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44 anos ao serviço da comunidade

GRELHADOS SOBRE CARVÃO

MAÎTRE CARROSSIER

8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop. Elvis Soares

(514) 389-0606

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

Só Juntos Seremos
Padre José Maria Cardoso
Artigo do Livro do Santo Cristo
Se há frase a que tenho particular aversão é ao “SEMPRE FOI
ASSIM”.
Quem nela se refugia já elegeu o
passado como ditador do presente
e já trancou as portas do futuro. O
ser humano é um peregrino do
tempo e um fazedor de história. E
a história não se escreve com a tinta
do já feito, mas com os passos que
arrancam ao tempo horizontes
novos. A comunidade portuguesa
em Montreal é uma comunidade
generosa. Disso, tem dado provas
nas iniciativas que vão surgindo e
no tempo dado a causas nobres.
Mas todos vamos sentindo que
se estivéssemos mais unidos a
nossa força seria outra. É verdade
que somos herdeiros de espaços e
tradições que nasceram para responder a desafios de um tempo e
fizeram história por terem visto
longe. Mas o tempo, hoje, é o nosso
e os desafios de hoje não serão os
mesmos dos de ontem. A comunidade portuguesa tem capacidade, e o dever de se afirmar mais
e melhor! Mas para isso não pode
trazer na boca o “SEMPRE FOI
ASSIM” e içar a bandeira do conformismo perante mortes que se
advinha sem se perguntar, sequer,
se há uma possibilidade de cura.
Cont. na pág. 2
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Festas do Espírito Santo Só faltam dois jogos
em Hochelaga Quem vai ser o campeão?
Haverá dois horários para os jogos da 33ª e penúltima jornada da Superliga,
todos no sábado. Benfica-Sporting, Rio Ave-F.C. Porto e Sp. Braga-Beira Mar
jogam-se às 14h45, as outras partidas ficam marcadas para as 11h.
Os regulamentos obrigam a que
nas duas últimas jornadas os jogos de
equipas que lutem pelo mesmo objectivo têm de se jogar à mesma hora. A
Liga separou assim os jogos em que
está em causa a luta pelo título dos
restantes. Havia a dúvida sobre se a
presença do Rio Ave nesse lote não
teria de arrastar as outras partidas de
equipas que lutam pela Taça UEFA.
No caso da luta pelas competições
europeias a situação complica-se pela dúvida sobre se o sexto lugar ainda
garante bilhete, dependente da final da Taça de Portugal. O Rio Ave está a
seis pontos do quinto lugar, ocupado pelo V. Guimarães, e a cinco do sexto.
Mas perante os resultados possíveis cruzados a Liga afastou essa hipótese.
Em causa nesta ronda está ainda a luta pela manutenção e outro objectivo,
o do U. Leiria, que precisa de ser 12º para ir à Taça Intertoto. Em rigor, apenas
o jogo Nacional-Penafiel não decide nada, mas fará parte dos seis jogos
marcados para as 11h.
As três partidas das 14h45 terão transmissão televisiva. A SportTv
transmite o Benfica-Sporting e ainda o Sp. Braga-Beira Mar, para os
utilizadores que têm Bell Express vu, enquanto a RTPI dá o Rio Ave-F.C.
Porto.
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Manchete
MAGGIE-THON 2005
“MARCHE-O-THON”
Domingo 15 de Maio 2005 ao meio-dia
Parque Mont-Royal no “Lac aux Castor”

A FUNDAÇÃO MAGGIE DE FONTES tem a honra de
organizar o MAGGIE-THON 2005 para ajudar na procura de
uma cura possível para tumores de cérebro. Todos os
rendimentos desta caminhada serão enviados ao
“MONTREAL NEUROLOGICAL INSTITUTE AND HOSPITAL” centro de investigação sobre os tumores cérebro.
Qualquer um ou todos são bem-vindos a participar e ajudar
a levantar fundos para uma causa muito digna!
Esta fundação foi nomeada Maggie De Fontes que faleceu
em Outubro de 2004 após uma batalha de 3 anos com tumores
no cérebro com a idade 30 anos.
Para as pessoas interessadas em participar na edição 2005
MAGGIE-THON, ou para mais informações sobre este
evento, por favor contacte Frank Trozzo no (514) 605-6369 ou
por correio electrónico: info@maggiesfoundation.com.
Podem também visitar o site web no:
www.maggiesfoundation.com

CENTRE DENTAIRE
DR. CATHERINE LUU
DENTISTERIE GÉNÉRALE, ESTHÉTIQUE ET PROTHÈSES
NOUSACCEPTONS LE BIEN-ÉTRE SOCIAL, LACARTE
D'ASSURANCE MALADIE, L'ASSURANCE DENTAIRE
JOUR•SOIR•SAMEDI•URGENCES

4510, Cartier
Mt-Royal
Autobus 97 Est

Papineau
Autobus45

angle Mont-Royal

527-8701

Direcção-Geral de Saúde
desdramatiza
A DECO alertou para a presença da bactéria que provoca
a doença dos legionários em
seis hospitais nacionais, mas o
director-geral de saúde já desdramatizou a situação, afirmando que «não há uma relação imediata» entre o registo
da bactéria e a ocorrência da
infecção
A legionela , que provoca a
doença dos legionários, uma
infecção que pode ser mortal,
foi detectada nos hospitais da
Cova da Beira (Covilhã), da
Lapa (Porto), Distrital de Faro,
Egas Moniz, e nas unidades de
Capuchos e São José, que constituem, em conjunto com o hospital do Desterro, o Centro

Hospitalar de Lisboa.
O alerta foi feito na segundafeira pela Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor (DECO), que detectou a
presença da bactéria legionnela no circuito de água quente
dos seis hospitais, segundo um
estudo a publicar na revista
Proteste de Junho.
Em declarações à Agência
Lusa, o sub-director geral da
Saúde, Francisco George, realçou que a colonização de uma
fonte de água pela bactéria e a
infecção provocada no homem
«são duas dimensões muito
distintas» e que «não há uma
relação imediata» entre o registo da bactéria e a ocorrência da

Só Juntos Seremos
Cont. da pág. 1
Saúdo, por isso todas as pessoas que estão empenhadas a
escrever novas páginas na
nossa história associativa e cultural; saúdo a ideia de uma
grande festa religiosa como
encerramento de todas as festas comunitárias e que reúna
tudo o que anda disperso; saúdo
os coordenadores da UTL por
estarem a abrir espaços novos
de aprendizagem e de convívio
no centro comunitário de Santa
Cruz; saúdo todos os grupos e
associações que se juntaram
para celebrar o 10 de Junho
porque mostram que podemos
ser grupo sem perdermos a
nossa individualidade. E já
agora, que tal a ideia de criar

um grupo formado por representantes de todas as associações que fosse capaz de,
oficialmente, representar todos
os portugueses de Montreal?
Saúdo os que olham para o
que sempre assim foi e se
perguntam como pode ser
hoje sem deixar de ser.
É verdade que todos somos
romeiros no caminho do tempo.
Corremos é o risco de querermos ser romeiros sem rancho. E quando isto acontece, o
caminho torna-se bem mais
difícil e o desânimo mais facilmente nos vence.

JUNTOS seremos mais visíveis
JUNTOS teremos mais força
JUNTOS SEREMOS ALGUÉM

infecção, uma vez que para que
esta ocorra é necessário que se
produzam aerossóis (gotículas
de água) com a bactéria e que
estes sejam inalados por «pessoas susceptíveis».
O sub-director geral da Saúde explicou também que os
centros regionais de saúde
pública e as comissões de controlo de infecção de cada hospital monitorizam periodicamente a presença da bactéria, em
hospitais e outros locais públicos, e que até agora nunca
ocorreu um caso de doença dos
legionários nos hospitais nacionais.
Contactado pela Lusa, o presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de
Lisboa (CHL), Manuel Guimarães da Rocha, adiantou que a
visita da DECO às unidades foi
realizada a pedido da associação, e depois de autorizada pela
administração hospitalar, e que
após a detecção da bactéria
efectuou-se imediatamente
uma desinfecção dos locais
críticos.
A temperatura ideal para a
proliferação da legionela situase entre os 20 e os 450 graus
centígrados (sendo difícil que
sobreviva a temperaturas superiores a 700 graus centígrados). As instalações com água
quente, como os reservatórios
e as canalizações, são o seu local
predilecto, mas toda a rede de
água pode ser contaminada.
Os pontos críticos para a
presença da bactéria nos hospitais são a rede de água fria e
quente (depósitos, chuveiros,
torneiras), as torres de arrefecimento e condensadores, o
equipamento de climatização,
os humidificadores, os equipamentos invasivos, como os
aparelhos de aerossol.
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Aqui Canadá
Problemas no governo

Altos e baixos
O governo do Chrétien alterou as regras das concessões dos
contratos e erigiu o programa “Commandites” para às agências
de comunicação que organizavam as campanhas eleitorais do
Partido Liberal à partir de 1993.

Governo minoritário de Paul Martin poderia bem encontrar o
seu Waterloo. Os Concelhos deverão, no fim de dia, pronunciarse sobre uma moção depositada segunda-feira pelo Partido
conservador que altera um relatório da Comissão ao fim de impor
a demissão do governo na sequência da sua incompetência a
rectificar os problemas de governamentais. De acordo com os
partidos de oposição, trata-se de uma moção de censura e o
governo não terá outra escolhas que de demitir-se.

Um dos principais beneficiários foi uma agência quebequense
BCP. Eles receberam 65,7 milhões de dólares em contratos
publicitários entre 1994 e 2003 graças “ingerência à política”.
Charles Guité, o funcionário responsável deste programa
“commandites” de 1996 até 1999.
Charles Guité testemunho em frente da comissão Gomery a
semana passada sobre este assunto. Os gigantes da publicidade
no Canadá, como a agência BCP e a firma Vickers & Benson, de
Toronto foram nomeados que tinham recebidos mais neste
assunto. Se puder parecer arrogante ao seu primeiro comparecimento na frente da comissão Gomery, em Novembro passado,
Sr. Guité tentou esta vez projectar a imagem de um homem
sincero. “Há documentação que mostra que o escritório do
primeiro ministro estava implicado,” e que o ministro (das Obras
públicas) estava também implicado... e ninguém se recorda!!!
Depois da saída do Chrétien, e a chegada do Paul Martin, ele não
resolveu este problema em um dia, um mês, um ano, o que está
a fazer muito mal ao Partido Liberal. A Voz de Portugal vai
continuar desde já a fazer um relatório do que se passa com este
grave problema que ainda não vai chegar ao fim brevemente.
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Revista de Imprensa
MENINGITE

CÂMARA GONDOMAR

Morreu criança de
três anos que estava em coma

Valentim Loureiro avança
para candidatura sem PSD

A criança de três anos estava
internada com meningite no Hospital de S. João do Porto em
estado muito grave, com respiração assistida e «em coma
profundo».
Intensivos de Pediatria do Hospital
de S. João do Porto, explicou que a
criança morreu hoje ao princípio da
tarde com meningite meningocócica. Depois de confirmada a
morte cerebral foram desactivadas
as medidas terapêuticas, nomeadamente a ventilação mecânica. A
criança frequentava um infantário
na localidade de Bouça do Pombal,
em Amarante, que continua a funcionar normalmente, depois da
delegada de saúde local ter concluído que não se justificava o seu
encerramento.

Ex-secretário de Estado
desmente Correia de Campos

Valentim Loureiro não será o candidato
do PSD à Câmara Municipal de
Gondomar. A informação é avançada
pelo Diário de Notícias que fala de uma
«decisão irreversível». Em entrevista à
RTP, o arguido do processo «Apito
Dourado» mostra-se disposto a avançar
como independente.

ABORTO

Sócrates garante referendo, diz CDS-PP
O PP rejeita totalmente a ideia de ser o
parlamento a mudar a lei do aborto, mas
depois de uma reunião com o primeiroministro o líder Ribeiro e Castro ficou mais
descansado, porque José Sócrates garantiu
que a questão vai a referendo.

Uma escola de valores
Brazão de Castro, que presidiu ontem, no Porto Moniz, à
cerimónia de encerramento de um encontro promovido pelo CNE,
enalteceu o papel daquela associação na formação dos jovens e na
educação para os valores que considerou fundamentais para a
sociedade. O secretário regional dos Recursos Humanos disse
ontem, no Centro de Ciência Viva (Porto Moniz), no
encerramento do painel: “É necessário falar de viva voz”,
promovido pelo Corpo Nacional de Escutas — Junta Regional da
Madeira, que o escutismo é uma verdadeira escola de valores,
desempenhando um papel importante na formação dos jovens. Tal
como afirmou, «o escutismo é uma escola de valores, com um
grande valor na educação, na formação dos jovens. Mas, é
também um movimento muito exigente». Uma exigência que, tal
como afirmou, deve começar em cada um, individualmente. Nesse
sentido, Brazão de Castro manifestou ainda a sua firme vontade
de que o encontro, que ontem chegou ao fim, tenha servido para
«aprofundar estes saberes, sobre o método dos escuteiros para a
juventude e que também tenha contribuído para reforçar o
dinamismo da organização» no encontrar de «novos caminhos
para trazer os jovens ao vosso movimento e para que o escutismo
lhes possa transmitir esses valores, que são valores fundamentais
na formação dos nossos jovens e, consequentemente, na formação
da nossa sociedade». Durante a sua intervenção, Brazão de Castro
dirigiu-se ainda aos dirigentes escutistas, «para agradecer aquilo
que, de uma forma voluntária, têm feito em prol da nossa juventude». Aproveitou ainda
para lançar um repto aos dirigentes escutistas, «para que
sejam exigentes com a nossa
juventude, eu acho que isto é o
melhor que se pode pedir para
os nossos jovens, que sejam
exigentes na componente de
formação, que os ajudem na
sua educação. Penso que a
componente escutista é qualquer coisa que enriquece muito
a formação global do indivíduo». Também por isso, Brazão de Castro reiterou a disponibilidade e o compromisso do
Governo Regional em «continuar a apoiar, de uma forma
muito marcada, este movimento que é fundamental para
a nossa juventude».

O antigo secretário de Estado da Saúde
garante que as opções feitas pelo anterior
Governo quanto à construção de novos
hospitais estavam fundamentadas em
diversos estudos, desmentindo assim a
versão do ministro Correia de Campos.

Governo define
prioridades de construção
Até final do ano, o Governo vai definir as
prioridades para a construção dos novos hospitais. As novas unidades vão arrancar ao abrigo
de uma parceria entre o Estado e privados.
Definitivamente de fora fica apenas a unidade
hospitalar da Guarda, que sofrerá obras de
remodelação.

25 praias dos Açores galardoadas
com “Bandeira Azul” da UE

Os Açores vão ter este ano 25 praias com o galardão da
qualidade balnear “ Bandeira Azul”, mais seis do que em 2003.
Embora as praias de Sargentos, na Praia da Vitória, e S. Lourenço
na Vila do Porto tenham perdido o símbolo da qualidade, oito novas
praias foram galardoadas: em Angra do Heroísmo (Negrito e
Praínha), Praia da Vitória (Prainha), Horta (Varadouro),
Povoação (Ribeira Quente) e em Vila Franca do Campo a (Prainha
de Água d`Alto).
No concelho de Angra do Heroísmo, para além da praia do
Negrito e Prainha, acima referidas, as outras praias que vão
constar de bandeira azul são: Salga, Silveira, Cinco Ribeiras.
No concelho de Praia da Vitória, “Bandeira Azul” para as praias do
Porto Martins; Grande; Escaleiras; Quatro Ribeiras e Biscoitos.
Por sua vez, no concelho de Horta, na ilha do Faial, além da praia
do Varadouro, a praia do Almoxarife vai ter também “Bandeira
Azul”. Em São Miguel, no concelho de Lagoa: Porto da Caloura e
Zona Balnear da Lagoa. Por outro lado, no concelho de Ponta
Delgada, galardão para as praias do Pópulo e Milícias. Ainda em
S. Miguel, no concelho da Ribeira Grande, a praia do Porto
Formoso. No concelho de Vila do Franca do Campo, a praia do
Corpo Santo e água D`Alto.
Em Santa Maria, no conce-lho de Vila do Porto: Formosa na vila
do Porto, Maia e Anjos. As 191 bandeiras conquistadas este ano
em todo território por-tuguês
vão agora ser alvo de uma nova
inspecção pela Asso-ciação
Portuguesa da ban-deira Azul,
para certificar que a partir de 1
de Junho, quando começa a
Assurances Pierre G. Séguin Inc.
época balnear, conti-nuam a
Seguros e serviços financeiros
cumprir os requisitos da qualidade. Entre os critérios da
atribuição da bandeira azul
Tels.:(514) 282-9976
estão a qualidade da água, a
(514) 288-5177
educação e gestão ambiental,
Fax: (514) 848-0133
nomea-damente, não podem
haver cães nas praias e equi75, Napoléon
1963-03
pamentos como os caixotes de
Montréal H2W 1K5
lixo, limpeza de sanitários e
veículos motorizados a circular. Comparando com anos anteriores, este é o ano com mais
bandeiras.
Em 1987 foram atribuídas as
.
primeiras 61 bandeiras a praias
AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA
portuguesas, dez anos depois
este número chegava aos 119.
A tendência foi sempre crescente até 2003, quando 169
praias foram galardoadas, mas
no ano seguinte o número caiu
para 162. A recuperação voltou
507, Place d'Armes, suite 1704
Tel.: (514) 844-0116
este ano, com 191 praias galarMontreal, Québec H2Y 2W8
Fax: (514) 844-9053
doadas.

Silva, Langelier
& Pereira Inc.
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Filomena Gouveia LL.B
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Opinião
O “Zé” de Portugal ainda mexe...

Cada neurónio sua sentença

Fernando Cruz Gomes

Augusto Machado

“Zé”. Chama-se “Zé”, simplesmente “Zé”. Na Europa das várias
velocidades, reside e trabalha
agora num dos cantos das coisas
finas. Onde os narizes dos mortais
só o são verdadeiramente se forem
arrebitados. Assim a modos como
se fossem mais importantes. Vive
e trabalha na Europa dos “As”.
Naquela Europa onde só se conhecem como válidas as pessoas...
que sacrifiquem à Libra mesmo
que tudo à sua volta já navegue
em Euros. Onde quem não for “very... very british” é oriundo de
um país do Terceiro Mundo.
O Zé – o nosso Zé – teve a ousadia de falar no mesmo tom que
os demais. Trabalhando com afinco, conseguiu pequenas
maravilhas. E foi galgando espaços e atingindo os céus da profissão
que escolheu. Profissão onde, naturalmente, face à dor que alguns
têm no respectivo cotovelo... há inimigos a mais. Para dar e
vender. Daqueles que, vermelhuscos e façanhudos, especialmente depois das libações de uma “beer... very british”, arrotam
postas de pescada e se julgam deuses entre os mortais. Inimigos
que não perdoam ao “Zé” jogar o jogo da verdade e da qualidade... melhor que os “pais da Pátria” e de muitas coisas mais...
A fama do “Zé” cresceu. Entrou de rompante em locais onde
nunca os outros tinham entrado. Virou celebridade. Ao mesmo
tempo que os tais donos da terra... se roíam de inveja. E insistiam
nos dichotes em que importavam o nosso “Zé” do tal Terceiro
Mundo.
Como a fama tem a perna longa e anda depressa, especialmente
em tempos de “Santa Electrónica”, o “Zé” começou a ser falado.
A sua fama foi badalada em todo o mundo. E até já o levaram a
Israel, a servir de emblema para a Paz. E como a fama corre
depressa... também chegou às comunidades portuguesas
espalhadas pelo mundo. Entrou também nas comunidades,
também elas oriundas de Portugal. Comunidades boas – boas
mesmo, acreditem – mas onde às vezes prolifera um defeito que
vem dos séculos e que nem os séculos vão banir. Há nas
comunidades portuguesas no estrangeiro – tal como em Lisboa e
na Malveira, em Ponta Delgada e no Funchal – um monte de
omniscientes. Daqueles que sabem de tudo. Daqueles que são
cientistas e políticos, treinadores e jornalistas, médicos e... loucos.
São tudo porque são “omniscientes”.
Para além disso, e contrariamente ao que muitos acreditam, o
desporto predilecto de muita da nossa gente é, ao invés do futebol,
o “tiro ao alvo”, para partir as pernas do que vai à frente.
Quando o Zé, há dias, já depois de ter vencido barreiras mil e
levado ao mais alto pedestal, perdeu uma... oportunidade... aí
apareceram as doutas opiniões. Em tudo o que era lugar e buraco
(talvez naquele até onde as costas mudam de nome...) E vá de
zurzir o bom do Zé com os epítetos mais finos da omnisciência
bacoca e saloia. O Zé... não sabia o que estava a fazer... era assim
a modos que um aprendiz... era, pelo menos, arrogante. O Zé era,
de facto, uma imitação.

A dor e o prazer, o doce e o amargo, o salgado e o insosso, o amor e
o ódio, a alegria e a tristeza são
distinções que fazemos porque
temos neurónios. Todos diferentes
e todos iguais, cada um assume a
sua função. Para que no fim a orquestra actue em sintonia... sem
notas desafinadas.
São células como todas as outras.
Alimentam-se, respiram e têm todas
os mesmos genes e os mesmos
mecanismos bioquímicos. A diferença é que processam informação, não só do que vai no interior
do organismo mas também sobre o ambiente exterior. São eles
que nos mantêm ligados ao mundo e á realidade que se passa à
nossa volta. É graças a esses mecanismos biológicos que temos do
mundo um conceito e uma opinião formada. Ou talvez não...
Os especialistas em bioquímica e neurologia dizem que, “na fase
embrionária, as células nervosas migram para locais específicos,
através de alterações que vão sofrendo e da função que vão
desempenhar”. Cientistas suíços afirmam que cada célula do
cérebro tem a sua personalidade própria. Descobrindo cada uma
dessas personalidades diferentes, pode partir-se para a descoberta
de causas e possíveis tratamentos para algumas doenças mentais
e do sistema nervoso. O neurologista, Castro caldas, afirma que
cada neurónio vai alojar-se num sítio onde se adapta e onde há
receptores que o chamem. Como por exemplo, um neurónio que
tenha como função transmitir a informação visual não terá
qualquer capacidade de transmitir informação olfactiva.

Os omniscientes de uma comunidade como a nossa atiraram-se
ao Zé como gato a bofe. Mimosearam-no – de longe, claro – com
nomes soezes e de uma forma geral usados pela escumalha que
há em todas as comunidades. Em toda a parte. Mesmo em
programas radiofónicos e em coisas que parecem Jornais. O Zé
merece, pelo menos, ser crucificado! Cometeu o crime de “ser
bom” e de levantar bem alto o nome do País onde nasceu.
É evidente que José Mourinho – e é dele que estamos a falar –
está a marimbar-se para as doutas opiniões dos... doutos
omniscientes desta terra onde vamos deixando os ossos. Só que,
de facto, vem ao de cima a frase-conceito que muitas vezes
ouvimos. Diz-se muitas vezes, por cá, que os Portugueses não
precisam de ter inimigos entre os outros componentes deste
chamado “mosaico cultural”. E não precisam porque, de facto, eles
são inimigos uns dos outros...

No bom caminho. O fenómeno físico-químico desenvolvido
pela transmissão dos sinais nervosos envolve sinais eléctricos e
mensageiros químicos. A descoberta do comportamento eléctrico
das células pode ser um avanço para novas terapias para as várias
doenças que afectam as diversas áreas do cérebro.
“É como um microcomputador com problemas em que nós
tentamos descobrir quais são”, diz Henry Markram, investigador
do Instituto do Cérebro e da Mente, em Lausana, Suíça. A
diferença é que o cérebro humano é bastante mais complexo, o
que implica a localização do problema. Em estudos anteriores já
houve quem concluísse que circuitos cerebrais deficientes podem
estar na origem de doenças neurológicas como o autismo.
Compreender melhor o cérebro humano, naturalmente que
facilita o tratamento com medicação que actue sobre as falhas
neuronais das pessoas com esse tipo de doença.
Longe vão os dias em que os deficientes mentais eram usados
como cobaias. Vítimas das lobotomias, (incisão cirúrgica praticada
num lobo dos hemisférios cerebrais) e o tratamento desumano dos
ECT’s, (Electric Convulsive Treatment) que também parece
terem os dias contados. Finalmente, parece que se está a investir
mais na área da saúde mental. Neurologistas e o mundo científico
estão a prestar mais atenção. Cada vez há mais pesquisas e
investigações numa área que, até há bem pouco tempo,
considerada como “uncharted territory”: o cérebro humano. Já
eram horas de os doentes mentais serem tratados com mais
dignidade.

Exposição fotográfica
de Fernando Santos
O tema desta exposição é: Os Pescadores “au Corail Bleu
Voyages”. A inauguração da exposição será no dia 13 de Maio
às 19h00 e nos dias do 14 de Maio até ao 31 será a exposição livre.
Situado no 469, Marie-Anne este a Montreal. Para mais
informações tel.514-284-3793.

Universidade dos tempos livres
SECTOR DA SAÚDE
Cuidar da Saúde Física, Mental e Espiritual é sem dúvida o
objectivo de muitos, mas desenvolver a AUTO-ESTIMA a fim
de estarmos bem connosco e com os outros, nem sempre é uma
tarefa fácil... A equipa da saúde convida todas e todos, amigos
e outros mais a assistirem a uma conferência intitulada:
“BELLE ET BIEN DANS SA PEAU’’
Este programa é acima de tudo importante para todas as
mulheres que sofrem as consequências da doença do
CANCRO, tal como para todas e todos aqueles que estejam em
contacto com essas pessoas. A Directora Regional de Québec
e Ottawa, Sra. D. Anne-Isabelle Pedro estará connosco a fim de
dar a conhecer o organismo que se dedica exclusivamente ao
apoio de todas as mulheres que vivem com a doença do
CANCRO. Dia 24 de Maio 2005, terça-feira , às 17 horas. Salão
Nobre do Centro Comunitário de Santa Cruz.
Esperamos por si...
Para mais informações contactar a secretaria: 844-1011

Festa da Amizade
Sábado 4 de Junho às 18h30
Na igreja St-Enfant Jésus, no 5035 St-Dominique

Ementa
Sopa
Salada
Lombo de porco com batatas e legumes
Sobremesa e café
Os Bilhetes estão à venda na Padaria Lajeunesse, Terra
Nossa Brasil, Padaria Notre-Maison, Jl Couture.
Para mais informações tel. Maria Melo ao 514. 274.1990 ou
Garette Silva ao 514.272.5629

Oferta de emprego
Posto permanente de
secretária(o)/recepcionista

Nenhuma taxa de serviço
Preços competitivos aos dos bancos

Salário:
420$/35 horas por semana

Tarefas principais : planificar, organizar e executar todo
o trabalho de secretariado do organismo, responder ao
telefone, informar sobre diferentes assuntos ligados à
integração dos imigrantes, compilar estatísticas, fazer
traduções do português para o francês e vice versa, gerir
as marcações dos intervenientes sociais.
As candidaturas devem ser recebidas até ao dia 4 de
Junho e para serem aceites devem corresponder às
exigências do posto. Os currículos devem ser enviados
para o C.A.S.C.M., 32, boul. St. Joseph Ouest, Montréal
(Québec) H2T 2P3
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Festa do 40º Aniversário do Clube Portugal de Montreal
abrilhantado por Duarte e DJ. Xmen e com a participação especial de Mauricio de Morais.
Ementa: Entrada de coquille St. Jacques, sopa, bife com
pimenta e finalmente uma saborosa sobremesa. Preço: Sócios 25
velas, não sócio 30 velas e crianças dos 6 aos 12 anos 10 velas.

C.A.S.C.M.

Condições de admissão:
-possuir um D.E.C. em técnicas de secretariado
-ter uma experiência de pelo menos 2 anos no ramo
-ter conhecimento de diferentes logicieis e informática
(Word, Excel…)
-dominar tanto oralmente como na escrita o francês e o
português
-possuir um grande sentido de responsabilidade et de
autonomia no trabalho
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AGENDA COMUNITÁRIA
Clube Portugal de Montreal
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Aberto segunda a sábado
Troca excelente de euros e dólares US

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

Falamos português e italiano
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Droga, liberalização ou não,
um debate necessário
Gustavo Fernandes
É preciso urgentemente debater a
liberalização ou não do consumo de
drogas, não se podendo por mais tempo
ignorar ou subestimar hipocritamente
um problema que afecta os adolescentes
e até já os menos jovens.
Existe uma dialéctica de dois paradigmas completamente opostos. De um
lado aqueles que acreditam que a liberalização do consumo de droga é um
direito à escolha de estilo de vida e do outro, os que defendem que
o homem tem capacidade de organizar um percurso independente
e feliz, apostando na recuperação da sua dignidade.
Ambos parecem ignorar os interesses que está por detrás da
proliferação de estupefacientes, que são semelhantes à conveniência da venda de armas.
Esta dialéctica contribui para aumentar a confusão na sociedade
civil, dividir opiniões sobre este assunto degradante da nossa
actualidade, contribuindo para a proliferação e o excesso de
consumo de drogas, por parte dos jovens.
Não servimos de modelo ou de exemplo, antes somos aqueles
que instalamos as dúvidas nos jovens e até nos menos jovens,
O secretário geral das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, em
1998, no decurso de uma assembléia geral deste organismo,
afirmou que “os jovens precisam de modelos que os ajudem a
encontrar uma via positiva e sem drogas. A erradicação do abuso
de drogas do nosso planeta é uma tarefa gigantesca, mas com as
forças conjugadas das organizações humanas de todos os níveis
e dos esforços de todos conseguiremos avançar nessa direcção.
O objectivo é eliminar ou reduzir significativamente a oferta e a
procura da droga até 2008”.
Por seu turno, o presidente da entidade que tutela a droga e a
toxicodependência em Portugal, João Goulão, em cinco de Maio
deste ano, admitiu que “o novo paradigma se calhar passa pela
legalização e regulamentação da venda e consumo de drogas”,
afirmando-se crente que “é inevitável, mas é algo que terá de ser
feito em conjunto por vários países”.
Para João Goulão, uma “sociedade livre de drogas é uma utopia.
Todas as sociedade têm as suas drogas. A nossa droga tradicional
é o álcool e também o tabaco. Mas se calhar temos de pensar que
o haxixe também já está incorporado na nossa cultura. Esses
miúdos se calhar viram os pais e os avós a usá-la. E isto tem de ser
incorporado no discurso” defendeu.
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Contudo, a Declaração de Viena, assinada em 1998 por todos os
Estados membros das Nações Unidas, incluindo Portugal, refere
que é necessário “chamar a atenção das comunidades, especialmente das famílias e dos seus líderes políticos, religiosos,
educacionais, culturais, desportivos, empresariais e sindicais, bem
como das organizações não governamentais e dos média, para
promover uma sociedade livre de drogas, enfatizando e facilitando
alternativas saudáveis e produtivas ao consumo de drogas ilícitas,
que não deverão ser aceites como forma de vida”.
A reforçar esta temática, em Junho de 2003, o director executivo
do departamento de drogas e crime das Nações Unidas, António
Maria Costa, referiu que “assim como são conhecidos os danos
para a saúde causados pelo álcool e pelo tabaco, são do mesmo
modo conhecidas as conseqüências trazidas pelo abuso de drogas.
Remover o controlo poderia sem dúvida fazer disparar o número
de pessoas que iriram abusar delas, incluindo a cannabis (haxixe).
A contabilidade seria fácil de fazer o inevitável aumento do
consumo de cannabis e o dano resultante para os indivíduos e para
a sociedade pesam mais que o possível benefício que o prazer do
seu uso num contexto recreacional (uso médico à parte)”.
Duas dialécticas e um contraste emergente destes dois
discursos, por um lado, uma oposição a qualquer tentativa de
subestimar a severidade do problema da droga e, por outro, a
defesa de uma cultura permissiva que realça o direito à escolha
dos estilos de vida de cada um, incluindo o uso de drogas e defende
a diferenciação entre os diversos tipos de estupefacientes.
Um é radical e diz não ao consumo e venda livre de drogas, não
se importando que tudo continue na mesma, cavando cada vez
mais um fosso onde a juventude se afunda, não considerando que
o combate à proliferação de narcóticos tem de começar por cima,
isto é por aqueles que na sombra movem os grandes interesses
envolventes ao cultivo e à fabricação de estupefacientes,
arrecadando os fabulosos lucros.
O outro é permissivo, controla o uso e o abuso de consumo de
droga, bem como os interesses envolventes, minimizando ou até
frustrando o tráfico de estupefacientes. Por outro lado responsabiliza cada um e cada qual, devolvendo o direito à escolha
do estilo de vida.
Para João Goulão, os programas de utilização terapêutica de
heroína podem um dia vir a ser uma necessidade em Portugal”,
asseverando que “gostava de criar uma sala de injecção assistida,
a qual começaria em Lisboa, eventualmente na zona do Intendente”.
A zona do Intendente situa-se na freguesia dos Anjos, na
Avenida Almirante Reis, área central de Lisboa.
Com estes dois paradigmas absolutamente opostos, os que
acreditam no controlo e uso da droga é um caminho, defendendo
a legalização a até a criação de salas especializadas para injecção
e aqueles que defendem que só através da luta é possível a
recuperação da dignidade o reforço de consciência da autocensura como primeiro passo para a criação da auto-estima.
Uma certeza, ambos mostram preocupações e apontam
caminhos para projectos de vida digna, contudo um debate
aberto, franco, realista e sem hipocrisias tem de ser feito.
Um debate que envolva tudo e todos, especialmente a
sociedade civil e não só as cabeças pensantes que do interior dos
seus gabinetes ditem as leis a que todos se devem curvar.
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A ironia da natureza humana
Augusto Machado
O homem é capaz de tudo – de
praticar as melhores acções em prol
do seu semelhante ou de causar os
maiores disparates ou as maiores
tragédias. Desde o bem-estar do
generoso à indiferença do egoísta;
desde a caridade do filantropo às
acções maquiavélicas do cínico;
desde o mais rebelde ao mais submisso; desde o mais sensível ao mais
estúpido. São figuras dominantes
que agitam ou fazem mover o mundo. E depois existem aqueles que
nos alegram o coração, que nos
fazem rir ou chorar... sim, porque também se chora de alegria. São
os músicos, os artistas, os palhaços, os actores.
Charles Chaplain dissera uma vez: “Permaneço uma coisa e uma
coisa apenas: um palhaço. E isso coloca-me num palco mais elevado
do que qualquer político”. E então ele o tão famoso “Charlot”, com
o seu humanismo revestido de uma crueldade e de cinismo que
fazem dos seus filmes um dos retratos mais macabros da
humanidade que somos. Retratos que são, em geral, a violência
física, a ganância, a inveja mesquinha e uma perversidade tocando
os limites da monstruosidade. Genial como palhaço e um grande
actor de pantomina na tragédia inglesa.

Vai há 60 anos que acabou a II Guerra Mundial, aquela que mais
gente matou na história da humanidade. Lembrei-me de repetir
este texto que escrevi há já muitos anos para recordar, mais uma
vez, essa tragédia humana.
No ano em que nasceu Chaplain, 1889, nasceu também Adolf
Hitler. A ironia da natureza humana; dois seres humanos da
mesma época. Um viveu para fazer rir o mundo, o outro... um
monstro – um psicopata, a personificação do Terror. Nascido na
Áustria, fundou o Partido Nazi no início dos anos 20, conquistou
o poder em 1933, e em pouco tempo exterminou toda a oposição
e tornou-se senhor absoluto da Alemanha, que rearmou e
militarizou. Hitler, considerando o povo germânico uma “raça
superior”, depressa conseguiu o apoio da população para
implementar os seus objectivos divulgando propaganda, ao utilizar
de forma brilhante, os novos meios de comunicação da época,
nomeadamente a rádio e o cinema.Com a mesma determinação,
arrogância e inflexibilidade, desencadeou a II Guerra Mundial,
em 1939.
Um homem cruel e insensível ao sofrimento humano e ao arrepio
das ideias dominantes no Ocidente, o Mundo teve dificuldades em
acreditar no extermínio organizado de milhões de judeus em
campos de concentração – o mais horroroso dos horrores do
Nazismo e ponto culminante na barbárie do século XX. Ter-se-á
suicidado no seu “banker” em Berlim com o Exército da ex-URSS
às portas da cidade. E por causa dum ditador obcecado o II Guerra
Mundial fez mais de 50 milhões de mortos.
Em 1910, nasceu uma outra personalidade: Madre Teresa de
Calcutá. Símbolo de uma vida dedicada aos pobres e indefesos. De
origem albanesa, aos 18 anos juntou-se às irmãs de Nossa Senhora
do Loretto e foi para Calcutá, Índia, prestando assistência nos
bairros degradados e, em 1950,
fundou a ordem das irmãs
Missionárias da Caridade, hoje
espalhada por todo o mundo.
Ganhou o prémio Nobel da Paz
em 1979. Dificilmente o mundo
esquecerá tal personalidade. E
tomando em conta a indiferença, o egoísmo e o “salve-se
quem puder”, cada vez mais
enraizado nas pessoas, o mundo precisa, urgentemente, de
muitas mais Madre Teresas a
praticar a filantropia – a felicidade de todos sem distinção de
raça, credo ou nacionalidade.
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Recordação
Festas do Espírito Santo em Hochelaga…
Texto de Natércia Rodrigues e fotos de Sylvio Martins
As festas do Espírito Santo
sob a forma de “império” vieram para os Açores com os
primeiros povoadores e onde
quer que haja Açorianos, há
estas grandiosas festas do Divino Espirito Santo poise les
levaram-nas consigo.
O tempo do “Espírito Santo”
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recido aos presentes. Sábado,
terminado o terço e com um
salão cheiinho de gente pode-

mos apreciar a linda voz de
Sarah Pacheco que se deslocou

se encaminhou para a Igreja
Notre Dame de la Victoire em

de Toronto para participar
nesta festa do Espírito Santo.
Ela cativou os presentes com
seus modos simples e simpáticos. Na segunda parte do
serão houve uma surpresa…a
Lurdes, ou Lurdinhas como lhe
chamávamos dantes, também
deu o seu melhor ao cantar

Hochelaga e onde se celebrou
a missa presidida pelo Padre
José Maria Cardoso conjugado
pelo Diácono António Ramos.
Após a coroação, a corôa voltou
em procissão ao salão de Hochelaga onde houve as tradicionais
sopas e carne do Espírito Santo
para todos.

com sua filha.
O dia seguinte, domingo, era
esperado com grande ansiedade. Por volta do meio dia
começaram a chegar os convidados, os devotos e a filarmónica. Todos tomaram lugar
para dar início à procissão que

A tarde seguiu-se, com a Sarah Pacheco e sua mãe. A filarmónica de Nossa Senhora dos
Milagres, dirigida pelo maestro
Leonardo Aguiar, interpretounos alguns números de seu
vasto repertório.

traduz-se em caridade, abundância, alegria e um forte sentimento colectivo e de união.
Em Hochelaga, todas as noites do 1 ao 7 de Maio, recitou-se
o terço em louvor Divino Espírito Santo.
Na sexta feira após o terço,
um saboroso “guisado” foi ofe-
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Recordação
A vida e os seus conflitos
Manuel Rodrigues
Quando tu fazes uma coisa
Tu tens contra ti todos os que fazem a mesma
coisa
Tu tens contra ti todos os que fazem o contrário
Tu tens contra ti todos os que não fazem nada
O traço fundamental da tragédia é a
aceitação de um destino, sabendo que não há
nada que nós possamos fazer para o alterar,
uma vez que esse destino é soberano. Esta ideia tem uma história
bastante longa e rica. Dela derivam peças literárias que encheram
o mundo de momentos magníficos. Todavia, levá-la ao extremo de
aceitar como norma, como regra para o dia-a-dia, tem demonstrado
ser bem mais penoso que o destino de Édipo ou dos pobres Romeu
e Julieta.
Quando um povo é aliciado com a semente do sono e da
aceitação, quando se desculpa o terror com a máscara da
protecção paternal e do «eu sei o que é melhor para ti», isso passa
os limites da decência e só tem um nome: crime. É muito fácil
destruir. E todos nós sabemos bem que, o que levou anos a
levantar, pode ser reduzido a cinzas em escassas horas. Difícil é,
depois, ter o ânimo de arregaçar as mangas e pôr, de novo, de pé
aquilo que foi destruído. E é especialmente difícil quando toda a
vida se ouviu dizer que é mais seguro estar quieto, que é melhor
não fazer nada.
Agora que há aí tanta gente a quem a memória começa a falhar,
é imperioso relembrar os crimes maiores de 48 anos de estupidificação e medo. Um deles foi, por exemplo, o analfabetismo.
Quando o Lutero traduziu a Bíblia para alemão, fê-lo para dar
hipótese a que mais pessoas lessem o livro pelo qual regiam a sua
vida. Fê-lo para que se deixasse de haver, apenas uma minoria a
lê-lo e a interpretá-lo a dizer, depois, aos outros, o que tinham de
fazer. O que o Lutero fez foi dar a mais homens o poder de saber,
o poder de escolher. Por isso, condenar um povo ao analfabetismo
não é para o manter feliz, afastado de ideias tristes e melancólicas.
Pelo contrário, é para lhe retirar o poder de se informar, de se
formar e de agir. «Quem não sabe é como quem não vê», diz-se.
E é verdade. Há, ainda, esse medo de agir, a falta de consciência
política e o elogio da mediocridade entre outros.
O medo de agir vem da noção de que tudo o que fez é inútil.
Ninguém liga, ninguém vê. Assim se mantém um estado de coisas
em que todos esperam o avanço do grosso das tropas, para, depois,
darem o seu próprio passo. Aqui entra a inconsciência política. O
não querer pensar que, se todos esperarmos, ninguém se mexe.
No fundo, é a história da Bela Adormecida. Todos sabemos que,
se o Príncipe não a tivesse achado irresistível e não a tivesse
beijado, ainda hoje ela e todos os seus estariam a dormir. Só que,
aqui, entra um ponto muito importante: é que já todos temos idade
para não acreditar em fadas nem em príncipes. Quanto mais não
seja, sabemos que, por muito belo e irresistível que os estrangeiros
achem o nosso país, não se sabe de nenhuma moda de dar beijos
no solo, mal descem do avião. A não ser o Papa, claro! Quer dizer,
com isto, que não vale a pena continuarmos há espera de milagres,
sejam eles as manhãs, de nevoeiro e os já exaustos Dons Sebastiões,
ou, mais modernamente, a C.E.E.s.. Isto, naturalmente, não
implica aquela tola ideia do «orgulhosamente sós», que é o outro
extremo. O que há a fazer é trabalhar em conjunto e não ficar, de
boca aberta, há espera que os outros nos metam lá dentro aquilo
que temos a dizer. A falta de consciência política é, também, isto.
É pensar que eu não faço diferença. Mas faço. Porque tudo está
ligado. Os budistas têm um bom exemplo: a água do extremo de
um lago não é a mesma da do outro extremo. E até estão bem
distantes. No entanto, se experimentarmos atirar uma pedra para
o lado que nos está mais próximo, o impacto da queda da mesma
formará, na água, pequenos círculos que irão avançando e que
acabarão por tocar no outro lado do lago. Ou seja: aquele pequeno
gesto que eu fiz, teve grandes repercussões, chegou até ao outro
lado. Saber que somos capazes é o primeiro passo para ser capaz.
Ora é precisamente isso que ainda nos falta. O 25 de Abril foi uma
porta. Como tudo, teve coisas boas e teve coisas más. Mas penso
que as boas foram, sem dúvida, mais do que más. Penso, também,
que é fácil, agora, 31 anos mais tarde, criticar os excessos da época.
Permitam-me uma referência ao Sérgio Godinho: « só se pode
querer tudo quando não se teve nada, só quer a vida cheia quem
teve a vida parada». Temos, pois, de entender que aquilo que hoje
podemos racionalizar foi, na época uma questão de fome, emoção
e justiça imediata, urgente. Por isso, também, devíamos ter a
honestidade de não comentar com maldade a reforma agrária ou
ocupações de casas, e a rapidez da descolonização.
Quanto a esta última, não há dúvida: antes assim do que a
guerra, a opressão, a raiva. Antes assim, acima de tudo. Há tempos um estrangeiro perguntou-me: «que é feito das cinco partidas
do mundo»? Respondi que estão lá, mas com governos diferentes.
Como teria de ser. É o que acho. Acima de tudo, é melhor olhar
para os outros de frente, nos olhos, sem baixar a cabeça nem olhar
de alto. É sempre melhor a cumplicidade do riso. E mesmo que
ainda não seja, por parte de alguns, completamente assim, é-o já
por parte de muitos e é bom saber que estamos a construir um
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futuro juntos. Quanto a esse futuro, o que temos a fazer é motivar
as pessoas (independentemente das idades): dizer-lhes, para
começar, que é possível. O peso do passado só será demasiado se
nos reduzirmos há memória. Temos de nos livrar de fantasmas e
saber que ainda é tempo. Mas não esperar. Quem espera nem
sempre alcança. Pelo contrário: a maior parte das vezes,
desespera. Legaram-nos uma grande falta de auto-confiança, de
desconfiança em geral. Mas nós somos tão capazes como os outros.
Temos é de agir, de não nos contentarmos com a mediocridade,
com o « para quem é bacalhau basta», dito, ainda por cima,
economicamente desactualizado. Esse legado de que falei foi o
grande crime de que fomos vítimas. Mas chorar não é solução,
lamentar até à eternidade e nada fazer é cobardia. Continuar a
olhar para trás e a pensar como podia ter sido, não adianta. E fazêlo é não só aceitar esse crime, como até continuá-lo, ao não mudar.
Continuá-lo é fazer do castigo a certeza de que esse crime foi
perfeito. Mas já chega: não há crimes perfeitos. Nem esse.
É, pois, preciso informar. Rever a história. Deixar-mos de
lirismos. O 25 de Abril trouxe-nos a liberdade. Mas a liberdade
implica a responsabilidade, se nós somos livres, ninguém é
responsável pelos nossos actos, a não ser nós mesmos que os
cometemos. Não viver no passado não é esquecê-lo: é lembrá-lo e
ir para a frente. Conhecer e lembrar os erros cometidos é a forma
mais segura de não os repetir. Admitir que esse passado não foi
perfeito, nem lírico, é o modo melhor de aceitar a nossa condição
humana, de encarar o fracasso e saber como lhe resistir e tentar
de novo. Manter vivo o espírito do 25 de Abril não é usar, hoje, a
linguagem de há 31 anos atrás. É saber o que se fazia antes, porque
aconteceu a revolução e o que aconteceu depois. É assim que se
motivam as pessoas: dando-lhes a conhecer a história. E, aqui, seria
importante que os historiadores tivessem a coragem de confrontar
a sua verdade histórica com a verdade histórica de África, por
exemplo. Dizer às crianças: «nós fomos os maiores» não conta nada
e nem sequer explica o actual estado de coisas. Cabe aos
historiadores um papel importante de reescrever uma verdade maior, mais inteira, mais
verdadeira.
Cabe à televisão a grande
responsabilidade de bem informar, sem esquecer que omitir,
em muitos casos, é sinónimo de
mentir. E a televisão tem um
papel preponderante junto dos
jovens, junto de uma geração
tão facilmente apelidada de
audio-visual.
Cabe ao cineastas fazer filmes
onde mostrem o que foi, por
exemplo, a guerra colonial.
Qualquer jovem sabe melhor o
que foi a guerra do Vietname
do que o patético estrebuchar
de um império, com capital em
Lisboa, que levou há morte
tantos dos seus jovens. E ainda
há que falar dos milhares de
estropiados, completamente
ignorados por uma pátria que
se usou deles e os esqueceu. E,
claro, nada disto se diz, tudo é
passado para trás das costas.
É, pois, natural que a malta
mais nova abra a boca para
dizer enormidades das quais
nem sonha o tamanho. Porque
ninguém lhe diz nada.
A memória de um povo morre quando lhe morrem os velhos cuja história não foi contada. É certo que os jovens não
perguntam. Mas a curiosidade
é como tudo: tem de ser espevitada e, depois, alimentada.
Então, cabe perguntar: que se
faz, nas escolas, para incentivar
os jovens à descoberta da sua
própria cultura? Porque é que
os governos insistem em programas escolares ridículos e
estéreis, absurdamente longos
e com os quais nunca se chega
à nossa história recente? O que
é que se pretende com este
lento esquecimento? Entretanto, o lirismo continua. Falase de África, de colaboração
com os Palop. E diz-se: «nós
temos um relacionamento ancestral, com África. Temos uma
história comum e uma cultura
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interligada». Tudo isso é muito bonito. Mas se não contarmos essa
história, se não falarmos dessa cultura, se não dermos aos agora
jovens a possibilidade de conhecer e agir sobre esses dados, mais
cedo ou mais tarde haveremos de nos queixar amargamente.
Porque a Amizade também tem de ser alimentada. África não
ficará, eternamente, à espera de nós. O que é, pois, preciso é fazer
perguntas. Pedir explicações, exigir responsabilidades. No
desenrolar destes 31 anos muitas coisas estranhas se passaram.
Antes do 25 de Abril, havia a PIDE; por exemplo. É bom que a malta
saiba que nem sempre se pôde dizer o que se queria. Que nem
sempre o pensamento foi livre. E que, mesmo agora, quantas vezes
o não é, ainda. É bom que os estudantes saibam que podem fazer
manifestações e marcar reuniões com o ministro e que o irritante,
agora é que os ministros, em geral, não comparecem a essas
reuniões demonstrando sabe-se lá que desinteresses pela opinião
dos estudantes. Há apenas 31 anos não era assim. Nem sequer
havia manifestações: eram proibidas por lei. Há muitas coisas que
apurar. Por isso, também, os jornais têm responsabilidades. As
editoras. Finalmente, todos nós. Nós, temos o poder do voto livre.
Para isso é importante mantermo-nos informados, para depois
sabermos escolher e, mais tarde podermos exigir dos governantes
que nos governem com saber e com justiça em vez de nos
queixarmos sempre que o que fazem é governarem-se. A culpa
disso, afinal, é de todos. Somos nós que votamos ou não. Se não
estamos contentes temos, ainda, de aprender a dizer «não» a quem
não nos serve. Temos, ainda, de aprender que dar opinião não é
crime.Temos de parar de pedir desculpas por sermos
portugueses.
Agora é o momento em que estamos viver. Agora é o momento
em que é possível mudar. Lembremo-nos: «hoje é o primeiro dia
do resto da tua vida». Quanto mais não seja, por esta possibilidade,
festejar o 25 de Abril é um acto de honestidade. Que viva o 25 de
Abril.
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Alma juvenil
Esta é de graça...
Um jovem contabilista vai a uma entrevista para o primeiro
emprego, pergunta o entrevistador :
- Quanto dá 3 x 7 ?
Contabilista : - 23 ...
No fim da entrevista, o contabilista faz a conta numa calculadora
e vê que o resultado é 21, desanimado, pensa que já não tem
hipótese, alguns dias depois, telefonam-lhe para casa a dizer que
conseguiu o emprego, espantado o contabilista pergunta :
- Mas eu não acertei na conta ...
- Pois não, mas foi o resultado mais próximo!
Um advogado recém-formado estava a ser entrevistado para um
emprego.
- E quais são suas pretensões salariais?
Perguntou o entrevistador, depois de ouvir as longas
declarações do candidato sobre a sua própria capacidade de
assumir responsabilidades.
- Aproximadamente uns 40002 por mês, mais benefícios.
E com um ar todo empertigado, perguntou:
- Quais os benefícios que a sua empresa me oferece?
- Normalmente férias de 6 semanas por ano, um BMW novo de
dois em dois anos, cartões de crédito, título de um clube, plano
de saúde integral para todos os dependentes e uma viagem aos
Estados Unidos duas vezes por ano.
- O senhor deve estar a brincar, não? - pergunta o advogado.
- É claro! Mas foi você quem começou!
A mulher comenta com o marido:
- Querido, hoje o relógio caiu da parede da sala e por pouco não
bateu na cabeça da minha mãe.
- Maldito relógio. Sempre atrasado.

Foto da semana

Senhores sabem o que precisa
realmente uma mulher?
Maria Calisto
Senhores, há poucos dias estive navegando na Internet e
descobriu algo de muito interessante para vocês. Sabem como
conquistar a sua outra-metade?
Senhoras, aqui vai o que nós, mulheres, esperamos dos nossos
homens. Hoje em dia encontrar um homem romântico é o que tem
de mais difícil no mercado, e para aquelas que os têm, PARABÉNS
e aproveitam (sem abusar). Pois, quem não gosta de receber umas
rosas ou uma prenda sem razão, só pelo pensamento? De vez em
quando uma palavra carinhosa?
Quando não estamos acostumadas com isto e que, de repente,
o nosso homem nos faz uma surpresa, acho que as nossas reacções
são quase todas iguais: “Qual será o Santo que vai cair do altar!?”.
Hoje em dia para ser romântico não tem idade, não precisa muito
dinheiro, etc., só é preciso vontade e um pouco de imaginação.
Senhores, o que custa dizer à sua outra-metade que ela é linda,
não somente quando está bem vestida, mas em todo o tempo?
A autora Patty Lamberti escreve num artigo intitulado ”10
Things Women Need To Hear” (Dez coisas que uma mulher precisa
ouvir) o que 99% das mulheres têm em comum e precisam ouvir:
1ª Você é linda
2ª Você é maravilhosa
3ª Você é muito inteligente
4ª Você é a minha melhor amiga
5ª Você é a coisa mais importante para mim
6ª Eu nunca te mentirei
7ª Eu nunca te enganarei
8ª Estarei perdido sem ti
9ª Você é engraçada
10ª Eu te amo
Então, senhores, porque não fazem um pequeno esforço para
deixar a vossa outra-metade mais apaixonada? Senhoras, pegam
neste artigo e deixam em cima da mesa para que os vossos maridos
possam lê-lo.
Mas a final de tudo, nada impede as mulheres fazerem igual. Por
vezes uma palavra vindo do coração vale muito mais que uma jóia,
que flores, etc. Outra maneira de mostrar os nossos sentimentos:
metemos um papel escrito “que tenhas um bom dia meu amor”
dentro do casaco, do saco, etc., só para fazer uma surpresa.
Então, o romantismo não é só em dias de festa, mas durante todo
o ano! Não precisamos de tanto para sermos românticos!
A todos vocês, que tenham muito prazer a experimentar novas
tácticas. Senhores, façam de suas senhoras um raio de sol,
demonstrem que elas são importantes nas vossas vidas, e senhoras,
façam igual, porque o romantismo é tanto para os homens como
para as mulheres. A todos os nossos leitores, que tenham uma boa
semana e muitas surpresas agradáveis.

Depois de conhecer o futuro sogro,
ele pode não ter futuro nenhum
De Kevin Rodney Sullivan com
Ashton Kutcher, Bernie Mac, Zoe
Saldana, Judith Scott
Percy Jones, é um homem orgulhoso com a mania que a razão está
sempre do seu lado, especialmente
quanto aos assuntos respeitantes à
sua família.Quando a sua filha
Theresa decide apresentar o novo
namorado aos pais, uma inesperada
surpresa bate à porta do lar dos
Jones…
Na opinião de Percy, nenhum
homem era suficientemente bom para casar com a sua
filhinha, e a julgar pela lista de namorados que Theresa tinha
lançado para o “caixote do lixo” até àquele dia, serviu para
fortalecer a sua convicção que ao conhecer Simon Green, um
jovem corretor de sucesso, não teria nenhuma desagradável
surpresa.
Contudo, o jovem que ele tinha imaginado – uma espantosa
combinação de Denzel Washington, Colin Powel e Tiger
Woods – não foi quem chegou à porta da sua casa.
A indignação tomou conta de Percy quando a filha lhe
apresentou o seu namorado Caucasiano… Imaginem um
jovem de raça branca a querer entrar numa família de raça
negra ! Assim, Simon Green terá de enfrentar o seu maior
desafio: o seu futuro sogro. Uma lufada de ar fresco e boa
disposição! Uma nova e hilariante comédia!

“Kingdom of Heaven”

Escola Portuguesa Santa Cruz
Dia da Mãe
Tiago Glória –Miguel - 6ª A
Uma Mãe
Uma mãe é um braseiro de amor
Que trabalha com ardor
Coração sobre a mão
Ajudar a gente é sua paixão

Kevin Rodrigues na sua aula de Karaté com Louise
Provencher na academia Wo Shu Kan de Montreal

Na escola Lusitana

Nesta Festa Feliz
Temos que estar com a nossa mãe
Pare lhe agradecer
Estes tempos de prazer

As nossas mães são estrelas
Que para o bem nos sabem guiar
Quando temos um problema
Só elas nos sabem reconfortar

A minha mãe
Luísa Pires - 6ª B
A minha mãe gosta de dizer que agora que eu sou mais velha,
ela é só o meu condutor de táxi e o meu banco, mas no fundo ela
sabe que isso não é verdade…
A minha mãe foi sempre um pouco diferente das outras mães.
Ela deixava-me aprender dos meus erros, em vez de me dizer o
quê é que eu devia fazer. Quando fazia muito frio e eu não queria
pôr o meu casaco, ela não me obrigava, mas trazia o casaco com
ela. Ela sabia que cinco minutos mais tarde, eu ia compreender que
fazia frio. A minha mãe mostrou-me o que era verdadeiramente
importante na vida e o que valia a pena. Ela sempre falou comigo
como se eu fosse uma adulta e sempre motivou-me e encorajoume para trabalhar muito forte na escola. De certeza, a minha mãe
é uma das pessoas que influenciou muito a minha vida.
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Reino dos Céus é um épico monumental, sobre tolerância,
honra e humanidade, passado durante a época das turbulentas e emocionantes Cruzadas.
Realizado pelo mestre Ridley Scott, conta a história de
Balian, um homem comum, com uma consciência extraordinária, que se torna cavaleiro e inicia uma jornada em busca
da paz e de um mundo melhor…
Balian, jovem ferreiro, desgostoso pela morte da sua mulher
e filho, é procurado por Godfrey de Ibelin, um conceituado
nobre do reino de Jerusalém, profundamente comprometido
em manter a Paz na Terra Santa, que lhe confessa ser seu pai.
Balian, ao saber que é seu filho ilegítimo, deixa a tristeza
para trás e reúne-se a Godfrey na sua sagrada missão.
Logo após a morte prematura do pai, Balian herda a sua
própria terra e um título em Jerusalém, uma cidade onde
Cristãos, Muçulmanos e Judeus se esforçam por coexistir
pacificamente, durante o breve interlúdio de tréguas, entre
a 2ª e 3ª Cruzada, no ano de 1186. É então, numa terra nova
e estranha, que Balian se torna no mais honrado e heróico dos
cavaleiros, protegendo o seu povo de todas as forças
opressivas.
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Reportagens
Festa de S. Miguel Arcanjo

Prejudicada pelo mau tempo
António Vallacorba
Vila Franca do Campo. Chuva
persistente com fortes rajadas de
vento fustigando nestes últimos
dias a maior ilha dos Açores,
impediram que a festa do padroeiro da ilha de S. Miguel e
mui bonita tradição vilafranquense conhecesse nos dias 7, 8
e 9 do corrente todo o brilhantismo com que normalmente a
rodeia.
Dos três dias festivos, apenas
se salvou o desfile da bonita
procissão do domingo, graças a
breves aberturas nos céus.
Mesmo assim, o recolher da chamada “procissão do trabalho”,
assim designada por nela se incluirem as imagens dos dez patronos
das diversas profissões, já foi feito sob a descarga de nova chuvada.
O arraial, portanto, foi praticamente não-existente, pelo que as
pessoas se concentraram, em vez, no interior da vetusta Igreja da
Matriz, cuja reabertura oficial se verificou nesse dia, depois de ter
estado encerrada durante quatro meses, para obras de reparação
às suas estruturas e cujos custos foram suportados na sua maioria
por emigrantes do concelho.
Durante este dia maior, não se realizou, devido ao mau tempo,
a procissão de mudança do Santíssimo, da Igreja da Misericórdia
para a matriz, onde seria celebrada a missa cantada da festa.
Esta cerimónia religiosa, assaz participada, foi presidida pelo
padre António J. Cassiano, coadjuvado pelo padre António
Medeiros, também desta paróquia; padre José Borges, da de Agua
d’Alto; e padre José Gregório, de Ponta Garça, e a que assistiram
Rui Melo, presidente da Câmara Municipal, demais vereação e o
dr. António Fernandes, provedor da Santa Casa da Misericórdia,
entre outros.
O padre Cassiano, ao referir-se, na sua homília, a este templo da
Matriz agora renovado, disse ser “uma bela obra que nos foi legada
pelos nossos antepassados e que temos o dever de preservar”.
A procissão de S. Miguel Arcanjo, padroeiro da ilha a que deu
nome, por ter sido descoberta no seu dia, e justamente considerada a mais vistosa das manifestações públicas da nossa fé e
devoção, foi acompanhada por seis bandas filarmónicas, nela se
incorporando a imagem do Arcanjo e as dos patronos das
profissões; o Santíssimo, o clero, centenas de cavalheiros em opas
vermelhas e azuis, muita juventude, altas individualidades locais,
a corporação dos Bombeiros Voluntários, escuteiros, etc.
Uma das características muito particulares desta festa, é a
tradição de visitar, no sábado e no domingo, pelas ruas, os quartos ornamentados das casas onde se encontram os Santos
Patronos das diversas profissões, e que são: S. Pedro Gonçalaves,
patrono dos marítimos; Santo Antão, patrono dos lavradores;
Beato Nuno Alvares Pereira, patrono das classes liberais; Nossa
Senhora do Egipto, patrona dps arrieiros; Nossa Senhora da Paz,
patrona dos militares; Menino Jesus, patrono dos escuteiros; Santa
Catarina, patrona dos barbeiros; Santo António, patrono dos
oleiros; S. Vicente de Paulo, patrono dos vicentinos; S. José,
patrono dos carpinteiros; S. Crispim, patrono dos sapateiros; e S.

João, patrono dos pedreiros.
Numa iniciativa da Câmara Municipal, é habitualmente
organizado um concurso para a atribuição de 3 prémios aos
patronos melhor ornamentados, tendo sido para tal efeito
premiados nesta edição da festa e em ordem decrescente: Nossa
Senhora do Egipto; S. João e S. Pedro Gonçalves.
Entretanto, e numa curiosidade assaz feliz destes dias festivos,
a Banda Lealdade, uma das mais antigas da ilha, celebrou a
passagem do 138 aniversário. Fundada em 8 de Maio de 1867, é
presentemente presidida pela senhora Maria do Rosário
Medeiros.
Para o encerramento desta solenidade, no dia 9 do corrente,
estavam agendados, para além da missa, recolha de ofertas,
seguida de arrematações e concerto pelas Bandas desta Vila.
A Vila Franca do Campo, já com algumas ruas ornamentadas
para as famosas festas do seu S. João, vos espera com toda a
hospitalidade e o encanto que tanto a caracterizam!
Uma saudação muito especial para todos vós. E até daqui a uns
dias, se Deus quiser.
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Conferência de Fernando Henrique
Cardoso na Universidade de Montreal

As Relações
Norte-Sul, no contexto do
Equilíbrio Mundial em Mudança
Vitália Rodrigues com a colaboração dos estudantes das
cadeiras de Português Idiomático e Composição e
Introduction à la culture brésilienne
A Faculdade de Estudos Superiores da Universidade de
Montreal promoveu, no quadro das Conferências GérardParizeau, um encontro com o sociólogo Fernando Henrique
Cardoso, presidente do Brasil de 1995 a 2003, no passado dia 14 de
Abril de 2005, das 16 h às 18 horas, no Pavillon Claire-McNicoll
(antigo Pavillon Principal) uma conferência sobre As Relações
Norte-Sul, no contexto do Equilíbrio Mundial em Mudança. A este
acontecimento associaram-se os Estudos Portugueses e Brasileiros
da Universidade de Montreal, tendo estudantes e professores
comparecido em peso, assim como elementos representativos das
comunidades portuguesa e brasileira de Montreal, nomeadamente os cônsules-gerais de Portugal e do Brasil em Montreal.
Fernando Henrique Cardoso que, aqui recebeu um doutoramento Honoris Causa, revelou o seu duplo contentamento por,
por um lado, poder reencontrar amigos de há muito tempo, seus
colegas sociólogos que foi conhecendo pelo mundo fora nos seus
tempos de estudante e de investigador e, por outro lado, por este
doutoramento lhe ser outorgado, depois de ter deixado o poder.
Foi um Fernando Henrique Cardoso optimista, eloquente,
carismático, sedutor, bem-falante da língua de Molière, que se
apresentou na Universidade de Montreal, para dissertar sobre as
Relações Norte-Sul, com um espírito, simultaneamente optimista
e politicamente correcto, não deixando porém, de emitir uma
posição clara em relação a algumas problemáticas como a do
Forum Social Mundial do qual confessa, não ser muito entusiasta.
Fernando Henrique Cardoso mostra um grande jogo de cintura,
oscilando entre o homem político e o sociólogo, ficando-nos a
sensação que molda o discurso consoante a plateia que tem à sua
frente, no sentido de agradar. Ideia com que ficámos após a leitura
de uma reportagem jornalística, relatando um dia de conferências
que Cardoso fez em diferentes lugares e que mostrava que o
discurso mudava consoante o público presente. Se face a um grupo
de homens de negócios se mostrou mais preciso sobre a
importância do mercado e do capitalismo de desenvolvimento
sustentado, já face a uma comunidade estudantil o homem do
Real que conteve a inflacção galopante no Brasil foi bem mais
prudente, falando de uma maneira mais genérica, denunciando
o pessimismo virulento de alguns grupos de contestação.
Mais do que a especulação ideológica os problemas de
desequilíbrio no comércio internacional que impedem o desenvolvimento dos países do Sul têm os dias contados, já que são os
países do Sul que detêm mais produtos de base a vender e, por
isso, se caminha para uma nova ordem mundial se os países da
América Latina forem capazes de criar um modelo original ainda
que copiando os países do Norte. A este propósito referiu a
originalidade do Barroco Brasileiro originalidade que advém do
facto de os brasileiros tanto quererem copiar o Barroco Português,
mas com muito mais pompa e circunstância o que fez com que
acabasse por criarem uma cópia bastante original.
Não é certamente por acaso que os Países do Sul, fazem parte
do G20.
Longe vão os tempos em que o próprio Fernando Henrique
Cardoso participou na conferência que nessa altura opunha o
Norte ao Sul e que constituiu um marco histórico nesta
problemática: numa reunião que dava continuidade à ideia saída
da conferência onde nasceu a concepção de Países do Terceiro
Mundo, definição do sociólogo francês Sauvy. Nessa reunião
histórica também eu participei- revela-nos o escritor Sergio Kokis
que estava sentado ao nosso lado: - como segurança do Partido
Comunista - remata. Parecendo ter ouvido Sergio Kokis, Fernando
Henrique Cardoso diz: A luta pela afirmação política dos Países do
Sul foi sempre uma luta muito conduzida pelo bloco comunista e,
como tal, guiada pela ideia do Estado-Nação que conduziu a que
muitos dos países não-alinhados acabassem por ter um sistema
político totalitário que os afastava da ideia de base: a democracia.
E, ainda que uma boa parte dos estudantes presentes, não
partilhe das suas ideias e visão do mundo pode afirmar-se que o expresidente do Brasil cativou as cerca de 300 pessoas presentes.
Fernando Henrique Cardoso quer-nos levar a pensar que o
mundo pode mudar com a redefinição das relações internacionais
no jogo actual de forças e no contexto da globalização: a erosão do
poder dos governantes pela lei do mercado, o poder da
comunicação social, a natureza transaccional da política com os
problemas ambientais, com os fenómenos criados pelo terrorismo,
o tráfico de droga, etc. Também aqui FHC moldou o seu discurso
de forma a seduzir o público do Norte, mais claramente o do
«Primeiro Mundo», para quem, afinal, se dirigia e que se
reconfortou com a utopia da esperança de um dia as economias
«emergentes» poderem estar ao mesmo nível dos grandes países
do «Norte». Da maneira como falou do seu país deu a entender
que tudo está a melhorar no Brasil.
O debate, no fim, sempre curto, também se mostrou muito
interessante, recorrendo o ex-presidente do Brasil ao humor.
No fim Fernando Henrique Cardoso fez o que sempre fez:
tranquilizou aqueles que esperam uma melhor qualidade de vida
para a burguesia que não se compadece com a situação mais difícil
para os pobres, remetendo o Plano Fome Zero de Lula da Silva para
a utopia, uma vez que, por um lado, são parcos os poderes do
presidente num contexto de globalização em que nos situamos e,
por outro lado, esse plano vira-se ainda mais para o
descontentamento daqueles para quem o plano teoricamente se
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destina e isso começa logo na questão da graduação da pobreza
para saber quem pode beneficiar ou não de cada subprograma,
o que é, em si mesmo, motivo de conflito e em última análise se vira
contra a própria popularidade do presidente. Confessa que, a este
respeito, falou com Lula da Silva, tendo este perguntado se um
presidente pode efectivamente fazer alguma coisa!
O lado de sociólogo veio ao de cima, quando evidencia o
crescimento do trabalho informal em detrimento do emprego
tradicional, alterando a dinâmica das relações de trabalho e que
o Brasil, como país do mundo que mais mobilidade no emprego
tem, parte em vantagem para essa nova realidade social. E com
bastante mau gosto exemplifica o próprio caso do actual presidente
que de metalúrgico passa a presidente da república. Perante a

Fernando Henrique Cardoso
autografando o jornal A Voz de Portugal
colheita se sorrisos amarelos lá foi dizendo que era amigo de Lula
da Silva tendo este dedicado a sua vida a criticá-lo por não ter
conseguido realizar determinadas políticas que ele agora também
não é capaz de realizar e, por isso, vai da mesma forma ser criticado
pelos seus opositores. E lá foi esbatendo a impressão do seu
paternalismo e uma certa arrogância com que se referiu ao

Sergio Kokis, Luís Aguilar,Louis-Charles Letendre Goyette, Carlos Oliveira (Cônsul-geral de Portugal) e
David Pereira, chanceler .
Presidente Lula, um ícone da esperança de uma verdadeira
vontade de mudar a face do Brasil.
Com conhecimentos mais pormenorizados sobre o Brasil os
estudantes de Introdução à Cultura Brasileira da Universidade de
Montreal consideram que é fácil falar das grandes possibilidades
do Brasil para sair da pobreza e de estar optimista quanto ao futuro
do país-continente quando se está no topo da pirâmide social.
D. João VI, os imperadores D. Pedro I e D. Pedro II e Lula da
Silva, foram alguns dos personagens com que gracejou,
arrancando gargalhadas à numerosa assistência.
De um modo ou de outro, com esta conferência não se pode dizer
que a opinião sobre Fernando Henrique Cardoso por parte dos
estudantes tenha mudado radicalmente mas contribuiu, isso sim,
para uma melhor definição do homem político e intelectual
apaixonado pela Sociologia que, sem dúvida é o ex-presidente do
Brasil.
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

UM SERVIÇO DO

EM 10 MAIO 2005

1EURO=1.5950

AGÊNCIAS DE VIAGENS

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

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

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Polícia, Fogo, Ambulância
Clínica Portuguesa Luso
Detecção de gás
Emigração Canadá
Emigração Quebeque
Hospital Hôtel-Dieu
Hospital Royal Victoria
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc
Hospital Ste-Justine
Hospital Montreal para Crianças
Informação Montreal
Normas do trabalho
Recolha de lixo e urgências
Serviço Interculturais
Sun Youth, Serviços de Urgência
Urgências sociais

9-1-1
849-2391
598-3111
496-1010
873-2445
844-0161
842-1231
842-6141
345-4931
934-4400
872-1111
873-7061
872-3434
872-6133
842-6822
896-3100

ASSOCIÇÕES
E CLUBES

ENSINO ESCOLAR
514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

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

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

RÁDIO E TELEVISÃO

2005-05-11.pmd

514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

514.987.7666

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

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

BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent
514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

IGREJAS

IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave.
514.484.3795
CENTRO CRISTÃO DA FAMÍLIA
Assembleia de Deus do Canadá
2500 Boul. Rosemont (esq. Iberville)
Pastor: Carlos Figueiredo
514.376.3210

MÁQUINAS DE COSTURA

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert
514.271.6452

MONUMENTOS

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

MÓVEIS
ARCA

CANALIZADORES

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

JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

514.288.2082

QUIROPRATAS

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

351-1716

RENOVAÇÕES

LES RÉNOVATIONS LISBONNE INC.
Tony
514.593.6649
Dominique
514.842.6420

RESTAURANTES
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

4117 St-Laurent

514.842.0591

MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent
514.845.1520

514.845.6028

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

NOTÁRIOS
514.842.8077

PSICÓLOGOS

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

OURIVESARIA

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

TIPOGRAFIAS

TYPOGAL LTÉE.
4117-A, St-Laurent

TRANSPORTES

514.844.0388
Fax: 514.844.6283

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

†

José Augusto Carvalho
1950 - 2005

Faleceu em Montreal, no dia 5 de Maio de 2005, com
a idade de 55 anos, o José Augusto Carvalho, esposo da
D. Maria Rosa Viegas.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos Sandra, Antonio,
Hugo, Maria João e seus cônjuges respectivos, seus
netos Rafael, Andrea e Ricardo, seus irmãos Maria da
Gloria (Luís), Ismael (Lurdes), Guiomar (Fernando),
Carlos (Sylvana), sobrinhos (as), assim como muitos
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon Este
514. 277.7778
www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral teve lugar segunda-feira, dia 9 de Maio, na Igreja Santa Cruz. O
defunto foi trasladado para o cemitério de Varzia, Meruje, Seia, Portugal.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignaram
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Que o sagrado coração de Jesus seja
louvado, adorado e glorificado através do
Mundo, por todos os séculos dos séculos.
Ámen.
M.E.C.

Procuramos pessoa para trabalhar
com “pave-uni”.
Deve ter experiência. $20 / hora.

Tel: (514) 881-0764

514.288.3019

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

DENTISTAS

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

DISCOS/LIVROS

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent
514.843.3863

ESCOLAS DE CONDUÇÃO

ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O
514.272.5779

a
d
i
d
n
Ve

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIAS

FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

514.844.6212

FLORISTA

FLEURISTE FLORATERIA
90 AV. Des Pins O.
514.288.4548
Fax.: 514.288.0225

FOTÓGRAFOS

IGREJAS

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

ALGARVE
681 Jarry Est

RAMADA BLAINVILLE
www.hotelramadablainville.com
1136 Boul. Labelle
450.430.8950

CONTABILISTAS

Associação dos Pais
495.3284
Associação Port. do Canadá
844.2269
Associação Port. do Espírito Santo 254.4647
Associação Port. de Lasalle
366.6305
Associação Port. de Ste-Thérèse 435.0301
Associação Port. do West Island 684.0857
Casa dos Açores do Quebeque 388.4129
Casa do Ribatejo
729.9822
Centro de Ajuda à Família
982.0804
Centro Português de Referência 842.8045
Centro Com. do Espírito Santo
353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz 844.1011
Clube Oriental Português de Mtl 342.4373
Clube Portugal de Montreal
844.1406
Instituto Cultural Açoriano
844.6371
Filarmónica Portuguesa de Mtl.
982.0688
Filarmónica Esp. Santo de Laval 844.2269
Grupo Folc. Campinos do Ribatejo 353.3577
Grupo Folc. Português de Mtl.
739.9322
Missão de Nossa Senhora Fátima 687.4035
Rancho Folclórico Verde Minho 768.7634
Sporting Clube de Montreal
499.9420
Sport Montreal e Benfica
273.4389

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.287.3370

HOTEL

514.522.4150
514.483.2362
514.495.2597
514.849.9901
514.993.9047
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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
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
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Serviços & negócios
PRECISA-SE
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
Restaurante Braseiro
Precisa de empregados de mesa
com experiência. Falar Francês e
Inglês. Tempo inteiro ou parcial.
Apresentar-se com o seu
C.V. no 8261, boul. St-Laurent.
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
Precisa-se cozinheiro, empregado de
mesa, pessoa para lavar loiça, para
restaurante de fina cozinha italiana.
Com experiência.
Apresentar-se com CV
no540, Boul. MarieVictorin, em Boucherville.
Lavandaria em Brossard precisa
pessoa para o balcão, que faça
pequenas reparações.
Carlos (514) 246-9895
Procuramos empregados para
trabalho geral em paisagismo.
Colocação de “pavé-uni” e trabalhos
de cimento. Pessoa com
experiência. Salário entre $13 e
$25 por hora. Deve ter carro para
chegar ao ponto de partida.
Contactar
Sr. Rafael Videira.
Tel.: (450) 635-7094
Procuramos pessoa para ajudar
senhor em casa. Deve falar português
e ser auxiliares (préposé aux
bénificiaires).
Enviar CV por fax:
(514) 324-0294
Operários, mínimo de 5 anos exp. em
“pavé-uni” e muros de apoio. Bom
salário. Tempo inteiro.
(514) 820-5247
Precisa-se senhora para limpeza.
Quintas-feiras, das 12h às 16h (ou
17h) para começar.
Tel: (514) 274-9797
CHAUSSURES PAJAR
Procura pessoa muito ordenada para
trabalho em armazém. Manipulação
de cartões. Recepção-expedição.
Emprego estável. Referências sérias
exigidas. Apresentar-se no 4509
Coloniale (esq. Mt-Royal)
Procuramos casal para tomar conta
de uma propriedade nos “Cantons de
l’Est” - 1 hora de Montreal. De
preferência com experiência em tomar
conta de propr. privadas. Vantagem
ter conhecimento de serviço de mesa.
Contactar:
Gabriela Borge (514) 240-5655
ou 286-7497
Le Roi du Plateau procura
cozinheiro com experiência em
cozinha portuguesa, para trabalhar
das 16h às 24h.
Tel: (514) 844-8393,
depois das 17h.
Garagem portuguesa procura pintor e
bate-chapas com experiência. Bom
salário. Tel: (514) 278-2709
CHAUSSURES PAJAR procura
costureiro(a) para sapatos. Posto
seguro. BOM SALÁRIO.
Apresentar-se no 4509
Coloniale (esq. Mt-Royal)
Procuramos homens para “pave-uni”,
com experiência. Bom salário e bom
patrão.
José Tavares (514) 947-7283
O Coco Rico procura pessoa para
o balcão, com ou sem experiência.
Falar francês. (514) 849-6677
Procura-se senhora para limpeza. 2
vezes por semana. Com experiência
e referências. Tel: (514) 342-9070
Precisa-se pessoa muito limpa para
ajuda geral numa cozinha. Falar
francês, inglês ou italiano.
Gino (514) 529-3030
Precisa-se de emprego para trabalho
geral e condutor.
Tel.: 514.376.0862
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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) 8499605, ou por escrito:1175,
Sherbrooke O. Mtl, Qc, H3A 1H9
Bar Terrasse La Cabane
Procuramos empregado para o bar
(barman) com alguma experiência.
Falar Inglês e Francês.
Apresentar-se no restaurante, 3872
Boul. St-Laurent ou telefonar para o:
(514) 843-7283

Rapaz de 26 anos, português, deseja
conhecer rapariga honesta com as
mesmas condições. Assunto sério.
Contacto :
dias.summerboy@gmail.com ou, por
escrito: A Voz de Portugal, 4231 boul.
St-Laurent. Montréal, Qc. H2W 1Z4,
cf:diassummerboy.
Pessoa jovem e dinâmica procura
trabalho em paisagismo. Experiência
em Portugal. Disponível imediatamente.
Rui Carlos (514) 388-3303

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
Investigação de 20 pessoas que querem
perder de 9 a 19 lbs em 30 dias, em
saúde. Resultados garantidos.
Sr. Nelson (514) 743-6646

Precisa-se costureira
com experiência.
Para o Sears Anjou e Sears Laval.
Contactar Maria Couto
(514) 353-7770 #468
Precisa-se de 2 ou 3 homens para
companhia portuguesa – serviço de
jardinagem. Salário conforme
experiência.
Tel: (450) 442-3751
ou (514) 605-9084

ALUGA-SE
Quarteira-Algarve
Para férias. 4 1/2(T2), 2 qtos
fechados, todo equipado, na rua
principal a 100 metros da praia.
Montreal: (514) 256-6712
Portugal:
011-351-262-787916 ou
011-351-964-125288
Aluga-se grande 3 1/2. Excelente
para casal ou pessoa só.
Tel: (514) 757-4115
Aluga-se 4 1/2 em Montreal.
Estacionamento subterrâneo privado.
Para informações, contactar
Marco: (514) 728-6831
Albufeira-Algarve – Aluga-se para
férias (semanal ou quinzenal). 100
metros da praia de Albufeira. Vida
nocturna. Equipado e mobilado. Bom
para 5 pessoas.
Contactar Jorge Antunes
(514) 483-2708
Aluga-se 31/2 . Rousselot/Villeray. Livre
no dia 1 de Junho. Animais não
aceitos.
Tel: (514) 274-8830
Aluga-se 4 1/2 perto do Jardim Botânico.
Cozinha renovada. Entrada para
máquinas de lavar e secar. Não se
aceitam animais.
(514) 251-0332
Aluga-se 3 1/2 em subsolo. St-Michel.
Livre dia 1 de Julho.Contactar
Francisco, depois das 17h.
(514) 803-4894
Aluga-se apartamento, 5 1/2 no 2º
andar. Rosemont/Petite Patrie. $580/
mês. Livre 1º de Julho. Sem animais.
Contactar (514) 374-2963

VENDE-SE
Vende-se restaurante-churrasqueira
português, na zona sul. Bom potencial.
Contactar (514) 830-7942
Procura-se sócio interessado em
comprar metade de uma garagem.
Tel: (514) 952-0004
Vende-se recheio de cara por motivo
de mudança.
Tel: (514) 273-0715
Vende-se negócio, completo para
fabricação de máquinas de rapar
neve, para fabricar alumínio e
plástico.
Contactar Sr. Manny
(514) 354-5355 x227

Diversos
Organiza-se viagem a Nova Iorque.
Dias 3, 4 e 5 de Junho.
Contactar Beatriz Lourido
(514) 286-1972
Não podem mais trabalhar das 9 às
17h? Não querem mais patrão?
Autonomia financeira ao vosso
alcanço. Chame para informar-se
sobre uma ocasião formidável.
Aumente o seu salário em 10 a 15
horas/semana. $500 a $1500/mês.
Sr. Figueiredo
(514) 743-6646
Procura-se espaço em contentor, se
possível para a zona entre Aveiro –
Espinho. Até meio de Junho.
Tel: (514) 374-8532
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Deixe de viver com medos, stress,
e revoltas. Seja positivo e feliz
conseguindo tudo o que mais deseja
na Vida, fazendo reiki.Para mais
informações contact:514-276-4138

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

Procuram-se pessoas vivendo
perto do parque Maisonneuve,
para dar passeios a pê. Encontro
nos domingos, pelas 18h30,
esquina Rosemont/Viau.
Para informações:
(514) 729-5727
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Vária

Formula 1

Horóscopo Semanal
Dra. Maria Helena Martins
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta da Semana: 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: A sua relação poderá estar a avançar muito rapidamente.
Aja com prudência.
Saúde : Cuide melhor dos seus dentes, pois merece ter um
lindo sorriso.
Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que realmente pode. Faça bem
as suas contas.
Número da Sorte: 73 Números da Semana: 1, 14, 25, 36, 47, 49
TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta da Semana: Rei de Ouros, que significa
Inteligente, Prático .
Amor: Faça uma surpresa agradável a uma pessoa querida.
Não se vai arrepender do resultado final.
Saúde : Proteja-se do frio.
Dinheiro: Aquela quantia que pensava irrecuperável poder-lhe-á ser
restituída. Não perca a esperança.
Número da Sorte: 78 Números da Semana: 2, 15, 24, 26, 41, 42
GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa
Dificuldade/ Indolência .
Amor : Evite conflitos por pormenores mal explicados. Seja
consciencioso.
Saúde : Tenha atenção à sua tensão arterial.
Dinheiro: Período favorável para pequenos investimentos.
Número da Sorte: 66 Números da Semana: 5, 11, 17, 19, 28, 36
CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)
Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa Sucesso.
Amor: Momentos de grande harmonia e cumplicidade entre
o casal.
Saúde : Cuidado, poderá estar mais sensível e isso reflectirse na sua postura.
Dinheiro: Esteja atento. Não deixe que uma distracção ponha em risco
a credibilidade do seu desempenho profissional.
Número da Sorte: 51 Números da Semana: 9, 18, 22, 36, 39, 44
LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta da Semana: O Enforcado, que significa Sacrifício.
Amor: Por mais que lhe custe tente respeitar a opinião de quem
está ao seu redor, principalmente os seus familiares.
Saúde : Adopte uma atitude mais positiva perante a vida.
Dinheiro: Não compre nada sem uma avaliação prévia. Seja
comedido.
Número da Sorte: 12 Números da Semana: 11, 22, 29, 32, 39, 49
VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta da Semana: A Roda da Fortuna, que significa Sorte,
Acontecimentos Inesperados.
Amor: Por vezes, deve escutar mais o seu coração do que a
razão.
Saúde : Semana serena neste sector.
Dinheiro: Presenteie alguém muito querido para revitalizar a relação.
Número da Sorte: 10 Números da Semana: 8, 17, 21, 25, 27, 47
BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta da Semana: 7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: Esteja mais atento ao seu ambiente familiar.
Saúde : À excepção de uma pequena constipação, sentir-seá sempre bem.
Dinheiro: Preocupe-se mais com as suas tarefas em vez de
estar sempre a intrometer-se nos afazeres dos seus colegas.
Número da Sorte: 71 Números da Semana: 5, 20, 30, 40, 44, 48

KIMI RAIKKONEN vence G.P. da ESPANHA

Tiago Monteiro 12º na corrida
Helder Dias
O finlandês Kimi Raikkonen, da
McLaren, venceu da ponta à ponta o
quinto Grande Prémio da época, ou
seja o G.P. da Espanha, realizado no
fabuloso circuito da Catalunha, em
Barcelona. A segunda posição pertenceu ao impressionante piloto da
“casa”, Fernando Alonso, da equipa
Renault, o qual mais uma vez se viu
privado de triunfar no seu país, repetindo apenas a mesma proeza de há
dois anos, não deixando liderança confortável no Mundial dos
pilotos, com 44 pontos. Jarno Trulli “Toyota”, impecável durante
todo o fim-de-semana subiu ao terceiro degrau deste pódio. Os
restantes lugares pontuáveis foram ocupados por Ralf Schumacher “Toyota”, Giancarlo Fisichella “Renault”, Mark Webber
“Williams, Juan Pablo Montoya “McLaren e David Coulthard
da ”Red Bull”.
A equipa BAR não participou neste Grande Prémio da Espanha
e cumpriu o segundo castigo do G.P. do Mónaco. Pois, tal como
havíamos noticiado no “Time”, foi incriminado pelo Tribunal
Supremo da F.I.A. em Paris, porque o monolugar não era conforme
às leis da Federação Internacional do Automóvel.
Tiago Monteiro “Jordan”, que largou da última posição
na grelha, sendo obrigado a mudar o motor após a segunda sessão
classificativa, terminou a corrida na 12ª posição e, “tal como
prometido”, ficou pela primeira vez à frente do seu companheiro,
Narain Karthikeyan. Tiago Monteiro estava radiante pelo apoio
que os milhares de Portugueses lhe concederam este fim-desemana, incluindo a visita do representante do Governo
Português, o Secretário de Estado da Juventude e Desportos, Dr.
Laurentino Dias, que veio reforçar o apoio que Portugal concedeu
ao seu piloto da Formula1.Tiago respondeu impecavelmente à sua
melhor prova do ano: “Não podia estar melhor apoiado aqui no G.P.
da Espanha, com a presença do Dr. Laurentino Dias, que me honrou
com a sua visita, e de um grande grupo de convidados da Galp, um
importante apoio que é sempre digno de sublinhar no que respeita
à motivação” comentava Tiago Monteiro. Mas a corrida começou
mal para Tiago, pois, logo na largada, os dois Minardi recusaramse a partir, o que obrigou Monteiro a efectuar uma manobra
rapidíssima, não deixando no entanto de perder contacto com o
pelotão. Valeu-lhe sim a entrada em pista do carro de segurança,
o qual lhe concederia a oportunidade de recuperar os metros
perdidos.
Tiago Monteiro estava muito contente e disse:”Acho que é um
recorde para um “rookie” terminar consecutivamente cinco
corridas”. No final da prova toda a equipa Jordan felicitou o piloto
Português.
A Ferrari conheceu aqui em Barcelona um fim-de-semana
bastante difícil. Rubens Barrichello, com o tanque bastante cheio,
não foi capaz de subir mais que um nono lugar na corrida,
enquanto por sua vez, o hepta-campeão do Mundo Michael
Schumacher, embora o seu F2005 estivesse quase perfeito, os

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta da Semana: Os Enamorados, que significa Escolha.
Amor: Terá a necessidade de escolher entre dois caminhos
amorosos.
Saúde: Precisa de descansar, o stress diário está a prejudicar
o seu sistema imunitário.
Dinheiro: Abra os cordões à bolsa para melhorar a sua imagem.
Número da Sorte: 6 Números da Semana: 14, 28, 32, 33, 41, 49
SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta da Semana: O Papa que significa Sabedoria.
Amor: A sua família precisa muito da sua presença. Tente
estar mais tempo em casa.
Saúde : Os nervos estarão à flor da pele. Contenha-se para não
se prejudicar.
Dinheiro: Faça bem os cálculos do orçamento semanal para que não
exceda. Cuidado!
Número da Sorte: 5 Números da Semana: 1, 21, 23, 29, 32, 33
CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)
Carta da Semana: O Mágico, que significa Habilidade.
Amor: Através da ternura e do carinho poderá conseguir tudo
aquilo que deseja do seu par.
Saúde: Coma moderadamente.
Dinheiro: Poderão surgir alguns imprevistos no ambiente de
trabalho.
Número da Sorte: 1 Números da Semana: 9, 14, 18, 22, 33, 44
AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta da Semana: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Dê mais espaço ao seu amor e verá que as coisas
correrão muito melhor.
Saúde : Poderá, neste período, sentir-se um pouco mais
fragilizado emocionalmente. Não se isole.
Dinheiro: Seja mais poupado, pense no dia de amanhã.
Número da Sorte: 21
Números da Semana: 11, 20, 28, 29, 30, 36
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e o quarto de Ralf são provas evidentes do bom trabalho da Toyota.
A McLaren-Mercedes respondem ao que dissemos no começo
da época “esperemos pelo regresso à Europa”, impecáveis, boa
aderência em pista, um motor mais fiável, não correspondendo no
entanto aos desejos da equipa. Juan Pablo Montoya conheceu um
regresso muito difícil ao seio da equipa, depois de um interregno
de dois G. Prémios.
Quanto a Sauber, era desde já previsto não se esperar grande
coisa para Espanha, tendo em conta a falta de apoio aerodinâmico
do Sauber C24. Jacques Villeneuve com problemas de motor, e
Filipe Massa de pneumáticos, não terminaram a prova, não
deixando no entanto Filipe Massa de ser incluído na 11ª posição
da classificação final.”Era efectivamente um ritmo de corrida forte
demais para nós”, disse o simpático piloto brasileiro Filipe Massa.
A Williams-BMW tinha reservado toda uma táctica para
Webber, mas... não resultou! Largar com o carro bastante bem
leve e fazer três “pit-stop” era a ideia, mas... Webber viu-se
prisioneiro de Ralf e Alonso e
claro, com uma nova mudança
há última da hora, fez-se duas
paragens para verificar o carro.
“No final de contas, ainda marcamos alguns pontos” dizia Webber. O seu companheiro, Nick
Heidfeld terminou na décima
posição.
Red Bull continua a
melhorar e David Coulthard
terminou a corrida na oitava
posição, recebendo assim o
último ponto disponível, “Foi
uma corrida muito difícil” disse
David Coulthard.
O vencedor da prova Kimi
Raikkonen estava felicíssimo e
espera poder repetir o mesmo
em Mónaco. Veremos!..
Próximo encontro no dia 22
de Maio, no Grande Prémio de
Mónaco.
Resultado Final do Grande
Prémio da Espanha
PILOTO EQUIPA
1º-Kimi Raikkonen
MCLAREN
2º-Fernando Alonso RENAULT
3º-Jarno Trulli
TOYOTA
4º-Ralf Schumacher TOYOTA
5º-G. Fisichella
RENAULT
6º-Mark Webber
WILLIAMS
7º-J. Pablo Montoya MCLAREN
8º-David Coulthard RED BULL
9º-Rubens Barrichello FERRARI
10º-Nick Heidfeld
WILLIAMS
11º-Felipe Massa
SAUBER
12º-Tiago Monteiro JORDAN
Volta mais rápida: Giancarlo
Fisichella - RENAULT-1:15.641

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta da Semana: 2 de Copas, que significa Amor.
Amor : Aproveite bem os momentos mais íntimos para
mostrar à sua cara-metade o tamanho do seu amor.
Saúde: Procure o seu médico de família para fazer exames
de rotina.
Dinheiro: Dedique-se com afinco e determinação ao seu emprego porque
pode ter uma excelente surpresa.
Número da Sorte: 38
Números da Semana: 8, 12, 17, 19, 30, 48
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pneus Bridgestone não corresponderam aos atentos da equipa
Ferrari e o piloto alemão viu-se obrigado ao abandono após uma
sequencia de furos.
Toyota, mostrando verdadeiramente um progresso a todos os
níveis, incluindo o sector aerodinâmico, factor altamente
importante neste circuito de Montmelo. O terceiro lugar de Trulli

Mais voltas na liderança: Kimi
Raikkonen - MCLAREN-66/66

5/10/2005, 5:25 PM
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Viva o futebol
Amor sem limites
Victor Hugo
Como falar de misérias e tristezas não é muito
gratificante nem levanta o moral, no meu
passatempo de hoje, resolvi escrever sobre
algo que faz vibrar e apaixona os portugueses.
Vou falar de futebol, e como tema, escolhi o
“melhor” dos clubes, o Sporting Clube de Portugal. Os fanáticos da bola são como os pais
babosos, os seus filhos são os melhores, e os
mais bonitos. Mas também é verdade que os
adeptos do Sporting, são os melhores, nas
vitórias e nas derrotas, somos sempre fiéis, é um
amor sem limites, sofremos com os maus momentos, mas estamos
sempre confiantes. Ser sportinguista não é somente ser adepto, é
uma religião e uma devoção ao REI LEÃO.

A 10 de Junho de 1956, foi inaugurado o velho estádio Alvalade,
aonde tive o prazer de estar presente. Após a saída dos grandes
jogadores, a equipa sofreu uma quebra, mas em Maio de 1964,
ganhámos a Taça das Taças, na final com o MTK, depois daquela
memorável vitória contra o Manchester United em Alvalade,
quando ganhámos por 5-0 depois, de termos perdido 4-1 na
Inglaterra. No período de ouro do futebol português, vencemos o
nacional de 66 com Otto Glória e Juca. Em 69-70, com Fernando
Vaz, fomos campeões nacionais, em 70-71 a Taça e depois em 7374 a dobradinha com Mário Lino, numa equipa onde jogavam
Vitor Damas e o argentino Yazalde, e em 79-80 e 81-82, com
Malcom Alison e Fernando Mendes, foram mais 2 vitórias. Depois
desse período, e com a saída de João Rocha da presidência, as
vitórias começaram a rarear, e foi um pouco a travessia do deserto,
até a chegada de Sousa Cintra para endireitar a época mais difícil
do SCP. Com a chegada de José Roquete, e o aproximar do novo
milénio, a esperança voltou aos sportinguistas. As proezas de

festejar os 100 anos em 2006.
Convido e desafio os sportinguistas do Canadá a organizar uma
excursão para irmos festejar essa data memorável.

Em 2006, vamos festejar os 100 anos do clube e aproveitei para
contar um pouco da nossa
bonita história que é empolgante, não somente no futebol,
com 22 títulos nacionais, 12
Taças de Portugal, a Taça das
Taças, e também muitos êxitos noutras moda-lidades.
Tudo começou em Maio de
1906 com um grupo de 10 aristo-cratas que nessa época jogavam no Campo Grande. O
Visconde de Alvalade cedeu o
terreno da sua quinta para o
campo de futebol, e, os 10
pagavam 50 réis mensais e
mais 2000 réis de jóia. Em
1915, foi a primeira vitória na
taça de honra ao derrotar o
Benfica por 3-1, com os irmãos
Stromp e Jorge Vieira, os
craques dessa época. Em 1923, campeão nacional, com uma
grande equipa que dava quase todos os jogadores à selecção. Em
1927, na deslocação ao Brasil, começou a usar-se a camisola verde
e branca às riscas e em 1930, foi adoptado o símbolo do leão. Entre 1920 e 1950, os jogadores eram amadores e só depois de 1950
começou o profissionalismo. Pelos anos 40, com José Sezabo, um
treinador húngaro, com Adolfo Mourão, Soeiro, Pedro Pireza e
Abelinha na base, começou a ser formada uma grande equipa, até
chegar às épocas gloriosas dos anos 50 e 60, quando o jornalista
Tavares da Silva deu ao ataque do SCP o famoso e imortal nome
dos 5 violinos - jogavam como uma orquestra em sinfonia. Dessa
equipa faziam parte: Azevedo, um dos maiores guarda-redes de
sempre; Cardoso; Barrosa e Manuel Marques; Canário e
Veríssimo; e no ataque, Jesus Correia, um dos melhores extremos
e grande jogador de hóquei em patins; Vasques o mágico;
Peiroteo, um dos melhores centros do futebol português, que
marcou mais de 700 golos; José Travassos, o Zé da Europa e com
o pequeno Albano, formavam os 5 violinos. Esta foi uma das
melhores equipas de sempre e foi o período mais glorioso e saudoso
do SCP. Com o mestre Cândido de Oliveira, as vitórias continuaram
e em 57-58, com Carlos Gomes, foram campeões.

2005-05-11.pmd
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O Impact de Montreal
vai ter um novo estádio

Joaquim Agostinho, a medalha de ouro de Carlos Lopes na
maratona dos olímpicos e Fernando Mamede nos 10 mil metros,
trouxeram novo ânimo a Alvalade. A década de 90 não foi muito
feliz, pois nem Bobby Robson conseguiu as vitórias e foi Carlos
Queiroz que teve êxito na Taça de Portugal. E depois de 18 anos
à espera, foi em 2000, quando Augusto Inácio era treinador, que
vencemos o campeonato e mais tarde em 2002, veio a dobradinha,
com Lazio Boloni a treinar, e Jardel e João Pinto a marcar. Com a
inau-guração do Alvalade XXI no dia 8 de Agosto de 2003, foi
gravada mais uma página da nossa bela história. O SCP é também
uma bela escola donde têm saído grandes jogadores, mais
recentemente Figo, Paulo Futre, Litos, Capucho, Simão,
Quaresma, Ronaldo, etc. Como sou optimista, penso que em 2005
vamos ganhar o campeonato e a taça UEFA. E depois, vamos todos

5/10/2005, 5:26 PM

O estádio Saputo, vai localizar-se ao norte da autoroute
Bonaventure, pertinho do centro Bell. Também este estádio vai
estar aberto ao público para outros campeonato juniors ou semiprofesionais.
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Viva o futebol
Meias-Finais da Taça UEFA

Sporting histórico

3-2
6' Perez
79' Huysegems
18' Ex. Jaliens

(Aggregate: 4 - 4)

45'+ 4' Liedson
30'+ 2' Ex. Miguel Garcia

Foi verdadeiramente épica e intensa a noite chuvosa de
Alkmaar. O Sporting teve por duas ocasiões a eliminatória
perdida e por duas vezes ganhou vantagem. Miguel Garcia,
já nos descontos da segunda parte do prolongamento, marcou
um golo para guardar na memória e que ficará por certo da
história do clube ‘leonino’. Miguel Garcia bem mereceu aquele
milagre.
E, na verdade, o jogo não poderia ter começado pior para a
equipa de José Peseiro. Nervoso e incapaz de encaixar no sistema
de Adriaanse, cedo o ‘leão’ se viu encostado às cordas e, pior que
isso, em desvantagem na eliminatória. Logo aos 4’, Perez deu o
aviso do que estava para chegar. E nem foi preciso esperar que o
relógio ultrapassa-se os 5’ para que o mesmo Perez, na sequência
de um canto infantilmente cedido por Polga, cabecear para o
fundo das redes do desamparado Ricardo. O Alkmaar Der Hout
explodiu de alegria e começou a festejar a presença na final, mas
havia ainda muito para jogar e o Sporting, faseadamente, reentrou
no jogo e na discussão da eliminatória. Uma bomba de Vlaar ainda
tocou o poste da baliza de Ricardo antes de o ‘leão’ reagir. Era um
bom prenúncio... Porque o Sporting, primeiro reequilibrou as
operações, depois ganhou o miolo, passando então a jogar bem mais
perto da área de Timmer. Aliás, a partir dos 15’, o Sporting assumiu
o jogo, limitando o AZ a tentar o contra-golpe. Diga-se que nesse
período valeu também a segurança de Ricardo. Importava atacar
e o Sporting não deixou de o fazer. Miguel Garcia, aos 30’, foi
mesmo derrubado na área, mas o árbitro mandou jogar. A uma
recarga de Polga, Liedson, pois claro, deu o melhor caminho e
devolveu a vantagem da eliminatória aos ‘leões’ empolgando a
equipa. Este era um prémio já justificado dentro das quatro linhas.
O reatamento deve ter sido aproveitado por José Peseiro para
transmitir alguma tranquilidade – no banco esteve sempre muito
enérgico e foi uma dor de cabeça para o quarto árbitro.

É certo que havia de fazer o tempo correr, mas importava fazêlo sem correr riscos. E isso aconteceu até aos 70’. Depois,
Adriaanse apostou tudo e deu poder de fogo ao seu ‘onze’. Era a
última prova dos nove para este Sporting.
Peseiro reagiu e trocou Douala por Tello, mas logo depois, aos
79’, veio o balde de água fria: contra-ataque rápido, defesa nas
covas, Ricardo batido num ressalto dramático e golo do Alkmaar
por Huysegens. O estádio virou um inferno. E se as coisas já
estavam difíceis, pior ficaram com a lesão de Rochemback – entrou
Barbosa aos 85’. Até final, foi um sufoco, valendo então a má
pontaria dos holandeses para o jogo chegar a prolongamento. E
o prolongamento foi de loucos. O Sporting voltou a entrar melhor,
mas novo erro em novo canto permitiu a Jaliens fazer o 3-1. Havia
dez minutos para jogar e o Sporting estava, por essa altura, fora da
final. Valeu o querer, a entrega e a crença dos verdadeiros heróis
para que, ao cair do pano, Miguel Garcia, logo ele que foi o melhor
‘leão’ em Alkmaar, fazer o segundo golo e carimbar a presença na
final.
CSKA NOVAMENTE ‘PORTUGUÊS’
Apesar da tremenda vantagem de disputar a final no seu reduto,
os ‘leões’ terão pela frente um conjunto recheado de bons
jogadores, como os russos Igor Akinfeev e Evgeni Aldonin, os
brasileiros Vagner Love e Daniel Carvalho ou ainda o croata Ivica
Olic. Ontem, os comandados de Valeriy Gazzaev bateram os
italianos do Parma, por 3-0, depois de um empate a zero em Itália.
Os italianos protestaram o jogo devido a um ‘very light’ atirado da
bancada e que atingiu o guarda-redes Bucci, aos 20’.

Curiosidade
Ao jogar com a Académica, que ampliou para 12 o número de
jogos consecutivos sem perder, o Beira-Mar despediu-se da
SuperLiga. Mais um magnífico estádio do Europeu que se perde
para o escalão principal... De resto, nas contas da descida o Gil
Vicente é o menos preocupado dos aflitos, porque não depende de
terceiros, mas o Estoril ainda tem hipóteses matemáticas. O
Moreirense também, mas será preciso que se conjuguem todos os
deuses e diabos a seu favor .
Depois de estar fora (por duas vezes) do jogo do próximo dia 18,
em Alvalade, o Sporting soube sofrer, aguentar, recuperar,
marcar, vencer. Até ao último minuto. Uma noite épica - mais uma
- de um “leão” que não quis ouvir os cânticos de vitória que já
ecoavam em Alkmaar e fez questão de marcar presença na final:
no derradeiro instante, Miguel Garcia tornou o sonho real.
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F.C. Porto teve mais receitas
que Benfica e Sporting juntos

Campeonato português tem uma
média de nove mil espectadores

Antes de mais, e na análise às finanças do futebol português, é
necessário deixar um facto bem assente: o mérito do lucro das
contas da Superliga é do F.C. Porto. A participação azul e branca
na Liga dos Campeões é que justificaram o resultado negativo de
apenas 1,2 milhões de euros, resultante da diferença entre os 279,3
milhões de euros de gasto contra os 278,2 milhões de euro de
receita.

Segundo dados da Deloitte & Touch, as assistências nos estádios
portugueses subiram em média 50 por cento na última época. A
justificação está nos novos estádios. Apesar disso, e apesar de terem
aumentado cinquenta por cento, a média não ultrapassa os
humilhantes 9 588 espectadores por jogo em cada estádio
nacional.
A Alemanha, o país onde há mais gente a ir ao estádio, tem uma
média de 35 048 espectadores. A Inglaterra, que aparece em
segundo, tem 35 008 pessoas, a Espanha 28 823 pessoas, a Itália 25
469. A própria França, onde o futebol não é exageradamente forte,
tem uma média de espectadores por recinto de 20 140. O que é
mais que o dobro de Portugal, portanto.
Neste aspecto, o F.C. Porto é o clube com mais espectadores por
jogo, cerca de 43 mil em média. Logo a seguir veio o Sporting, com
38 mil, e o Benfica, com 35 mil. Depois há um enorme fosso para
os restantes clubes. O quarto com maior média de assistência paga
é V. Guimarães, com cerca de onze mil espectadores por jogo.
Seguem-se a Académica e o Boavista, cerca de seis mil, o
Marítimo, o Sp. Braga e o Belenenses com cerca de cinco mil,
Beira Mar, Rio Ave e Moreirense quatro mil adeptos, Gil Vicente,
U. Leiria, E. Amadora e P. Ferreira com três mil espectadores de
média, Nacional com dois mil e Alverca com mil.

Voltando atrás, a Deloitte & Touch, empresa responsável pelo
Anuário das Finanças do Futebol Profissional, fala inclusivamente
de um «efeito F.C. Porto». Diz a empresa que «a época desportiva
do Porto alterou os principais indicadores de análise», pelo que, e
porque a temporada europeia azul e branca foi uma temporada de
excepção, as conclusões deste estudo das finanças do futebol
português estão viciadas à partida.
Certo é que as equipas nacionais continuam fortemente
endividadas e descapitalizadas. A Superliga teve em 2003/04
receitas totais na ordem dos 278 milhões de euros, o que
representa um crescimento das receitas relativamente ao ano
anterior de 40 por cento. Ora 40 por cento é precisamente a fatia
que o F.C. Porto oferece a este bolo. As receitas dos azuis e brancos
foram de 40 por cento das receitas totais do campeonato português,
quase metade, portanto. Já agora o Benfica teve receitas de 18 por
cento do total, o Sporting de 12 por cento e os restantes dezassete
clubes de 30 por cento.
Receitas e resultados financeiros dos clubes portugueses
na época 2003/04
F.C. Porto: receitas 110 milhões de euros (lucro de 25 milhões)
Benfica: receitas 49,7 milhões de euros (prejuízo de cerca de seis milhões)
Sporting: receitas 34,2 milhões de euros (prejuízo de cerca de sete milhões)
Boavista: receitas 9,8 milhões de euros (prejuízo de cerca de seis milhões)
Sp. Braga: receitas 9,6 milhões de euros (lucro de cerca de dois milhões)
V. Guimarães: receitas 9,5 milhões de euros (prejuízo de cerca de três milhões)
U. Leiria: receitas 7,8 milhões de euros (lucro de cerca de dois milhões)
Marítimo: receitas 7,1 milhões de euros (resultado zero)
Académica: receitas 6,7 milhões de euros (prejuízo de cerca de um milhão)
Alverca: receitas 5,8 milhões de euros (lucro de cerca de um milhão)
Nacional: receitas 5,4 milhões de euros (resultado zero)
Belenenses: receitas 5,3 milhões de euros (prejuízo de cerca de um milhão)
Beira Mar: receitas 5,2 milhões de euros (resultado zero)
P. Ferreira: receitas 3,2 milhões de euros (resultado zero)
Gil Vicente: receitas 2,6 milhões de euros (prejuízo de 500 mil)
Moreirense: receitas 2,5 milhões de euros (lucro de 500 mil)
Rio Ave: receitas 2,5 milhões de euros (resultado zero)
E. Amadora: receitas 2,3 milhões de euros (prejuízo de 1,5 milhões

Superliga: as contas do título
Depois dos resultados da 32ª jornada existem pelo menos duas
certezas: só haverá campeão na próxima ronda se o F.C. Porto não
ganhar em Vila do Conde e apenas Benfica e Sporting podem
aspirar a festejar o título a seguir ao «derby» do próximo sábado.
Os cenários possíveis nesta altura são os seguintes:
F.C. Porto ganha: o título fica adiado, mesmo que Benfica ou
Sporting mantenham a diferença de três pontos, uma vez que o
campeão tem vantagem no confronto directo com ambos
F.C. Porto empata ou perde: haverá campeão se o «derby»
terminar com uma vitória do Sporting ou com um triunfo do
Benfica por 1-0 ou diferença de dois golos (se for 3-2, por exemplo,
não chega). Se o jogo entre as equipas de Lisboa terminar
empatado e o F.C. Porto perder com o Rio Ave, a luta continuará,
mas só entre ambos. Nesse caso, o Sporting entrará na última
jornada à frente, por ter vencido em Alvalade, na primeira volta.
E se chegassem ao fim empatados?Venceria o Sporting, caso
ganhe na Luz. No campeonato entre Sporting, F.C. Porto e o
Benfica os leões levariam vantagem, com nove pontos em seis
jogos, contra sete do F.C. Porto e apenas um do Benfica. Se o
empate entre os três acontecer depois de uma igualdade na Luz,
o título seguirá para o Dragão.
Resultados entre os grandes
Benfica-F.C. Porto, 0-1
F.C. Porto-Sporting, 3-0
Sporting-Benfica, 2-1
F.C. Porto-Benfica, 1-1
Sporting-F.C. Porto, 2-0
Benfica-Sporting, ????
Regras em caso de empate pontual
a) pontos nos jogos dos clubes entre si
b) diferença de golos entre si, nos jogos realizados
c) maior número de golos no campo do adversário, nos jogos entre eles
d) maior diferença entre o número de golos marcados e o número
de golos sofridos, nos jogos realizados em toda acompetição
e) maior número de vitórias em toda a prova
f) maior número de golos em toda a competição
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