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Os debates presidenciais
Os debates presidenciais, na opinião de muita
gente, têm sido uma tribuna de exibicionismo
especialmente para os candidatos da esquerda
que nada têm a perder e que visam meramente
consolidar a sua posição em relação a luta contra
o Governo. Utilizando todo o tipo de retórica para
se poderem exibir, a candidatura a Belém é um
mero pretexto útil para a exibição.
Temos um Francisco Louçã, do Bloco de
Esquerda, com um discurso bem montado mas
com ar crispado e com uma longa lengalenga.
Um Manuel Alegre, que tem dividido o seu
partido (PS), com uma pose de bom chefe de
família e que pretende ser o Presidente de todos
os portugueses. E um Jerónimo de Sousa,
Secretário Geral do PCP, que, como não se
poderia esperar outra coisa, diz estar ao lado dos
trabalhadores e a favor da liberalização do
aborto, declarando-se também contra a
xenofobia e o racismo – what else is new?...
Os debates em si têm sido apelidados de muito
“blá”, “blá” e pouca objectividade. Na verdade,
todos os quatro candidatos da esquerda têm
atacado, consistentemente, o candidato da
direita, Cavaco Silva. Esses ataques demolidores
foram constantes no último debate, entre Mário
Soares e Cavaco Silva. O ex-presidente da
República, hábil como é o seu estilo em debates
políticos, demonstrou a sua capacidade de
resistência no combate político e a muita
experiência acumulada.
Este modelo de debates foi acordado entre
todos os participantes. E todos, mais ou menos,
respeitaram as regras impostas, excepto o velho
político que no debate contra Cavaco Silva

Augusto Machado
ignorou as regras do debate e passou ao ataque
procurando insinuar, interrompendo, falando
apenas sobre os pontos mais fracos do seu
adversário, insistindo no passado e
sistematicamente desviando-se do futuro - área
em que Cavaco Silva estava interessado em
discutir e obviamente se sentia mais à-vontade.
Mas Soares não desistia, e questionava o exprimeiro-ministro e a sua governação durante os
dez anos de cavaquismo. A velha raposa está em
forma e não se deixa intimidar.
Cavaco insistia que estava interessado em falar
do futuro da Nação: a grave crise económica que
o país atravessa; a baixa escolaridade dos
portugueses; o desenvolvimento tecnológico; a
sua capacidade e experiência do passado para
ajudar o Governo a obter consensos entre
trabalhadores e empresários e, sobretudo, os seus
conhecimentos académicos na área da economia
que poderão ser úteis para ajudar a tirar o país da
cauda da Europa.
No fim do debate Cavaco achou que tinha sido
entrevistado por três jornalista em vez de dois,
considerando que Mário Soares não respeitou as
regras do debate.
Entre todos os debates presidenciais, na
opinião pública, este foi o mais vivo. Mário Soares
foi mais agressivo verbalmente e Cavaco Silva,
falando menos, foi mais eficaz.
A conclusão que se pode tirar destes debates
políticos é que os políticos são humanos e a
humanidade tem uma moral dupla: uma que
prega mas não pratica, outra que pratica mas não
prega.
Tenham todos um Ano Novo muito FELIZ!

Esclerose em placa
“O voluntariado ou ‘benévolo’, como lhe chamam
por estas bandas, é a acção que os indivíduos
prestam à sociedade sem aguardarem qualquer
compensação.”
Ainda há gente boa, como é o caso de Maria
Frazão e José Pacheco, Joe de Melo e de Luis
Costa que abdicam do seu conforto pessoal, da
sua busca de melhor situação financeira, dando-

Antero Branco
se terem recusado ajudar, entregaram para a
pesquisa da esclerose em placas 18 350$.
Na cerimónia de entrega dos fundos
recolhidos, na presença de Diane Rivard e de
Johanne Gagné, responsáveis pela Sociedade
Canadiana da Esclerose em Placas, Maria Frazão
Pacheco disse que por motivos de saúde, não
poderá, no futuro, fazer parte da comissão
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se ao voluntariado, procurando ajudar os outros.
A festa de angariação de fundos do passado dia
22 de Outubro em que o Jornal A Voz de Portugal esteve presente e reportou o acontecimento,
teve um sucesso espantoso.
Mesmo, segundo os organizadores, um ano
cheio de contras, como foi o caso das catástrofes
que aconteceram na Ásia, na Europa e na
América do Sul, em que a comunidade e os
comerciantes em geral foram solicitados a
contribuir e das autoridades portuguesas locais
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organizadora. José Pacheco acrescentou que
uma organização desta natureza é desgastante.
Leva-se praticamente um ano a organizar, o casal
quase não se vê.
Joe de Melo, da Chouriçor, aprontou-se para
dar continuidade à organização de recolha de
fundos para a esclerose em placas na
comunidade portuguesa. Boa coragem!
Aos organizadores deste ano, dezoito mil vezes
BRAVO!
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Portugal:
PortMundo Promoção Cultural e
Publicidade Ldª.
Os textos, fotos e ilustrações publicados
nesta edição são da inteira responsabilidade
dos seus autores, não vinculando, directa
ou indirectamente, o cariz editorial e
informativo deste jornal.
Courrier de deuxième classe;
Numéro de contrat: 1001787
Dépôts legaux à la Bibliothèque nationale du Québec
et à la Bibliothèque nationale du Canada
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Marques Mendes e Sócrates
trocam acusações
Marques Mendes, voltou
esta terça-feira a criticar a
«política de obras de regime e
aumento de impostos do Governo» e lamentou que o país
termine o ano «em piores condições do que começou». José
Sócrates atacou com duras
críticas ao líder do PSD.
Na primeira intervenção da
bancada do PSD no debate
mensal, dirigindo-se ao primeiro-ministro, José Sócrates,
Marques Mendes, considerou
que «o país termina o ano em
piores condições do que começou e, isso, é obra sua».
O líder social-democrata começou o seu discurso com algumas críticas ao orçamento da
União Europeia, considerandoo «uma solução minimalista», e
com elogios à diplomacia portuguesa e ao Governo pelo acordo
alcançado por Portugal quanto
às perspectivas financeiras da
União Europeia (UE) para o
período de 2007-2013.
Depois, Marques Mendes
centrou a maior parte da sua
intervenção nas políticas seguidas pelo executivo de José
Sócrates.
«O desemprego voltou a aumentar. De acordo com os últimos dados, existem 486 mil
desempregados registados nos
centros de emprego. Estamos a
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um passo muito curto do número chocante de meio milhão
de desempregados», disse
Marques Mendes.
O responsável apontou ainda
a queda «brutal» da riqueza
nacional e do investimento
como factores que estão a conduzir o país para a «estagnação».
«Os factos desmentem o que
disse há meses atrás. Disse que
havia confiança na economia,
mas não há confiança, nem
recuperação», acrescentou.
Marques Mendes lamentou
também que, em vez da aposta
na consolidação orçamental
pelo lado do corte das despesas
e do estímulo ao investimento e
às exportações, o Governo esteja a seguir uma «política de
obras de regime e de aumento
de impostos».
Na réplica, e ainda antes de
responder às críticas e acusações de Marques Mendes, o
primeiro-ministro começou por
lamentar que «mais uma vez» o
líder do PSD se tenha afastado
do tema em discussão no debate mensal - o orçamento comunitário.
«Mais uma vez, relativamente ao tema proposto não tem
nada a dizer. Percebo que
tenha outra agenda, mas poderia ao menos tirar uma manhã-

zinha» para se debruçar sobre

mente se enganava. O senhor
fala como se nunca tivesse
dúvidas, mas raramente acerta», disse.
Como exemplos dos «enganos» do líder social- democrata,
José Sócrates apontou o crescimento verificado na riqueza
nacional que cresceu 2,3 por

do de seguida o próprio líder
social-democrata.
«A 13 de Fevereiro de 2003
alguém disse: todos sabemos
que não é em dez meses que a
política do Governo conduz a
isto ou àquilo. Sabe quem disse
isto?», questionou o primeiroministro, dirigindo-se a Marques Mendes, respondendo
logo a seguir: «Foi o senhor».
«Pode descrever o oásis, mas o
pior cego é quem não quer ver.
Todos os indicadores caiem, só
dois sobem: o desemprego e os
impostos», replicou o líder social-democrata, lamentando a
«insensibilidade social» de José
Sócrates.
Na resposta, o primeiro-ministro voltou a lamentar a insistência de Marques Mendes em
«se desviar do tema» em debate: «Espero que até ao fim do
debate alguém apresente sugestões sobre como vamos
gastar os recursos financeiros», afirmou.
Ainda antes de terminar o
debate com Marques Mendes,

estas questões, salientou.
Já na resposta às críticas, José
Sócrates começou por recordar uma frase atribuída a Cavaco Silva para rebater os números apresentados por Marques
Mendes.
«Havia quem dissesse que
nunca tinha dúvidas e rara-

cento no terceiro trimestre
deste ano, relativamente ao
período homólogo de 2004.
«Em relação ao desemprego
não se enganou, mas esqueceu-se de dizer quantos havia
quando saiu do Governo. Eram 487.623», lembrou, citan-
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José Sócrates fez ainda questão
de responder às acusações do
líder do PSD que, na sua intervenção, acusou o primeiroministro de «ter fugido do pântano», numa alusão à demissão
do executivo de António Guterres em 2001.
«Eu nunca fugi de nada.
Talvez o senhor já não possa
dizer o mesmo. Por alguma
razão não passou do Governo
de Durão Barroso para o Governo de Santana Lopes», disse
José Sócrates.
Uma das pessoas que assistiu
a esta primeira parte do debate
mensal foi precisamente Pedro
Santana Lopes, que logo após a
fim do frente-a-frente entre
José Sócrates e Marques Mendes abandonou as galerias,
onde estava sentado desde o
início do debate.
A administração de A Voz
de Portugal expressa as
suas desculpas à Pastelaria – Chocolataria Chez
Forcier pelo erro cometido na publicidade do
jornal do 21 de Dezembro.
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Coordenada por Miguel Felix
Janeiro
O NCSM Chicoutimi deixa a Escócia
O submarino NCSM “Chicoutimi” deixou finalmente a Escócia
com destino ao Canadá, três meses após o incêndio mortal que
estoirou a bordo. O submersível foi rebocado por um navio
marítimo norueguês. Chegará ao Canadá em 12 dias. O NCSM
“Chicoutimi”, um submarino usado, comprado à marinha
britânica, derivou durante vários dias no oceano Atlântico, em
Outubro de 2004, depois de um incêndio. O sub-marinheiro Chris
Saunders pereceu no incêndio.
Fevereiro
Mudança ministerial importante em Quebeque
Jean Charest procedeu a importantes mudanças ministeriais. O
primeiro-ministro confiou o Ministério das Finanças ao antigo
ministro do Desenvolvimento económico e regional, Michel
Audet, em substituição de Yves Séguin. Yves Séguin foi excluído
do Conselho de Ministros após ter recusado ocupar outro
ministério. Não foi o único a perder o seu assento: Jacques
Chagnon e Sam Hamad foram igualmente afastados do gabinete
de Jean Charest enquanto que Pierre Reid foi para os Serviços
governamentais.
Março
CHUM: a escolha do sítio finalmente anunciado!
Após meses de especulações, o sítio foi fixado para o lugar do futuro CHUM. O governo Charest escolheu e o anúncio oficial foi
feito, aquando duma ponto conferência de imprensa com o
primeiro ministro Jean Charest, o ministro da Saúde e os Serviços
sociais, Philippe Couillard, e da ministra da Cultura e as
Comunicações, Line Beauchamp. O sítio do 1000 rua Saint-Denis,
onde se encontra o Hospital Saint-Luc, foi escolhido sem dúvida.
Abril
Compor o indicativo regional será obrigatório em 2006
A contar do mês de Junho de 2006, será necessário compor a
qualquer tempo o indicativo regional para estabelecer uma
comunicação local nas regiões servidas pelos códigos regionais
514, 819 e 450. Esta medida foi proposta pelo Conselho da
Radiodifusão e das Telecomunicações Canadianas (CRTC) para
satisfazer o forte pedido de novos números para os telemóveis. A
composição local de dez números está já em vigor em outras
regiões do Canadá como Toronto. Poderia bem se tornar a norma
na América do Norte.
Maio
Paul Coffin julgado culpado
O publicitário Paul Coffin foi julgado culpado pelos 15 chefes de
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acusação em margem de pagamentos indevidos do programa das
comanditas. Três outros chefes foram abandonados pelo
Procurador. O publicitário de 66 anos é proprietário da firma
Comunicações Coffin. Foi acusado de ter embolsado
fraudulentamente 1,93 milhão de dólares, emitindo falsas facturas
ao governo do Canadá, no âmbito do programa comanditas.
Junho
O Canadá legaliza o casamento homossexual
Foi feito! Por toda a parte no Canadá, os casais homossexuais
poderão doravante casar-se em toda legalidade. Após a Bélgica e
a Holanda, o Canadá torna-se o terceiro país a legalizar o
casamento homossexual. O governo Martin pôde aproveitar o
apoio da maioria dos deputados do Bloco Quebequense e do NPD
para fazer passar este projecto lei, que devia ser aprovado pelo
Senado antes de entrar em vigor no fim Julho. Quanto aos
oponentes do casamento entre cônjuges do mesmo sexo, não
disseram a sua última palavra. O chefe conservador Stephen
Harper já assegurou que o debate iria continuar.
Julho
A gasolina comum a mais de 1,00$ o litro!
O preço da gasolina atingiu níveis recordes. A gasolina comum
vendeu-se 1,03$ o litro, em Montreal. Os preços nas bombas
continuaram a aumentar, alcançando 1,50$/litro em Montreal, e
quase 2,00$ / litro em outros lugares...
Agosto
Michaëlle Jean nomeada a 27ª Governadora Geral do Canadá.
O primeiro-ministro Paul Martin nomeou Michaëlle Jean para o
posto de Governadora Geral do Canadá. A nomeação foi aprovada
pela rainha Elizabeth II. A jornalista e animadora sucedeu assim
a Adrienne Clarkson, tornando-se a 27ª pessoa a ocupar as funções
de Governador Geral da história do país. Aquando deste anúncio,
o primeiro-ministro Martin elogiou as qualidades excepcionais de
Michaelle Jean, explicando que ela “Encarna o Canadá em qual
cremos”. A sra. M. Jean foi ajuramentada a 27 de Setembro.
Setembro
O Ontário rejeita a criação de um tribunal do charia
O Ontário rejeitou a criação de um tribunal do charia e proibiu
todas as arbitragens religiosas para regular conflitos familiares,
declarou o primeiro-ministro do Ontário, Dalton McGuinty, à
Imprensa canadiana. As manifestações contra a criação destes
tribunais islâmicos tiveram lugar por toda a parte do Canadá e
outros lugares no mundo. Grupos de mulheres, nomeadamente,
protestaram nas ruas. Estes grupos consideram que o charia, a lei
islâmica, vai contra a Carta canadiana que protege os direitos das

12/22/2005, 12:51 PM

mulheres, nomeadamente sobre assuntos como poligamia ou
casamento das crianças a partir de nove anos.
Outubro
O Canadá é um dos piores poluentes dos países da OCDE
De acordo com um estudo tornado público pela Fundação DavidSuzuki, o Canadá é o terceiro país mais poluente da OCDE, depois
da Bélgica e dos Estados Unidos. O Canadá classifica-se
nomeadamente em último lugar na produção de desperdícios
nucleares e de monóxido de carbono e penúltimo no consumo de
água por pessoa. Poucos progressos foram realizados no Canadá
desde 1992, dado que o país estava já na 28ª posição dos 30 países
da Organização de cooperação e desenvolvimento económicos
(OCDE) no capítulo do desempenho do ambiente. O estudo
identifica fraquezas nas políticas públicas e afirma que existe um
grande desvio entre os valores dos canadianos e as realizações do
Canadá no domínio ambiental. O ecologista David Suzuki espera
que a questão ambiental estará no centro das próximas eleições
federais.
Novembro
Caída do governo: a oposição teve êxito na sua missão
Em Otava, os partidos da oposição tiveram êxito em fazer cair o
governo liberal minoritário sobre uma moção de não-confiança,
em Otava. Na sequência do voto, os chefes reagiram à caída do
governo. Os chefes conservador, bloquista e neodemocrata
estavam evidentemente bem contentes com os resultados.
Conferência das Nações Unidas em Montreal
O Canadá acolheu a Conferência das Nações Unidas sobre as
alterações climáticas: Montreal 2005. Organizada em colaboração
com a cidade de Montreal, COP 11 atraiu algumas 10.000 pessoas,
de 189 países. Delegados governamentais e negociadores, chefes
de governos como primeiros-ministros e governadores,
organizações não governamentais, industriais, cientistas e outros
especialistas trouxeram a sua contribuição para esta
primeira conferência internacional desde a entrada em vigor da
Convenção de Quioto, em 1997.
Dezembro
Mais de 15.000 pessoas nas ruas de Montreal.
Uma importante manifestação ambiental, à margem da
Conferência das Nações Unidas teve lugar nas ruas de Montreal.
Mais de 15.000 pessoas assistiram à Marcha Mundial para o Clima,
Montreal 2005. Os organizadores, dos quais grandes centrais
sindicais e organismos ambientais, pediram aos delegados
presentes na Conferência que agem rapidamente contra o
aquecimento planetário.
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Assassinato de uma polícia

Última homenagem a Valérie Gignac
Cerca de 3000 oficiais de polícias do continente marcharam ao
lado do corpo de Valérie Gignac, acompanhando seu corpo à Igreja
St-Vincent-de Paul, em Laval.

Foto Michael Estrela

Foto Michael Estrela

Agentes de diferentes corpos policiais do Quebeque, do Canadá
e mesmo dos Estados Unidos assistiram ao funeral oficial da polícia
Valérie Gignac, na terça-feira 20 de Dezembro à tarde, em Laval.
Deram uma última homenagem emocionante à jovem mulher de
25 anos, morta em serviço na semana anterior, atingida por um
projéctil de arma de fogo, aquando respondia a uma chamada com
o seu colega de patrulha.
Vários dignitários assistiram à cerimónia, dos quais, o primeiroministro Jean Charest. Amigos e cidadãos também se recolheram
à frente do seu despojo, drapejado com a bandeira de Laval, e
decorado de rosas brancas e o seu képi azul cerimonial. Valérie
Gignac foi a sepultar em Quebeque, cidade onde nasceu. Foi o
primeiro polícia de Laval a morrer no exercício das suas funções.
François Pepin, 40, foi preso para assassinato ao primeiro grau.
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Uma retrospectiva de 2005

de violência desmedida, certa-mente devido à sua intole-rância
étnica. (Afinal, não é só nos Estados Unidos que existe o racismo)!
Na Inglaterra, en-tretanto, Londres sofreu uma série de ataques
terroristas, para coincidir com a abertura da cimeira dos G8 (os
oito países mais industrializados do mundo
Em Portugal, o país ficou em estado de emergência em vir-tude
dos fogos quiçá mais inten-sos por que terá passado e que
devastaram grande parte do seu património florestal, a favor do
que, a comunidade promo-veu uma acção de solidarie-dade; o
Benfica foi campeão e o Partido Socialista assumiu o poder;
enquanto que no campo necronológico, faleceu a irmã Lúcia
Santos, a última dos três pastorinhos da Covoa da Iria; Álvaro
Cunhal, histórico ex-presidente do Partido Comu-nista, e o poeta
Eugénio de Andrade.
Localmente, a comunidade continuou a registar um substancial número de falecimen-tos. Armando Barqueiro, histórico

António Vallacorba
A queda do Governo federal,
precipitada por uma moção de
censura apresentada pelos partidos da Oposição, a nível do Canadá, e a conferência patrocionada
pelas Nações Unidas sobre as
alterações climáticas, em Montréal, constituíram alguns dos
acontecimentos mais dominantes
neste findar de ano.
Paralelamente, 2005 vai deixar
um sabor amargo nos 500 mil empregados da função pública
quebequense, em virtude da lei passada pelo Governo provincial,
em que lhes impôs um contrato laboral difícil de tragar e cujas
consequências, só o futuro o dirá. E, claro, a segunda maior
tempestade dos últimos 34 anos, a qual nos trouxe esta “prenda
natalícia” de mais de 40 centímetros de neve.

Outrossim, o escândalo das comanditas e o consequente
relatório do juiz John Gomery, prejudicaram fortemente a
credibilidade do Governo federal e do Partido Liberal do Canadá,
cujo presente chefe, Paul Martin, nomeou a sra. Michaëlle Jean
para governadora-geral da nação.
Desviando-nos um pouco
para o que se passou (e passa)
no estrangeiro, o falecimento
do Papa João Paulo II, em Abril,
foi talvez o acontecimento mais
comentado e sentido não só
pelos católicos, mas também
por todos aqueles que o admiraram por tudo quanto ele
representava.
Decididamente, o MédioOriente continua bastante agitado com conflitos ancestrais e
difíceis de resolver - nem mesmo com as recentes eleições no
Iraque. E a fome de liberdade e
física, continua a afectar muitas
das populações africanas, sulamericanas e do demais Terceiro Mundo.
Um Terceiro Mundo, aliás,
igualmente atingido por grandes desastres, como foi o caso
do sismo - mas não só! - no sul da
Ásia, causando dezenas de
milhares de mortes e de astronómicos prejuízos materiais.
Algo que nem os próprios Estados Unidos foram poupados,
em virtude dos furacões que
assolaram os estados do Sul e
algumas das ilhas das Caraíbas
e que, entre as muitas consequências verificadas, pessoais e
materiais, fizeram subir o preço
da gasolina para montantes
nunca antes atingidos.
Na Europa, a França, uma
das maiores apologistas da união económica e política daquele Continente, acabou por ir
contra os seus póprios propósitos, ao rejeitar, por refendo, a
Constituição europeia; e, agora
(tal como na Austrália e em
outros países) tem sido teatro
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ex-director deste jornal; João da Mota e Balbino Sá, ex-presidentes
da Filarmónica Portuguesa de Montréal; An-tónio Marques (Chez
Duval) e Teresa Rodrigues, ex-presidente das festas de Nª Sra. do
Monte, foram alguns dos nomes mais conhecidos.
Num aspecto mais positivo, o resultado das eleições autárquicas
revestiu-se de bastante honroso para a comunidade, na medida

em que foram eleitos três dos quatro candidatos luso-canadianos,
a saber: Luis Miranda, Ana Nunes e Isabel dos San-tos.
Por outro lado, a comunidade voltou a distinguir-se com as suas
habituais manifestações religiosas, recreativas e sócio-culturais,
sendo de destacar os lançamentos dos livros de J.J. Marques da
Silva, de Raúl Mesquita e do jornal “O Açoriano”, a par de saraus
culturais na Universidade de Montréal e do evento da Luso-fona
de Montréal, etc.
Previsões para 2006? Para já, apenas uma certeza: vamos ter
eleições federais no dia 23 de Janeiro. Quanto ao demais, a sua
incógnita é assaz sugerida por este cantar do nosso povo na altura
própria: O Ano Novo/ Bom ou mau ninguém o advinha./ É como
o ovo/ Pode ser galo, pode ser galina.
Votos de boas entradas para 2006.
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Lançamento do novo
projecto Explora o teu potencial
do Carrefour des Jeunes Lusophones

7

Horóscopo Semanal
Dra. Maria Helena Martins
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta da Semana: Valete de Paus, que significa Amigo,
Notícias Inesperadas. Amor: Poderá receber a visita inesperada
de um amigo de longa data. Receba-o de braços abertos.
Saúde: O seu organismo poderá andar desregulado. Esteja
atento às suas indicações. Dinheiro: Possibilidade de ganhar
lucros inesperados. Seja audaz e faça um excelente investimento.
TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta da Semana: Rei de Paus, que significa Força,
Coragem e Justiça.Amor: Opte por atitudes de compreensão
e tolerância, para com os seus filhos.Saúde: Poderá sentirse um pouco cansado e sem energia. Melhore a sua alimentação.
Dinheiro: Aposte seriamente na sua competência, pois
poderá ser recompensado da forma como merece.
GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta da Semana: Valete de Copas, que significa Lealdade,
Reflexão. Amor: A sua vida afectiva poderá não ter os
contornos que planeou. Procure não perder a calma e invista na
sua felicidade. Saúde: Não abuse nos alimentos que sabe que
prejudicam o seu estômago. Dinheiro: Prevê-se uma semana
extremamente positiva em termos profissionais.
CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)
Carta da Semana: 9 de Espadas, que significa Mau
Pressentimento, Angústia.
Amor: Tome consciência dos seus actos, pois estes poderão
estar a contribuir negativamente para a sua relação.
Saúde: Evite situações que possam provocar uma alteração
do seu sistema nervoso.
Dinheiro: Modere as palavras e pense bem antes de falar. Uma atitude
irreflectida pode aborrecer um superior hierárquico.
LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosidade.
Amor : A sua cara-metade não merece ser tratada com
indiferença. Pense um pouco melhor na sua forma de agir.
Saúde: As tensões acumuladas podem fazer com que se sinta
cansado e desmotivado. Dinheiro: Atenção, a sua qualidade
profissional poderá estar a ser testada.
VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa Sucesso.
Amor: O amor estará abençoado. Aproveite ao máximo este
momento de comunhão. Saúde: O trabalho não é tudo!
Descanse mais e pense seriamente na sua saúde. Dinheiro:
Aja de forma ponderada, não coloque em risco a sua estabilidade
financeira. Pense bem antes de gastar indevidamente.

De acordo com as estatísticas do Ministério da Educação do
Québec, a comunidade portuguesa é uma das comunidades
étnicas que possui uma das mais altas taxas de abandono escolar
da província e um nível de escolarização dos mais baixos. Após
tomar conhecimento de tais dados o Carrefour des Jeunes
Lusophones du Québec decidiu pôr em pé o projecto Explora o teu
potencial e tentar, através dele, combater o abandono escolar.
O Carrefour des Jeunes Lusophones du Québec agendou para
Janeiro o lançamento oficial da nova versão do seu projecto
Explora o teu potencial. Este projecto tem por objectivo principal
a prevenção e o combate ao abandono escolar, um factor
infelizmente bem presente na nossa comunidade. Tentaremos
também, através diversas conferências, sensibilizar a comunidade
quanto à educação e aos problemas inerentes a esta questão de
primeira importância.
O projecto será, principalmente, apresentado sob a forma de
ajuda aos deveres mesmo que contenha, ainda, a parte de
“mentorat” (primeira fase do projecto em 2001). A serviço de ajuda
aos deveres tem por objectivo oferecer aos jovens da comunidade
portuguesa a possibilidade de receberem apoio e explicações que
lhes permita completar os seus trabalhos escolares. Jovens
formados e estudantes de nível universitário estarão à disposição
dos jovens, afim de lhes oferecer o apoio e estratégias susceptíveis
de ajudá-los. As sessões de apoio ao deveres estarão disponíveis
todas as Terças-feiras e Quintas-feiras das 16h30 às 18h30, na sala
São João do Centro comunitário Santa-Cruz (60 Rachel oeste).
Afim de atingir o maior número de jovens possível e de
sensibilizar os pais quanto a esta problemática, oCarrefour decidiu
lançar, no dia 15 de Janeiro, a nova versão do seu projecto, no Salão
Nobre da Missão Santa-Cruz, entre as 14h e as 17h . O evento terá
como objectivo principal a apresentação do projecto e da
problemática que existe no seio da comunidade portuguesa. Este
evento tomará, não só, um carácter informativo, com a
apresentação de diversas alocuções e extractos de um vídeo sob
a educação no seio da nossa comunidade, mas também recriativo,
com prestações artísticas, lusófonas.

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa Inquietação,
agitação. Amor: Ponha as cartas na mesa, evite esconder a
verdade. Seja o mais honesto possível com a sua cara-metade.
Saúde: Aja em consciência e não cometa excessos que o seu
organismo não suporta. Dinheiro: Ouça os conselhos da
pessoa com quem divide as tarefas diárias.
ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta da Semana: O Julgamento, que significa Novo Ciclo
de Vida. Amor: Aposte nos seus sentimentos e poderá, em
conjunto com a sua cara-metade, tomar uma decisão importante
para ambos. Saúde: A sua capacidade de recuperação de
energias será notória. Dinheiro: Esforce-se por conseguir atingir os seus
objectivos profissionais. Seja audaz e perseverante.
SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta da Semana: A Roda da Fortuna, que significa Sorte,
Acontecimentos Inesperados.
Amor: Ponha o seu orgulho de lado e vá à procura da felicidade.
Seja feliz.
Saúde: Lembre-se que fumar não faz mal apenas a si; tenha
em atenção a saúde da sua família.
Dinheiro: Aposte nos seus projectos pessoais. Seja inovador e arrojado.
Poderá ter óptimas surpresas.
CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)
Carta da Semana: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor : Uma velha lembrança poderá pairar na sua mente,
causando algumas dúvidas no seu coração.
Saúde: Nesta área não terá muitas razões para ficar preocupado,
o que não significa que deixe de ter os cuidados mínimos.
Dinheiro: Utilize a sua capacidade de organização para sugerir algumas
mudanças no seu departamento.

Boas Festas
a toda a comunidade

O Carrefour des Jeunes Lusophones du Québec espera, com desta
iniciativa, conseguir atingir a comunidade e ajudar os jovens que
necessitem.
Esperamos pela sua participação neste evento !
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AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta da Semana: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Não se dedique apenas à sua vida profissional, dê mais
atenção à pessoa que ama.
Saúde: Liberte o stress que tem acumulado dentro de si.
Dinheiro: Património protegido. Continue a adoptar uma postura de
contenção. Será bastante positivo para si.
PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concretização,
Felicidade.
Amor: Aja menos com a razão e mais com o coração. Assim,
evitará conflitos desnecessários com a pessoa que ama.
Saúde: Seja mais moderado e dê mais valor ao seu bem-estar.
Dinheiro: Esteja muito atento ao que se passa ao seu redor, pois algum
colega pode não ser tão sincero quanto aparenta.
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A Voz de Portugal presente em Toronto
Frank Meneses

O presidente da Câmara de Toronto David Miller com Frank Meneses
prensas culturais.
Ele aproveitou a ocasião para
agradecer a devoção dos jornais e outros órgãos de informação no trabalho maravilhoso
que fizeram durante todo o ano.
Declarou que a cidade está a
trabalhar arduamente para
terminar com a violência que
tem ocorrido ultimamente em
Toronto, incluindo o caso de
um menino de 4 anos que foi
ferido severamente, e outro
caso de um rapaz que, presente
no funeral de um amigo, foi
tocado por um tiro, matando-o
à entrada da igreja, durante o
serviço. O Sr. Miller falou da
nova legislação introduzida
nesse dia, “City of Toronto Act”
Alexandre Franco, do jornal O Milénio e Frank Meneses
que dá à cidade mais poderes.
Ademais, mencionou tamA convite especial do presidente da Câmara Municipal de bém o programa onde volunToronto, David Miller, Frank tários, membros das comuniMeneses de A Voz de Portugal dades, ajudam a limpar a cidaassistiu a uma recepção espe- de, seja em ravinas, parques,
cial, na quarta-feira 14 de etc., e onde aproximadamente
Dezembro, onde foram con- 100 000 pessoas participaram
vidados os jornalistas das im- em 2005.
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Domingo

1

Segunda-feira

2

Ano Novo

Terça-feira

3

Quarta-feira

4

Quinta-feira

5

Dia Mundial da PAZ

9
Epifania

7

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

26

27

28

Baptismo do Senhor

15

16

Semana da Unidade
dos Cristãos

Festa de
Martin Luther King jr.

22

23

24

25

1975
Aniversário
Da Rádio Centre-Ville

Dia dos Desaparecidos

30

Novo Ano
Chinês

31

Dia Mundial
dos Leprosos
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Dia de Reis

8

29

Sexta-feira
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Domingo

Segunda-feira

Fevereiro 2006

Terça-feira

Quarta-feira

1
N. Srª dos Navegantes

5

6

7

8

Quinta-feira

2

Dia dos amigos

Dia dos Consagrados

9

Sexta-feira

3

Sábado

4

1964
Aniversário da Santa Cruz

10

11

17

18

24

25

Dia das amigas

12

13

14

15

Dia dos Namorados

19

20

21

16
Dia dos compadres

22

23
Dia das comadres

26

27

Carnaval

Domingo GORDO
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Domingo

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

1

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

2

3

4

9

10

11

16

17

18

Quarta-feira de cinzas

5

6

7

8
Dia Internacional
da Mulher

12

13

14

15

Dia de Santo Patrício

19

20

Dia dos Pais
em Portugal

26

Dia Mundial
da Floresta

27

21

22

23

24

29

30

31

Dia Mundial da Água

28

1993
Aniversário
Casa do Ribatejo
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Domingo

Segunda-feira

Abril 2006

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

1
2

3

4

5

6

Mudança da hora
Hora avançado

9

Domingo de Ramos

8

Dia Mundial da Saúde

10

11

12

13

Dia Mundial da
Juventude

16

7
14
Sexta-feira Santa

17

18

19

20

21

Páscoa

23
30
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22
Dia Mundial da Terra

24

25

1974
Dia da liberdade

26

27

1961
Aniversário do Jornal
A Voz de Portugal

12

28

29
Dia Mundial da Dança
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Maio 2006

Domingo

Segunda-feira

1

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

Dia do
Trabalhador

7

8

Aparição da Virgem
Maria na Cova da Iria

Dia das Mães
Portugal

14

15
22
29

23

24

25

Ascenção

Dia da África

30

31
Dia Mundial
Sem Tabaco

Espírito Santo
Hochelaga
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Festa da Rainha
Victoria

Santo Cristo

28

17

19

20

26

27

Dia Mundial
da Família

Dia das Mães
Canadá

21

16

13
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Junho 2006

Domingo

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

1

Sexta-feira

Sábado

2

3

9

10

Dia Mundial da Criança

4

Espírito Santo
Santa Cruz

5

12

Espírito Santo
Laval

18

19

8

Início do Mundial 2006
na Alemanha

13

14

20

15

16

Corpus Christi

21

22

26
Dia da luta
contra a Droga

Espírito Santo
West Island

14

27

Dia de Portugal

17

Dia da Criança
Africana

23

24
Festa de
São Jõao Baptista

Dia Mundial
dos refugiados

Dia dos Pais
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Santo António

Espírito Santo
Anjou

25

6

Dia Mundial do
Ambiente

Pentecostes

11

Dia dos Açores

28

29

30
São Pedro
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Julho 2006

Domingo

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

1
Dia do Canadá

2

3
Espírito Santo
Ste-Thérese

9

Espírito Santo
Blainville

4

5

6

7

8

12

13

14

15

Dia da Independência
Estados-Unidos

10

11
Dia Mundial
do população

Final do
Mundial 2006

16

17

18

19

20

21

22

23
30

24
31

25

26

27

28

29

12-28-2005.pmd

15

12/22/2005, 12:53 PM

Agosto 2006

A Voz de Portugal, 28 de Dezembro de 2005

Domingo

6

Segunda-feira

7

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

Transfiguração
do Senhor

13

Dia do Emigrante

14

15

16

17

18

19

25

26

Assunção de
Nossa Senhora

Nossa Senhora
do Monte

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31
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Setembro 2006

Domingo

3

Segunda-feira

4

Sagrado coração
de Jesus

10

Terça-feira

5

Quarta-feira

6

Quinta-feira

7

Sexta-feira

Sábado

1

2

8

9
Dia Mundial da
Alfabetização

Festa do trabalho

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Nossa Senhora
dos Milagres

Dia Mundial do Coração
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Domingo

1

Segunda-feira

2

Outubr
Outubro
o 2006
2006

Terça-feira

3

Quarta-feira

4

9

10

11

Acção de Graça

15

16
Dia Mundial da
Alimentação

22

5
12
N. Srª Aparecida

17

6

7

13

14

20

21

25

26

27

28

Dia de Luta
contra a Pobreza

23

24

30

31

18

N. Srª de Fátima

1983
Aniversário
Associação Portuguesa
do Espírito Santo

19

HALLOWEEN
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Sábado

18

Dia Mundial
das Missões

29

Sexta-feira

Implantação da
Republica em Portugal

Dia Mundial da Música

8

Quinta-feira
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Domingo

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

1

Quinta-feira

2
Todos os Santos

5

6

7

8

Sexta-feira

Sábado

3

4

10

11

Fiéis Defuntos

9

Dia do São
Martinho

Independência
da Angola

12

13

14

15
Procl. da República

16

20

21

22

23

26

27

28

29

30

Cristo-Rei

19

18

24

25

Dia Internacional da
Tolerância

19
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Dezembro 2006
Domingo

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

1

Dia Mundial
da Sida

Sábado

2

Dia da Restauração

3

4

5

Dia Mundial do
Deficiente - Advento

10

6

7

Dia Mundial do
Voluntariado

11

12

8

9
Imac. Concepção

13

1978
Aniversário do
Clube Oriental

14

15

16

S. Lucia

17

18

19

20

21

22

23

24
31

25

26

27

28

29

30

Natal

Sagrada Família

12-28-2005.pmd

20

Boxing Day

12/22/2005, 12:54 PM

A Voz de Portugal, 28 de Dezembro de 2005

Montreal Magazine (FPTV)

Já com um ano entre nós
António Vallacorba
Uma equipa deste jornal, formada pelo seu editor, Eduino Martins,
e este colaborador, estando recentemente de passagem por
Blainville, aproveitou a oportunidade para cumprimentar o
presidente do Hotel Ramada-Blainville e nosso comum amigo,
Manuel Puga, e, no ensejo, para visitar as obras de beneficiação
que têm estado a decorrer naquela unidade hoteleira.
Acabámos por almoçar com o Manuel, mas não só, pois ali também
se encontrava o presidente da Câmara Municipal de Blainville,

inclusivamente, os festejantes poderão pernoitar.
Para quem desconhece tal facto, o Manuel Puga é, também, o
presidente do programa televisivo Montreal Magazine, em período
do seu primeiro aniversário e sobre o qual resultou esta nossa minientrevista.
V.P.: Regozinhamo-nos pela passagem desta efeméride...
M.P: É verdade...Já lá vai um ano. Como o tempo passa
rapidamente!
V.P.: Estás satisfeito com o resultado deste esforço?
M.P.: Estou, relativamente falando...Claro, gostaríamos de estar
presentes no maior número possível de lares da nossa comunidade
V.P.: Quais são as vantagens duma subscrição do canal da FPTV?
M.P.: Para já, oferecemos um serviço de qualidade a um preço
bastante razoável, ou seja, 14.95 dólares por mês...
V.P.: E isso dá direito a quê?
M.P.: Difundimos dois dias por semana, 24 horas por dia, sendo
aqueles às quintas-feiras, pelas 20H00, e aos sábados, pelas 19H00.
V.P.: Qual é a oferta de programação disponível aos telespectadores?

François Cantim, acompanhado dos seus colegas autárquicos,
Jean-Guy Perrotte e Paul Allard, respectivamente director das
Finanças e director-geral.
Pudemos, pois, observar que as referidas obras estavam em franco
andamento e - o que é melhor ainda - a tempo e horas de a empresa
realizar a sua popular festa de passagem do ano, onde,
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M.P.: Temos um jogo de futebol por semana, as tão apreciadas
telenovelas, reportagens sobre as actividades da nossa comunidade, etc. Temos para tal uma equipa dinâmica e competente.
V.P.: Apenas um jogo de futebol por semana?
M.P.: Certamente que não! Só que, quem desejar ver mais jogos,
terá um custo acrescido na subscrição.
N.B.: Para ver os jogos da Superliga, deverá contactar a Bell e
assumir custos de $329 por época. Ademais, deverão subscrever
ao serviço de base de Bell ExpressVu, com custos mensais
adicionais.
V.P.: Para benefício das pessoas interessadas, o que é que se deve
fazer para ter o canal FPTV?
M.P.: Muito simples, basta telefonar para a Vidéotron e indicarlhes o que pretendem
V.P.: Está dado o “recado”. Resta-nos felicitar-te e aos teus
associados, com votos de contínuas prosperidades.
M.P.: Igualmente a todos vós; e aproveito a oportunidade para
desejar a toda a comunidade um Feliz Ano Novo e para agradecer
a preferência com que nos têm distinguido.
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Um almoço muito especial!...
Uma festa de Natal
O Centro de Acção Sócio – Comunitária de Montreal (antigo
Centro de Referencia ) levou a efeito o seu almoço do mês de
Dezembro, que é a sua tradicional FESTA DE NATAL.
O restaurante “ A TASCA “ na passada Quarta-feira dia 14 abriu
o seu salão de festas para receber os membros do grupo de
“SÉNIORES” para a sua Festa de Natal organizada pelo Centro há
23 anos.
Esta festa de Natal é dedicada ás pessoas da terceira idade
membros do Centro e que participam numa ou outra actividade do
CASCM. Este ano estiveram presentes mais de 50 pessoas que com
enorme alegria se reuniram não só para festejar o seu Natal em
conjunto, mas também viver um pouco em família entre amigos e
conhecidos. Lembramos que muitas destas pessoas, a maioria
senhoras vivem muito sozinhas devido ás suas famílias ( filhos/as,
netos/as e amigos ) terem as suas actividades e vidas muito
ocupadas e por vezes não lhes deixam muito tempo livre para
partilhar alguns momentos com os seus familiares mais idosos. O
C.A.S.C.M. tem um grupo de leaders que participa junto da
responsável na planificação e organização durante todo o ano de
diferentes actividades, tais como: visitas a museus, sessões de
informação ou de formação, ginástica, cuidados com a saúde,
criação de artesanato, bazares etc. Mantendo estas pessoas activas
e a participar em conjunto nestes projectos do Centro. Uma dessas
actividades é o almoço comunitário, organizado uma vez por mês,
ou seja, todas às ultimas Quartas-feiras de cada mês e cuja
responsabilidade é incumbida às duas equipas da cozinha que
fazem também parte do grupo de leaders do organismo.
O CASCM encerra as actividades anuais com o almoço de Natal
que este ano, teve a participação de um convidado muito especial,
que muito orgulhou todos os membros do grupo, incluindo
empregados, direcção e voluntários presentes. A presença do Sr.
Dr. Carlos Oliveira Cônsul Geral de Portugal em Montreal que veio
almoçar com o grupo, foi a primeira vez (que nós saibamos ) que
um Cônsul de Portugal veio juntar-se aos nossos idosos para
almoçar e festejar o Natal com esta parcela da nossa família
comunitária.
O nosso jornal, A VOZ DE PORTUGAL, também esteve presente
com dois dos seus colaboradores o Sylvio e o Kevin, e o seu Editor
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o Sr. Eduino Martins. O Conselheiro das Comunidade Portuguesas o Sr. Francisco Salvador que há muito tem participado em
algumas das actividades do C.A.S.C.M. também almoçou com a
família. Ele também faz parte da terceira idade, desta vez não só
veio representar a comunidade com também veio representar um
seu grande amigo de longa data o PAI NATAL que devido às suas
actividades no Pólo-Norte preparando os presentes para os
meninos/as de todas as idades da nossa comunidade não pode vir
à “TASCA” e estar presente, mas mesmo assim enviou um presente
simples mas simbólico para todos os convidados ao almoço do
Centro. A parte musical esteve a cargo do conhecido cantor da
nossa comunidade o Sr. José Gil que veio benevolamente com a
sua aparelhagem sonora ,os seus C.D.’s mas principalmente coma
sua bela voz de tenor, abrindo a festa com uma canção poesia de
autoria de sua esposa D.Isabel Gil dedicada ao Natal. Cantou
várias canções com muita animação e dedicou uma em especial,
pedida por um grupo de senhoras naturais da Figueira da Foz!...
“Figueira, Figueira da Foz as tuas areias berço de sereias!...”
Lembram-se?...
O Sr. Alves proprietário da “TASCA” mais uma vez (Há uns anos
que o faz com prazer) ofereceu o seu restaurante, os seus bons
serviços, a sua boa cozinha e principalmente o seu bom ambiente
a preço muito especial devido a ser uma boa obra de grande valor
comunitário para a nossa terceira idade. O Sr. Padre José Maria
Cardoso sempre muito ocupado principalmente nesta época
festiva do ano também apareceu para pessoalmente saudar esta
iniciativa e desejar a todos os seus melhores votos de FELIZ NATAL E UM ANO NOVO CHEIO DE SAUDE, PAZ E MUITO
AMOR!... Fez votos para que as actividades do Centro continuem
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para manter os nossos “jovens de coração e de espírito” em boa
forma e com acção positiva. Alguns destes idosos também
participam na Universidade dos Tempos Livres da Missão de Santa
Cruz. Durante a tarde e após o almoço, a responsável do grupo da
3ª idade agradeceu a colaboração e implicação de todas as pessoas
que tão generosamente deram o seu tempo e fizeram com que as
actividades tivessem atingido os seus objectivos. Agradeceu
também a todas as casas comerciais que ofereceram os prémios á
serem sorteados no sorteio que
teve lugar durante este almoço.
Felicitou todas as pessoas que se
implicaram na venda das rifas e
que fizeram com que esta actividade fosse um sucesso.
O sorteio das rifas que ajudam a
suportar as actividades do grupo
foi feito e os números premiados
que saíram foram os seguintes :
primeiro prémio, no.1018 ; segundo prémio, no.902 ; terceiro
prémio, no.244 ; quarto prémio,
no.1023, quinto prémio, no.436 ;
sexto prémio, no.306. As casas
que ofereceram os prémios foram : Ourivesaria Zénith, Studio
Photo Galicia, Restaurante Tasca, Épicerie Soares et Fils,
Pharmaprix e o salão de Cabeleireiro Edite Unisex, a quem o
CASCM não deixou de agradecer a grande generosidade.
No mundo actual em que vivemos, onde as noticias são escritas
em “LETRAS GORDAS “ nos jornais, os desastres naturais, os
acidentes criados pelos humanos, os roubos e as mortes criados
pelos desumanos!....À VOZ DE PORTUGAL sente-se muito
orgulhosa de participar e escrever nas suas páginas estas
pequenas e simples actividades que são BEM GRANDES para a
nossa comunidade que bem precisa de se unir, para continuar
uma acção de valor, sabendo agradecer aqueles e aquelas que
durante mais de cinquenta anos (50) tem contribuído e mantido
a Comunidade Portuguesa de Montreal no respeito do País
acolhedor em que vivemos. Agora é a altura de retribuir e
agradece aos nossos mais seniores pelo bom trabalho e o exemplo
que sempre deram desde que aqui chegaram. UM GRANDE
OBRIGADO, UM FELIZ NATAL E UM ANO NOVO CHEIO DAS
MAIORES FELICIDADES.

A Voz de Portugal, 28 de Dezembro de 2005

Literatura Luso-Canadiana

Mas o ano de 2005 também ficou marcado em Montreal pelo
lançamento, no dia 1 de Outubro, do livro No centro do meio do
conhecido cronista Raúl Mesquita, uma reposição, na perspectiva
pessoal do autor, da história das últimas décadas da Comunidade
Portuguesa de Montreal, e da apresentação do livro de poesia
Migalhas na Areia do pastor J.J. Marques da Silva, evento
enquadrado num Sarau Cultural realizado na Associação
Portuguesa do Canadá, no dia 8 de Outubro.
À dimensão do Canadá , 2005 ficou marcado pelo aparecimento
de várias obras significativas: A Casa das Rugas do consagrado
Eduardo Bettencourt Pinto, Passaporte Inconformado da exleitora de português na Universidade de Toronto, Aida Baptista,
notas de rodapé do premiadoPaulo da Costa e O Meu Mundo
da estreante Fátima Roque Antunes.
Importante também foi a publicação do livro A Vez e a Voz da
Mulher Imigrante Portuguesa , publicado pela Universidade de
Toronto, que reune preciosa colaboração de várias autoras lusocanadianas,
Já além fronteiras, mas com reflexos na literatura lusocanadiana, foi publicada no Brasil a antologia poética Terra
Lusíada que engloba trabalhos dos autores luso-canadianos
Adelaide Ramos Vilela, Ana Júlia Sança, Fátima Toste e Euclides
Cavaco.
Para terminar, não poderia deixar de assinalar a presença, no
passado mês de Junho, de José Saramago em Otava, para
participar no The Ottawa Internacional Writers Festival.
Depois da euforia das comemorações dos 50 anos da chegada
dos portugueses ao Canadá, e após uma relativa acalmia, como
se depreende pelo exposto, 2005 foi já um ano de certo relevo e
fulgor o que vem comprovar, mais uma vez, que a literatura lusocanadiana se começa a afirmar categoricamente como uma
componente essencial da cultura portuguesa por estas terras da
diáspora.
Aos interessados em aprofundar os seus conhecimentos sobre
o assunto, aconselha-se a consulta da Teia Portuguesa (http://
www.teiaportuguesa.com/) e da Satúrnia-Letras e Estudos
Luso-Canadianos (http://manuelcarvalho.8m.com/)
O I Congresso Internacional A VEZ E A VOZ DA MULHER
IMIGRANTE PORTUGUESA, realizou-se na Universidade de
Toronto, Canadá, em Setembro de 2003

Manuel Carvalho
Com o ano de 2005 quase a terminar,
afigura-se oportuno passar em revista os
acontecimentos mais marcantes que animaram a actividade literária luso-canadiana.
Começando cá por casa, em Montreal, é
de toda a justiça realçar o papel de relevo e
dinamizador que desempenhou o Departamento de Estudos Portugueses da Universidade de Montreal, nomeadamente o
professor Luís Aguilar, ao promover, no
decorrer do ano, várias sessões de leitura e
de promoção da língua portuguesa. Foi assim que a 15 de
Fevereiro se efectuou oSarau de Poesia e Música Portuguesas
dos Açores, com a poetisa açoriana Luisa Ribeiro e o poeta lusoFoto de Michael Estrela

canadiano, a residir em Vancouver, Eduardo Bettencout Pinto.
Em 25 de Setembro, foi realizado, na Associação Portuguesa do
Canadá, um animado encontro com o escritor quebequense de
origem brasileira, Sérgio Kokis. Finalmente, no dia 2 de
Novembro, o escritor luso-canadiano Paulo da Costa veio à
universidade encontrar-se com a comunidade e apresentar o seu
mais recente livro, notas de rodapé.

Boas Festas
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CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

UM SERVIÇO DO

EM 20 DEZEMBRO 2005

1EURO=1.4061
Consulado Geral
de Portugal

LATINO
177 Mont-Royal Est
LISBOA
355 Rachel Est

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

Tel.: 514.499.0359

TAGUS
4289 St-Laurent

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

IGREJAS
514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035
514.583.0031
514.376.3210
514.593.9950
514.525.9575

ENSINO ESCOLAR
514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

514.844.3307

4117 St-Laurent
MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

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

QUIROPRATAS
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

DR. MARC CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou
514.351.1716
DR. FRED M. ZAROW
“Clinique Chiropratique Zarow”
6872 St-Denis #101
514.279-6536
www.cliniquezarow.com

RESTAURANTES
CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE E.

514.858. 6030

OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3723 Boul. St-Laurent
514.843.8727
OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent
514.288.3019

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.
514.844.4588

PSICÓLOGOS

REVESTIMENTOS

JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

ARCA

514.288.2082

PADARIAS

PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod
514.272.0362

Pequenos
anúncios

284 - 1813

SOLMAR
111 St-Paul E.

514.861.4562

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

TIPOGRAFIAS

TYPOGAL LTÉE.
4117-A, St-Laurent

TRANSPORTES

514.844.0388
Fax: 514.844.6283

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

CONTABILISTAS

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

DENTISTAS

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

DISCOS/LIVROS

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent
514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIAS

FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

514.844.6212

FLORISTA

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

FUNERAIS

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

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion
514.845.5804

HOTEL

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

IGREJAS

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

MÁQUINAS DE COSTURA

RÁDIO E TELEVISÃO
514.522.4150
514.483.2362
514.495.2597
514.849.9901

CH TV
Portugalíssimo
Rádio Centre-Ville
Radio Clube Mtl.

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

514.987.7666
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514.844.3054

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent
514.849.6619

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle
514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse
514.435.0301
Ass. Port. do West Island
514.684.0857
Casa dos Açores do Qc
514.388.4129
Casa do Ribatejo
514.729.9822
Centro de Ajuda à Família
514.982.0804
Centro Port. de Referência 514.842.8045
Centro Com. do Espírito Santo 514.353.1550
Clube Oriental Port de Mtl
514.342.4373
Clube Portugal de Montreal 514.844.1406
Instituto Cultural Açoriano
514.844.6371
Filar. Portuguesa de Mtl.
514.982.0688
Folc. Campinos do Ribatejo 514.353.3577
Folc. Português de Mtl.
514.739.9322
Missão de Nossa Sra Fátima 514.687.4035
Rancho Folc. Verde Minho
514.768.7634
Sporting Clube de Mtl
514.499.9420
Sp.Mtl e Benfica
514.273.4389

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.849.1153

BOUTIQUES

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Polícia, Fogo, Ambulância
9-1-1
Clínica Portuguesa Luso
514.849.2391
Detecção de gás
514.598.3111
Emigração Canadá
514.496.1010
Emigração Quebeque
514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu
514.844.0161
Hospital Royal Victoria
514.842.1231
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc
514.842.6141
Hospital Ste-Justine
514.345.4931
Hosp. Montreal para Crianças 514.934.4400
Informação Montreal
514.872.1111
Normas do trabalho
514.873.7061
Recolha de lixo e urgências 514.872.3434
Serviço Interculturais
514.872.6133
Sun Youth, Serviços de Urgência 514.842.6822
Urgências sociais
514.896.3100

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

514.287.3370

MÓVEIS
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MONSIEUR MACINE À COUDRE.
7341 St-Hubert
514.271.6452

MONUMENTOS

GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides
Laval, Québec
450. 669.7467
[MEMORIA] DESIGN
Design de monumentos
www.memoriadesign.com
5038 rua St. Urbain
Montreal, Québec
514.710.0132
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Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone
Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal

EMPREGOS

VENDE-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
Operários, mínimo de 5 anos exp. em
“pavé-uni” e muros de apoio. Bom
salário. Tempo inteiro.
(514) 820-5247
Procuramos cortadores de
“Shearling” (pele de ovelha ou
cordeiro). Fábrica de alta
qualidade. Deve ter experiência
com “Shearling”. Tempo inteiro.
Boas condições e bom salário.
Contactar Arnold ou Veronica
Tel.: (514) 387-5495
Precisa-se senhora para limpeza de
casa; segunda à quarta-feira, das
12h às 17h, e quinta e sexta-feira, das
9 às 17h. $8.00 / hora, declarados.
Contactar Shirley
(514) 573-2770

INFANTÁRIOS
Lugares disponíveis
Infantário à noite, no bairro Rosemont.
Chamar para o (514) 593-9331

A Voz de Portugal
na Internet
www. avozdeportugal.com

Casa comercial e residencial
antiga muito grande, com garagem
espaçosa, no centro de Carvalhelhos, conselho de Boticas,
Portugal. Preço: 25000 Euros.
Aceitam-se ofertas sérias, em
Euros o dólares cana-dianos, em
carta fechada:
6980, Ch. Côte-St-Luc
#109, Montréal (PQ),
H4V 3A4
(514) 482-5229

RESTAURANTE

Silva, Langelier
& Pereira Inc.
Assurances Pierre G. Séguin Inc.
Seguros e serviços financeiros

Tels.:(514) 282-9976
(514) 288-5177
Fax: (514) 848-0133
75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

40ANOS
1963-03

Portugal:
Economia Desacelera
no Terceiro Trimestre
De acordo com os mais recentes dados das Contas Nacionais
Trimestrais, a actividade económica desacelerou face ao
mesmo período do ano passado. Face ao segundo trimestre
deste ano, o crescimento foi negativo, anulando a recuperação
ocorrida nesse período.
A recente desaceleração da actividade decorre, em grande
medida, da antecipação das decisões de aquisição de
automóvel para o final do segundo trimestre de 2005, devido
ao aumento da taxa normal do IVA para 21%, a partir do dia 1
de Julho. Muitos consumidores, receando o aumento dos
preços, decidiram, assim, adquirir uma viatura nova.
No terceiro trimestre do ano, as vendas de automóveis
registaram uma queda de cerca de 30% face ao trimestre anterior, o que explicou a maior contracção do consumo privado.
As restantes despesas das famílias portuguesas, em bens
alimentares e outros bens e serviços não duradouros
registaram um crescimento moderado, o que reflecte bem a
importância que teve o sector automóvel.
Ao nível do investimento, houve uma nova contracção. O
sector da construção tem sido particularmente afectado, com
uma redução da construção residencial, mas também do subsector de obras públicas. No terceiro trimestre, haviam
algumas expectativas de uma recuperação neste sub-sector,
devido às eleições locais de Outubro, e consequente conclusão
de algumas obras públicas de relevo.
O sector de construção residencial continua débil, ainda
reflectindo o ajustamento da forte expansão ocorrida no final
dos anos 1990, sendo visível, nos dados divulgados pelo
Instituto Nacional de Estatística, uma redução quer do
número de licenças de construção, quer de fogos concluídos.
A recente subida das taxas de juro pelo Banco Central
Europeu deve contribuir para uma debilidade relativa do sector imobiliário.
O investimento em máquinas e equipamentos, que é a
componente mais importante, na medida em que é o segmento
que contribui para a expansão futura da economia, estabilizou,
tendo evidenciado uma recuperação bastante tímida ao longo
dos últimos trimestres.
A procura externa teve um contributo positivo para o
crescimento, no terceiro trimestre, devido sobretudo a uma
contracção das importações. Essa evolução está relacionada
com o menor crescimento da procura interna, sobretudo das
aquisições de automóveis. As exportações têm evidenciado
uma tendência de recuperação, beneficiando do maior
crescimento na Europa, mas os efeitos da concorrência
externa são ainda elevados.
No quatro trimestre, os dados preliminares dão indicação de
uma recuperação ligeira, como o revelam os mais recentes
dados constantes da síntese de conjuntura do INE, e que
abarcam já os dados de Outubro.

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

DIVERSOS
Fazem-se rissóis para festas e
recepções. (514) 717-8772
Se você procura residência para
pessoa idosa, já encontrou! Lar onde
se ocupa do seu familiar com amor e
onde se serve boa comida portuguesa.
Fala-se Português, Espanhol,
Francês e Inglês.
Contacte Sra. Ventura:
(514) 683-4398

4231, Boul. St-Laurent
Montreal Qc. H2W 1Z4
Tel.: (514)284-1813
Fax: (514)284-6150

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista
Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto
4242,Boul. St-Laurent, suite 204
Montreal, Qué., H2W 1Z3

Tel.: (514) 849-9966

Escritório de Representação

Feliz Ano Novo
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Mais uma época de FÓRMULA 1 que terminou, um 2005
que se mostrou um pouco diferente dos anos transactos com
umas novas leis contestadas
por muitos, mas aceites irremediavelmente por outros...
Um 2005 que nos brindou
com um novo Campeão do
Mundo e com uma nova equipa
a consagrar-se Campeã do
Mundo de Construtores. Evidentemente que falamos de
Fernando Alonso e da equipa
francesa RENAULT, eles que
conseguiram destronar Michael Schumacher e a Ferrari,
depois de uns longos cinco
anos de irrefutáveis conquistas.
Bravíssimo Alonso!.. Chapeau
RENAULT...
Jovem, com apenas 19 anos
de idade, destemido, com
umas garras incríveis de vencer, pilotando um monolugar em que toda a tecnologia
aerodinâmica e propulsora
estavam bem patentes, o me-

que uma boa máquina faz, sem
dúvida, um grande piloto?
Mas... um bom piloto, sem essa
boa máquina, dificilmente alcançaria os seus mais desejados objectivos. No entanto, na
“briga” para o Mundial de

dock” dos Grandes Prémios
como nos milhares de admiradores espalhados pelo mundo, recebendo a menção do
melhor ‘ROOKIE do ANO 2005’.
Recordemos que Tiago Monteiro terminou 18 das 19 corri-

Construtores, a Ferrari ainda
conseguiu recuperar nas últimas provas e ser melhor que a
Toyota, arrancando por apenas
12 pontos de diferença o terceiro lugar no tão importante e

nino querido de Oviedo, nas
Austúrias, Espanha, não se
deixou desmoralizar logo na
primeira prova na Austrália e...
prejudicado na sessão de treinos, aceitando a vitória do seu
companheiro de equipa, Giancarlo Fisichella, seria na Malásia. E isto na segunda prova do
ano, que Alonso cruzaria a
linha de chegada em primeiro
lugar, repetindo o mesmo facto
mais seis vezes durante a época.
Pressionado em várias corridas por Kimi Raikkonen “McLaren”, não seria o fabuloso
talento que faltou ao jovem
Finlandês, mas sim uma máquina onde a fiabilidade deixou
muito a desejar, prejudicandoo incondicionalmente no ponto
de vista competitivo, obrigando
“Ice Man” ao abandono por
várias vezes.
Logo no início deste 2005,
seria notório de ver até que
ponto a equipa Italiana do “cavalinho rompante” estava em
maus lençóis!.. Pois... os medíocres tempos conseguidos por
Michael Schumacher e o seu
companheiro, Rubens Barrichello, seriam o espelho de uma
Ferrari longe de competir com
a Renault e a McLaren. Digamos de passagem que o casamento Ferrari-Bridgestone
tardou muito a dar frutos. Não
fosse o escandaloso Grande
Prémio dos Estados Unidos
(onde somente seis monolugares de três equipas participaram – Ferrari, Jordan e Minardi) bem como o segundo e terceiro lugar de Michael e Rubinho no G.P. do Canadá, e a Ferrari não veria os seus dois
pilotos juntos no pódio esta
época!.. Será caso para se dizer

desejado Campeonato, deixando para trás as Williams,
Bar, Red-Bull, Sauber, Jordan
e Minardi.
Entre os pilotos, estiveram
apagados durante esta época
nomes tais como Juan Pablo
Montoya, Mark Webber, Giancarlo Fisichella, Ralf Schumacher, Jarno Trulli, Jenson Button e David Coulthard, dos
quais se esperava efectivamente muito mais, se visionarmos o
potencial das suas máquinas e
das suas equipas. A prová-lo,
estão as diferenças nos pontos
no final da época, pois somente
o Campeão do Mundo e o ViceCampeão conseguiram passar
a barra dos 100 pontos!..
Jacques Villeneuve, depois
de ter conhecido um início
de época bastante difícil na
Sauber, ainda voltou no final,
mas... longe, muito longe do
Jacques de outros tempos,
conseguindo no entanto aproximar-se corrida após corrida do
seu companheiro de equipa,
Filipe Massa. Christian Klien,
da equipa “Red-Bull”, deixounos a imagem de um piloto com
bastante carácter, direi mesmo
um piloto a seguir. Takuma
Sato, um ano bastante difícil com incríveis erros cometidos... Usufruindo da mesma
sorte, Narain Karthikeyan...
Enfim… Por último, um piloto
que não somente nos impressionou, mas efectivamente a
todos que trabalham neste
maravilhoso mundo da F1, nomeadamente a imprensa Internacional... TIAGO MONTEIRO...
O pequeno grande piloto Português foi sem dúvida alguma o
piloto que melhores impressões
causou durante o Campeonato
do Mundo 2005, tanto no “pa-

das que participou, batendo
um recorde antigo de 40 anos
que pertencia ao legendário
Jackie Stewart, passando de
seis corridas terminadas ao
triplo. Nascido na cidade do
Porto a 24 de Julho de 1976,
Tiago formar-se-ia em Gestão
Hoteleira em Glion, na Suiça. A
sua paixão pelo desporto motorizado já vem de longe. Começando por se interessar pelas
duas rodas, acabaria por seguir
seu pai Edmar, este correndo
na Série Porsche Cup francesa.
Não resistindo à tentação, em
1996, Tiago Monteiro pediu o
Porsche RS à seu pai e foi praticar para Paul Ricard, na companhia do piloto profissional Luc
Rosentvaig, deixando este surpreendido pela impecabilidade
das suas trajectórias. Depois,
seria como um conto de fadas!..
Trabalhando arduamente, Tiago passa pela “Porsche Super
Cup” e faz uma viragem para a
F3, onde tripula um Dallara
F396/Fiat, mas um dos pontos
altos da sua carreira seria efectivamente a sua participação
nas 24 horas de Le Mans, ao
lado de Paul Belmondo (antigo
piloto da F1) e filho do celebre
actor de cinema Jean Paul Belmondo, alcançando o sexto
lugar na GT2 e o 16º na geral.
Dos Internacionais da Renault, no Estoril em 1999, ao
contrato assinado em 2000 para
a sua participação na F3, ao
convite da Renault F1 Team
para testar em Barcelona, passou em 2003 pela Série Champs
Car nos Estados Unidos, voltando à Europa, para em 2004
fazer parte da World Serie
Nissan. Assinou depois um
acordo com a Minardi F1 para
prosseguir como piloto de testes e desenvolvimento da equipa Italiana. Em 2005, convidado
pela Jordan a participar pela
primeira vez como piloto oficial
na F1, terminou a época em 17º
da tabela de pilotos com 7 pontos conseguidos. Em 2006 Tiago Monteiro estará ao volante
da nova equipa MIDLAND F1
(ex-Jordan) ao lado de Christijan Albers e conservará o seu
número 18. BRAVO TIAGO
e...as melhores felicidades para
2006. E agora, só me resta
desejar a todos os leitores de A
VOZ de PORTUGAL e amantes da F1, um FELIZ ANO NOVO.
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2005 desportivo de A a Z ou quase
ARBITRAGENS — A saga continua. EmPortugal, na modalidade futebol, as arbitragens continuam a constituir o principal motivo das atitudes mais negativas registadas nos recintos
desportivos. E o problema já nem se coloca, como há uns anos, na
eterna questão de saber quem foi mais ou menos beneficiado. O
que agora parece estar em causa é mesmo alguma falta de
preparação técnica e de aprofundado conhecimento das leis do
jogo, evidenciada por certas arbitragens ao longo do ano de 2005.
Tal não justifica declarações e gestos incendiários. Mas para 2006
recomendava-se aos principais responsáveis a adopção de medidas
moralizadores dos árbitros e da sua actividade, de forma a trazer
alguma paz para dentro e fora das quatro linhas.
BENFICA— A equipa revelou fragilidades e carências ao longo
de 2005 mas mesmo assim conquistou o Campeonato Nacional, o
que não sucedia ha 11 epocas. E esta nos oitavos de final da Liga
Milionaria , a unica equipa portuguesa ainda nas competicoes
europeias.
CHELSEA—É com verdadeiro prazer que o público português
segue a carreira do... Chelsea FC.A afirmação de José Mourinho
no comando técnico da equipa de Londres detida pelo russo
Abramovitch é já uma realidade. De uma formação do meio da
tabela, que não ganha um campeonato há mais de 50 anos,
Mourinho conseguiu a proeza de se sagrar campeão d. E até a
exigente crítica inglesa, que colocou tantas reservas iniciais à
qualidade do técnico português, já se mostrou «rendida» ao
trabalho entretanto desenvolvido. Quem disse que Portugal só
tinha bons jogadores mas fraca competência técnica?
«DOPING»—No silêncio muito se tem feito. Mas o público —
todos nós —, não temos nota.
EURO SUB 21— Capacidade de organizar, bem receber e de
gerir como foi prova o Euro 2004 deu a possibilidade de Portugal
ter sido novamente escolhido este ano para organizar o Euro Sub21 em 2006 , Euro que sera disputado em 7 estadios no Norte do
Pais.
FIGO — Aos 33 anos, Luís Figo (o nosso maior embaixador
desportivo ainda em actividade) andou a carregar a equipa do Real
ao colo e depois acabou por sair pela porta pequena, mas a mostrar
novamente o perfume agora no Inter de Milao, Luis Figo e
daqueles predestinados a quem tudo sai bem, e o muito nos
enganamos mas em breve estara de volta ao futebol portugues e
ao seu clube de sempre o Sporting
JOGOS OLÍMPICOS 2016 — A possibilidade da Área
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Metropolitana de Lisboa candidatar-se à realização dos Jogos
Olímpicos de 2016 devera constituir um projecto estruturante e
mobilizador de todo o país Em 2005 ficou marcado o «arranque»
definitivo do projecto.
LIGA DOS CAMPEOES – Uma campanha normal para o FC
Porto, depois de ter sido o vencedor na epoca anterior, o FC Porto
entrou na fase de gruposmal pois nos primerios tres jogos 1 empate
e duas derrotas, mas la deu a volta por cima e passou a fase de
grupos e esteve nos oitavos de final aonde teve pela frente o Inter
Milao, no dragao a 23 de fevereiro um empate a uma bola com golos
de Martins para o Inter aos 23 minutos e de Quaresma aos 61 para
o FC Porto, quinze dias depois em Milao, o Interganha com um hattrick de Adriano e Jorge Costa marca o ponto de honra, sendo
assim o FC Porto afastado da prova. De destacar que nesta Liga
dos campeoes na final no dia 25 de maio foi uma noite aonde o
futebol perdeu toda a logica, num jogo entre AC Milao e Liverpool,
ao intervalo o Ac Milao vencia e convencia por 3-0, depois, depois
Liverpool foi buscar forca nao se sabe aonde e 3-3 com 2 golos em
2 minutos para nos penalties o Liverpool levar a melhor.
MUNDIAL - Em 2005 a Selecção de Scolari confirmou a sua
presença na Alemanha . E ja se sabe que ira defrontar na 1 fase
as seleccoes de Angola , Irao e Mexico.
NÃO VAI DAR EM NADA — Apito Dourado .Muito
preocupante é ouvir nas ruas o crescente descontentamento popular. A expressão «não vai dar em nada» anda pela boca dos
portugueses, como sentimento de descrença e, até, de alguma
revolta,. As condições para que os factos sejam julgados em sede
própria, com garantia de total independência e imparcialidade,
estão reunidas. E, tal como sucede em qualquer julgamento,
aguardar pela prova que é, ou não, produzida. O facto de haver
uma mediatização desmedida de certos processos não irá,
certamente, interferir com a serenidade necessária ao apuramento
da verdade.
REAL MADRID — O colossso espanhol e mundial está em profunda crise.Afinal, fica provado que constituirum dream team não
é igual à soma dos nomes contratados nem dos ordenados
auferidos.O modelo de gestão de Florentino Perez provou estar
desadequada dos tempos que correm e a contratação do brasileiro
Luxemburgo para o lugar de manager do futebol foi mais um sapo
que nuestros hermanos tiveram de engolir e uma das muitas
operações de cosmética já testadas em 2004. Em 2006, para
permanecer no topo da elite mundial de marcas desportivas, o Real
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terá de inverter completamente toda a sua política de contratações
e de gestão. A ver vamos...
SCOLARI—Amado por uns odiado por outros, o seleccionador
nacional de futebol merece um lugar de destaque no ano
desportivo que agora termina. Ao conduzir a equipa portuguesa
ao Mundial sem ser preciso fazer contas nos ultimos jogos, Scolari
revelou possuir uma fibra de campeão que poucos anteviam.
Motivador de homens e excelente diplomata, o seleccionador tem
todas as condições, agora que até já conhece bem melhor a fina
flor das selecções europeias, para conduzir a equipa portuguesa
numa excelente campanha durante o Mundial de 2006.
TOTONEGÓCIO—A bronca estalou. As antigas dívidas dos
clubes à administração fiscal aí estão, como uma espécie de
maldição que, episodicamente, teima em regressar ao quotidiano
da discussão pública. Como as receitas doTotobola se revelaram
insuficientes, em 2006 é necessário que sejam lançadas as bases
de um diálogo frutuoso entre o Fisco e os representantes dos
clubes de maneira a que, com soluções imaginativas ou decisões
duras e inadiáveis, se enterre definitivamente o fantasma das
dívidas fiscais. Como diz a sabedoria popular, não se pode começar
vida nova com telhados de vidro....
VITORIA – Depois de ter ganho com nuito merito a Taca de
Portugal, pensava-se que iria estar mar calmo nas bandas do
bonfim, mas nao. Ordenados em atraso ameaca de greve,
rescisoes de contratos guerra aberta entre direccao e treinador,
ha so a salientar o professionalismo dos jogfadores com a luta em
campo em cada jogo podendo dizer que no final de 2005 eram a
equipa com a defesa menos batida da Europa.
UEFA – Final historica para os russos, uma final que comecaou
em fests naos o por ser realizada em Portugal –Estadio Alvalade
XXI , mas por um dos clubes ser o Sporting, e depois de uma
camunhada triunfal nessa tarde noite do dia 18 de maio , para
muitos seria mais um dia de gloria para o futebol portugues e para
o sporting, e o sporting ate comecou bem com um golo de
Rogerioaos 29 da 1 parte e o Sporting a dominar os acontecimentos,
mas depois do intervalo foi um naufragio com o CSKA a virar o
resultado, mas a tragedia oiria suceder em menos de um minuto
, o tempo de Rogerio atirar ao poste , o que podia ter dado empate
e no seguimento da jogada 3-1.
De destacar que o CSKA tinha estado no grupo da liga dos
campeoes com o FC Porto empate no dragao e derrota em
moscovo, golo de mccharty,este CSKA tinha eliminado o Benfica
nesta UEFA e depois na final com o Sporting,
UM BOM 2006. Com esperança e com fé. Com razão e com paixão.
Acima de tudo, com afecto!
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