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Quem Quer Vai…
Benjamim José da Silva
Conta-se que, muito diligentemente como sempre, as cotovias
tinham feito os seus ninhos na
seara do abastado lavrador. Este,
cuidadoso dos seus haveres, não se
esqueceu de recomendar aos criados que verificassem o amadurecimento da espiga e, logo que
esta se apresentasse madura, começassem a ceifar.
Ouvindo isto, uma das cotovias
voou muito ligeira ao encontro das
suas vizinhas e, alarmada, recomendou-lhes uma imediata mudança de lugar dos seus queridos
ninhos. Falou então a experiência
de uma das mais velhas cotovias
salientando que, do mandar do
patrão até ao fazer dos criados vai
sempre algum tempo, por vezes,
muito tempo… E as cotovias, tranquilamente, lá continuaram nos
seus ninhos.
Passados dias foi a vez da velha
cotovia ouvir o patrão zangar-se e
pôr-se à frente dos ceifeiros a encaminhá-los para a sua tarefa já então
bem atrasada. Desta vez assim
concluiu a cotovia: “Agora sim,
irmãs cotovias, levantemos o voo e
mudemos o ninho, que vem quem
lhe dói a fazenda”.
Passemos da ficção à realidade
que, como sabemos, excede toda a
imaginação. Das reuniões de um
par de horas até às que se
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Viagem à Nova Iorque...
Só por milagre é que não morreu ninguém
Na noite da Sexta para o Sábado, um
autocarro transportando portugueses de
Montreal, em excursão para Nova Iorque,
teve um acidente na ponte de Champlain.
O autocarro tinha saído pelas voltas da
meia-noite da Igreja de Santa Cruz. O
autocarro chocou com um camião, que
estava imobilizado sobre a ponte.
A excursão para Nova Iorque era organizada pela senhora Beatriz Lorido, que é
conhecida na comunidade pelas suas
excursões. O autocarro transportava uma
cinquenta de passageiros, que ia numa
viagem para um fim-de-semana. O acidente fez 15 feridos, que foram transportados a diferentes hospitais na região de
Montreal. Por sorte o acidente não causou

Jorge Sampaio

“Não” francês não deve parar
debate sobre questões europeias
O Presidente da República, Jorge Sampaio
considera que o “não” francês à Constituição
Europeia vai servir para «estimular o debate
sobre a construção europeia» que é de vital
importância para Portugal e para a União
Europeia.
No final de um encontro com o presidente
argelino, Abdelaziz Bouteflika, que iniciou
hoje uma visita oficial de três dias a Portugal,
Sampaio considerou que «o processo de
construção europeia não irá certamente parar,
mas tratando-se de um país importante como
a França terá consequências que têm que ser
avaliadas». O Chefe de Estado Português
admitiu que o resultado do referendo em
França «é uma decepção para todos» mas
também uma decisão que dever ser respeitada, em especial devido à elevada
taxa de participação que «não deixa margem para dúvidas sobre a vontade
do povo francês».
Sampaio comprometeu-se, ainda a sensibilizar os portugueses para a
importância do tema, nomeadamente através do debate, que deve ser
esclarecedor e participativo.

5/31/2005, 6:07 PM

nenhuma morte.
O motorista do autocarro é experimentado e trabalha há muitos anos na
companhia d’Autocarro Murray Hill.
Estes comentários foram realizados pelo
vice-presidente da companhia, o senhor
Guy Sirois. Ele acrescentou ao Jornal de
Montreal que é muito raro de haver
acidente. Uma investigação terá lugar
sobre as razões da avaria do camião.
“Um grande agradecimento a Deus
Nosso Senhor. A todos os anjos e santos
por nos ter protegido no desastre que
tivemos e também ao pessoal das
ambulâncias, policias e bombeiros pelo
socorrismo. Um grande obrigado.”
Beatriz Lorido
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Manchete
Quem Quere Vai…
arrastam por dias resultam
sempre montes de sugestões,
planos e muitas outras conclusões mais ou menos abstractos.
Das centenas (ou milhares?)
de reuniões em que participei
(escolares, profissionais; oficiais, particulares; baixo, médio
ou superior nível), o resultado,
em noventa por cento dos casos,
foi uma grande frustração,
porque do magistralmente
concluído nada (ou quase) foi
efectivado. Porquê? A resposta
subentende-se na fábula das
cotovias. Os participantes todos
(contando comigo) trazem
consigo “um grande e colorido
balão” plenamente insuflado do
seu ego; e o “doce batido” da
inteligência, cultura e experiência é generosamente servido. Ficamos todos empaturrados com ele; a respectiva
digestão prolonga-se por meses,
anos e acabam as boas intenções por morrer de esfalfamento do pensar, do especular
e do proscratinar. Cada um
sugere acção aos outros mas,
por si, nada faz; como no futebol, não marca golo, passa a
bola. Se estão tentados a apeli-

Cont. da pág. 1
dar isto de exagero, meditem
durante uns escassos minutos
e a vossa própria experiência
pessoa (tal como a minha) vos
dará ampla confirmação.
Dos que estão presentes nessas múltiplas reuniões, quantos
as sabem preparar e conduzir
até poderem alcançar os seus
objectivos? Antes de a reunião
acabar foi decidido o que se vai
fazer? Quem vai fazer? Quando
vai terminar cada fase da tarefa? Como vai proceder?
É evidente que se não foram
bem definidos os clássicos “o
que”, “quem”, “quando” e “como”, não se foi além de uma
experiência especulativa, perdulária de tempo e dissipadora
de esforço.
Foi a partir do célebre purista
da nossa língua, Padre Manuel
Bernardes, que assimilei o que
ele chamava “o apólogo da
cotovias” e com ele esse princípio do fazer que tão bem
resultou com o citado lavrador.
Sem hesitar assim tenho feito e,
desculpem a ousadia, vos aconselho a fazer o mesmo: “Quem
quer vai, quem não quer manda”.
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estabelecimentos de ensino e o
Estádio 1º de Maio, onde se
realiza a actividade “Play Gym
2005”.
Ambas as iniciativas, Dia
Mundial da Criança e Semana
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La Voix du Portugal
The Voice of Portugal
4231, Boul. St-Laurent
Montréal (Québec) H2W 1Z4
Tél.: (514) 284-1813
1-866-684-1813
FAX: (514) 284-6150
E-Mail: jornal@avozdeportugal.com
Site web: www.avozdeportugal.com
Hebdomadaire fondé
le 25 avril 1961

As crianças, até aos doze
anos de idade, vão poder utilizar
no dia 1 de Junho todos os
serviços regulares da CARRIS
sem pagar. Esta foi a forma que
a Administração da CARRIS
encontrou para assinalar o Dia
Mundial da Criança.
As crianças que queiram
viajar nos autocarros, eléctricos
e elevadores da CARRIS terão
uma oportunidade para o fazer

gratuitamente durante o Dia
Mundial da Criança.
Também durante os dias 30 e
31 de Maio e 1 de Junho, a
CARRIS decidiu apoiar a iniciativa promovida pela Câmara
Municipal de Lisboa, “Semana
Eléctrica”, concedendo transporte gratuito para todas as
crianças até aos doze anos e aos
professores acom-panhantes
nas deslocações entre os seus

Miss Canadá Natalie Glebova é
eleita a Miss Universo 2005
A modelo canadense Natalie
Glebova, de 23 anos, foi eleita ontem
a Miss Universo 2005. O palco do
concurso capaz de reunir tantas
mulheres bonitas (lindas, estonteantes, você escolhe) foi o Impact
Muang Thong Thani, em Bangkok (Tailândia - que, por si só, já é
bonita, linda, estonteante, você
escolhe). Entre as cinco finalistas,
todas as escolhidas foram misses do
conti-nente americano - México,
Porto Rico, República Dominicana,
Cana-dá e Venezuela.
As 81 candidatas que subiram ao
palco nesta terça já haviam participado na última quinta-feira, dia
26, da apresentação aos jurados
preli-minares. As 15 finalistas foram
escolhidas neste dia, mas divulgadas somente durante o concurso
de hoje: as misses África do Sul, Canadá, Estados Unidos, Grécia,
Indonésia, Israel, Letônia, México, Noruega, Peru, Porto Rico,
República Dominicana, Suíça, Trinidad e Tobago e Venezuela.
Além da coroa de Miss Universo, mais dois outros prêmios foram
divulgados: Miss Simpatia e Miss Fotogenia. A tailandesa
Chananporn Rosjan já havia sido premiada no Concurso de Trajes
Típicos na última quarta-feira (dia 25). Se o imparcial Editor do
UOL Tablóide tivesse escolhido a premiada no Concurso de Trajes
Típicos, a catarinense Carina Beduschi, lindamente vestida como
Carmen Miranda, certamente teria sido a vencedora.

Eléctrica, visam apenas os
serviços regulares, excluindo
os serviços especiais.
O Museu da CARRIS também se associa a este dia, disponibilizando, na sua loja, novos
artigos de carácter didáctico,
dirigidos aos mais jovens, aumentando, desta forma, o leque
de objectos disponíveis a todos
os que visitam este Museu.

Universidade
dos Tempos
Livres
No Salão Nobre da Missão de
Santa Cruz, no próximo sábado,
dia 4 de Junho, a partir das
16h00, realiza-se o encerramento do primeiro ano lectivo
desta tão bem acolhida Universidade. Espera-se a comparência de entidades oficiais, aproveitando a oportunidade para
fazer a entrega de certificados.
No final será servido um “Porto
de Honra”.

Antero Branco
gratificado
na McGill
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Antero Branco emigrou há
30 anos de Portugal e começou
logo a trabalhar na McGill. Ele
ficou muito surpreendido pela
notícia ganhando um prémio
muito prestigiado “Principal’s
Award” para a equipa de funcionários administrativos e de
sustentação na categoria de
serviços. É uma honra ser nomeado, por colegas, superiores
e estudantes.
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Revista de imprensa
Ministro das Finanças admite

IVA mais alto até 2009
Os portugueses vão pagar o IVA
a 21 por cento até 2009, foi hoje
avançado pelo ministro de Estado e
das Finanças, Luís Campos e Cunha, admitindo que a subida do
imposto irá manter-se até ao final da
legislatura.
As palavras do ministro foram
proferidas no final da reunião extraordinária do Conselho de Ministros, que aprovou o plano de
consolidação das finanças públicas nacionais e procedeu à análise
do Programa de Estabilidade e Crescimento (2005/2009).
«Se o próximo ministro das Finanças quiser baixar os
impostos daqui a quatro anos, quer dizer que este Governo
fez um bom trabalho», declarou o titular da pasta das Finanças
em resposta a uma pergunta sobre se o aumento do IVA de 19 para
21 por cento seria transitório.
Sobre a possibilidade de o aumento do IVA prejudicar o
crescimento económico português, Luís Campos e Cunha
declarou que grave seria se o Executivo nada fizesse para evitar
que o país fechasse o corrente ano económico com um défice de
6,8 por cento do Produto Interno Bruto.
«Um défice de 6,8 por cento seria inaceitável pelos mercados
internacionais»e «conduziria a um aumento das taxas de juro»
e a «uma queda da confiança, com impactos negativos nas
famílias e nas empresas», sustentou.
Em relação ao crescimento económico de Portugal neste ano,
o titular da pasta das Finanças admitiu que o cenário «não é
particularmente risonho».
«Há notícias que não são particularmente encorajadoras»,
embora acrescentando que os sinais visíveis ainda não incorporam
a natureza das medidas que o Governo agora vai adoptar.
O aumento do IVA de 19 para 21 por cento destina-se a financiar
o sistema público de Segurança Social e foi anunciado na passada
quarta-feira pelo primeiro-ministro, José Sócrates, no debate
mensal na Assembleia da República.

Ministro do Comércio chinês anuncia

Têxteis isentos de taxas
O ministro chinês do Comércio, Bo Xilai, acusa os EUA e a Europa
de violarem as regras da Organização Mundial de Comércio
(OMC) ao imporem quotas aos têxteis sem justificarem os receios
de rotura dos seus mercados. Bo Xilai diz que Washington e a
União Europeia falharam na prova de que as importações chinesas
rebentariam com os respectivos mercados, não tendo fornecido
uma informação adequada.
As afirmações foram feitas durante uma conferência de
imprensa, convocada de urgência para explicar o cancelamento,
por parte do Ministério das Finanças chinês, das taxas aduaneiras
de exportação de 81 categorias de produtos têxteis. A medida
surge em resposta às medidas proteccionistas que, segundo
Pequim, estão a ser preparadas pela UE.
Bo Xilai disse que Pequim«não aceitará essas medidas se não
houver consultas prévias entre as partes», adiantando que a
utilização pelos EUA e pela UE do artigo 242 do protocolo da
entrada da China na OMC impondo limites aos produtos chineses
é «errada» . O responsável especificou que a China e os seus
parceiros comerciais «divergiam igualmente sobre
interpretação das estatísticas disponíveis».
Os EUA e a UE anunciaram medidas de salvaguarda que têm
como consequência limitar em 7,5 por cento para 2005 a alta das
exportações de certas categorias de produtos têxteis. Estas
exportações haviam tido um grande impulso quando da supressão
de quotas no sector, no princípio do ano.

França diz «não» à Constituição Europeia

Governante pode demitir-se
O primeiro-ministro francês, JeanPierre Raffarin, deslocou-se esta
segunda-feira ao Palácio do Eliseu,
em Paris, onde poderá ter entregue
a sua demissão ao Presidente, Jacques Chirac. A visita acontece um
dia depois da vitória do «não» no
referendo sobre a Constituição
Europeia. Em Paris, o «sim» obteve 66 por cento dos votos,
enquanto o «não» foi massivo em Marselha, por exemplo. Como
sublinhou Villepin, «são visíveis importantes variações de uma
província para a outra, com uma preferência mais vincada pelo
‘não’ nas zonas rurais relativamente às áreas urbanas».
A rejeição do Tratado pelos franceses abre uma crise na Europa,
infligindo uma derrota aos dirigentes europeus, entre os quais o
Presidente francês, Jacques Chirac. A França, um dos países
fundadores da construção europeia, torna-se assim no primeiro
membro da União Europeia a rejeitar o Tratado Constitucional.
Os analistas adiantam, por isso, que a vitória do «não» poderá
influenciar os resultados em países como a Holanda, onde esse
desfecho também já é dado como o mais previsível.

Campanha para poupar água no Algarve

Seca em debate
A Águas do Algarve e autarquias locais iniciam terça-feira várias
acções de informação sobre o abastecimento e poupança de água
na região algarvia, começando pela cidade de Lagos, disse fonte
da empresa. O primeiro local a receber sessões de esclarecimento
sobre o abastecimento público de água é a Junta de Freguesia de
Lagos e a acção estará aberta a toda a população. Na quarta e
quinta-feira, o Salão Desportivo e Recreativo Luzenze, em Vila da
Luz, e o Salão do Clube Estrela Desportivo, em Bensafrim,
respectivamente, são outras localidades a receber as acções de
esclarecimento, todas marcadas para as 21h30. O Cine-Teatro de
São Brás de Alportel foi o lugar escolhido para no dia 16 de Junho.
A análise da situação actual e quais os cenários, medidas e
sensibilização para a moderação no consumo de água ou o
funcionamento multimunicipal de abastecimento são alguns dos
temas a discutir. «Queremos que os cidadãos comuns se
envolvam nas questões da água através da aplicação das
iniciativas formuladas em folhetos e colaborem na gestão
nacional da água», explicou Teresa Fernandes, do gabinete de
relações públicas das Água do Algarve. Segundo Teresa
Fernandes as sessões de esclarecimento para os outros concelhos
algarvios estão a ser agendadas. A empresa Águas do Algarve
informou ainda que está a ser distribuído com as facturas da água
um folheto com as «10 maneiras mais fáceis de poupar água»
e que está a ser também entregue informação nas unidades
hoteleiras algarvias, por «forma a sensibilizar e motivar os
turistas para a problemática do meio ambiente» e «gestão
pessoal da água».

Portugal: Governo anuncia primeiras
medidas para combater o défice
A Comissão liderada pelo Governador do Banco de Portugal anunciou
a sua estimativa final para o défice orçamental em 2005, de 6.83% do PIB.
Como tínhamos mencionado em artigo anterior, um dos principais
factores para o desvio face ao valor de 2.9% do PIB constante do
Orçamento do Estado decorre da não utilização de receita extraordinária
para reduzir o défice. Esta receita adviria da venda de património do
Estado, entre outras medidas, e o seu valor equivale a 1.4 pontos
percentuais (pp) do PIB. Outras alterações do lado da receita prendemse com uma menor distribuição de lucros por empresas detidas pelo
Estado ao accionista, num montante de 0.5pp do PIB.
O restante desvio, num montante equivalente a 2pp do PIB, provém do
lado da despesa pública. Metade tem origem no défice de funcionamento
do Serviço Nacional de Saúde, com 1.1pp do PIB. Essa situação decorre
não só de problemas em termos de sobrestimação da receita, mas
sobretudo de subestimação da despesa. Acrescem despesas com
pessoal, que serão mais elevadas, a consideração dos custos com a
manutenção da rede de estradas, e um aumento das despesas com a
Segurança Social (decorrentes de um maior volume de pagamentos de
subsídio de desemprego, por exemplo).

As medidas
O Primeiro-Ministro, José Sócrates, anunciou na Assembleia da República
um conjunto abrangente de medidas, as principais e com efeitos
imediatos, do lado da receita, mas com um conjunto de intenções de actuar
também do lado da despesa.
Assim, com impacto imediato em 2005, o Governo anunciou o aumento
da taxa normal do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) em 2pp, para
21%. Esta medida poderá entrar em vigor já em Julho, ainda antes da
aprovação do Orçamento Rectificativo para este ano. O acréscimo de
receita estimado é de cerca de 400 milhões de euros, ou seja, 0.3pp do
PIB.
Também o Imposto sobre Produtos Petrolíferos será alvo de actualização,
em linha com a inflação (ou seja, um aumento de cerca de 2%). O imposto
sobre o tabaco será também aumentado, em cerca de 15% este ano, assim
como nos anos seguintes.
Ao nível do imposto sobre o rendimento dos particulares (IRS) será criado
um novo escalão, para rendimentos superiores a 60 mil euros, cuja taxa
será de 42%. Adicionalmente, o Governo anunciou o fim de alguns
benefícios fiscais de que as empresas podem beneficiar actualmente. No
entanto, estas duas medidas só entrarão em vigor em 2006.
Do lado da despesa, no imediato, foi anunciado o congelamento das
progressões automáticas na Função Pública, com o que o Estado poderá
poupar cerca de 150 milhões de euros em 2005 (pouco mais de 0.1pp do
PIB).
O objectivo anunciado pelo Governo para 2005 é de um défice de 6.2%,
ou seja, de uma redução de 0.6pp do PIB, ou sejam, 850 milhões de euros.
Para 2006, o objectivo anunciado pelo Governo é de redução do défice
orçamental para 4.8% do PIB, o que pressupõe um esforço de redução
de 1.4pp, ou sejam, quase dois mil milhões de euros.

As medidas do lado da despesa

Silva, Langelier
& Pereira Inc.

Foi anunciado um conjunto de intenções de redefinição da Administração
Pública, visando a redução estrutural da despesa pública. No entanto,
sendo necessárias, os seus resultados serão sentidos de forma mais clara
num horizonte mais alargado.

Assurances Pierre G. Séguin Inc.

O Governo pretende rever todo o sistema retributivo da Administração
Pública, limitando o número de carreiras existentes, bem como o actual
regime de progressão automática na carreira. A sua implementação
deverá ocorrer, contudo, apenas a partir de 2007.

Seguros e serviços financeiros

Tels.:(514) 282-9976
(514) 288-5177
Fax: (514) 848-0133

40ANOS

75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

1963-03

Filomena Gouveia LL.B .

A mais longo prazo, o Governo compromete-se com a redefinição da
Administração Pública, através da racionalização dos serviços e do
quadro de pessoal. As medidas a implementar não foram especificadas,
devendo sê-lo até ao final de Junho, quando o Governo terá que apresentar
a actualização do Programa de Estabilidade à Comissão Europeia.
A actuação na área da despesa é mais delicada, pois o Governo não
quererá ter efeitos contraccionistas sobre a actividade económica, após
o potencial impacto negativo que o aumento dos impostos possa ter. Com
efeito, o aumento do IVA, bem como dos impostos sobre os produtos
petrolíferos, poderão resultar numa desaceleração da despesa de consumo
das famílias, que procurarão, por um lado, os bens mais baratos, e, por
outro, poderão reduzir despesa não essencial (como a aquisição de
automóvel, por exemplo).

AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA

Gouveia, Gouveia
507, Place d'Armes, suite 1704
Montreal, Québec H2Y 2W8

Também os regimes de saúde e Segurança Social da Administração
Pública serão alvos de alteração, sendo progressivamente aproximados
aos regimes gerais, aplicáveis aos restantes trabalhadores. Um dado
importante prende-se com o fim da Caixa Geral de Aposentações, a prazo,
na medida em que os novos funcionários públicos serão integrados no
Regime Geral de Segurança Social.

Tel.: (514) 844-0116
Fax: (514) 844-9053

Outras áreas de actuação

Aguarda-se que no Programa de Estabilidade o Governo inclua outras
medidas e outras áreas de intervenção, onde o problema da despesa e
endividamento públicos é significativo.
A primeira delas são as autarquias locais. Embora em 2002 o Governo
tenha tomado medidas para limitar a sua capacidade de endividamento,
a realização de eleições locais em 2005 tem levado alguns municípios a
tentar contornar esses limites. Com efeito, é habitual, em ano de eleições,
um aumento do volume de obras públicas a cargo dos municípios.
A outra área é a da Saúde. Comparativamente com outros países
europeus, Portugal gasta mais em saúde, embora com resultados, em
termos de qualidade de serviço, em linha ou abaixo desses países. Deste
modo, o Governo, no âmbito da reestruturação anunciada poderá tomar
medidas que aumentem a qualidade dos serviços, sem acréscimo ou com
diminuição da actual despesa.
Os resultados destas medidas são visíveis a mais longo prazo, com o
Governo a esperar que se façam sentir já a partir de 2007. O objectivo
anunciado – e exigido pela Comissão Europeia – é de que em 2008 o défice
orçamental cumpra o limite de 3% do PIB.
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Revista de Imprensa
«“Não” terá consequências graves» Medidas do Governo
Mário Soares considerou o «não» francês à Constituição Europeia
como um revés «que terá consequências graves e imprevisíveis» até contrariam campanha eleitoral

REACÇÕES PS e PSD
tristes com «não» francês

porque outros países como a China, os EUA, a Índia e o Brasil estão
a avançar «num ritmo cada vez mais intenso». Em declarações o exprimeiro-ministro e Presidente da República entende que o resultado
do referendo de domingo implica uma «paragem de vários meses, em
que a União Europeia vai ficar concentrada sobre ela própria». Já
Pacheco Pereira entende que a recusa francesa não provocou
qualquer tipo de catástrofe e que o importante agora é avançar para
a renegociação do Tratado Constitucional. «O tempo que se perdeu
já estava a ser perdido antes da Constituição, porque esta geração de
governantes na Europa já estava a perder tempo há muito tempo, pois
não se entendem no financiamento da União, na revisão da PAC e em
matéria de política externa», recordou o social-democrata apoiante
do «não». Pacheco Pereira, que defende a renegociação do tratado,
considerou ainda que a Constituição Europeia para além de não resolver estes problemas ainda vinha dar uma «falsa solução» para
estes. Tal como Pacheco Pereira, o constitucionalista Jorge Miranda
entende que a renegociação da Constituição pode ser um caminho
a seguir, já que o actual tratado não deve ter grandes hipóteses de
seguir o seu caminho.

PS e PSD admitiram que o «não» francês à Constituição Europeia
não é positivo para a construção europeia. O PCP exigiu que o
referendo em Portugal não se realize a par das autárquicas, ao
passo que o CDS-PP disse que vai apoiar o «sim». O BE diz que a
Europa pode respirar de alívio.Guilherme d’Oliveira Martins
considerou que o «não» francês à Constituição Europeia provocou
«um dos dias mais difíceis para a União Europeia» à semelhança
de outros.Em declarações à TSF, o parlamentar socialista disse
acreditar que este «não» não é o fim de nada, recordando a frase
de Jean Monnet «se não está aberta a porta da frente, então temos
de entrar pela porta de trás». Opinião semelhante tem Azevedo
Soares que entende que a Europa não pode parar, apesar de o
«resultado gerar alguma dificuldade para o projecto de construção
europeia».
«Todos aqueles que defendem uma Europa mais forte, unida,
progressiva e moderna não devem desistir de condenar o seu
combate, porque é do interesse dos povos europeus essa Europa
mais forte e unida», disse o deputado social-democrata.
Já Jerónimo de Sousa insistiu na necessidade de o referendo
europeu não acontecer a par das autárquicas para não «impossibilitar o povo português do esclarecimento, do conhecimento
profundo não só quanto à forma, mas quanto à substância do
próprio tratado». «A marcar-se um referendo em Agosto, Setembro
e Outubro será uma clara farsa, pois não permite um verdadeiro
esclare-cimento do povo português», acrescentou o líder do PCP.
Por seu turno, o presidente do CDS-PP não vê razão para a
interrupção do processo de ratificação da Constituição Europeia,
defendendo que este se deve realizar em Outubro e que o «sim»
deve ser apoiado. Ribeiro e Castro esclareceu que a posição do
partido é a mesma que a adoptada no congresso dos populares, se
bem que há margem para que os «militantes escolham ou opinem
diferen-temente, nomeadamente no quadro de movimentos
cívicos». O bloquista Luís Fazenda disse, por seu lado, que a
Europa pode respirar de alívio após a recusa francesa em adoptar
o tratado e que a responsabilidade deste resultado é «da
arrogância da Conferência Inter-governamental e das instituições
da União Europeia».
«É uma revolta da democracia contra o défice democrático. É
preciso enfrentar o défice democrático da União Europeia ou não
será União Europeia. É esse o sentido da crise que está aberta»,
prosseguiu o deputado do Bloco de Esquerda.

A CGTP considera que as medidas agora anunciadas pelo
Governo contrariam em absoluto o que foi prometido em
campanha eleitoral. Porém, Carvalho da Silva diz esperar para ver
o que vai ser anunciado, terça-feira, na reunião da Concertação
Social.
A CGTP defendeu esta segunda-feira, em conferência de
imprensa, que as medidas agora anunciadas pelo Governo
contrariam em absoluto aquilo que foi prometido em campanha
eleitoral. Ainda assim, Carvalho da Silva disse esperar para ver o
que vai ser anunciado, terça-feira, na reunião da Concertação
Social, destinada a debater o Programa de Estabilidade e
Crescimento (PEC). «O Governo propõe-se apresentar o PEC, mas
fá-lo num contexto que, para os trabalhadores, é demoroso e não
pode deixar de ser denunciado». disse. «A “porrada” já foi dada;
esperemos que a reunião de amanhã não seja uma conversa de
promessas, objectivos, generalidades, quando, efectivamente, um
conjunto de medidas já anunciadas vai ao rendimento das pessoas
e colocar em causa o nível de vida das famílias», acrescentou.
Carvalho da Silva promunciou-se também sobre a posição
maioritária dos franceses contra o Tratado Constitucional
Europeu, considerando que, depois do «não», o tratado foi
inviabilizado, não fazendo sentido realizar o referendo em Portugal.

Câmara de Coimbra admite
abandonar sociedade
O presidente da Câmara de Coimbra, Carlos Encarnação,
admitiu esta segunda-feira, a hipótese de abandonar a sociedade
Metro Mondego caso o Governo decida não avançar com este
sistema de transporte, cujo concurso público internacional foi
suspenso este mês.
O projecto do Metro Mondego pode estar ameaçado. O
presidente da Câmara de Coimbra, Carlos Encarnação, admitiu
abandonar a sociedade. Em meados de Maio, o ministro das
Obras Públicas, Mário Lino, decidiu suspender o concurso público
internacional, apontando como uma das razões a recusa da
assinatura de protocolos pelas câmaras da Lousã e Miranda do
Corvo. A Câmara da Lousã recusou-se a assinar o protocolo por
discordar da exclusão do traçado do metropolitano, o actual troço
ferroviário a Serpins. Já a autarquia de Miranda do Corvo discorda
que se apresente solução alternativa de transporte para a ligação
a Coimbra e apenas concebe uma única para o traçado urbano e
suburbano. Segundo Carlos Encarnação, este cenário só
acontecerá se o Governo não assumir as suas responsabilidades.
«É uma irresponsabilidade deixar o concurso ir abaixo sem
haver uma intervenção que era perfeitamente adequada nesta
altura, prolongando a suspensão e aproveitando os efeitos úteis
produzidos», disse.

Administração demitida
O Ministério da Saúde demitiu hoje o presidente da administração do Hospital de São
João, no Porto, António Fer-

nandes Tato, substituindo-o
por José Eduardo Guimarães.
Segundo a fonte hospitar, a
substituição abrangeu os quatro vogais da administração do
hospital - dois executivos e dois
não executivos - que quartafeira também serão substituídos. José Eduardo Guimarães é
médico hematologista, tendo
sido director clínico durante a
administração presidida por
Isabel Ramos, que foi substituída por António Fernandes
Tato.

Especialista norte-americano alerta

Poluição «dentro de portas»
Um epidemiologista norteamericano defendeu hoje em
Lisboa que se dê mais importância à qualidade do ar dos
espaços interiores e à toxicidade de substâncias e materiais existentes dentro dos edifícios, uma vez que é aí que as
pessoas tendem a passar a maior parte do seu tempo. John
Spengler alertou também para
a escassez de informação sobre
a toxicidade de substâncias e
materiais utilizadas nos mesmos espaços interiores. O cientista, que intervinha no ciclo de
debates «Saúde sem Fronteiras», da Fundação Calouste
Gulbenkian, preconizou uma
mudança de prioridades no
estudo da poluição ambiental,
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de modo que o ar interior deixe
de merecer apenas dez por
cento da atenção quando comparado com os 90 por cento
dedicados ao exterior. U m
documento recente da Organização Mundial de Saúde referia a propósito que «as concentrações de poluentes no ar
interior [óxido de azoto, monóxido de carbono, formaldeído e
rádon] são frequentemente
muito superiores às concentrações que se encontram no
ar exterior». Apesar de as
pessoas passarem cerca de 90
por cento das suas vidas em
espaços fechados - desde a casa
aos transportes e ao local de
trabalho -, a questão da qualidade do ar dentro dos edifícios
só há cerca de 30 anos começou
a ser estudada a fundo nos
Estados Unidos.
Segundo Spengler, docente
da Harvard University School
of Public Health, as investigações iniciadas nos anos 70
sobre compostos orgânicos
voláteis revelaram o impacto da
exposição a um ambiente interior poluído no desenvolvimento de patologias cancerígenas.
Vinte anos depois, assinalou,
o aumento da prevalência da
asma transferiu a tónica dos
agentes químicos para os biológicos. Dentro desses referiu o
papel, ainda pouco compreendido, dos bolores e dos fungos
nos sistemas respiratório e
nervoso central.
Mais recentemente, estudos
epidemiológicos realizados nos
Estados Unidos, no Canadá e
na Europa demonstraram a
relação entre o aumento dos
problemas respiratórios e a
menor qualidade do ar interior.
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Opinião
O défice

A força da opinião pública

O tabagismo
Miguel Carvalho

Há sempre um défice à espera de um novo
governo.É curioso e dá imenso jeito, não sei
se já repararam. A coisa passa-se assim, pelo
menos, desde o final dos anos 70. Se formos
aos arquivos dos jornais, facilmente
poderemos verificar que houve sempre uma
herança complicada à espera de um governo
acabadinho de chegar.
Se o cão é o melhor amigo do homem, o
défice é, sem dúvida, o melhor amigo dos novos governos. Só
assim se compreende que, praticamente desde as primeiras
eleições em liberdade muitas promessas aventureiras de
campanha eleitoral , continuem por cumprir. O que também é
conveniente.Foi assim com Mário Soares, com Cavaco, com
Guterres. Com quase todos. Se repararem, só não houve défices
e outras coisas más quando um governo de uma cor sucedeu a
outro da mesma cor. O que, como se sabe, aconteceu poucas
vezes.A ladainha é conhecida.O governo que está de saída
anuncia sempre que as contas estão consolidadas e a retoma está
a chegar, não tarda nada. O governo que entra, coitado, é um
desgraçado: apanha sempre uma factura inesperada, uma
derrapagem acolá, um buraco acoli. E passa da euforia
carnavalesca à contenção mais monástica.
Confesso: eu tenho sempre pena dos governos acabadinhos de
se instalar. Vêm sempre com sangue na guelra, por vezes até se
ouvem ainda os ecos das promessas de campanha que fizeram.
Estão eles nisto, a querer fazer-nos o bem e a querer dar-nos o bem
bom e…pimba! Lá vem a tragédia e o horror, como diria o
Albarran.As medidas de combate ao défice e coisas que tais
também são sempre as mesmas, não sei se já repararam. A terapia
de choque passa, segundo os entendidos e Vítor Constâncio, por
contenção salarial e nas despesas públicas, aumento das receitas
e, de quando em vez, aumento de impostos para quem não pode
e desagravamento para quem pode. As televisões, fazendo eco das
medidas do Governo, anunciaram que a crise vai chegar a todos.
Do bairro do Aleixo à Quinta do Lago, presume-se. Alguém
acredita?Se o défice existe e exige medidas drásticas quase desde
o início da democracia é fácil concluir que as medidas drásticas
aplicadas nunca resolveram os problemas. Pergunta-se, então:
onde está, de facto, o problema? Ou os governos andam a mentirnos há demasiado tempo, maquilhando a realidade, ou as crises
servem interesses não declarados.Não sou ingénuo: nunca
acreditei que as crises e os défices deixassem de existir. Mas eu
julgava que, com tantos especialistas, governantes e gestores a
preocuparem-se connosco e com o futuro de Portugal, chegaria
o dia em que passaríamos a ouvi-los dizer que era chegada a hora
de aumentos reais de salários, redução de impostos e investimento
sério nos bens públicos: saúde, educação, futuro. Está visto que
esperaremos sentados. E continuaremos a ver os mesmos «ex´s»
e actuais governantes, gestores e especialistas a dizerem como se
faz ou deve fazer. Ano após ano .Para cúmulo, a nova crise e o défice
galopante são anunciados dramaticamente ao país quando nos
disseram, dias a fio, com mais ou menos seriedade, que a vitória
do Benfica na Super-Liga seria boa para economia e o optimismo
deste povo.
Afinal, também não era verdade. O que, para quem não é
benfiquista, é uma dupla chatice.

O «não» francês

Augusto Machado
Tenho evitado fazer qualquer
comentário sobre o tabagismo.
Como não sou fumador, logo sou
suspeito. Mas acreditem que não
sou nenhum puritano, como qualquer mortal também tenho os meus
defeitos. Porém, hoje, gostaria de
deixar aqui um alerta às mães
grávidas inconscientes.
Imagine-se numa sala um pouco
maior do que o seu tamanho. Agora
imagine-a cheia de fumo. Está a
sufocar? É assim que se sente um
bebé durante nove meses no útero
de uma mãe fumadora. E não se pode queixar.
Fumar é uma opção. Mesmo os não fumadores, que suportam
mal o cheiro e o fumo do tabaco, têm na maioria das vezes a
oportunidade de abandonar os locais em que o fumo é incomodativo. Mas quando se fala de grávidas fumadoras, há alguém
que não tem sequer hipóteses de escolha. Perde todo o sentido
quando em vez de receber nutrientes da placenta da mãe, o bebé
é alimentado com nicotina e monóxido de carbono durante nove
meses. De cada vez que fuma um cigarro, a mulher grávida
acelera e aumenta ao batimentos cardíacos do feto. A culpa é dos
tóxicos que compõem o fumo que também impedem o aproveitamento dos alimentos já que alteram a sua composição. Em
consequência a criança nascer baixo do peso normal e com as
defesas reduzidas. E apesar de todas as campanhas de sensibilização, os bebés não têm tido sorte já que muitas mães continuam
a obrigá-los a conviver com o vício.
Com o tabaco a ser avaliado como um problema de saúde
pública, a psicopedagoga e investigadora, Carina Borges, alerta
que é urgente uma intervenção anti-tabágica em todas as
consultas de rotina e não apenas nas consultas específicas e
adianta: “Este problema não atinge apenas as grávidas mas todos
os que inalam os mais de 40 mil compostos químicos presentes no
fumo do tabaco.
Mais sensibilização. Consciencializar as mulheres para os riscos
a que sujeitam os seus filhos e que elas próprias também correm
é, na opinião do médico de clínica geral Luís Rebelo, uma questão
ético-profissional. “Infelizmente, acrescenta, existem alguns
obstetras e médicos de família que ainda não são firmes ou não têm
a coragem em dizer que a grávida deve deixar de fumar e isso não
pode continuar”.
Se há mães, e porque não os pais também?, que procuram uma
desculpa para deixar de fumar, porque não considerar o período
da gravidez uma óptima oportunidade para fumarem o último
cigarro e dizer adeus ao vício eliminando esses 40 mil compostos
letíferos que matam milhões de pessoas por ano.
É certo que cada fumador possivelmente começou a fumar por
razões diferentes. Para alguns, ainda jovens, foi uma questão de
se quererem afirmar pelas exigências da juventude; para outros,
uma cachimbada ou uma fumarada relaxa e é uma maneira de
aliviar o stress; e ainda para outros um “cigarrito” ajuda a resolver
problemas complicados... Mas, que diabo, gerar um ser, um
inocente, não será razão plausível e mais que suficiente para
deixar de fumar?

Pedro de Almeida
A rotunda vitória do não francês ao referendo sobre o tratado
da Constituição Europeia é explicado pelas más razões, mas isso
não altera o essencial: a Europa vai ter de repensar
profundamente o seu caminho para a união política e interrogarse sobre se o melhor não será digerir calmamente o alargamento
a 10 novos Estados membros, antes de se lançar em novas
aventuras.
A taxa de desemprego de 10% está certamente na origem de
grande parte do voto de protesto dos franceses - o que não deixa
de ser irónico, porque os gauleses, sobretudo os seus agricultores,
têm sido os mais beneficiados por uma política agrícola europeia
anacrónica, injusta e desigual.
O voto de protesto dos franceses está também associado ao medo
que a globalização provoca - e muito especialmente à entrada em
força da China no mercado mundial, quer do lado da oferta de
têxteis, quer do lado do aprovisionamento em larga escala das
matérias-primas, o que está a fazer subir o seu preço em flecha.
Mas quaisquer que sejam as razões, o voto dos franceses - a que
se deve seguir o voto negativo dos holandeses na quarta-feira deixa claro que a Constituição Europeia está morta e enterrada.
Quanto à Europa, os líderes europeus têm definitivamente de
entender que não é possível construí-la nas costas e contra a
vontade dos seus cidadãos. Talvez esta pausa que o não francês
agora impõe seja um bom momento de reflexão - que dê origem,
dentro de alguns anos, a um novo e decisivo impulso na
construção europeia.
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Rui Costa Pinto
Os franceses rejeitaram uma Europa
liberal, não fecharam a porta à construção
europeiaO resultado do referendo, em
França, que contou com uma participação
da ordem dos 70%, coloca um ponto final na
construção da União Europeia à revelia
dos cidadãos. A estrondosa vitória do
“Não” é um sério aviso aos líderes políticos
que julgam ser possível construir a casa
europeia à custa do desemprego e da
ditadura dos grandes interesses económicos e financeiros. A propaganda oficial do “Sim” a todo o custo, protagonizada por alguns
presidentes e primeiros-ministros actualmente no poder, esbarrou
na opinião pública francesa. Contrariamente à mensagem
chantagista de uma determinada esquerda instalada no poder, o
modelo que inspirou os fundadores do maior projecto políticoinstitucional do século XX não ficou à beira do colapso. Muito pelo
contrário. O modelo europeu original, a partir de agora, pode ser
implementado ao ritmo da vontade dos cidadãos europeus.
Cansados de palavras vãs, que extravasam o fantasma da adesão
da Turquia, os franceses encararam de frente o actual impasse
europeu, impondo uma pausa forçada, que pode ter grandes
custos económicos, mas que evita um passo colectivo em direcção
do abismo. A votação dos franceses estoirou com a aventura neoliberal, liderada por burocratas de luxo, que se tem realizado sob
a capa dos direitos sociais e de uma globalização que confunde a
livre concorrência e o capitalismo selvagem. Jorge Sampaio e José
Sócrates deviam tirar as ilações políticas do resultado do referendo
francês, que traduz um claro voto de protesto. Abafar o debate
sobre o tratado de Constituição europeia nas eleições autárquicas
é tão grave como tentar resolver o défice orçamental português
à custa da mentira política. O primeiro-ministro sabe que pode
contar com Jorge Sampaio, Vítor Constâncio e alguns
comentadores, que estão disponíveis para elogiar o pragmatismo
e o estilo à la carte do novo Governo socialista. Todavia, não basta
ganhar eleições para poder esquecer as promessas eleitorais. Em
Democracia, as encenações e as dramatizações políticas,
engendradas à última da hora, em relação às finanças públicas ou
à União Europeia, apenas contribuem para desacreditar ainda
mais a classe política. Umas centenas de milhões de euros de
fundos comunitários não são suficientes para escamotear a
verdadeira dimensão da crise da União Europeia, que se tem
ocultado em sucessivos alargamentos. Felizmente, tal como em
França, a opinião pública portuguesa dá sinais de que também já
não se deixa enganar tão facilmente.
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100 Livros Portugueses do Século XX
15- Miguel Torga, 1907-1995

17- Almada-Negreiros, 1893-1970 20- Irene Lisboa, 1892-1958

A Criação do Mundo | Coimbra, Ed. Autor, 1937 a 1981 (5 vols.)

Nome de Guerra | Lisboa, Ed. Europa, 1938

Solidão/Notas do Punho de uma Mulher| Lisboa, Seara Nova, 1939

Artista plástico e escritor multifacetado,
arauto do futurismo e das vanguardas, José
de Almada-Negreiros repartiu-se pela
poesia, teatro, manifestos, etc., e escreveu
em 1925 o romance Nome de Guerra , só
editado 13 anos mais tarde, mas que logo
se transformou num dos textos mais
emblemáticos de um certo espírito modernista e febril vivido nos loucos anos 20.
Rompendo com alguma tradição rural
portuguesa, esta narrativa urbana acompanha as muitas aventuras e desventuras
do protagonista, o Antunes, à medida que
aprende a viver e a “fazer fotografias com a
imaginação”, descobrindo no frenesi da
grande cidade um erotismo saboreado até
à última gota, sempre com a curiosidade e o
espanto de quem bebe a vida em largos golos e
aproveita cada nova experiência para entender
melhor os paradoxos e as contradições do mundo
que o rodeia, observando-o com um olhar mordaz
e no entanto fiel a uma radical ingenuidade que
o leva a acreditar nos seres humanos.

Publicado sob o pseudónimo masculino de João Falco, bem recebido pela
crítica mas sem grande repercussão
pública, Solidão consiste numa série de
“notas” fragmentárias datadas dos anos
30 e escritas entre Lisboa e Genebra.
Num estilo intimista e disperso, ao sabor
das flutuações quotidianas, trata-se de
uma obra única na nossa literatura,
captando a “paisagem íntima”, a “paisagem dos sentimentos”, com uma grande liberdade e sem
restrições temáticas. Este livro oferece-nos, assim, o introspectivo
retrato de uma mulher cuja vida interior se
amplifica e dilata, quer por acção de uma
memória povoada de reminiscências por vezes
alusivas a pessoas concretas (designadas por
iniciais), quer em virtude de um pendor reflexivo
pronto a divagar a propósito disto ou daquilo,
numa permanente inquietação só comparável,
entre nós, ao “desassossego” pessoano, e que vai
analisando o sentimento da solidão, fazendo da
escrita um sismógrafo emocional que regista as
mais ínfimas variações de estados de alma.

Publicada em cinco volumes, A Criação do Mundo é uma longa
narrativa contada na 1ª pessoa do singular, espécie de romance
autobiográfico – mas também “crónica”, “memorial” ou “testemunho”, segundo o Autor – que percorre a vida do protagonista desde
a infância no contexto rural de Trás-os-Montes até ao 25 de Abril e
às convulsões de 1974/75, passando pela adolescência vivida no
Brasil. Aí deparamos com a evolução de uma personalidade rara, cujo
olhar sobre Portugal e o mundo acaba por traduzir numa prosa viva
e dinâmica os temas e motivos inspiradores
das restantes obras de Torga: a firme ligação
à terra portuguesa, a fidelidade aos elementos
naturais e aos eternos símbolos bíblicos ou,
mais do que tudo isso, um desejo de integridade moral e de justiça universal que
nunca o abandonou, embora recortado sobre
um fundo por vezes algo pessimista, aliás
justificado por circunstâncias históricas
como a Guerra Civil de Espanha, cuja
abordagem no “Quarto Dia” (vol. III) levou
à sua apreensão pela PIDE e à prisão de
Torga no Aljube.

16- José Marmelo e Silva, 1913-1991
Sedução | Coimbra, Portugália, 1937
Livro que assinalou a estreia literária do Autor, com apenas 24 anos,
Sedução constitui um dos mais perturbadores romances escritos sobre
a adolescência, contando-nos na 1ª
pessoa a história do jovem Eduardo
Forjaz, defensor de uma libertação
moral vivida ao nível do corpo e do
desejo sexual, princípio aliás posto em
prática com as suas namoradas (Celeste, Laide, Júlia, Helena e Berta). A
grande oposição estabelece-se com a
sua irmã mais velha, Maria Noémia
(professora em Coimbra), cuja mentalidade
à primeira vista reaccionária ou castradora
denota uma frustração pessoal que mais tarde
a fará ir seduzindo ou roubando as namoradas do irmão, subtraindo-as à sua influência. Apesar de uma aparente irregularidade
estilística (ou por causa disso mesmo), este romance – cuja acção decorre entre Coimbra e
uma pequena aldeia serrana – distinguiu-se
pela profundidade da sua penetração psicológica e pelo modo como soube abordar os
abismos e as contradições da sexualidade
humana.
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18- João de Araújo Correia, 1899-1985

21- António Pedro, 1909-1967
Apenas uma Narrativa | Lisboa, Minerva, 1942

Contos Bárbaros | Régua, Imp. Douro, 1939
Cultivando na sua escrita uma
linguagem vernácula herdada da
melhor tradição literária oitocentista (nomeadamente de Camilo), João de Araújo Correia
aproveitou a sua experiência de
médico de província para construir
uma obra extremamente singular
nos domínios do conto e da crónica.Os seus Contos Bárbarosapresentam-nos alguns retratos muito
vivos do que era a sociedade rural
de Entre Douro e Minho na primeira metade do Século XX, explorando-a através de personagens e
tipos populares, burgueses ou
aristocráticos, na rudeza das ambições ou das misérias de uma
fauna humana dissecada com um grande espírito de observação
realista. Sabendo captar flagrantes instantâneos dessa permanente luta pela vida, os contos de Araújo Correia transcendem
todavia o regionalismo ou o pitoresco do cenário duriense graças
a um sentido de humanidade que os eleva e lhes confere uma
dimensão ética.

Uma das figuras centrais do teatro português do Século XX (sobretudo como encenador), António
Pedro esteve também ligado às
artes plásticas e foi um dos principais
mentores do Grupo Surrealista de
Lisboa nos anos 40. Classificado
como “romance” pelo Autor e dedicado “ao Senhor Aquilino Ribeiro”,
Apenas uma Narrativa é habitualmente considerado um dos melhores e raros exemplos de prosa surrealista em Portugal. Este pequeno livro (de algumas dezenas de
páginas) tem por base uma história passada no
Minho, mas cujas personagens – o plantador
Adão, a menina Lulu, o ladrão Ildebrando ou
o próprio narrador – se vão dissolvendo numa
paisagem quase onírica, onde os lugares
concretos – a vila de Caminha, o rio Coura, a
Serra d’Arga, etc. – se transfiguram e atingem
uma dimensão poética que surpreende o leitor,
graças à profusão de imagens insólitas e a uma
notável criatividade da linguagem.

22- Branquinho da Fonseca, 1905-1974

19- Alves Redol, 1911-1969

O Barão | Lisboa, Inquérito, 1942

Gaibéus | Lisboa, Portugália, 1939
Com um lugar muito específico na cronologia literária do
Século XX por ter inaugurado o
neo-realismo, este romance foi,
de facto, o primeiro a enquadrar-se claramente nessa tendência de orientação marxista,
que se propunha utilizar a ficção
para denunciar as injustiças
sociais. Servindo sobretudo
como diagnóstico ou “documentário humano” e não pretendendo ser, segundo o próprio Autor, uma “obra de arte”,
Gaibéus descreve a vida dos
trabalhadores sazonais que,
vindos das Beiras e do Alto
Ribatejo, migravam para a região das
lezírias, onde ajudavam à colheita do arroz,
dando-nos uma imagem da sua luta e do
seu sofrimento. Embora conhecendo bem
essa realidade (Redol era ribatejano), o romance peca naturalmente por um certo
esquematismo, faltando-lhe a densidade
literária que só mais tarde – em Barranco
de Cegos (1962) – o Autor atingirá em pleno.
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Também poeta e dramaturgo,
Branquinho da Fonseca foi um dos
fundadores da revista Presença e
distinguiu-se sobretudo como um
ficcionista não muito prolífico, mas
capaz de criar atmosferas únicas e
muito sugestivas, sobre as quais fica
a pairar uma aura de mistério que o
leitor deseja desvendar e que as
coloca à beira do fantástico. É o que
sucede na belíssima novela O Barão
(inicialmente publicada sob o pseudónimo de António Madeira), narrando-nos a viagem de um inspector escolar a uma zona remota da província, onde
irá encontrar, na noite da chegada, a
figura de um aristocrata excêntrico e
decadente, o “Barão”, que pouco a pouco
se vai tornando enigmático, exercendo
um fascínio cada vez maior sobre o
narrador e adquirindo um estatuto mítico,
quer pelo modo como domina o seu
estranho microcosmos, quer pela magia
dessa noite quase irreal em que ambos
irão depor uma rosa no “castelo da BelaAdormecida”.
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sismos e vulcões, foram factores importantes para que esses
primeiros povoadores procurassem no Divino alívio para os seus
tormentos.
Com o advento da emigração, não há, certamente, nenhuma

Festas do D. Espírito Santo, em Laval

Com uma semana em cheio!
Fotos e texto de António Vallacorba
Laval. A Missão de Nossa Senhora de Fátima acaba de festejar
no fim-de-semana transacto um dos seus mais espectaculares
“bodos” de sempre e em encerramento duma semana plena de
actividades culturais, profanas e religiosas, como mencionamos
numa outra local.
E quão bem foi servida a terceira pessoa da Santíssima Trindade!
Para esta 26ª edição dos festejos, foram mordomos o casal João
e Fátima Guiomar, assim como o neto deles, Mathieu G. Raposo.
O Mathieu e a irmã, Vanessa, compareceram vistosamente
vestidos numa representação do rei D. Dinis e da rainha Santa
Isabel
Contrariando as previsões de chuva para o domingo, neste dia
maior saiu um grandioso cortejo com uma trintena de coroas
acompanhadas pelas bandas Filarmónica Portuguesa de Montréal
e Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval, a par de um grupo
de foliões e estandartes dos “impérios” da Grande Montréal,
representações associativas, comissões de festas e grupos afectos
à Missão, etc.
Muitas foram, também, as altas individualidades que se
dignaram integrar neste mui vistoso cortejo e das quais destacamos o cônsul português, dr. António Oliveira; Gilles Vaillancourt, presidente da Câmara Municipal de Laval; a sra. Raymonde

Folco, deputada federal por Laval-Ouest, etc., tendo todos,
inclusivamente, assistido à muito nobre eucarístia, celebrada pelo
padre José V. Arruda e padre António Araújo, no fim da qual foi a
coroar João Guiomar e a Missão homenageou o demissionário

dades pelo exterior devido à chuva, já no sábado foi outro dia
maravilhoso, com exibição do Rancho Folclórico Danças e
Cantares do Clube Juventude Lusitânia, de Cumberland, Rhode
Island, Estados Unidos, e concerto pela Filarmónica do Divino
Espírito Santo de Laval. O caldo da meia-noite, nesse dia, foi o
complemento ideal do serão.
Os bailes de ambos os dias, no salão do Centro Comunitário,
foram abrilhantados pelo conjunto “Reflex”, ali atraindo tanto
jovens, como os menos assim.
Para o padre José V. Arruda, que a todos havia exortado a irem
celebrar “Aquele que durante o ano nos acompanha e auxilia com

das comunidades açorianas espalhadas pelo mundo que não celebre uma festa em louvor do Divino.
Como curiosidade, ao longo dos anos sempre tem havido factos
extraordinários que o povo considerou como milagres. É o caso de,
certa vez, uma coroa ter detido o vulcão. Foi na freguesia dos
Biscoitos, na Ilha Terceira, quando, em determinado ano,
rebentou um vulcão cujas lavas foram invadindo os terrenos e
estavam prestes a atingir as casas da freguesia. A população,
atemorizada, implorou a protecção divina e resolveu levar uma

a sua protecção e com as suas bençãos”, esta foi a oportunidade
de o fazermos à “maneira típica de Tomar e das nossas ilhas e como
nos ensinaram os nossos pais e as nossas mães”.
“É a festa – acrescentou – da carne, do pão, da massa e do vinho!
É a festa da partilha e da comunhão! É a festa do encontro e da
amizade!”.
O culto do Espírito Santo, introduzido em Portugal continental
pela Rainha Santa Isabel, cedo se estendeu também às ilhas dos
Açores, para onde o levaram os primeiros povoadores da segunda
metade do século XV.
As dificuldades sentidas por essas famílias e a frequência de

coroa do Espírito Santo até junto das lavas, colocando-a no chão.
As lavas, momentos depois, deixavam de correr e o vulcão em
seguida voltou à inactividade.
Entretanto, e numa notícia bastante interessante para a
comunidade portuguesa de Laval, Gilles Vaillancourt divulgou
a Eduino Martins, editor deste jornal, a construção, nas imediações
da Missão, de o Parque dos Açores e de um campo de futebol,
que estarão prontos a tempo das festas do Espírito Santo de 2006.
Eusebio e Maria de Fontes são os Mordomos para 2006.
Felicitamos os mordomos, a Associação e a Missão de Nossa
Senhora de Fátima local pelo brilhantismo destes festejos.

vereador local, Richard Goyer, um grande amigo dos portugueses
locais.
Esse foi, a par da refeição das tradicionais sopas, o ponto alto dos
festejos, com muita movimentação no parque festivo, exibição pelo
Rancho Folclórico Estrelas do Atlântico e concerto pela
Filarmónica Portuguesa de Montréal.
Este ano marcou, também, o 10º aniversário dos “impérios”
representativos das 9 ilhas açorianas, de Tomar e da Madeira.
Grande sucesso e aspecto muito curioso destas festas, era um
regalo ver a enorme atracção que sempre constituem, cada qual
tendo em exposição os símbolos do Divino e tendo para oferecer
vinhos, licores, queijos e doçaria típica de cada uma daquelas
regiões.
Conquanto na sexta-feira não se houvessem registado activi-
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O Poder da Boa Vontade...
Texto de Natércia Rodrigues
convite da direcção, o CônsulGeral de Portugal em Montreal,
Dr. Carlos Oliveira, Sr. Francisco Salvador, Conselheiro das
Comunidade Portuguesas de
Montreal e Hull/Gatineau, a
Associação Portuguesa do Ca-

“Ei-los que partem
Novos e velhos
Buscando a sorte
Noutras paragens
Noutras aragens
Entre os povos
Ei-los que partem…”

Partimos, é verdade e por cá
nos fomos instalando. Precisámos de criar espaços onde
juntos com os amigos e familiares pudéssemos passar algum
tempo, mantivéssemos as nossas raízes e nos distraíssemos.

O Clube Portugal de Montreal foi um desses espaços que
nasceu há quarenta anos e
quero expressar os meus parabéns a todos: dirigentes, sócios
e amigos, pelo excelente trabalho que têm vindo a desenvolver nestes quarenta anos.
Fico feliz em saber que estão
indo cada vez mais longe e que
cada etapa alcançada vocês
estão mais acima. Nunca deixam de lado as raízes e a vossa
simplicidade leva-os cada vez
mais, ao topo.
Ao celebrarem este grandioso acontecimento, a direcção pensou em todos os pormenores desde a ementa à
música.
Entre sócios e amigos do
Clube Portugal de Montreal,
presentes estiveram também a
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nadá, o Clube Oriental Português de Montreal, Sport Montreal e Benfica, Sporting Clube
de Montreal, Casa dos Açores
do Quebeque, o Jornal do Emigrante, LusoPresse e A Voz de
Portugal, a Rádio Clube Montreal e a FPTV.

Os sócios da velha-guarda
também foram convidados ao

Clube, cantou-se tmbém o
“Feliz Aniversário” a D. Estrela
Cabrita.
D J Xman e Duarte animaram o serão. Houve também a
participação do Alex Camara
que no fim da sua actuação
prometeu ao Fernando Santos
dizendo que estará presente
sempre que possível.
Maurício Morais veio expressamente dos Estados Unidos
para esta ocasião e cantou alguns números do seu novo CD
que gravou há pouco em Portugal. Este azougado artista disse”quando precisarem de
mim, estarei presente… sou
português e tenho muito orgulho disso”.
O Presidente do Clube Portugal de Montreal, Sr. Francisco
Silvestre e Vice-Presidente e
apresentador da noite tiveram
a oportunidade de dar a en-tender o que lhes ia na alma e
agradeceram a presença e
ajuda de todos.
Importantíssimo na continuidade do Clube de Portugal
de Montreal, é talvez uma
palavra chave: coragem, muita
coragem! O que seria da vida se

Semana Açoriana, em Laval

Numa interessante introdução às festas
Fotos e texto de António Vallacorba

Laval. As festas locais em
honra da terceira pessoa da
Santíssima Trinidade foram
mais enriquecidas nesta sua
última edição, a 26ª, em virtude
dos dias culturais que as precederam, naquilo que porventura se poderá chamar de “juntar o útil ao agradável”.
Tratou-se, de facto, duma
“semana açoriana” e que subordinada ao tema Os Açores:
As Ilhas Que Nos Habitam,
decorreu do dia 23 ao 26 de
Maio transacto, na Sala Terra
Nostra, sob os auspícios da
Missão e da Associação Nossa
Senhora de Fátima de Laval.
Para além da exposição de
artesanato e de objectos da
nossa memória colectiva, foi
estreado o filme de Henrique
Campos e de temática açoriana,
Quando o Mar Galgou a Terra,
filmado, na ilha de S. Miguel, no

contraste com o presente no
arquipélago”.
“As memórias que guardamos dos Açores – adiantou
Manuel Delbiondo – são relativas ao povo amigo, religioso e
hospitaleiro”. Daí que, pois,
houvesse dado um testemunho pessoal da sua vivência na
ilha, ao recordar-se da sua
freguesia, da casa onde nasceu,
do berço que a embalou, da
escola e da igreja que lhe ensi-

No dia da abertura oficial da
exposição, marcada por um
Porto de Honra, a sra. Manuela
Delbiondo, presidente da Associação local, proferiu, na sua
alocução, palavras de boas-

naram os primeiros “degraus
da fé”. Paralelamente, confessou-se muito saudosa “do mar,
do nosso mar…Como são lindos os Açores”., concluiu.
Segundo ainda a Manuela,

vindas e alusivas a este evento
cultural.
Para aquela dirigente “Todos
os açorianos vieram para o
Canadá e trouxeram consigo
ricas tradições e cultura, que
mantiveram até agora, em

“As celebrações da Semana
Açoriana acabam com a tradicional Festa do Espírito Santo,
na qual se partilham os valores
e humanismo do Povo Açoriano sem distinção das condições
económicas de cada um”.
Por fim, foi seu desejo expresso e do da Associação que dirige, que todos “vós se juntassem
a nós todos os dias desta semana para podermos partilhar
memórias, ideias e celebrarmos a nossa herança cultural”.
Esta Semana Açoriana teria
continuação na sexta-feira,
sábado e domingo, com as
actividades religiosas e profanas dos festejos do Divino Espírito Santo – o saudoso Império
da Trindade, que este ano se
realizaria uma semana mais
tarde, para dar lugar às Festas
do Senhor Santo Cristo.

a gente não tivesse coragem
para enfrentar os obstáculos

início dos anos 50, tendo como
ponto alto as conferências proferidas pelo padre dr. José V.
Arruda, responsável da Missão.
À Procura dos Açores: A
Descoberta dos Açores e os
Açores que Nós Descobrimos;
palco. Após alguns discursos e
votos de muitos anos de vida ao

Introdução à Sociedade Açoriana e O Mito do Divino na
Consciência Colectiva do Povo
Açoriano, constituiram os tópicos dissertados pelo palestrante em referência.
O público pôde, por outro
lado, participar activamente
logo após cada conferência,
com perguntas e comentários,
seguindo-se os sempre agradáveis momentos de confraternização.

que aparecem no nosso caminho? Coragem e confiança são
uma habilidade de superarem
obstáculos e é o que desejo ao
Presidente, Francisco Silvestre, a toda a direcção, sócios e
amigos.
Parabéns por todas as vossa
vitórias, parabéns pelo grande
avanço alcançado ao longo
destes quarenta anos. Que a
vossa estrada os leve sempre no
caminho do sucesso. Há um
provérbio de Burma que diz:
Três coisas no mundo devem ser
consideradas preciosas:
Cultura, Pão e Amizade.

5/31/2005, 6:09 PM
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Final de ano escolar na
Escola Português do Atlântico
No dia 7 de Maio, realizou-se
na cave da Igreja de Santa
Cruz, a festa de fim de ano esco-

serem reembolsadas.
Portanto, a Escola que durante tantos anos promoveu o

formativa destinada à juventude, para que estes, graças aos
conhecimentos que lhes são
ministrados, possam enfrentar
com maior qualidade e tranquilidade, os futuros desafios do
mercado de trabalho.
Com a ausência do seu dedi-

respectivos professores, D.
Lurdes Dias e Senhor António
Carlos, os diplomas atestando o
aproveitamento do nono ano de
escolaridade.
Mesmo se pairava no ar um
não sei quê de nostalgia, acentuada pela dramática ausência
daquele que tanto se tem dedilar da conceituada Escola Português do Atlântico, instituição
de ensino com mais de 30 anos
ao serviço dos jovens de origem
portuguesa da região de Montreal.
Sob a administração do conhecido e respeitado Comendador Graciano Valente, a
Escola Português do Atlântico
teve, até há relativamente pou-

conhecimento e a aderência
de tantos compatriotas à instituição bancária, foi abandonada, ignorada, sem o mínimo
respeito ou consideração pelo
elogiável trabalho que tem
realizado ao longo de três décadas, na perenidade da Língua
Pátria.
Não quiseram no entanto os
seus dirigentes, administrador

cado Administrador, Senhor
Graciano Valente e de sua
esposa Dona Graciosa Valente,
devido ao recente falecimento
da sua filha por quem se fez um
minuto de silêncio em sua
homenagem, Rosa Velosa, Directora e porta-voz da instituição escolar, anunciou a seguir
o programa preparado pelos
instruendos e professores que a

co tempo, o suporte financeiro
do Banco que se fez conhecer
pelo mesmo nome e que, incompreensivelmente, sem qualquer aviso, cortou no ano passado, o habitual subsídio à Escola, sem mesmo respeitar as
despesas já efectuadas que
aguardavam, logicamente,

e corpo docente, abandonar a
obra encetada com tanto carinho e dedicação e então, deitando mãos à obra, reduzindo
despesas, sacrificando-se ainda
um pouco mais, sem olhar a
horas nem esforços, mantiveram com firmeza e objectividade a sua função educativa e

partir dali se iria processar.
Houve assim, danças e cânticos
pelos alunos — pequenos e
grandes, poesia, mini-teatro,
sorteios e muita animação.
O momento mais alto foi,
como de costume, a chamada
ao palco dos finalistas que ali
foram receber das mãos dos
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cado e sacrificado para a manutenção da Escola, o público,
que reagiu com muita solidariedade e respeito para com o
seu Administrador, soube divertir-se com agradável discrição, guardando uma tradição
que não pode perder-se.
A Escola Português do Atlân-

tico, agora sem apoio do Banco
que a fez quase nascer, é uma
instituição de interesse público
que ocupa lugar de relevo no
meio comunitário português
de Montreal, sendo imprescindível, como as suas congéneres, que recusam a diluição
dos Valores Portugueses.

A VOZ DE PORTUGAL, 01 de Junho de 2005 - Página

10

Alma juvenil
Esta é de graça...
Samuel dirigiu-se ao banco onde tem todas as suas contas à
ordem e poupanças, pediu para falar com o Gerente e disse-lhe:
- Eu precisava de um crédito de 10 euros a 30 dias.
- Oh, Sr Samuel! ... um crédito de 10 euros a 30 dias??? ... mas
ficava-lhe muito menos dispendioso levantar os 10 euros de uma
das suas contas à ordem!
- disse-lhe o Gerente, muito espantado.
- Bem, ... se não me concedem o crédito de 10 euros a 30 dias,
eu acabo com todas as minhas poupanças e contas à ordem
neste banco e vou para outro.
- Nem pensar nisso, Sr Samuel! ...o seu crédito está concedido
desde já! O Sr Samuel começou a preencher a papelada toda,
para o crédito que pretendia de 10 euros a 30 dias, e pergunta
então ao Gerente:
- Quanto vou pagar de juros? [...]
- Ora, 10 euros a 30 dias, vai pagar 30 cêntimos de juros - responde-lhe o Gerente
- Bem, então eu queria deixar o meu BMW como garantia.
- Oh Sr Samuel, não é preciso! O Banco confia plenamente em
si!
- Bom, ... se não posso deixar o meu BMW como garantia de
pagamento do crédito concedido, eu desisto do crédito e acabo
com todas as minhas poupanças e contas à ordem neste banco
e vou para outro.
- Nem pensar nisso, Sr Samuel! ... claro que nós aceitamos o seu
BMW como garantia! Faça o favor de estacionar o seu BMW na
nossa garagem. Ele ficará lá durante os 30 dias do crédito!
Chegado a casa, diz o Sr. Samuel à mulher:
- Pronto, já resolvi o problema para estacionar o carro durante
os 30 dias em que vamos de férias e só pago 30 cêntimos de
parqueamento !!
Leiam com atenção!
este gato, é gato,
o gato, melhor gato,
modo gato, de gato,
manter gato, 1 gato,
otário gato, distraído gato,
por gato, 20 gato,
segundos gato.

Sabias que?
Miguel Felix
O mês de Maio foi da Europa. Eu falarei das minhas próximas
crónicas desta Europa tão falada. Para começar, eu apresente já
umas informações interessantes.
- O 9 de Maio é o dia da Europa em memória da Declaração
Schuman.
- O 25 Março de 1957, a França, a Alemanha, a Itália, o
Luxemburgo, a Bélgica e os países Baixos assinam o tratado da
Comunidade Económica Europeia, em Roma.
- Em Junho 1976, as primeiras eleições para o Parlamento
Europeu são realizadas por sufrágio universal.
- Desde 1985, o hino oficial da União europeia é a música extraída
da 9ª Sinfonia de Beethoven, também conhecido pelo nome o Hino
da Alegria.
- Desde 1986, todas as instituições europeus tem adoptado a
mesma bandeira de estrelas.
- O 1 de Janeiro de 1986, Portugal e a Espanha entram na
Comunidades europeias.
- O 1 de Janeiro de 2002, 10 países da União Europeia mete em
circulação a moeda única, o euro.
- O 22 de Julho de 2004, o Parlamento Europeu elege José
Manuel Durão Barroso, antigo primeiro-ministro do Portugal,
como o Presidente da Comissão Europeia.

Foto da semana
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O ator José Wilker foi encarregado
pela Buena Vista da narração da
comédia de ficção científica ‘O Guia do
Mochileiro das Galáxias’, com lançamento agendado para dia 3 de junho
nos cinemas brasileiros. Ainda que as
cópias sejam legendadas, a voz do guia
será dublada para evitar um excesso de
informação na tela. Isso porque toda
vez que o guia explica algo surgem
muitos efeitos gráficos, o que acabaria
conflitando com a legenda da narração. “O Guia do Mochileiro das Galáxias’’’’ é baseado no livro homônimo de Douglas Adams, que
já vendeu mais de 15 milhões de cópias ao redor do globo. Num
tom irreverente, conta a história de Arthur Dent (Martin
Freeman), um homem que descobre, ao ser raptado por
alienígenas, que a sua casa e também o planeta Terra serão
demolidos para dar passagem a uma estrada interlagáctica.
O filme, que abriu em primeiro lugar nos cinemas americanos,
em abril, tem bilheteria acumulada de mais de US$ 47 milhões
no mercado doméstico.

Casamento de Romeu & Julieta
Direção de Bruno Barreto, traz
para a cidade de São Paulo uma
história de amor quase impossível
entre uma palmeirense doente e
um fanático corinthiano.
O Casamento de Romeu & Julieta, 16º longa de Bruno Barreto, é
um filme sobre muitas paixões
que envolvem Romeu e Julieta e
também pai e filha, avó e neto.
Com o pano de fundo, a ampla e
brasileiríssima paixão pelo futebol
ao longo de gerações. Em uma história de muitos confrontos,
mentiras que se desdobram, encontros apaixonados, conflitos
e rompimentos, oamor sagra-se o grande vitorioso. Graças ao
espírito de tolerância e aceitação do outro, Romeu e Julieta
podem, mais de 400 anos depois de criados por Shakespeare,
finalmente terem direito a um final feliz.
Baseado no conto Palmeiras, um Caso de Amor, de Mario
Prata, O Casamento de Romeu & Julieta tem roteiro de Jandira
Martini, Marcos Caruso & Mario Prata, fotografia de Adriano
Goldman e direção de arte de Cássio Amarante.
SINOPSE
Alfredo Baragatti (Luis Gustavo), advogado descendente
de italianos, palmeirense doente, membro do Conselho
Deliberativo do clube, criou sua Julieta (Luana Piovani) para
ser como ele: mais uma apaixonada pelo time do coração.
Batizada em homenagem aos ídolos palmeirenses “juli” de
Julinho e “eta” de Echevarietta, Julieta joga como centroavante no time feminino do Palmeiras. Julieta se apaixona por
Romeu (Marco Ricca), oftalmologista, viúvo, corinthianoroxo.
Por amor a Julieta e para não criar conflito com Baragatti,
Romeu não só finge ser palmeirense, como se faz passar por
torcedor fanático do Verdão e chega até a tornar-se sócio do
Palmeiras. Através da mentira, Romeu conquista fácil o
coração verde do vibrante Baragatti, mas corre o risco de
perder o respeito e o amor de sua família corinthiana – Zilinho
(Leonardo Miggiorin), filho de 22 anos, e da Avó Nenzica
(Berta Zemel).
A vida também não corre fácil
para Julieta, que enfrenta a
oposição do Conselho Deliberativo do Palmeiras à criação de
um time de futebol feminino.
Quando o pai descobre a verdade sobre Romeu, ela terá que
optar entre o amor do pai e a
paixão de sua vida. Conflitos pessoais e familiares eclodem em
uma trama apaixonada que mistura drama e humor rumo a
um desfecho em que o amor sagra-se o grande vitorioso do
confronto entre as famílias rivais.

agora leia sem a palavra gato
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Vária
Fim de ano lectivo em Laval

Aquando das festas do Santo Cristo

Lise Thériault distinguiu a comunidade

A Escola Portuguesa de Laval, pequena instituição de grande
interesse público que difusa conhecimentos de Língua
Portuguesa, acompanhados de sínteses geográficas e históricas
da terra-mãe, terminou no passado sábado mais um ano lectivo,
com a tradicional festa preparada com muito carinho e animação
pelos docentes, com a colaboração dos alunos, alunas e familiares.

Fotos e texto de António Vallacorba
A ministra da Imigração e das Comunidades Culturais do
Québec esteve recentemente de breve passagem pela nossa
comunidade, honrando-nos, assim, com a sua simpática presença
na procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres, a convite da
respectiva Comissão de Festas.
Lise Thériault, deputada por Anjou, fez-se acompanhar da sua
assessora, Anabela Monteiro, e à sua espera no recinto festivo,
estava José Sousa, presidente da Comissão de Festas, e algumas
pessoas amigas.
A ministra da Imigração, que se mostrou à-vontade entre todos
e indiferente à ameaça da chuva, começando por declarar que não
se estava ali “para fazer chocolates”, disse que esta era a primeira
vez que assistia às festividades do “Ecce Homo”. No entanto,
afirmou já ter estado presente em outras festas, mormente “das dos
portugueses de Anjou”, para as quais é habitualmente convidada”.
Nos demais elogios à nossa comunidade, fez uma referência
muito especial aos nossos restaurantes, e, dizendo-se muita amiga
e admiradora dos portugueses, apontou como exemplo o facto de
ter escolhido uma portuguesa para sua assessora – a já referida
Anabela Monteiro.

Desfilaram no palco elementos das classes pré-infantis e dos
outros ciclos com recitação e cantos, uma cápsula teatral, a
actuação de um jovem aluno que executou em violino e no final,
as jovens do terceiro ciclo, efectuaram um desfile e fatos
tradicionais portugueses ou de origem lusa, sob a direcção
coreográfica de Vanessa Rodrigues, aluna do oitavo ano. De notar
que salvo uma excepção, todos os fatos foram executados pela
Vanessa com a colaboração das suas colegas.

Previamente, a ministra havia saudado publicamente a
comunidade por ocasião, da realização desta manifestação pública
da nossa fé e devoção, já em 39ª entre nós. Ao lembrar da nossa
presença no Québec a partir do século XVII, declarou que a
comunidade portuguesa se encontra “bem enraizada em todos os
sectores de actividades da sociedade quebequense”.
Para Lise Thériault, a celebração das grandes festas religiosas
permite aos quebequenses de origem portuguesa de “preservar
as suas tradições, de confraternizar e de renovar a sua ligação a
tais valores”.
Daí que houvesse sugerido que, adentro do espírito pluralista
do Québeque dos nossos dias, cada cidadão deva inspirar-se
igualmente nos grandes valores humanos da “justiça, do respeito
e de abertura aos outros, na construção, no Quebeque, dum lugar
onde seja bom viver juntos”.
Nascida em Toronto, casada e com um filho, Lise Thériault é
portadora dum curriculo assaz impressionante, com destaque
para a sua implicação comunitária e política.
Eleita deputada por Anjou nas eleições parciais de15 de Abril de
2002 e reeleita pela mesma circunscrição nas eleições gerais de 14
de Abril de 2003, a ministra da Imigração é um exemplo de
simplicidade, competência e dedicação, enquanto abraçando os
valores tradicionais da sociedade que representa.
Ao nível profissional, foi directora de vendas da empresa
Publicité Calbec e editora e co-proprietária do Journal des Gens
d’affaires.

Entregues os diplomas e uma lembrança às finalistas deste ano,
estas iniciaram uma dança final com a participação do público,
actividade lúdica a sabor académico já que simulava o comboio
do Saber, nas voltas e reviravoltas da aprendizagem. Próxima
estação: 10 de Setembro, para inscrições.

Entretanto todos ficaram de férias na Escola Portuguesa de
Laval. Como é costume sugerir, também este ano se insistiu sobre
a necessidade de os jovens não perderem contacto com a Língua
ou outros conhecimentos portugueses, durante o longo período
até Setembro. O ensino não pode limitar-se às poucas horas
semanais nas classes. É absolutamente necessário que em casa
predomine a conversação portuguesa e, tanto quanto possível, a
leitura de contos ou romances em Português. Toda qualquer outra
conjugação de valores, adia a concretização do aproveitamento
desejado e desejável, caracterizando-se pelo eterno recomeço. Pela
revisão aprofundada. Pela repetição. Em cada Setembro.
Boas férias.

Universidade
dos Tempos
Livres
CURSOS DE INGLÊS E
FRANCÊS
As pessoas interessadas em
frequentar os cursos de Inglês
ou Francês na UTL, no próximo
ano lectivo, devem inscreverse, desde agora, na secreta-ria.
As aulas serão às terças e quintas com dois horários. - Horário
da noite- 18h30 às 21h30 - Horário da tarde- 13h00 às 16h00. O
ano lectivo começa a meados
de Setembro.

A Voz de Portugal
na Internet
www. avozdeportugal.com
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

UM SERVIÇO DO

EM 31 MAIO 2005

1EURO=1.5592

AGÊNCIAS DE VIAGENS

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

Tel.: 514.499.0359

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

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

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

ENSINO ESCOLAR

2005-06-01.pmd

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

514.987.7666
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

514.522.4150
514.483.2362
514.495.2597
514.849.9901
514.993.9047
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HOTEL

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

IGREJAS

514.842.8077

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

DENTISTAS

PSICÓLOGOS

JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

514.288.2082

QUIROPRATAS

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

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

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

RENOVAÇÕES

MÁQUINAS DE COSTURA

RESTAURANTES

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert
514.271.6452

CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE E.

MONUMENTOS

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

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

MÓVEIS
ARCA

4117 St-Laurent
MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

514.842.0591
514.845.6028

NOTÁRIOS

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

351-1716

LES RÉNOVATIONS LISBONNE INC.
Tony
514.593.6649
Dominique
514.842.6420
514.858. 6030

REVESTIMENTOS

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

TIPOGRAFIAS

TYPOGAL LTÉE.
4117-A, St-Laurent

TRANSPORTES

514.844.0388
Fax: 514.844.6283

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

514.288.3019

AGENDA COMUNITÁRIA
Festa do Campo

DISCOS/LIVROS

ESCOLAS DE CONDUÇÃO

Festa da Amizade

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent
514.843.3863
ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O
514.272.5779

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIAS

FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

Sábado 4 de Junho às 18h30, Na igreja St-Enfant Jésus, no 5035
St-Dominique, Animado pelo Conjonto Tropical. 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

Clube Oriental Português de Mtl

FLORISTA

O clube Oriental, organiza no dia 4 de Junho próximo, a partir
das 19h30, um baile, abrilhantado pelo agrupamento Musical
Son 2000, sera servido jantar.
Para mais informações contactar pelo tel.: (514) 342-4373

FOTÓGRAFOS

Espírito Santo na
Ass. Portuguesa do West Island

514.844.6212

FLEURISTE FLORATERIA
90 AV. Des Pins O.
514.288.4548
Fax.: 514.288.0225
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

514.845.5335

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

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion
514.845.5804

†

José Tavares
1922 - 2005

Faleceu em Montreal, no dia 27 de Maio de 2005, com
a idade de 82 anos, o José Tavares, natural de Porto
Formoso, São Miguel, Açores, esposo da já falecida D.
Olívia Sousa.
Deixa na dor seus filhos Tony, Jack e Mike e seus
cônjuges respectivos, seus netos Brian, Matthew,
Michael e Erin, assim como muitos familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778
www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral teve lugar ontem, terça-feira 31 de Maio, na Missão Santa Cruz,
seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério Notre-Dame-des-Neiges,
onde irá sepultar.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignaram
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.
Um agradecimento especial aos empregados do sexto andar do Hospital
Hotel-Dieu, Pavilhão Royer.

Oração ao Sagrado
Coração de Jesus
Agradeço ao Sagrado Coração de Jesus pela graça
recebida. Que o Sagrado Coração de Jesus seja
louvado, adorado e glorificado através do mundo.
Fazei esta oração durante nove dias e recebereis
a graça pedida, mesmo parecendo-vos impossível.
Não vos esqueceis de agradecer a Jesus e seu Pai
Celestial com promessa de publicação pelo favor
obtido.
A.M.

Sábado 4 de Junho, pelas 20 horas no sede do Sport Montreal
e Benfica. Baile com música do conjunto Pre-Ex. Havera bons
petiscos, alegria e algumas surpresas. Entrada livre. Serviremos
à partir das 19horas um jantar de LAGOSTA para as pessoas que
reservaram o jantar unicamente . Preço de 20 aguias. Marcação
limitada.

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

FUNERAIS
514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

RÁDIO E TELEVISÃO

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

514.273.9638

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

ALGARVE
681 Jarry Est

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

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

514.287.3370

Necrologia

Os Mordomos 2005, Idalina e José da Silva Ferreira, convidam
toda a comunidade a assistirem às festas do Divino Espírito Santo
da Associação Portuguesa do West Island. Domingo, 19 de
Junho às 17h00 - Mudança da Coroa da casa dos Mordomos,
2199 Rua des Sarcelles, Vaudreuil-Dorion, para a Sede da
A.P.W.I. 4789 Boul. Des Sources em Pierrefonds, Quebeque.
Domingo, 19 de Junho, Sábado, 25 de Junho às 19h30 - Recitação
do terço na A.P.W.I. Sexta-feira, 24 de Junho - Após o terço
haverá um bufete. Sábado, 25 de Junho - Após o terço será servido
a tradicional carne guizada. Haverá entretimento musical com
a Discoteca da Casa. Domingo, 26 de Junho às 14h00 - Missa e
coroação, na igreja St. Luke, 106-A Anselme Lavígne, D.D.O.
Após a Missa será servida as tradicionais sopas do Divino Espírito
Santo na Sede da A. P. W. I. Haverá Bazar, Arrematações, etc.,
etc. Durante o serão tiradas as sortes das Domingas e Mordomia
para o Ano 2006 com a colaboração do Sr. Luis Dias.
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Serviços & negócios
O Mount-Royal Club precisa empregado de mesa, com alguma
experiência. Oferecem-se boas
condições de trabalho e outras
regalias. Comunicar com o Sr. João
Fonseca:
Por fax (514) 849-9605,
ou por escrito:
1175, Sherbrooke
O. Mtl, Qc, H3A 1H9

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
Precisa-se cozinheiro, empregado de
mesa, pessoa para lavar loiça, para
restaurante de fina cozinha italiana.
Com experiência.
Apresentar-se com CV no
540, Boul. Marie-Victorin,
em Boucherville.
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
Procuramos homens para “pave-uni”,
com experiência. Bom salário e bom
patrão. José Tavares
(514) 947-7283
Operários, mínimo de 5 anos exp. em
“pavé-uni” e muros de apoio. Bom
salário. Tempo inteiro.
(514) 820-5247
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
Precisa-se padeiro ou aprendiz
padeiro. Tempo inteiro ou parcial.
Telefonar para o
(514) 522-4115
Les Entrepreneurs Bucaro Inc. procura
instalador ou equipa completa para
« pave-uni » com mínimo de 3 anos
de experiência. Salário vantajoso.
Para mais informações, contactar
Joey Buccarro.
Tel: (514) 808-0419

AIR FRANCE procura pessoa(s)
encarregada(s) das relações com
os clientes, para a América Latina.
Posição em Montreal. Deve
escrever perfeitamente Espanhol e
Português, e ser fluente em
Francês e Inglês.
Enviar C.V. por fax:
(514) 847-9559
Precisam-se de costureiras
com experiência.
Para os Sears de Anjou, Laval e
Rosemère.
Contactar Maria Couto
(514) 353-7770 #468
CHAUSSURES PAJAR
procura costureiro(a) para sapatos.
Posto seguro. BOM SALÁRIO.
Apresentar-se no
4509 Coloniale
(esq. Mt-Royal)
O Coco Rico procura rapaz para
o balcão e cozinha, com ou sem
experiência. Falar francês.
(514) 849-6677
Industries Maintenance Empire

Precisa-se de homens e mulheres
para trabalho de limpeza, com ou
sem experiência. Aceitam-se
estudantes que queiram trabalhar
durante as ferias de Verão. Precisase de homem com experiência para
lavar alcatifas - deve possuir carta de
condução, salário a discutir.
Telefonar para o
(514) 341-6168 local 501
URGENTE
Precisa-se 2 pessoas com
conhecimento para desossar carnes,
e uma pessoa para trabalho geral.
Tel: (514) 718-3975

Procura-se senhora para limpeza,
em St-Lambert. Fiável, desembaraçada e minuciosa. 2 a 3 dias por
semana. Com referências.
Contactar Nathalie
(514) 996-4546

Fazem-se transferências de
sistemas de cassetes vídeo para
Portugal e vice-versa. Também
vendemos transformadores para
Portugal.

Procura-se pessoa para ajudar com
limpeza. 2 vezes por semana. Com
referências. Deve falar Francês ou
Inglês. Tel: (514) 735-5282

A.B.C. Electronics
4116, Boul. St-Laurent
844-2461
Fax : 844-5689
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VENDE-SE
Vende-se restaurante-churrasqueira
português, na zona sul. Bom potencial.
Contactar (514) 830-7942
Vende-se mobília de quarto de jantar:
louceira c/ 4 portas de vidro, 70” de
largura; 6 cadeiras (2 capitão) com
forro de veludo dourado. $1400 negociável.
Tel: (450) 978-0920
Vende-se, em Portugal, andar com 5
qtos, 2 casas de banho, cozinha, 2
terraços e varandas. Em Rio de Mouro,
Rinchoa. 22.000 contos - negociável.
Tel: (450) 664-7864
(514) 648-5177
(514) 457-5924

ALUGA-SE
Quarteira-Algarve
Para férias. 41/2 (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 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 31/2 na rua Coloniale,
próximo da Rachel. Quintal privado.
Tel: (450) 632-6041
Aluga-se 41/2. Marché Jean-Talon.
Montréal. Para mais informações.
contactar Marco.
Tel: (514) 728-6831

Diversos
Você procura uma residência? Achou
a casa certa, em Dollard-desOrmeaux! Residência privada, bom
ambiente português, cozinha
portuguesa,
com
senhoras
portuguesas.
Para mais informações,
contactar Laura:
(514) 683-2574
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.
Perca de 2 a 4 libras por semana, com
suporto personalizado, melhorando a
sua saúde, sem perder a sua energia!
Resultado garantido. Consulta grátis.
Contactar: (514) 743-6646
Linda, de la main aux cartes
Vidente com dons naturais. Resolve
os seus problemas sem voodoo.
Rosa Tel.: (514) 278-3956

O Centro de Nutrição da Univesidade
McGill necessita de participantes para um
estudo sobre as diabetes.
Se tem a diabete, sem mais nenhum
problema de saúde grave, pode contactar a
Sandra através do (514) 843-1665 ou através
de e-mail, sandra.pereira@mcgill.ca. Será
compensado(a) pela sua participação.

5/31/2005, 6:11 PM
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Vária
Horóscopo Semanal
Dra. Maria Helena Martins
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosidade.
Amor: É uma pessoa muito generosa e vai ser recompensada
por tal.
Saúde: Consulte um nutricionista.
Dinheiro: Sorte ao jogo e aos negócios.
Número da Sorte: 70
Números da Semana: 8, 17, 11, 4, 2, 3
TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta da Semana: Rainha de Espadas, que significa
Melancolia, Separação.
Amor : Poderá enfrentar alguns períodos de melancolia e
desânimo perante a vida.
Saúde : Adopte uma postura mais optimista perante a vida.
Dinheiro: Manterá ao longo desta semana um excelente desempenho
profissional.
Número da Sorte: 63
Números da Semana: 8, 1, 14, 11, 31, 22
GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta da Semana: 6 de Espadas, que significa Viagem
Inesperada.
Amor: Período de grande cumplicidade entre si e a pessoa
amada.
Saúde: Evite tomar mais que um café por dia.
Dinheiro: Poderá vir a fazer uma viagem que lhe abrirá novos horizontes.
Número da Sorte: 56
Números da Semana: 10, 20, 30, 4, 5, 9
CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)
Carta da Semana: Valete de Copas, que significa Lealdade,
Reflexão.
Amor: Uma pessoa muito dedicada cruzará o seu caminho e
demonstrar-lhe-á o verdadeiro sentido do amor.
Saúde : Período marcado por um grande desgaste mental.
Dinheiro: Prudência. A vida não está fácil para ninguém.
Número da Sorte: 47
Números da Semana: 8, 11, 6, 36, 22, 4
LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta da Semana: O Diabo, que significa Energias Negativas.
Amor: Aproveite os momentos que tem para estar a sós com
a pessoa amada.
Saúde : Faça corridas matinais para começar bem o dia.
Dinheiro: Período muito desfavorável a nível económico. Aguarde por
melhores dias.
Número da Sorte: 15
Números da Semana: 8, 17, 14, 10, 2, 3
VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta da Semana: A Temperança, que significa Equilíbrio.
Amor: Manterá uma relação harmoniosa se aprender a dar
mais de si.
Saúde : Nada de grave se prevê, contudo não descuide as
visitas regulares ao médico.
Dinheiro: Forte tendência para gastar um pouco mais além das suas
posses.
Número da Sorte: 14 Números da Semana: 9, 6, 5, 4, 7, 1
BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta da Semana: O Imperador, que significa Concretização.
Amor: Controle o seu feitio e modere as suas crises de ciúmes.
Saúde : Visite com maior regularidade o seu médico dentário.
Dinheiro: Semana propícia para demonstrar a sua competência.
Número da Sorte: 4
Números da Semana: 1, 8, 14, 10, 11, 6
ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta da Semana: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor: Sentimento de insatisfação obrigá-lo-á a tomar uma
posição.
Saúde: Evite comidas pesadas. Opte por refeições ligeiras.
Dinheiro : Controle os gastos.
Número da Sorte: 18
Números da Semana: 8, 1, 4, 7, 17, 19
SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta da Semana: 2 de Paus, que significa Perda de
Oportunidades.
Amor: Passeie mais com a sua família.
Saúde : Poderá sentir-se mais ansioso que o normal.
Dinheiro: Perderá uma boa oportunidade de progredir na sua
carreira.
Número da Sorte: 24
Números da Semana: 3, 36, 25, 14, 7, 8
CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)
Carta da Semana: A Estrela, que significa Protecção, Luz.
Amor : Exteriorize os seus sentimentos.
Saúde : As dores musculares poderão dar-lhe uma sensação
de mal-estar.
Dinheiro: Invista mais na educação dos seus filhos.
Número da Sorte: 17 Números da Semana: 9, 10, 20, 30, 4, 7
AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta da Semana: 10 de Espadas, que significa Dor,
Depressão, Escuridão.
Amor: Passará por momentos de grande sofrimento a nível
sentimental.
Saúde: Os problemas pessoais reflectir-se-ão negativamente na sua
saúde.
Dinheiro: Não entre em confronto com os seus superiores.
Número da Sorte: 60
Números da Semana: 6, 5, 3, 2, 10, 11

Ainda o caso de Terri Schiavo
J.J. Marques da Silva

Gustavo Fernandes

Os leitores devem estar lembrados que
Terri Schiavo foi uma senhora americana
de 41 anos de idade, que esteve 15 num
estado de coma, difundido por grande
parte da imprensa mundial, e que, depois
de múltiplas controvérsias, os tribunais
acabaram por desligá-la dos aparelhos que
a mantiveram em vida. A família não
apadrinhou esta solução, e há dias foi
visitar o actual papa Bento XVI.
O caso voltou à discussão nos meios
religiosos, e as perguntas fizeram fileira no alinhamento das ideias:
—Se Deus é o Senhor e o dador da vida, que faculdade tem a
medicina para a suprimir, se o seu objectivo é mantê-la ou melhorála?
Surgiram respostas: -”Há objectivos primários e secundários, e
a ciência pode optar pela conclusão mais lógica. A conclusão mais
lógica foi a dos tribunais, porque, se a enfermidade de Terri
Schiavo acontecesse numa nação, onde, nem a família tivesse
dinheiro para pagar, nem o governo tivesse máquinas para manter
a enferma ligada, Deus se encarregaria de a chamar à sua
presença quando entendesse, e o tempo da enfermidade seria mais
curto”.
O questionário é longo e controverso: - Qual é então o papel de
Deus, se a certa família, ou a certa nação, é possível manter uma
criatura por tempo indeterminado ligada aos aparelhos, e a outras
não? Não são os aparelhos algo de divino na acção de Deus, pela
inteligência que o homem teve em ciência para os construir?
Porquê a diferença?
A grossaria também aparece: -”Não houve estupidez em
desligar a doente dos aparelhos, mandando-a para o inferno,
interrompendo um tempo que Deus podia ter para efectuar um
milagre?”
Por tudo isto sugerem-nos algo a dizer:
Em primeiro lugar, Deus é, tanto Senhor da vida como Senhor
do tempo-eternidade. O homem não sabe contar o tempo da
eternidade. Logo, não pode julgar a Deus pelo tempo-espaço. Está
escrito que Ele fez “luminares na expansão dos céus, para haver
separação entre dia e noite; e para dias e anos” (Gén.1:14). É por
estes “sinais determinados” que o homem se governa, e a natureza
obedece.
O computador da ciência ainda não tem a soma da vida. O ser
humano (mau grado a bravata da clonagem e do entono da ADN.)
ainda não é senhor da vida. Nenhum cientista pode fabricar uma
célula e determinar: “viva como eu quero!”
A soberania de Deus também não pode ser posta em causa
quando um tribunal manda desligar os aparelhos que mantêm
uma pessoa em vida, dita vegetativa. Quem pode desmentir que
Terri Schiavo não vegetava num estado de consciência
desconhecido pelos médicos?
Discute-se entre teólogos se o ser humano, em sua estrutura, é
uma dicotomia ou uma tricotomia. Isto é: se ele se divide em corpo
e alma, ou em espírito, alma, e corpo, como o sugere o apóstolo
Paulo na 1ª epístola aos tessolonicenses 5:23.
Os que preferem tricotomia (que o apóstolo convida a que
“sejam conservados íntegros”, dividem assim: -”O espírito é a sede
da consciência, e esta mostra-se muitas vezes a julgar certos actos
da alma em suas faculdades, dominada pelo corpo. Exemplo: os
olhos levaram a criatura a roubar um relógio, e a consciência dizlhe: “vai devolvê-lo”! A alma é a sede das emoções, e tanto pode
estar triste como alegre, fazer bem ou fazer mal, amar ou odiar
conforme os impulsos do corpo, sede do seu sistema nervoso, e este
pode ser educado espiritual e socialmente. O ser humano é,
portanto, uma triunidade com distinção marcante, à semelhança
de Deus que é trino. Os que afirmam a dicotomia pugnam pela
fusão da alma e do espírito, ou dizem que espírito e alma são a
mesma coisa.
O ponto a saber, é se Terri Schiavo em seu estado vegetativo
conservava alguma partícula consciente. Então, se era uma
criatura salva por Jesus, podia estar-se perguntando: -”Quem me
separará do corpo desta morte?” (Rom.7:24). E podia também
desejar “partir” e estar com Cristo, porque é muito melhor”
(Filip.1:23).Ora Deus não necessita de alguma coisa humana para
operar, “pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração, e tudo
mais” (Act.17:25). Ele tem um propósito na vida de cada crente,
e não deixará de confortá-lo no tempo desse propósito. O crente
salvo tem benefícios maravilhosos.
Também está escrito: -”Bem-aventurada é a nação cujo Deus é
o Senhor” (Salmo 33:12). “E de tudo o que, pela lei de Moisés (ou
outra qualquer) não pudestes ser justificados, por ele (Jesus) é
justificado todo aquele que crê” (Act. 13:39). Há desígnios que
lamentavelmente os homens ignoram, e muitas vezes confundem
o livre alvedrio que Deus lhes dá.
É isto que faz diferença entre nações e pessoas.

O Parque Nacional da Peneda do
Geres foi a primeira área protegida a ser
criada em Portugal, no ano de 1971,
albergou num passado recente o Urso
Pardo e a Cabra-montês e poderia constituir actualmente o último refúgio de
grandes predadores, como o Lobo e a
Águia Real.

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta da Semana: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha.
Amor: Desfrute mais da companhia dos seus familiares.
Saúde: Cuide da sua pele.
Dinheiro: Não seja tão rígido consigo próprio. Há gastos que
são inevitáveis.
Número da Sorte: 69
Números da Semana: 9, 7, 1, 10, 20, 33
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Águia Real do Gerês em extinção

5/31/2005, 6:11 PM

Digo poderia porque, naquele que é o
único Parque Nacional do País, apesar de
contar com uma flora e fauna diversi-ficada, conta já com muitas
espécies de extintas, designadamente o Urso-Pardo e a Cabra
Montês, sobrevivendo hoje alguns lobos (espécie em perigo de
extinção) e uma única Águia Real.
Os ambientalistas acusam a direcção do Parque de nada fazerem
para preservar a presença e o habitat desta ave de rapina,
contando uma história de solidão da Águia Real.
Anualmente, por altura do acasalamento, a ave de rapina faz
tudo como se fosse chocar os ovos, transportando paus e galhos
para fazer o ninho, só que não pode procriar porque o macho
morreu há cerca de dois anos, sem nunca ter havido uma
iniciativa, por parte dos responsáveis, de introduzir outro macho
e acautelar assim a preservação da espécie.
Os ambientalistas, afirmam que a Águia Real está condenada ao
desaparecimento e quando isso acontecer, vão exigir aos
responsáveis do único Parque Nacional português, explicações
porque razão nada foi feito para preservar a espécie.
Não bastam as alterações climáticas e o desaparecimento de
florestas, para ainda os animais e as aves serem votados ao
abandono, com completo desprezo pela conservação da natureza
e do meio ambiente.
Esta situação reflecte bem as políticas ambientais e de
conservação da biodiversidade existente em Portugal, onde nada
ou quase nada se faz para inverter a evolução do meio ambiente.
A Águia Real é uma espécie considerada em perigo de extinção,
estatuto que lhe foi atribuído no Livro Vermelho dos Vertebrados,
revisto recentemente, voando agora a única existente na zona da
Peneda – Geres, para a extinção por incúria e desleixo.
É certo que os responsáveis pelo Parque, apresentaram em
determinada altura, um projecto para tentar salvar a população de
Águia Real, contudo este nunca foi avante, medida que talvez
resolvesse o problema e salvava alguns exemplares desta
ameaçada espécie.
Para isso, de acordo com ambientalistas, bastaria repovoar esta
zona com espécies juvenis, trazidas das arribas do Douro, área
tutelada também pelo Instituto de Conservação da Natureza.
Talvez esta iniciativa que os ambientalistas apontam pudesse
salvar de extinção a Águia Real e ao mesmo tempo repovoar a
Peneda – Geres, considerada num passado recente a “jóia da coroa
da conservação da natureza” em Portugal.
Para a extinção desta espécie emblemática e referencial do
parque, contribuiu noutros tempos, quando o conceito de
conservação da natureza era quase desconhecido, a pilhagem de
ninhos, o abate a tiro de aves e o veneno usado contra os lobos (que
quase também desapareceram). Os fogos florestais, a abertura de
acessos para o combate aos incêndios, a intervenção humana na
zona e a ausência de ordenamento territorial, foram outros factores
que contribuíram para o desaparecimento da Água Real da
Peneda – Gerês.
A conservação da Águia Real em 1971, altura em que foi criado
o parque nacional português e até agora o único, não era já
tranquilizador, situação que se foi agravando progressivamente,
tendo na década de 90 desaparecido o penúltimo casal desta
espécie de aves de rapina.
Há cerca de dois anos, a população de Águia Real ficou reduzida
a um único exemplar, sem que os responsáveis atempadamente
actuassem no sentido de desenvolver medidas conducentes à
recuperação da espécie.
A introdução de juvenis seria talvez uma solução, caso tivesse
existido iniciativas nesse sentido, mas agora trata-se de
reintroduzir a espécie, o que se torna mais difícil e exigente.
A Águia Real não é caso único. Os ambientalistas apontam ainda
para o aparecimento pontual da Águia perdigueira e de Grifos,
provavelmente oriundos da Galiza, população que seria fácil de
fixar desde que fossem criadas condições para as manter. É que
o único alimentador existente na área “nunca viu um bocado de
carne que fosse”, sabendo-se que existe uma escassez de
alimentação (devido aos fogos e intervenção do homem) para
estas espécies de aves de rapina.
A Peneda – Gerês abrange uma área de 72 mil hectares, com
uma diversidade de climas, meios e paisagens, constituindo a zona
de transição entre as regiões Mediterrânea e a Euro-Siberiana.
Devido a esse factor, encontram-se espécies animais e vegetais
raras ou inexistentes noutros pontos do País.
A ocupação humana remonta há sete mil anos, sendo frequentes
os monumentos megalíticos, celtas e romanos. Memória e herança
desses tempos são os vestígios das formas de vida comunitária, hoje
quase desaparecida, mas ainda presentes e que em pontos isolados
vão ainda sobrevivendo à intervenção humana.
A par da flora, o parque apresenta ainda uma fauna diversificada,
onde se destaca alguns mamíferos, como o Lobo, Javali, Corço,
Raposa, Toirão e Lontra. Em relação às aves, assumem especial
importância a ameaçada Águia Real, o Peneireiro, a Coruja do mato
e os Chapins.
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Desporto

Formula 1
FERNANDO ALONSO!..vence na última volta

Tiago Monteiro 15º na corrida
Hélder Dias
Fernando Alonso “Renault” venceu o Grande Prémio da
Europa, depois de uma corrida impecavelmente dominada por
Kimi Raikkonen “McLaren MP4/20”, mas que, infelizmente, viu
a suspensão dianteira direita ceder quando faltava apenas uma
volta para o final da corrida, oferecendo assim a vitoria a Fernando
Alonso. Era nitidamente visível o desgaste que sofria o pneu
dianteiro direito do McLaren de Kimi, o que seria notório, após
uma forte, direi mesmo estrondosa vibração, que as barras da
suspensão cedessem, o que, mais uma vez criticamos: esta atitude
da FIA ao defender um só jogo de pneus para cada Grande
Prémio!.. Sabemos muito bem que é do critério do piloto
economizar o máximo os seus pneus para melhor defender a sua
corrida, mas... não nos podemos esquecer também que estamos
num desporto de alta competição onde a velocidade é o factor
predominante!... será que o inevitável terá que acontecer? Será
que teremos de perder um ou outro piloto para que o regulamento
seja alterado? Modificaram-se, como se sabe, as Classificativas,
voltando-se ao velho sistema. Porque não voltar também com as
trocas de pneus nas “boxes”, estas trocas que davam todo um
colorido à F1, proporcionando ao mesmo tempo um dos momentos
mais excitantes na corrida…? Esperemos que tudo se resolva e
casos como este não voltem a acontecer.

Impact empata frente
a 12,086 espectadores

Liga dos Campeões

Liverpool campeão
europeu nos “penaltis”

Texto de Kevin Antunes e fotos de Micheal Estrela

Os ingleses do Liverpool sagraram-se na quarta-feira passada
campeões da Europa pela quinta vez, ao derrotarem os italianos
do AC Milão na final da Liga dos Campeões de futebol, por 3- 2 no
desempate por remates da marca de grande penalidade. Depois
de os 90 minutos do jogo do Estádio Ataturk, em Istambul, Turquia,
terem terminado com uma igualdade 3-3 e não se terem marcado
mais golos no prolongamento, o Liverpool beneficiou dos falhanços
de Serginho, Pirlo e Shevchenko para conquistar o seu quinto
título europeu, sucedendo ao FC Porto. O Liverpool já tinha sido
campeão europeu em 1977, 1978, 1981 e 1984 e a sua última
presença na final da mais importante prova continental de clubes
datava de 1985, no trágico jogo de Heysel, Bruxelas, quando
perdeu por 1-0 com a Juventus, depois de 39 pessoas terem morrido
em virtude dos incidentes registados antes do encontro.
O AC Milão, que só utilizou Rui Costa no prolongamento, chegou
ao intervalo a ganhar por 3-0, com golos de Paolo Maldini, logo no
primeiro minuto, e do argentino Hernán Crespo, aos 39 e 44.
Mas o Liverpool chegou à igualdade na segunda parte, ao
marcar por intermédio de Steven Gerrard, aos 54 minutos, do
checo Vladimir Smicer, aos 56, e do espanhol Xabi Alonso, aos 60,
na recarga de uma grande penalidade em que permitira a defesa
do brasileiro Dida. Nas grandes penalidades, Serginho e Pirlo
começaram por falhar pelos milaneses, que depois marcaram por
Tomasson e Kaká, para Shevchenko permitir a defesa a Dida no
remate decisivo. Pelo Liverpool, marcaram Hamann, Cissé e
Smicer, com Riise a falhar o único remate, na penúltima das quatro
tentativas da equipa inglesa.

Já lá vão sete jogos no campeonato e o Impact ainda não perdeu.
No passado Domingo, o Impact jogou pela primeira vez em casa
diante dos Rhinos de Rochester. Os azuis e brancos não puderam
fazer melhor do que o empate a zero num jogo disputado diante
de 12,086 pessoas muito ansiosas por ver o plantel de 2005 em
acção.
A primeira parte foi muito
fechada com as duas equipas a
não quererem sofrer golos ainda assim o Impact perdeu uma
bela ocasião de marcar aos 42
minutos por intermédio de Ali
Gerba, o numero 28 disparou
à figura do guarda-redes quando estava completamente livre de marcação.
A Segunda parte começou
como a primeira mas quando
os treinadores começaram a
mexer nas equipas, apareceram mais espaços nas frentes dos
ataque. Aos 70 minutos entrou António Ribeiro, que em vinte
minutos ainda teve tempo de fazer sentir a sua presença ao servir

Taça de Portugal

Milhares festejaram
conquista na baixa de Setúbal

O “nosso” Tiago Monteiro que saía do 17º lugar da “grelha”
terminou a prova na décima-quinta posição, mais uma vez à frente
do seu companheiro de equipa Narain Karthikeyan e dos Minardi
de Christijan Albers e Patrick Friesacher. Tiago Monteiro fez uma
excelente corrida, levando o seu Jordan aos limites e dominando
completamente Jacques Villeneuve e o seu companheiro Narain,
que só o conseguiram superar nas “boxes”, quando a equipa
decidiu de o fazer entrar aos “pits”, apostando em meter mais
combustível no Jordan-Toyota do piloto português. Penalizado
com um “drive-through” por não ter respeitado as bandeiras azuis,
Tiago pagaria a pena, gastando mais 25 segundos. Mas...
impecável seriam as últimas voltas e a perse-guição ao seu colega
de equipa, Narain, conseguindo o jovem piloto português, mais
uma vez, consumar com êxito uma ultrapassagem a poucos
minutos do final de mais uma corrida. Esta que seria a sua sétima
corrida consecutiva a cortar a linha da meta. “Foi a minha melhor
corrida na F1, depois das dificuldades no Mónaco, aqui na Alemanha
tudo correu bem e adorei este Grande Prémio, tinha um carro bom,
bem ao meu gosto, e por isso pude atacar durante toda a corrida. O
que efectivamente me deu mais gozo, foram as 16 voltas que travei
com Jacques Villeneuve e o meu companheiro Narain. Adorei esses
momentos, como podem calcular pelos laços de amizade que tenho
com o Jacques.” dizia contentíssimo Tiago.
Filipe Massa “Sauber”, que efectuou uma extraordinária
corrida, jogou de má sorte quando, praticamente a terminar a
corrida, furou um pneu. Depois de ir às “boxes”, retomou a corrida
e terminou em décimo-quarto lugar, mas na mesma volta que o
seu companheiro de equipa Jacques Villenreuve, ele que cortou
a meta em décimo-terceiro, depois de, segundo Jacques (ter
perdido muito tempo a traz de Narain da Jordan, cerca de 40
seg.) ”Isto arruinou a minha estratégia” comentava Jacques.
A Ferrari informou,domingo passado, em Nurburgring que,
depois do desentendimento que existiu entre os seus dois pilotos,
ela (Ferrari) irá cumprir o contrato que tem com Rubens
Barrichello até 2006, e que o brasileiro está “Livre para dizer e
expressar o que sente e o que pensa” sempre que achar no direito
de fazê-lo. Fernando Alonso lidera o Campeonato de Pilotos com
59 pontos, seguido de Kimi Raikkonen e Jarno Trulli, ambos com
27 pontos.
CLASSIFICAÇÃO FINAL DESTE G.P. da EUROPA
1. Fernando Alonso, Esp (Renault), 1:31.46,648 horas
2. Nick Heidfeld, Ale (Williams-BMW), a 16,567 segundos
3. Rubens Barrichello, Bra (Ferrari), a 18,549
4. David Coulthard, Esc (Red Bull), a 31,588
5. Michael Schumacher, Ale (Ferrari), a 50,445
CLASSIFICAÇAO NO MUNDIAL de PILOTOS
1. Fernando Alonso, Esp, 59 pontos
2. Kimi Raikkonen, Fin, 27
3. Jarno Trulli, Ita, 27
Próximo encontro em Montreal, a 12 de Junho, no Grande Prémio
do Canadá. Como sempre, caro leitor, aqui vai o meu conselho
amigo: se for ao circuito Gilles Villeneuve não se esqueça de: beber
muita água se a temperatura estiver alta, levar consigo um
bom creme solar, um boné de palha e um rádio portátil, para estar
a passo de tudo quanto se passa no circuito. Quanto a nós, lá
estaremos, para através das páginas de A VOZ DE PORTUGAL ,
levar até junto de si tudo sobre este magnífico desporto automóvel que
é a F1.
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Milhares de setubalenses invadiram domingo as ruas da cidade
do Sado para festejarem a conquista da Taça de Portugal em
futebol pelo Vitória de Setúbal, após o triunfo por 2-1 sobre o
Benfica na final do Estádio Nacional. Num clima de grande euforia,
milhares de pessoas cortaram o trânsito na Avenida Luísa Todi,
enquanto outras se concentravam na Praça do Bocage, em frente
à Câmara Municipal de Setúbal, para aplaudirem os “heróis” que
conquistaram a terceira Taça de Portugal para o clube do Bonfim.
Um grande “buzinão” por toda a cidade e bandeiras do Vitória
de Setúbal desfraldadas nas varandas e nos automóveis deram
colorido à maior festa dos últimos anos na capital de distrito. Fosse
ou não pelo apelo do presidente do clube, Chumbita Nunes, que
pediu uma festa maior do que a feita há uma semana na Avenida
Luísa Todi pelos benfiquistas, quando se sagraram campeões
nacionais, os setubalenses corresponderam em pleno, “ocupando”

toda a baixa da cidade. “Queriam dobradinha, mas levaram dois
carapaus”, gritava eufórica uma mulher de cachecol verde e
branco, repetindo uma das expressões mais ouvidas ao final da
tarde de domingo na cidade de Setúbal. “O Benfica foi um digno
vencido”, contemporizava outro adepto do Vitória de Setúbal,
enquanto sublinhava a justiça do triunfo da equipa verde e
branca. A festa do Vitória de Setúbal começou imediatamente após
o apito final do árbitro Paulo Costa, que selou o triunfo dos Vitória
de Setúbal, mas ganhou maior intensidade após a chegada da
equipa sadina ao Novotel, de onde seguiu, num autocarro aberto,
em direcção à Câmara Municipal de Setúbal. Com a multidão em
delírio, o “capitão” Sandro subiu à varanda dos Paços do Concelho
e exibiu a desejada Taça de Portugal no ponto alto da festa
vitoriana. Para a história fica a conquista da terceira Taça de
Portugal pelo Vitória de Setúbal na época de 2004/05, depois de
outros dois triunfos nas temporadas de 1964/65 e 1966/67.

Técnico faz balanço de uma época na luz

Trapattoni anuncia saída
Geovanni Trapattoni confirmou a saída do Benfica. Numa longa
conversa, o treinador italiano analisou a passagem do clube da Luz,
recordando grandes momentos, mas também fases complicadas,
como a derrota com o Beira-Mar a 22 de Janeiro. Trap revelou
ainda que poderia ter saído se a equipa fosse eliminada pelo Sporting na Taça de Portugal.

Qualificações Mundial 2006
Portugal – Eslováquia
Sábado 04 de Junho de 2005 - 14h45 - RTPI
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uns bons passes aos seus avançados.
O empate a zero deixa o Impact isolado em Segundo lugar da
United Soccer Leagues (USL) com 15 pontos mas com 3 jogos de
atraso sobre Richmond Kickers. O próximo jogo do Impact terá
lugar Sexta-feira dia 3 de Junho, no Centre-Claude Robillard pelas
19:30.

A VOZ DE PORTUGAL, 01 de Junho de 2005 - Página 1 6

2005-06-01.pmd

16

5/31/2005, 6:12 PM

