. E, ainda hoje,
coloca muitas reticências e apreensões a um regresso (também
este mítico) ao país, mesmo que de natureza turística. Considera
não ser ele um especialista de assuntos que versam o Brasil, mas
sim, um especialista crítico do ‘seu’ Brasil. Um Brasil que não tem
nada a ver com os estereótipos atrás referidos, mas sim com uma
nação de contrastes gritantes, pobre, racista e de prostituição. A
pobreza e a miséria que ele viu e viveu em primeira mão. O
racismo foi um dos temas mais contundentes e mais longamente
abordados por Sérgio Kokis. Considerando um fenómeno
intrinsecamente entranhado na sociedade brasileira, crê o autor
que quanto mais se falar desse problema maiores possibilidades
haverá de combatê-lo. E não fazer como faz a grande maioria dos
brasileiros que conhece que, hipocritamente, dizem despudoradamente que o racismo não existe na sociedade brasileira. O
que ele está é bem disfarçado, considera Sergio Kokis, exemplificando com uma frase que um escritor brasileiro que conhece

diz, com toda a naturalidade: - Não há racismo aqui, no Brasil,
porque os pretos conhecem bem o seu lugar. Sérgio Kokis,
considera ter tido sorte, apesar de tudo, em ter a pele branca e de,
por via disso, ter tido o acesso a uma educação numa casa de
correcção, sítio que albergava cerca de 400 jovens, mas só um era
preto. Lembro-me agora dele: chamavam-no Amendoim. Estava
ali para representar todos os outros pretos, pois assim ninguém
podia acusar a instituição de racismo. Por trás das raparigas
bonitas e de boa bunda, emerge uma realidade que essa ninguém
mostra no Carnaval: a de um país onde existem muitas raparigas
que se prostituem desde a idade dos 7 anos. – denuncia Sérgio
Kokis.
A Herança Africana
Grande conhecedor da História dos povos que foram conquistados no território do Brasil e dos que foram para lá como escravos,
mostra-se bastante sensível ao contributo que os africanos deram
na construção do Brasil e à dinâmica que imprimiram, contributo
que explica a dinâmica que o Brasil tem hoje e a diferença e
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diversidade humanas. Muito diferente do que aconteceu com os
índios que foram completamente liquidados pelos conquistadores
europeus, foi a sorte que tiveram os escravos africanos. Sérgio
Kokis considera que os índios do Brasil não eram suficientemente
“avançados” espiritualmente e civilizacionalmente de forma a que
pudessem superar o desespero. Ao serem incapazes de vencer
esse desespero, os índios deixavam-se morrer. Pelo contrário, os
Africanos tinham uma religião já muito evoluída espiritualmente
que lhes permitia ter uma esperança que alimentava a sua
sobrevivência. - Os negros quando partidos de África não chegavam
ao Brasil de mãos a abanar. Traziam uma civilização e uma cultura
que enriqueceram bastante o Brasil, conferindo-lhe toda a festividade
e alegria de viver. E com eles trouxeram a comida tradicional, a
religião, a música. Tudo isto está ainda hoje bem presente na cultura
brasileira. Houve um tempo em que os pretos eram 70% da
população. Infelizmente, hoje em dia, eles já só são 7%. Kokis deplora
o facto de quase não haver pretos nas universidades, na política, em
lugares de destaque. Pelos vistos eles não sabem qual é o seu lugar na
sociedade brasileiro que tanto lhes deve e que tão mal os trata– diz
Sérgio Kokis que gostaria de ver nascer um movimento de
libertação dos pretos no Brasil para que os brasileiros deixassem
de fechar os olhos a uma realidade desse povo do qual ele se sente
muito próximo.
A Língua Francesa
Todos os livros de Sérgio Kokis foram redigidos em Língua
Francesa, a sua língua de uso, apesar de ser o Português a sua
língua materna, que, de resto, domina com mestria. - Tive de fazer
uma escolha que não foi fácil –diz. Foi o Francês a língua que ele
adoptou por mais a ter praticado, pois uma grande parte dos seus
estudos foram feitos em países francófonos. Kokis lembra a
propósito que Joseph Conrad escolheu escrever numa língua
outra que a materna.
O Amor por Portugal
É muito diferente o Portugal de Sérgio Kokis de o “seu Brasil”.
Portugal, descobriu-o há cerca de cinco anos e, desde então, tem
lá ido todos os anos, pois apaixonou-se pelo país, pela sua história,
pela cultura, comida e povo e pela sua possante literatura,
destacando, sobretudo, Miguel Torga e Vergílio Ferreira.
Questionado pela estudante Carla Jordão sobre o que é que afinal
o Brasil lhe facultou, responde que do Brasil, o seu país natal,
construiu um imaginário tropical; para atenuar a raiva que sente.
Mas diz-se grato pela situação que o Brasil lhe proporcionou,
nomeadamente possibilitar-lhe o desenvolvimento do gosto da
descoberta e da ânsia de conhecer novas línguas. E explica: - Pouca

literatura séria era publicada em Português no tempo em que estive
no Brasil.
Um intelectual deve chocar
Para Sérgio, a função de um artista, de um intelectual, deve ser
a de chocar e fazer perguntas que ninguém ousa fazer e a que
ninguém quer responder. E foi isso mesmo que Sergio Kokis
conseguiu com as suas perspectivas pouco convencionais durante
todo o evento. A que chocou mais uma rapariga de origem francoperuana presente no encontro, foi o seu ponto de vista sobre Cuba:
- Fidel Castro é o único na América latina a tentar diminuir a
miséria e a chatear o imperialismo americano. Castro faz tudo o que
pode para proteger o povo cubano e garantir uma educação, um
sistema de saúde e uma segurança que os outros países da América
Latina não têm. A liberdade é um mito, eu daria a minha liberdade
para que as crianças no Brasil tivessem a possibilidade de terem uma
educação decente e um copo de leite e não o que acontece impunemente perante a indiferença desses mesmos intelectuais e
responsáveis políticos: são mortos na rua, sem dó nem piedade por
gente paga. É esta a liberdade que os
intelectuais reclamam?
Ainda que por vezes chocados
com a forma e o conteúdo deste
encontro-debate os participantes
mostravam-se satisfeitos por muito terem aprendido e por terem
tido a possibilidade de debater
temas que ficam, geralmente, na
obscuridade ou são manufacturados na caldeira do politicamente
correcto.
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Viva o futebol
II Liga-Divisão de honra
Equipa
Pts
P. Ferreira
58
E. Amadora
53
Naval
51
Feirense
44
Marco
43
Leixões
42
Maia
40
D. Aves
39
Olhanense
38
Varzim
36
Ovarense
34
D. Chaves
33
Portimonense 32
Gondomar
32
Sp. Espinho
30
Santa Clara *
29
Felgueiras *
29
Alverca
24
* 1 jogo a menos
II Liga
28ª jornada
Santa Clara 1-2
Gondomar 3-1
D. Aves
3-0
Ovarense 1-1
Naval
0-0
E. Amadora 1-0
Olhanense 2-0
Feirense 2-1
P. Ferreira 2-1

D. Chaves
Varzim
Felgueiras
Alverca
Maia
Portimon...
S. Espinho
Leixões
Marco

III Divisão - Serie A
AD Oliveirense
Sandinenses
Torcatense
Monção
Vianense
Maria da Fonte
Esposende
Joane
Mirandela
Cerveira
Merelinense
Valpaços
Bragança
Cabeceirense
Caç. Taipas
Santa Maria
Ponte Barca
Neves

III Divisão - Serie E
Benfica B
Real
Câmara de Lobos
Cacém
Machico
Carregado
Santana
Loures
Estrela Calheta
Vialonga
Tires
1º Dezembro
Elvas
Sintrense
Malveira
Cartaxo
Lourinhanense
Fazendense
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II Divisão B - Zona Centro
Mafra
56
Sp. Covilhã
54
Ac. Viseu
53
Tourizense
47
Fátima
44
Abrantes
44
Torreense
43
Ol. Bairro
42
Benf. C. Branco 41
Sanjoanense
40
Esmoriz
40
Penalva Castelo 38
Oliveirense
37
Ol. Hospital
37
Pampilhosa
36
Sp. Pombal
33
Estarreja
23
Caldas
19
Vilafranquense 15

II B Zona Centro
31ª jornada
Caldas 1-1 Fátima
V.fran 1-3 Torreense
Branco 1-1 Esmoriz
Tourizen 2-0 Abrantes
S.joanen. 1-1 Mafra
Estarreja 1-3 Oliveirense
Ol. Bairro0-1 Ac. Viseu
S.Pombal 0-1 Ol. Hospital
P.Castelo 1-0 Pampilhosa

51
50
47
47
42
41
41
39
39
38
38
38
37
34
29
28
27
10

III Divisão - Serie B
Famalicão
Aliados
Rebordosa *
Leça
Moncorvo
Cinfães
S. Pedro Cova
Tirsense
Vila Real
Canedo
Rio Tinto
Valonguense
Padroense
Ermesinde
Pedrouços
Sta. Marta Penaguião
Mogadourense
Canelas *
* 1 jogo a menos

61
56
54
53
46
45
43
42
39
38
36
35
33
32
29
19
17
7

III Divisão - Serie F
Imortal
Silves
Juv. Évora
Sesimbra
Almancilense
Aljustrelense
Lus. Évora
Lagoa
Messinenses
Beira-Mar do Algarve
Farense
Lusitano VRSA
Montijo
D. Beja
Almada
Seixal
Moura
U. Santiago
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61
61
52
50
48
46
45
41
40
39
38
35
34
29
27
23
12
4

II Divisão B - Zona Norte
Vizela
73
Infesta
66
Vilaverdense * 57
D. Sandinenses 55
Freamunde
54
F.C. Porto B
53
Sp. Braga B
50
Lixa
47
Fiães
43
Fafe
43
Lousada
42
Ribeirão
41
Pedras Rubras 40
Paredes
40
Valdevez
39
Trofense
39
U. Lamas
35
Valenciano
31
Vilanovense
21
Salgueiros
1
* 1 jogo a menos

II Divisão B - Zona Sul
Barreirense
61
Pinhalnovense 58
Operário
53
U. Madeira
51
Portosantense 49
Ol. Moscavide 48
Casa Pia
48
Camacha
45
Louletano
43
Marítimo B *
43
Micaelense
43
Lusitânia *
42
Vendas Novas 42
Oriental
41
Pontassolense * 40
Atlético *
39
Odivelas
37
Ribeira Brava 35
V. Gama Sines 23
Amora
19
* 1 jogo a mais

II B Zona Norte
31ª jornada
P. Rubras
1-0 U. Lamas
D.Sandinenses5-0 Vilano.
Sp. Braga B 2-0 Val.
Lixa
0-1 Vizela
Ribeirão
0-0Fafe
Fiães
1-0Valdevez
Lousada
1-2Porto B
Paredes
1-2 Vilaverd
Salgueiros
1-3 Infesta
Freamunde 0-1 Trofense

II B Zona Sul
31ª jornada
Zona Sul
V.G. de Sines 1-1 Oriental
Pinhalnovense 5-0 Atlético
Camacha
0-1 Pontas...
Micaelense
2-1 Lusitânia
Ol. Moscavide 1-0 Operário
Vendas Novas 0-1 Portosa...
Ribeira Brava 0-1 Madeira
Odivelas
0-1 Barreir...
Louletano
1-2 Amora
Maríti... B
1-2 Casa Pia

III Divisão - Serie C
Nelas
U. Coimbra
Cesarense
Lamas
Milheiroense
Avanca
Anadia
Souropires
São João Ver
Sátão
Gafanha
Valecambrense
Arrifanense
Águeda
Tocha
Santa Comba
Castro Daire
Poiares

56
55
45
42
42
42
41
39
39
38
37
37
34
33
32
28
24
15

III Divisão - Serie D
Portomosense
Marinhense
Caranguejeira
Rio Maior
Sourense
Mirandense*
Riachense
Beneditense
Bidoeirense*
Peniche
Monsanto
Eléctrico
Idanhense
Torres Novas
Sertanense
Vieirense
Águias Moradal
Nazarenos
*1 jogo a menos

62
52
51
49
43
42
41
41
40
38
38
38
34
31
29
24
24
13

III Divisão - Serie Açores
57
57
57
43
43
40
40
39
37
35
34
34
34
32
32
26
26
20

Madalena
Santiago *
Velense
Santo António
Angrense *
Praiense

41
39
37
36
28
25

Boavista Flores
Capelense
Leões Açores
Minhocas
*1 jogo a mais

16
13
12
6

Assustem-no!
JÁ com perto de dois terços dos ingressos vendidos,
Alvalade vai certamente registar uma assistência fantástica
para criar um ambiente próprio dos grandes acontecimentos.
Que se cuide o Newcastle, depois de amanhã o estádio vai
ser um vulcão.
Neste início de semana, os esta importante partida dos
adeptos leoninos mais pessi- quartos-de-final da Taça UEFA,
mistas voltaram a recuperar o durante todo o dia de ontem.
entusiasmo pelo apoio à car- Os responsáveis leoninos hareira da equipa na disputa da viam determinado abrir apeSuperLiga e, também, da Taça nas uma bilheteira para atendimento público, a partir das 9
UEFA.
horas.
Não haja dúvidas, tudo isto
No entanto, a afluência dos
tem muito a ver com os resultados registados durante o fim- adeptos ao longo da ma-nhã,
de-semana, tão favoráveis ao em Alvalade, foi de tal ordem
clube de Alvalade (derrotas do que foi dada ordem para abrir
FC Porto e do Benfica, asso- mais postos de venda. Ao ponto
ciadas à vitória do Sporting de já estarem abertas cinco
sobre o Beira-Mar), os quais bilheteiras por volta da hora do
empolgaram para a jornada almoço, em funcio-namento
europeia de depois de amanhã, constante, no intuito de se dar
com o Newcastle, em Alvalade. vazão aos compradores e evitar
Com efeito, foi surpreenden- filas de espera.
te a corrida aos bilhetes para
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Viva o futebol
Ronda de leão
A SuperLiga continua dominada pela emoção. Mais uma vez,
após uma jornada que poderá ter marcado o adeus definitivo do
FC Porto às contas do título, o Benfica não foi capaz de consolidar
o seu lugar de guia isolado e cedeu terreno. Mas há que referir o
(muito) mérito do Rio Ave na escorregadela benfiquista. Mercê
de um triunfo sofrido, o Sporting voltou a aproximar-se e está agora
a três pontos dos encarnados. De resto, no tocante aos portistas,
está mais do que visto: quando o leão ruge, o Porto é que paga. Pela
segunda vez na presente edição da SuperLiga coube ao FC Porto
liquidar a factura das ressacas do Boavista. Os axadrezados, depois
dos 6-1 de Alvalade ganharam 1-0 no Dragão; agora, após os 0-4
com os leões, venceram por 1-0.
As três vagas de acesso à Liga dos Campeões continuam em
aberto e convém lembrar o Braga, os minhotos colaram-se ao
Sporting e deixaram portistas e boavisteiros em maus lençóis para
o ataque à “Champions”. E como é importante para qualquer
equipa uma presença na principal prova da UEFA.
Em grande esteve também o Guimarães. A vitória em Leiria
recolocou os vimaranenses na luta pelos chamados lugares de
acesso à Europa sem favor, ou seja, os comandados de Manuel
Machado continuam à procura do quinto lugar, que é agora
ocupado pelo FC Porto. Mas este Vitória é um verdadeiro caso de
estudo, porque só entrou nos eixos depois da chicotada psicológica.
Essa, sim, verdadeira, porque Manuel Machado despediu-se, o
presidente não o deixou sair e na condição de demissionário tem
feito um grande campeonato.
Na luta pela fuga aos últimos lugares, o empate conseguido pelo
Gil Vicente em Setúbal foi um balãozinho de oxigénio. Um pouco
mais complicada ficou a vida do Moreirense, que perdeu em
Penafiel e deixou os da casa quase a salvo de preocupações.

Brasil: Casimiro Mior (exNacional) despedido do Atlético
Paranaense

Dirigente do Santos confirma
interesse em Luís Fabiano

Final da taça

O Santos quer Luís Fabiano para atacar o campeonato brasileiro
que começa dentro de semanas depois de terminados os estaduais
que agora se realizam um pouco por todo o Brasil. Foi Francisco
Lopes, o director para o futebol do clube dos arredores de S. Paulo,
quem o garantiu em declarações . «O jogador interessa e o
empresário do jogador está a analisar a situação», referiu. Até
porque é preciso ultrapassar uma questão. «O problema é o salário
alto que o Luís Fabiano recebe aí no F.C. Porto e que entrava um
pouco as negociações. Temos de ver em que é que o jogador, e o
próprio F.C. Porto, pode facilitar, porque o actual salário do jogador
é inviável para o Santos e para qualquer clube brasileiro». Até
porque, garante, também o Corinthians e o S. Paulo estão
interessados

Outono 1999, três pessoas sentaram-se num banco, bebendo e
falando sobre a criação de uma liga. Neste encontro falou-se de
uma nova maneira de jogar o futebol, um jogo mais dinâmico e
rápido. Um jogo com apenas 7 jogadores contra 7.
Esta liga foi totalmente feita a novo com regras, que são
interessantes para os jogadores mas também para os
espectadores. Tudo isso deu uma nova dimensão que nunca vi
antes. O nome desta liga é Totalcampo. Com mais de 60 equipas
e 1000 jogadores podemos dizer que esta liga foi muita organizada
em pouco tempo.

Taça de Lisboa
Começa no próximo domingo a primeira edição da Taça Lisboa,
uma competição que coloca em confronto os três mais clubes da
capital em várias modalidades, tais como andebol, râguebi, hóquei
em patins, atletismo, basquetebol, ginástica, futsal, natação, bilhar,
pólo aquático, ténis de mesa e xadrez. As várias provas vão ser
divididas pelos recintos dos três clubes, Sporting, Benfica e
Belenenses, desde o próximo domingo até ao final do mês.
Moniz Pereira, vice-presidente sportinguista para as
modalidades, foi o mentor do projecto que considerou «muito
importante para a divulgação das diferentes modalidades dos três
clubes». «Espero que os sócios compareçam em força, apoiando
os seus emblemas nos torneios que terão lugar durante estas duas
semanas», acrescentou. Resta acrescentar que os preços são de
cinco euros para os associados dos três clubes, sete euros para os
não sócios e trinta o livre trânsito que permite acesso a todas as
provas.

A decisão dos dirigentes da
formação paranaense, onde
joga Maciel, foi tomada , depois
de no domingo o Atlético ter
saído derrotado (1-0) do clássico local frente ao Coritiba em
jogo da primeira mão da final
do campeonato estadual.
No Brasil acreditava-se mesmo que Casimiro Mior só fosse
despedido caso perdesse a final, mas os dirigentes do clube
decidiram não esperar pela
decisão da segunda-mão depois da péssima exibição no
primeiro jogo.
«O resultado foi inaceitável.
Enfrentámos um rival tradicional, mas que não tem as mesmas virtudes que deveria ter a
nossa equipa, disse o presidente do clube, João Augusto
Fleury.

Foi uma alegria de saber que duas equipas portuguesas
chegaram a final. Mas é dificil escolher uma equipa ou outra,
mesmo nas bancadas todos gritavam para as duas equipas. Todos
gritavam “Só mais um” para as duas equipas, porque golos são o
que dá energia para todos. O resultado foi muito bem apreciado
com oito golos, o resultado 6-2 para o Clube Desportivo de Laval
em frente de Clube Portugal. Os marcadores do Clube Desportivo
de Laval são Villaba Wilfrido, Justin Coelho, Juan Carlos Sandoval,
Mario Bras, Ro-bert Linhares e os marcadores do clube Portugal
são Omar Kercha, Hovig Boyadjian.
O treinadores do Clube Desportivo de Laval, José Perreira e
António Da Costa ficaram muito felizes do resultado vão organizar
uma grandiosa festa para comemorar esta nova taça.
A Voz de Portugal felicita as duas equipas e parabéns a equipa
do Clube Desportivo de Laval

25/11/2004
02/12/2004
09/12/2004
16/12/2004
22/12/2004
30/12/2004
06/01/2005
13/01/2005

-

Desportivo Clube Laval 9-2 Delrock
Calcio d’oro 4-0 Desportivo Clube Laval
Desportivo Clube Laval 4-4 Bar ciocciaro
Ac vanazi 2-3 Desportivo Clube Laval
Desportivo Clube Laval 7-4 Portugal
Desportivo Clube Laval 0-2 Udinese
Desportivo Clube Laval 5-1 Fc alliance
Chomedey 4-7 Desportivo Clube Laval

23/01/2005
30/01/2005
17/02/2005
23/02/2005
03/03/2005
10/03/2005
18/03/2005
27/03/2005
03/04/2005
06/04/2005
10/04/2005

-

Desportivo Clube Laval 6-3 Bellavista
Bad boys 2-7 Desportivo Clube Laval
Desportivo Clube Laval 3-4 Solid gold
Desportivo Clube Laval 2-5 la squadra
Napoli 0-1 Desportivo Clube Laval
Euro carwash 0-10 Desportivo Clube Laval
Los luchadores 1-4 Desportivo Clube Laval
Desportivo Clube Laval 7-1 Portugal
Desportivo Clube Laval 6-3 Solid gold
Desportivo Clube Laval 3-1 Los luchadores
Desportivo Clube Laval 6-2 Portugal

Resultados da equipa de Portugal
26/11/2004
03/12/2004
09/12/2004
16/12/2004
22/12/2004
28/12/2004
09/01/2005
14/01/2005
21/01/2005
24/01/2005
09/02/2005
16/02/2005
02/03/2005
10/03/2005
18/03/2005
27/03/2005
03/04/2005
06/04/2005
10/04/2005

O treinador sai sob críticas de
não ter dado um padrão táctico
à equipa dois meses depois de
ter sido apresentado sob indicação de Luiz Felipe Scolari.
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Entretanto duas equipas bem portuguesas entraram neste
campeonato. Clube Desportivo de Laval e Portugal na divisão C1.
Cada uma das equipas fizeram milagres e foi um caminho vitorioso
até ao fim.

Resultados da equipa do DCL

Atlético Paranaense, campeão brasileiro em título, decidiu demitir o treinador Casimiro Mior que durante cerca
de uma época e meia orientou
o Nacional da Madeira, conseguindo mesmo o feito de levar
os insulares pela primeira vez às
competições europeias.
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Só mais um...

4/12/2005, 7:17 PM

- Portugal 6-1 Ac vanazi
- Portugal 1-7 Udinese
- Los luchadores 3-4 Portugal
- Portugal 6-1 Fc alliance
- Desportivo Clube Laval 7-4 Portugal
- Portugal 2-1 Bad boys
- Bellavista 1-0 Portugal
- Solid gold 2-4 Portugal
- Portugal 0-2 Napoli
- La squadra 0-3 Portugal
- Portugal 3-2 Calcio d’oro
- Portugal 1-2 Euro carwash
- Delrock 2-6 Portugal
- Bar ciocciaro 3-4 Portugal
- Portugal 5-1 Chomedey
- Desportivo Clube Laval 7-1 Portugal
- Portugal 4-2 Chomedey
- Portugal 1-0 Calcio d’oro
- Desportivo Clube Laval 6-2 Portugal

