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PORTING “CHUMBA”
EXAME EM ROMA

24 DE OUTUBRO DE 2007

Convívio
pauense

Um deslumbrante ambiente de calor humano, cor e muita alegria,
marcaram de forma memorável o
último encontro da grande família
pauense local, sábado transacto,
no subsolo da Igreja Santa Cruz,
em celebração da vida, da amizade
e dos laços fraternais que a liga –
sempre!

Ver páginas
8 e 9

Assim
vale a
pena...

A corrida que encerrou o fim da
estação taurina em Cambridge foi
todo um êxito e muito se deveu ao
bom comportamento dos toiros enviados pela Ganadaria Olé Toiros
Inc. que, sendo bravos, deixaramse lidar de boa maneira.

Ver página 14

Ver página
5
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agenDa COMUniTária
JOgOs De BasqUeTBOl
Treinos de basquetbol para raparigas de 10 à 11 anos todas as sexta-feiras
às 16h30, sábados às 13h30 e domingos às 15h00. Sun Youth situado no
4251 St-Urbain. Contactar: Maria-José 514-726-7453

FOlClOre esTrelas DO aTlânTiCO

Para manter a nossa tradição e cultura, inscreva os vossos filhos ou netos no
nosso folclore. Descubra as danças Açorianas e Continentais com os seus diferentes ritmos coloridos. Pode contactar Américo Estrela 450 681.6725.

pensaMenTO Da seMana
Um professor influi para a eternidade; nunca se pode dizer
até onde vai a sua influência. (Henry B. Adams)

eFeMériDes - 24 De OUTUBrO
Dia das Nações Unidas (ONU)
1458. Alcácer Ceguer, no Norte de África, é conquistada
por D. Afonso V.
1931. Al Capone, o famoso gangster italo-americano de
Chicago, é condenado a cumprir uma pena de prisão por
fraude fiscal.
1945. A Organização das Nações Unidas (ONU) foi fundada.

BeBés DO anO 2006 e 2007
alyssia CalheirOs

Nasceu: 15 de Dezembro de 2006
Mãe: Diana Borges
Pai: Victor Calheiros

lUCas lUCianO ranDazzO
Nasceu: 1 de Agosto de 2007
Mãe: Marta Felix
Pai: Carlo Randazzo

Adolescentes (II)
Augusto Machado
amachado@avozdeportugal.com

O

sofrimento das raparigas a braços com a adolescência manifesta-se igualmente através de agressões mais directas, nomeadamente golpes nos membros
feitos com uma faca ou pedaços de vidro. São gestos
que reflectem conflitos internos, dificuldade em lidar,
por exemplo, com uma decepção afectiva ou a separação dos pais. Aliás, para os especialistas, a profunda crise no ambiente familiar actual ajuda a explicar as
numerosas tentativas de suicídio entre os adolescentes:
apontam sobretudo para a ausência de comunicação entre pais e filhos.
Uma adolescente que se mutila ou tenta o suicídio
não pretende forçosamente pôr fim à sua vida, mas sim
chamar a atenção de que precisa de ajuda. Sente-se desesperada, inútil, diminuída na sua auto-estima e à sua
volta tudo parece afundar-se.
Sente uma dor insuportável. Mas é essa mesma dor que
a mantém viva: sangra por dentro e o sangue que corre
do golpe acaba por acalmar. Não é fácil entender o que
vai na alma de um adolescente que se agride a si próprio.
A verdade é que a depressão na adolescência está a aumentar, os especialistas calculam que pelo menos 20%
dos rapazes e raparigas necessitam de ajuda ao nível da
saúde mental para ultrapassarem esta etapa da vida.
Nem sempre será fácil detectar a depressão num adolescente. Embora hajam sinais os mesmos podem ser
confundidos com os comportamentos inconstantes que
se esperam nestas idades. Todavia, devemos estar atentos ao desempenho escolar, a um eventual aumento de
sentimento melancólico e de desinteresse, ao isolamento, a mudanças de padrões de sono e alimentação, a uma
maior dificuldade em lidar com a autoridade e, naturalmente, à existência de conversas que possam denunciar
pensamentos violentos ou suicidas.
Alguns adolescentes sentem-se tão deprimidos que não
hesitam em terminar as suas vidas. São sentimentos impulsivos de auto-destruição. E o que fazer perante estes
sinais? Oferecer ajuda, encorajar o adolescente a falar
dos seus problemas, a expressar os seus sentimentos,
ouvir sem argumentos ou preconceitos. Porque, muitas

vezes, é isso que falta: alguém que ouça, uma voz amiga.
Mitos. São muitas as crenças erradas que rodeiam o
suicídio e aqueles que o tentam, são ideias falsas que se
devem desmitificar:
- Exemplos: quem tentou o suicídio e não morreu é
porque só queria chamar a atenção, não queria mesmo
morrer.

- FALSO. As tentativas de suicídio não podem ser confundidas com uma forma exagerada de chamar a atenção. Isso pode acontecer, mas a verdade é que quem tenta suicidar-se vê na morte a única saída, a única solução
para os seus problemas. Daí que todas as tentativas de
suicídio devem ser encaradas com seriedade e proporcionar a ajuda a quem desesperadamente necessita.
- Falar sobre suicídio com alguém que pensa suicidarse só agrava o problema.
- FALSO. Falar ajuda. Está provado que as pessoas
que correm maior risco de suicídio são aquelas que não
têm com quem partilhar a sua dor, o seu desespero ou
os seus problemas.

Continuamos a incentivar os nossos “leitores do presente”
um serviço gratuito, para que nos enviem as fotografias dos
seus bebés nascidos no ano 2006 e 2007, acompanhadas
dos respectivos nomes, datas de nascimento, nomes dos
pais para: Concurso Bebé, A Voz de Portugal
4231 boul. St-Laurent, Mtl, Qc, H2W 1Z4
As fotografias recebidas não serão devolvidas. Para
recuperá-las, passar na redacção do jornal.
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ET INFOGRAPHISTE
Sylvio Martins
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CasCais prOMOVe
segUrança
rODOViária
Sensibilizar os pais e a comunidade escolar é o objectivo da campanha “Segurança e Prevenção Rodoviária
Infantil” que decorre até
sábado em Cascais. “Este
é um projecto-piloto que vai
arrancar em três escolas, e
que depois será alargado
ao resto do concelho” afirmou o comandante da Polícia Municipal de Cascais,
Domingues Antunes. De
acordo com o responsável,
é fundamental “alertar a sociedade para os elevados
números de mortalidade infantil nas estradas”, através
de uma simulação de um
acidente, debates e filmes.
ViOlênCia FaMiliar
eM DeBaTe
As VII Jornadas do Centro
de Saúde de Sacavém terminaram ontem. Na iniciativa foram divulgados dados
da Associação Portuguesa
de Apoio à Vítima sobre a violência familiar. O encontro
decorreu às 9 horas (hora de
Portugal), no Hotel Santa Iria
VIP, em Santa Iria da Azóia.
saÚDe
A Organização Mundial de
Saúde considerou urgente
apostar na investigação de
novos medicamentos e vacinas contra a tuberculose, já
que os actuais têm demonstrado eficácia reduzida.
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Portugal sem “cheque bebé” Protesto
Um homem roubou valores de um supermercado de um

O

Parlamento espanhol
aprovou o projectolei que regula a atribuição
de um “cheque bebé” de
2 500 euros à família por
cada bebé que nasça ou seja
adoptado. Em Portugal, a
medida de incentivo à natalidade está fora de questão,
segundo o Governo. Em
declarações, o assessor do
Ministério do Trabalho e
Solidariedade Social, José
Pedro Pinto, garantiu que
“a medida não será certamente tomada em Portugal,
durante este mandato”. E
acrescentou: “Em nenhum
país do mundo, a taxa de
natalidade aumentou com
o ‘cheque bebé’. Há casos
de famílias desestruturadas que beneficiam do valor e depois abandonam
os bebés”. A mesma fonte
adianta que “as alterações
tomadas recentemente pelo
Governo em relação ao
abono de família, quando
somadas, constituem um
incentivo de 2 350 euros,
ou seja, quase o valor do
cheque espanhol”. Opinião
contrária tem a Associação
Mais Família, segundo a
qual esta é uma medida que
devia ser aplicada no país:

“Estamos a passar por uma
crise demográfica gravíssima e essa é uma medida
que aplaudimos e que coloca a Espanha à nossa frente”, diz Ana Gonçalves. E
acrescenta: “Não se vê no
Estado uma atitude coerente e consistente para apoiar
a natalidade”. Para Carlos
Aguiar, presidente da Associação Famílias, “todas as
medidas são bem-vindas,
quando tomadas na totalidade e não de forma avulsa”.
“As acções devem ser
abrangentes e contribuir
para uma mentalidade próvida e não antivida, como
hoje se verifica”, defende.
Segundo Carlos Aguiar,
“desde 1980 que não há
renovação de gerações em

Portugal”, facto que se reflecte num “saldo extremamente negativo, em que
nascem menos pessoas do
que as que morrem”. Contudo, o responsável admite
que “não é com 2 500 euros que se inverte o drama
demográfico do país”. Em
contrapartida, Duarte Vilar,
director executivo da Associação de Planeamento
Familiar, defendeu que o
“cheque bebé” funcionaria
em Portugal como “uma
verba bastante significativa no orçamento familiar
se viesse complementar as
medidas tomadas recentemente pelo Governo”. Contudo, o responsável admite
que o Estado “pode não ter
capacidade para colocar a
medida em prática”.

centro comercial de Alfornelos, na Amadora. A quantia,
ainda desconhecida, era transportada por um segurança.
O assaltante ainda foi perseguido por um polícia à paisana, mas acabou por escapar com um acompanhante
que o esperava de mota.
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Coordenado por Miguel Félix

Uma língua
comuna celebrada

O

Ministério da Imigração e das Comunidades Culturais do Quebeque organizou uma cerimónia nacional de boas-vindas aos novos chegados. Esta cerimónia,
que decorreu segunda-feira na cidade de Quebeque e
que foi presidida pela ministra Yolande Jones, ofereceu
uma oportunidade de ver que a Imigração no Quebeque
é diversa e está espalhada em toda a província. Umas
200 pessoas – Brasileiros,
Colombianos, Chineses e outros – receberam um certificado honorífico para celebrar
a sua integração na sociedade
quebequense.

Place d’Armes: projecto de 6,7 M$

O

organismo “Design Montreal” quer revitalizar Place d’Armes e dar-lhe o aspecto de um edifício do
século XXI. Três equipas de desenhistas e de arquitectos imaginarão esta semana novas maneiras de renovar
o sítio, criado em 1693. A Cidade conta renová-lo durante os anos 2008-2009, num projecto de 6,7 milhões.
A Cidade de Montreal e o Ministério da Cultura e das
Comunicações do Quebeque vão repartir a factura. A
vintena de participantes do atelier de desenho terá uma
semana para preparar projectos concretos para renovar
do sítio.

Inferno acabará
antes do Natal

O

tormento que vivem há muito os comerciantes do Boulevard St-Laurent está a
chegar ao fim. A restauração da alameda entra na sua fase final, anunciaram as
autoridades municipais. Os trabalhos em curso há mais de um ano terminarão no prazo
previsto, ou seja a 1 de Dezembro de 2007. A factura do projecto é de 32 milhões. A
Cidade, a Freguesia e a Sociedade de Desenvolvimento do Boul. St-Laurent (SDBSL)
investirão umas dezenas de milhares de dólares num plano de reactivação, que será erigido até ao Natal. Com o apoio de muita publicidade, de actividades relativas à promoção e de eventos especiais, tentarão trazer a clientela assustada pelo barulho, labirintos,
fossas e máquinas dos últimos meses. Algumas 650 empresas, das quais mais de 300
lojas, têm pinhão sobre a rua no Boulevard Saint-Laurent. Nem a Cidade nem a SDBSL
estiveram em condições de dizer quantos comércios fecharam as suas portas ou mudaram de sítio desde o início dos trabalhos. O diário Metro anunciou há dois meses que
seis comércios tinham fechado entre os meses de Maio e de Agosto.

Nenhuma saída
oficial de
Quioto
Durante uma conferência
de imprensa, o ministro
federal do Ambiente, John
Baird, comunicou que o Canadá não tinha a intenção
de se retirar oficialmente
do protocolo de Quioto,
mesmo se o PrimeiroMinistro, Stephen Harper,
disse claramente durante
o discurso do Trono que
os objectivos do tratado
eram inatingíveis. O ministro Baird recordou que
o seu governo implantaria
a sua própria estratégia de
redução das emissões de
gases com efeito de estufa
(GES), e colaboraria com
os outros países para a
instauração de objectivos
realistas a longo prazo.
Não a aumentos
de taxas em
Montreal
Para o terceiro ano consecutivo, a administração
Tremblay-Zampino prevê
equilibrar o seu próximo
orçamento sem precisar de aumentar a carga
fiscal dos contribuintes,
confirmou o presidente
do Conselho executivo e
responsável das finanças,
Frank Zampino. A Cidade
de Montreal antecipa um
excesso orçamental de
cerca de 84 milhões, enquanto que o orçamento
de 2007 previa recolher 53
milhões a mais.
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Assim vale a pena...
Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com

corrida que encerrou o fim da estação taurina em
Cambridge foi todo um êxito e muito se deveu ao
bom comportamento dos toiros enviados pela Ganadaria Olé Toiros Inc. que, sendo bravos, deixaram-se lidar
de boa maneira.

A

A festa brava começou com o desfile, apresentado por
José Mário Coelho, e no qual participaram Fernando,
Ana e Melissa Marques, os cantores, os capinhas, os
pastores, o polícia e todos aqueles que de uma maneira ou outra se envolveram na tourada. Daniela Santos
cantou os hinos canadiano e português e seguiu-se a actuação, nesta tarde onde Mário Marinho alcançou um
saboroso êxito. Mário saltou até à bancada onde provou alguns bons momentos, cantando junto de suas fãs.
Marcelo Neves também esteve muito bem, muito alegre

e comunicativo para com o público.
Pelo sétimo ano consecutivo, com um resultado sempre publicamente patente e crescente, realizou-se a 18ª
corrida, ou fosse a última toirada à corda que “Olé Toiros Inc.” apresentou este ano.
Este evento foi na praça número dois, que fica por detrás do campo de bola do Clube Oriental Português de
Galt, Cambridge. Esta toirada, para além de tudo aquilo
que sempre se faz com amor à camisola, saldou-se em
sucesso. A Ganadaria inicia sempre o tempo das toiradas com as famosas sopas do Espírito Santo e termina
da mesma maneira. Fernando Marques explica que tem
lícios de José Luís Nunes Costa, Fadio Rocha, Paulo
Soares e António de Oliveira, mais conhecido por “Taliban Oliveira”.
A meta dos toureiros amadores é dar a vantagem e controlar a investida do toiro, e foi exactamente isso que
todos eles fizeram ao se aventurarem na arena. Direi
mesmo que foi uma juventude credenciada e que em

a ver com a tradição da sua terra e é ao mesmo tempo a maneira de agradecer ao Altíssimo todas as graças
recebidas. Foram servidas sopas, carne e vinho a mais
de 1300 pessoas que se deslocaram de vários lugares e
depois ficaram para a toirada.
Nesta festa brava, festejaram-se os aniversários nata-

confronto directo com o animal e com um grande público nas bancadas, deu um bom espectáculo. Alguns dos
toiros careceram de mobilidade, não se empregando ao
desafio dos jovens. Foram quatro toiros que nesta tarde
foram toireados.

Chego a pensar que esta festa está a viver exclusivamente toda uma grandiosidade e penso que serão estes
amadores que devem oferecer motivos de satisfação a
quem ainda acredita na toirada à corda.
No ar ficou a promessa de que as toiradas voltarão para
o ano. Quanto ao público, numa tarde fria, pode presenciar uma boa toirada à corda.
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III Semana Cultural da Caçorbec

Enobrecida com a presença
da Dra. Raquel Brito
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência
Amor: Tente não se desentender com uma pessoa querida
por meros boatos. Opte pelo diálogo e aja com sentido de
justiça. Saúde: Procure relaxar e meditar mais, de forma a
reencontrar a sua estabilidade emocional.Dinheiro: Tenha
um maior controlo sobre os seus rendimentos. A prudência
e a sabedoria ajudá-lo-ão a contornar a situação.
Número da Sorte: 73 Números da Semana: 8, 11, 22, 29, 32, 34.

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta Dominante: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão. Amor: Aproveite a tranquilidade do lar para
dar asas à imaginação e revolucionar a sua vida afectiva.
Saúde: Procure encontrar formas de se auto-controlar,
pois o seu sistema nervoso encontra-se instável.Dinheiro: Gaste o seu dinheiro apenas em coisas úteis. Caso
contrário, mais tarde poderá sentir-se arrependido.
Número da Sorte: 47 Números da Semana: 8, 11, 22, 29, 32, 34.

António Vallacorba

avallacorba@avozdeportugal.com

A

Casa dos Açores do Quebeque (Caçorbec) esteve
em grande evidência nos transactos dias 17, 18, 19
e 20 do corrente, por ocasião da sua III Semana Cultural, subordinada ao tema “O Homem e o Mar” e para a
qual foi palestrante convidada a Dra. Raquel Soeiro de
Brito, professora catedrática, vinda expressamente de
Portugal continental. Natural de Lisboa, a Dra. Raquel,
vice-presidente do Museu da Marinha desde 2001 e que
declarou sentir-se “cidadã especial dos Açores”, foi uma

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota.
Amor: Poderá sentir-se carente. Não se isole e procure
a companhia dos seus amigos e familiares. Saúde: Evite
carregar pesos de forma inconsciente. As consequências
poderão ser nefastas. Dinheiro: Esteja atento às suas finanças, pois pode ocorrer um desequilíbrio pela sua falta

de atenção.
Número da Sorte: 41 Números da Semana: 11, 17, 22, 40, 43, 49.

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor: Mime e acarinhe a pessoa amada. A sua vida sentimental necessita de ser estimulada. Saúde: O optimismo e a alegria marcarão este período. Dinheiro: Acredite
mais em si e nas suas competências para conseguir alcançar as metas que deseja. Número da Sorte: 45
Números da Semana: 14, 21, 30, 33, 38, 45.

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

Carta Dominante: Morte, que significa Renovação.
Amor: Abra a sua mente e o seu coração para o amor.
Saúde: Poderá sentir-se esgotado e cansado. Pense
mais em si e procure descansar mais.Dinheiro: Poderá
receber uma boa notícia a nível financeiro.
Número da Sorte: 13
Números da Semana: 2, 11, 23, 30, 35, 39.

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa
Pessoa Útil, Maturidade. Amor: A sua boa capacidade
de compreensão ajudá-lo-á a reforçar o amor que partilha
com o seu par. Saúde: Dê especial atenção ao que come
e bebe. Aja em consciência e não cometa excessos. Dinheiro: A sua vida financeira estará protegida.
Número da Sorte: 76 Números da Semana: 1, 5, 19, 25, 40, 47.

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade. Amor: Siga as indicações do seu coração. Dê
uma oportunidade ao amor e seja feliz. Saúde: Aproveite
o bom tempo para acentuar o contacto com a natureza.
Usufrua dos seus benefícios para o bem da sua saúde.
Dinheiro: Seja mais organizado nas suas tarefas profissionais para que o seu reconhecimento seja feito de acordo com o seu
mérito. Número da Sorte: 31
Números da Semana: 5, 6, 10, 28, 32, 39.

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Carta Dominante: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade. Amor: Aja menos com a razão e mais
com o coração. Saúde: Apesar da grande energia que
poderá sentir durante este período, esteja atento com
algumas susceptibilidades do seu organismo. Dinheiro:
Procure agir de forma consciente a oportunidades de negócio que possam surgir, pois nem tudo que luz é ouro.
Número da Sorte: 44 Números da Semana: 7, 9, 10, 22, 33, 44.

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades. Amor: Poderá acontecer uma transformação positiva na sua vida amorosa. Saúde: A sua
saúde estará favorecida durante este período. No entanto, deve gerir bem as suas energias para não se sentir
desgastado. Aproveite este período para realizar actividades que lhe dêem prazer. Dinheiro: É possível que veja o retorno de
um investimento no qual já tinha perdido a esperança.
Número da Sorte: 75 Números da Semana: 4, 8, 25, 30, 47, 49.

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)
Carta Dominante: O Sol, que significa Glória, Honra.
Amor: Período propício à harmonia e ao sentido de
união com o seu par. Saúde: Tenha muita atenção à auto-medicação. Não tome nada sem prescrição médica.
Dinheiro: Momento marcado por uma excelente expansão profissional, isto é, caso não esteja de férias. Agarre
firmemente as oportunidades que possam surgir.
Número da Sorte: 19
Números da Semana: 1, 4, 6, 9, 15, 20.

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta Dominante: Louco, que significa Excentricidade.
Amor: É necessário que aja de forma determinada para
reconquistar a pessoa amada. Saúde: Neste período
possivelmente não terá muitas razões para ficar preocupado, o que não invalida que deixe de ter os cuidados
mínimos. Dinheiro: Tenha muita cautela na forma como
gere as suas finanças, pois quando der por si poderá ter gasto uma quantia exorbitante.
Número da Sorte: 22
Números da Semana: 8, 15, 19, 36, 38, 42.

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta Dominante: 8 de Espadas, que significa Crueldade.Amor: Nesta fase o amor será abençoado. Saúde: A
boa disposição será uma constante. Dinheiro: Aproveite as suas energias para se concentrar ao máximo nas
suas tarefas profissionais.
Número da Sorte: 58
Números da Semana: 12, 15, 22, 29, 35, 36.

das primeiras estudiosas ou pessoas a assistir ao desenrolar do famigerado vulcão. Na sexta-feira, foi das sessões
mais interessantes e nobres, graças à intervenção da Dra.
Raquel sobre o Vulcão dos Capelinhos e no âmbito da
passagem dos 50 anos da sua ocorrência, em Setembro de
1958, na freguesia do Capelo, ilha do Faial.
O Dr. Carlos de Oliveira, cônsul-geral de Portugal em
Montreal, dignou-se estar presente a este mui agradável
serão, aberto com as palavras de saudação por Damião
Sousa, presidente da Caçorbec, a que se seguiu a muito
curiosa exibição do Bailho dos Pescadores dos Amigos
de Rabo de Peixe.
“Este é dos vulcões que tem a história mais bem descri-

ta”, disse a ilustre conferencista, especializada em Vulcanologia, durante a sua narração dos acontecimentos,
tese do seu doutoramento, e conforme ia decorrendo a
projecção do respectivo vídeo. Ficámos também a saber que o vulcão em referência foi “dos mais agrestes
e irmão-gémeo de um que três anos mais tarde explodiu na Islândia”. Pelas suas características, contribuiu
grandemente para que a comunidade cientifica pudesse
ter um conhecimento mais profundo destes fenómenos
e suas particularidades. Certamente que ajudou também
– acrescentaremos nós - a pôr os Açores nos mapas nacional e internacional!
Esta sessão serviu também para a apresentação, presidida por aquela cientista, da medalha e do livro de prestígio
(com cerca de 5 quilos e mais de 800 páginas) comemorativos do quinquagésimo aniversário do referido vulcão.
Quase a encerrar, assistiu-se à exibição do rancho “Ilhas
de Encanto” e a uma parte de curiosas cantigas ao desafio, por Manuel Fátima e Mário Carvalho, acompanhados por elementos do agrupamento “Recordações”, da
Caçorbec.

Paralelamente, Jorge do Couto Silva voltou a distinguirse como o talentoso agente cultural que é, na montagem
das múltiplas exposições
de livros, fotografias, estandartes e de uma preciosidade de conchas, búzios,
miniaturas de barcos, de
um belo exemplar de pedra
de basalto e uma capa do
S. Santo Cristo com quase
300 anos.
Esta semana cultural
encerrar-se-ia no sábado,
com jantar comemorativo
do 29º aniversário da Caçorbec, imposição da Medalha de Mérito da Casa
dos Açores em um dos seus
sócios (Manuel Morgado,
ausente na Califórnia), baile, etc.
Foi, em suma, uma semana bem preenchida pelas
mais diversas actividades
inerentes ao acontecimento, incluindo ainda exibições folclóricas, de vídeos alusivos ao tema deste
evento e sobre o tesouro do
S. Santo Cristo; convívios
sociais, degustação de chás
do Porto Formoso e da
Gorreana, entre outros.
Parabéns à Casa dos Açores do Quebeque por mais
este muito interessante
acontecimento
cultural
que certamente contribuiu
para o enriquecimento geral não só dos oriundos do
arquipélago mas também
dos nossos demais compatriotas.
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COM O paDre J. FUrTaDO, JOrDelina e aUTarCas

Convívio pauense foi uma festa de sonho
António Vallacorba

avallacorba@avozdeportugal.com

U

m deslumbrante ambiente de calor
humano, cor e
muita
alegria,
marcaram de forma memorável o
último encontro da grande família pauense local, sábado transacto, no subsolo da
Igreja Santa Cruz, em celebração da vida,
da amizade e dos laços fraternais que a
liga – sempre! – à sua adorada vila, Água
de Pau, concelho de Lagoa, S. Miguel.

ses daquelas áreas, alguns deles afectos
aos respectivos convívios também.
Foi assaz comovente vê-los na alegria
dos abraços e do matar saudades com
os pauenses locais e os autarcas visitantes, com o padre Furtado, que presidira
previamente no dia à missa de Acção de
Graças, sempre muito solicitado para tal.

de “simples e afáveis, mas muito ricos na
Cultura”, e que “Água de Pau é uma terra
de futuro”. Convidou, seguidamente, a
irem lá e vice-versa.

Para isso, deixou, ainda, um desafio ao
Governo regional, a fim de fazer baixar
as tarifas da SATA, para que “mais emigrantes visitem a sua terra”.
Por outro lado, e afirmando que é “muito importante mantermos as nossas tradi-

Foi grande a solicitação de bilhetes para
esta encantadora festa, mais do que enchendo o salão e que mereceu as honrosas presenças do Engº João F. Ponte, presidente da Câmara Municipal de Lagoa;
padre João M. Furtado, pároco da Igreja
de Nossa Senhora dos Anjos; Roberto
M. P. de Sousa, presidente da Junta de
Freguesia de Água de Pau, e João Carlos
A. Ambrósio, presidente da Filarmónica
Fraternidade Rural, e que dos Açores se
deslocaram expressamente para tal fim.
Outrossim, dos Estados Unidos e do Ontário vieram dois autocarros com pauen-

“É uma maravilha lidar com as gentes
de Água de Pau”, disse, antes de abençoar a refeição, este nosso popular e comum amigo, natural de S. Brás, Ribeira
Grande, acrescentando ser “um encantado pela simplicidade e simpatia do povo
pauense”.
Semelhante elogio foi o eco das palavras do presidente de Lagoa, engº Ponte.
Considerando os pauenses “diferentes”
dos das outras freguesias, classificou-os

ções”, felicitou o Manuel Torres pela organização deste convívio. “Está em boas
mãos”, disse. “Ajudem-no”.

Falou, também, o presidente de Água
de Pau, Roberto de Sousa, salientando
sobretudo a actualização da bandeira daquela vila e os investimentos que estão a
ser feitos.
Uma das quadras do hino de Nossa Senhora dos Anjos, padroeira da Vila de
Água de Pau, da autoria do Dr. Armando
Cortes-Rodrigues: Nossa Mãe, ó Senhora
dos Anjos/ Linda estrela a guiar-nos com
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brilho/ Espalhai lá no céu sobre o mundo/
O perdão de Jesus Vosso Filho.
Este foi o nono convívio dos naturais
e amigos de Água de Pau de Montreal e
que ao longo destes últimos 10 anos tem
dignificado o bom nome da sua terra,
através de propósitos nobres como este
dando a conhecer e a divulgar os interessantes aspectos das suas tradições, fé e
cultura.
Tendo como apresentador o nosso comum amigo e pessoa muito hábil nestas
coisas, Luís Tavares Bello, o acontecimento registou um minuto de silêncio em
memória de Adriano Pereira e José Tavares, falecidos durante o corrente ano.
Jantar, confeccionado pela equipa de
Duarte Faria, com entrada de febras e
asas de galinha, canja, salada, divinal
“steak” e sobremesa, com particular realce para a exuberante mesa de frutas e
doçaria, à meia-noite; véus vermelhos,
iluminados, descendo do tecto e em volta

das colunas do recinto, já de si engalanado com fotografias da vila, de Nossa
Senhora dos Anjos, a par, à entrada, de
um palanquim de milho e de utensílios
das vindimas, com o vinho doce a jorrar
e a ser oferecido aos convivas – eis o que
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foi uma combinação perfeita, alegremente complementada pelo vídeo das paisagens, das festas e do quotidiano da vida
dos pauenses, que todos “saborearam”
com a maior satisfação e júbilo.
Realce, também, para as homenagens
prestadas aos pauenses Manuel da Ponte,
da Monastesse, João Froias, co-fundador
deste convívio, e João Medeiros, também
ligado a esta organização e antigo dirigente da Filarmónica do Divino Espírito
Santo de Laval.
Paralelamente, esteve à venda o CD da
Filarmónica Fraternidade Rural, tendo
cabido a uma pessoa por mesa um exemplar do livro de ouro da Vila Água de
Pau, “Memórias”.
Para além da Jordelina Benfeito, que
cantou e encantou com algumas canções
do seu último CD, “Ser Avó”, e, numa
actuação surpresa, o Tony Borges, dos
Estados Unidos, os artistas convidados,
Tony Leal, também dos Estados Unidos,
o artista pauense José Sousa Araújo e o
seu conjunto “Unique Touch”, vindos de
Toronto – todos contribuíram para a excelência do espectáculo, com muita mú-

sica e dança.
Parabéns aos nossos simpáticos amigos
pauenses, na pessoa do Manuel Torres,
presidente destes convívios, à “cotovia
açoriana” e a todas as pessoas mais directamente envolvidas, entre outros, pela
brilhante festa que nos proporcionaram.
E, viva Água de Pau, terra de encanto/
Tu tens beleza até ao Monte Santo/ Tua
Caloura, à beira mar/ Com suas vinhas
de deslumbrar!
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RESTAURANTES

REVESTIMENTOS

CHEZ DOVAL

TAPIS RENAISSANCE ST-Michel

150 Marie-Anne E.

514.843.3390

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

23 de Outubro de 2007
1 Euro = CAD 1.379580
AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

514.844.3054

INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE

TAGUS
4289 St-Laurent

GARAGENS

514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est

www.memoria.ca
4231 St-Laurent
514.277.7778
Eduino Martins
Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152

514.844.3307

514.845.5804

HIPOTECAS
FERNANDO
HELIO

514.886.7001
514.497.3896

VOYAGES ELITE PLUS

IGREJAS

1530 Fleury este
514-381-5200
www.voyageseliteplus.com

IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent

514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

6297 Monkland Ave.

Reuniões familiares aos sábados
514.704.0006

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACHINE À COUDRE

CANALIZADORES

7341 St-Hubert

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL

MERCEARIA

4267 Av. Coloniale

514.285.1620
514.672.4687

514.484.3795

CENTRO CRISTÃO DA FÁMILIA (P.A.O.C)

514.271.6452

SÁ & FILHOS

CLÍNICAS

4701 St-Urbain

CLÍNICA MÉDICA LUSO

MONUMENTOS

1 Mont-Royal Este

514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

514.987.0080

CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Bl. des Laurentides 450. 669.7467

NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

EDUARDO DIAS

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

DISCO MÓBIL
DISCO Móbil Entre Nós
Marinho
Depois das 19h

514.875.4800 dia
514.324.7415 noite

DISCOS/LIVROS

4270 St-Laurent #200

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod

Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent
514.843.3863

PEIXARIA

ELECTRICIDADE

130-A, Beaumont

ELECTRO-LUSO
514.385.1484
514.385.3541

514.985.2411

OURIVESARIAS

DISCOTECA PORTUGUESA

225 Gounod

514.842.3373

514.272.0362

BLUE COAST
514.270.5079

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.

514.288.2082

FARMÁCIAS

JUAN CARLOS ANDRADE M.Ps

FARMÁCIA RITA NACCACHE

1001, Sherbrooke E.,

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio
514.844.6212

QUIROPRATAS
DR. MARC CHENÉ

FLORISTA

“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon E.
514.351.1716

FLEURISTE FLORATERIA

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

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

514.463.1974

DR. FRED M. ZAROW
“Clinique Chiropratique Zarow”
6872 St-Denis #101
514.279-6536
cliniquezarow.com/portugues.htm

514.844.4588

SOLMAR
111 St-Paul E.

7129 Boul. St-Michel

514.725.2626

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.861.4562

514.946.1988

SR. DIAHABI

Médium africano com especialização em
leituras. 30 anos de experiência
Pode ajudá-lo a resolver os seus problemas:
regresso da pessoa amada, casamento feliz,
exames, negócios, casas judiciais, protecção
contra os inimigos, unificação da sua família,
stress, depressão, cessar divórcios…
Resultados garantidos a 100%

514-387-2481

BOA OPORTUNIDADE
Procura-se chefe de cozinha, homem ou
mulher, com boa experiência de cozinha
portuguesa e mediterrânea. Possibilidade
de sociedade de interessado. Para
restaurante-bar situado
no Plateau Mt-Royal, há muitos anos.
Se interessado, entrar em contacto, por
escrita, para: 4068, boul. St-Laurent, C.P.
42051, Montréal (QC), H2W 1Y0

†

Elzira Santo Carvalho

Faleceu em Montreal, no dia 22 de
Outubro de 2007, com 92 anos de
idade, Elzira Santo Carvalho, natural
da Ribeira Seca, São Miguel, Açores,
viúva de Manuel Valério.
Deixa na dor seus filhos Lurdes, Maria
José, Jacinto, Manuel, Maria de Jesus,
José, Ana, Espírito Santo e Lúcia e seus
cônjuges respectivos; seus netos (as)
e bisnetos (as), sobrinhos (as), assim
como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514.277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório realiza-se hoje, quarta-feira 24 de Outubro de 2007, das 14h
às 17h e das 19h às 22h, e amanhã, quinta-feira 25 de Outubro, a partir
das 8 horas, sucedendo-se o funeral, às 9h45, na Igreja Santa Cruz. O
cortejo fúnebre seguirá em direcção ao Mausoléu Pieta, no cemitério
Notre-Dame-des-Neiges, onde irá a sepultar.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e BemHajam.

†

†

Carolina Garcia Barbosa
1931 – 2007

Faleceu em Montreal, no dia 19 de Outubro de
2007, com 76 anos de idade, Carolina Garcia,
natural da Relva, São Miguel, Açores, viúva de
Hermano Barbosa.
Deixa na dor seus filhos Connie (Amílcar), Mana
(Dana), Steven (Sandra); seus netos Wendy
(John), Karen, Brian, Sean, Austin, Aaron e Magan,
assim como muitos outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1111, Laurier Oeste, Outremont
514.277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins

Mercês Campos Dias
1926 – 2007

Faleceu em Montreal no passado dia 17
de Outubro, com a idade de 81 anos,
a Sra. Mercês Campos, esposa do Sr.
António Dias, naturais de Casegas,
Covilhã, Portugal.
Deixa na dor seu esposo, sua filha Lydia
Dias, seus netos Lloyd Lottner e Leah
Lottner, seus cunhados (as), sobrinhos
(as), assim como muitos outros
familiares e amigos.
Uma liturgia da palavra teve lugar na
capela do complexo Funerário Magnus
Poirier, presidida pelo Rev. Monsenhor
André Desroches e animada em
cânticos pela Sra. Filomena Amorim, seguindo depois o cortejo fúnebre
em direcção ao Cemitério Repos Saint-François d’Assise, onde foi a
sepultar, descansando para a eternidade.
A família vem por este meio agradecer a todos os que com sua presença,
palavras e gestos de amizade os reconfortaram nestes momentos difíceis
da sua vida, também agradecendo a todos e todas que se dignaram
participar nos actos religiosos em sua memória. A todos o nosso Sincero
Obrigado e Bem-Hajam.
Os serviços funerários estiveram a cargo de:

MAGNUS POIRIER inc.
6825, rua Sherbrooke este, Montreal
Director : José Teixeira
Tel.: 515-727-2847
www.magnuspoirier.com

†

Manuel Raposo
1918 – 2007

Faleceu em Montreal, no dia 19 de Outubro de 2007, com 89 anos de idade, Manuel Raposo, natural de Rabo de Peixe,
São Miguel, Açores, viúvo de Maria José
Reis.
Deixa na dor seus filhos Alda (Manuel),
Venilde (João), Manuel (Ginette), Luís
(Maria), Filomena (José, já falecido), Maria, Leonardo (Vera), Dorena; seus 23 netos e 12 bisnetos; sua cunhada Trindade,
assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo
de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514.277.7778 www.memoria.ca
Pedro Alves
O funeral decorreu segunda-feira, 22 de Outubro de 2007, na Igreja StVincent Ferrier, seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção ao Cemitério Notre-Dame-des-Neiges, onde foi a sepultar, em cripta.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se
lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

†

Maria Inês de Sousa Pereira

Faleceu em Laval, no dia 17 de Outubro
de 2007, com 60 anos de idade, Maria
Inês de Sousa Pereira, natural de Fajã
dos Vimes, São Jorge, Açores, esposa de
João Pereira.
Deixa na dor seu esposo, seus filhos
Johnny e Nelson, seu neto Christopher,
irmãos (ãs), cunhados (as), tios (as),
sobrinhos (as), primos (as), assim como
muitos outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo
de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, boul. St-Martin este, Laval
514.277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral decorreu segunda-feira, dia 22 de Outubro de 2007, na Igreja
Santa Cruz, seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção ao Mausoléu
St-Antoine, no cemitério Repos St-François d’Assie, onde foi a sepultar.

O funeral decorreu sábado, dia 20 de Outubro de 2007, após missa de
corpo presente, na Igreja Nossa Senhora de Fátima em Laval, seguindo
depois o cortejo fúnebre em direcção ao Mausoléu St-Martin, onde foi a
sepultar, em cripta.

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.
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CLASSIFICADOS
$ 9,00*
$11,00*
$13,00*
$15,00*
$17,00*

Toda a pontuação, espaços, números e/ou caracteres especiais contam como 1
carácter. Depois de uma pontuação, deve colocar um espaço. Se o montante enviado
for insuﬁciente, o anúncio será cortado para reﬂectir o montante do pagamento.

EMPREGOS

EMPREGOS

VIDENTE

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

Escola privada no centro da cidade procura pessoa para manutenção, com conhecimento de pintura, “gyproc”, juntas, carpintaria,
electricidade e canalização, etc.
Enviar CV à atenção de J. Filipe
(514) 937-5542

Cozinheiro com experiência, para
churrasquaria na Vila Mt-Royal
(metro du Collège), especializada
em encomendas para fora. $16/
hora. Horário das 14h ou 15h às
21h (40h/semana). Folga ao domingo garantida. (514) 377-3145

Linhas da mão e cartas. Vidente
com dons naturais. Resolve os seus
problemas sem voodoo.
Rosa (514) 278-3956

Paisagista com experiência
em “pavé-uni”, asfalto, etc.
Trabalho em Laval. Salário
conforme experiência. A partir
de 18$/h. Contactar António
Cabral, contramestre
(450) 963-3462
Procura-se pessoa responsável e
séria para cuidar de pessoa idosa.
Zona Rachel e St-Urbain. 5 dias por
semana, 4 horas por dia.
(514) 941-9301
Les Entrepreneurs Bucaro Inc.
Empresa em plena expansão
procura instalador de “pavé-uni”,
com um mínimo de 5 anos de
experiência. Também procuramos
jornaleiro com 3 anos de experiência.
Salário conforme qualificações.
Muitas regalias. Para informações,
contactar (514) 325-7729.
Senhora para limpeza, a tempo
inteiro.
(514) 355-7171
Empregada de balcão para os finsde-semana, de manhã ou de tarde.
(514) 844-0223
Churrasquaria na Vila Mt-Royal
(metro du Collège), especializada
em encomendas para fora, procura pessoal para balcão com experiência de restauração. $10/hora
mais gorjeta.
Contactar (514) 377-3145

Condutor para distribuição de frutas
e legumes. Bom salário. Contactar
Albano Sá ou Carlos Costa
(514) 845-3291
Procuramos ajudantes de
cozinha e lava-loiça. Apresentarse ao Restaurante Eduardo,
situado no 404 Duluth este.
Homens para trabalhar em
construção, com carta de
jornaleiro.
Rafael (514) 241-9742
Procuramos pasteleiro (turno de dia)
e padeiro (padeiro) com experiência.
Apresentar-se ao 2411 Charland,
ou telefonar para (514) 384-9142.
Os candidatos anteriores podem
contactar-nos.
Senhora para limpeza. 3 vezes
por semana.
(450) 434-7874
Procuramos empregados com um
mínimo de 5 anos de experiência de
“pavé-uni”, muros e asfalto. Trabalho
na Margem Sul de Montreal.
Contactar Sergio
(514) 213-6539
Procura-se dama de companhia
para senhora idosa. Falar Francês.
4 dias/semana. Deve pernoitar.
Contactar Luisa
(514) 816-6130

Luís da Costa

Administrador imobiliário
Com muita experiência no ramo
Procura novos prédios
para administrar
Rentabilize os seus investimentos

514-585-7272

Pessoa para manutenção geral de
edifícios. Tempo inteiro. Bom salário.
(514) 355-7171

ALUGA-SE
Aluga-se 4 ½ em St-Michel. Todo
renovado. (514) 389-5678
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4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec) H2W 1Z4
Tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150

PAGAMENTO
VISA
MC
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PORTUGAL: ORÇAMENTO
DO ESTADO PARA 2008

O Ministro das Finanças apresentou, na Assembleia da República, a
proposta de Orçamento do Estado para o ano de 2008, a qual pretende
reduzir o défice orçamental para 2.4% do PIB, face aos 3.0% estimados
para 2007. O Governo tinha revisto recentemente em baixo as suas
metas, após os dados mais favoráveis relativos ao ano de 2006. A execução orçamental de 2007 tem vindo a evoluir mais favoravelmente,
tendo o Governo revisto a sua estimativa para os actuais 3.0% do PIB.
Note-se que em 2005, o défice orçamental se situou em 6.1% do PIB,
tendo caído para 3.9% em 2006.
Cenário macroeconómico optimista
O cenário macroeconómico subjacente à proposta de Orçamento do
Estado é optimista, em termos da taxa de crescimento de 2.2% estimada para o PIB, mesmo tendo em conta que foi revista ligeiramente em
baixa (a estimativa anterior era de 2.4%). As mais recentes previsões
do FMI são de que o PIB possa crescer 1.8% em 2008, uma revisão
face aos 2.0% estimados há cerca de três meses atrás. O Governador do Banco de Portugal já considerou que as estimativas do FMI são
demasiado pessimistas, embora sem divulgar as novas previsões de
crescimento pelo banco central.
Este “optimismo” do Governo reside no comportamento do investimento, que poderia expandir-se 4.0%, de acordo com as estimativas oficiais.
Há, a este nível, alguns riscos, resultantes da recente instabilidade nos
mercados financeiros. O mais recente inquérito às condições no mercado de crédito, realizado pelo Banco de Portugal já em Setembro, revela que houve um aumento das restrições no acesso ao crédito, em
especial para as maiores empresas, mas também para os particulares,
consistindo essas restrições num aumento dos spreads de crédito praticados (e, nalguns casos, na exigência de maiores garantias).
Ao nível das exportações, a incerteza é também elevada, na medida
em que se antecipa uma moderação do crescimento económico nos
principais parceiros comerciais de Portugal, como sejam a Espanha ou
mesmo a Alemanha.
Em termos do consumo privado, o Governo antecipa um crescimento
bastante moderado e em aceleração marginal face ao ritmo observado
em 2007. Essa recuperação gradual é explicada pelos vários factores
restritivos que ainda pesam sobre as famílias: há ainda efeitos da subida das taxas de juro e consequente encarecimento do crédito, em
especial hipotecário; e o desemprego deve ainda permanecer elevado,
mesmo que haja uma pequena melhoria, num contexto de aumentos
salariais de que devem permanecer ainda apenas ligeiramente acima
da inflação.
Os riscos são, nesta fase de maior incerteza, negativos, pelos factores
mencionados. No entanto, deve ter-se presente que para 2008 se antecipam vários grandes projectos de investimento, em especial no sector
da energia eólica, e que são projectos mais protegidos da envolvente
externa e mesmo de eventuais problemas no mercado de crédito. Aqui,
a questão mais importante, tem que ver com a confiança dos empresários.
Medidas do lado da despesa
A despesa pública, em 2008, deve continuar a crescer abaixo do PIB,
o que implica uma nova redução do seu peso relativamente ao PIB, de
45.4% para 45.1%. Note-se, contudo, que em 2008 a despesa deve
crescer mais rapidamente do que em 2007, mesmo considerando que
possa haver mesmo uma estagnação da despesa com pessoal.
A despesa corrente primária, que exclui o pagamento dos juros da
dívida pública, tem uma evolução similar à da despesa total. Como
mencionado, o Governo antecipa uma estagnação da despesa com
pessoal, apesar de se estimar que em 2008 possa já estar em vigor o
novo regime de carreiras, bem como o novo sistema de remunerações.
Ao nível dos orçamentos dos Ministérios da Educação e da Saúde há
uma estabilização das despesas previstas, após a maior redução dos
últimos anos.
A principal alteração que ocorre no Orçamento prende-se com a empresa “Estradas de Portugal”, que gere toda a rede rodoviária. Esta
empresa terá como fonte de financiamento uma “Contribuição de Serviço Rodoviário”, retirada às receitas arrecadadas com o Imposto Sobre
Produtos Petrolíferos. O Governo não propôs alterações adicionais a
este imposto.
Relativamente ao IVA, há pequenas alterações, nomeadamente ao nível de alguns produtos alimentares à base de carne, que passam a ser
taxados à taxa de 12%, em vez dos anteriores 21%.
Medidas do lado da receita
A receita deve, segundo a proposta de Orçamento, registar um crescimento de 5.8%, claramente acima da taxa de crescimento nominal do
PIB. A receita obtida via impostos deve crescer em linha com a receita
total, com um crescimento de 5.6%, em especial no imposto sobre o
rendimento das sociedades (IRC).
Ao nível do imposto sobre o rendimento dos singulares (IRS), aprofundam-se as alterações começadas a implementar em 2007: uma nova
diminuição das deduções nos rendimentos de pensões, que serão aproximadas da dos rendimentos do trabalho, resultando num aumento dos
impostos a pagar; um aumento da dedução à colecta, para os deficientes, igual a 3.5 vezes o salário mínimo nacional (um aumento face aos
3 salários fixados em 2007).
Ao nível do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI, que substituiu a Contribuição Autárquica), é prolongado, para 2011, o prazo de vigência da
cláusula de salvaguarda em relação ao aumento do IMI em resultado da
actualização do valor patrimonial dos prédios urbanos.
O imposto sobre produtos petrolíferos não sofre qualquer actualização
em 2008, enquanto o imposto sobre o tabaco volta a ser actualizado
acima da inflação (11%).
Em termos de privatizações, o Governo antecipa poder arrecadar 900
milhões de euros, com a venda das participações que ainda detém em
empresas como a ANA (Aeroportos de Portugal), TAP Air Portugal; Inapa (do sector do papel); REN (redes energéticas) e Galp energia.
Ao nível dos benefícios fiscais, o Governo propõe a eliminação do benefício que previa a redução da taxa de IRS aplicável aos juros dos depósitos a prazo das contas poupança-emigrante, bem como a isenção
de imposto de selo em caso de sucessão por morte.
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St-Laurent Frappé com homens de visão
Sylvio Martins

sylviomartins@avozdeportugal.com

H

oje em dia, é muito difícil subsistir ao mercado dos
bares da rua St-Laurent. Uma das razões é o desconforto causado pelas renovações e a falta de estacionamento. Durante quase dois anos, todos os comerciantes tiveram de apertar a cintura para tentar sobreviver.
Alguns fecharam, outros sobrevivem dificilmente e, finalmente, outros tiveram a audácia de se reinventarem.
Um deles é o bar St-Laurent Frappé, situado no 3900
boul. St-Laurent. Todos conhecem o sítio e vão lá para
o ambiente agradável e a música variada de qualidade
que entretém todos os clientes.

Com os seus dois andares, é o maior bar português da
rua St-Laurent e da nossa comunidade. Alexandre, Leonel e Silvino são, desde Abril de 2005, os proprietários
do Bar St-Laurent Frappé, não mudando muito o seu
estilo no início. Pouco a pouco, decidiram desenvolver
e concentrarem-se no aspecto desportivo do bar, com
possibilidade de comer alguns petiscos (como nachos,
bifanas, burrito, etc.).
Futebol (sul americano, português, italiano, inglês e
internacional), futebol americano, hóquei, basquetebol
e boxe são alguns dos diversos desportos que podem ver
todos os dias. É também um dos melhores lugares para
jogar ao bilhar e aos matraquilhos, podendo até competir nos torneios organizados durante o ano. Da segunda

à sexta-feira, entre as 13h00 e as 18h00, podem jogar ao
bilhar gratuitamente, quer seja para praticar ou para jogar com os amigos.
Os proprietários já estão a elaborar outras maneiras
para atrair os clientes. Um destes projectos é ter a possibilidade de crescer na comunidade através da culinária
com a elaboração de uma ementa variada e a entrega ao
domicílio da sua encomenda. Os amadores de produtos

te decorado e confortável, para relaxar depois de um dia
difícil de trabalho.
O Halloween é uma festa comemorativa celebrada todos os anos no dia 31 de Outubro, véspera do dia de
Todos os Santos. Realizada em grande parte dos países
ocidentais, é mais representativa no Canadá. Trazida pelos imigrantes irlandeses, ela chegou em meados do século XIX.

portugueses podem saborear uma vasta selecção de vinhos, cervejas, sumol, portos, aguardentes ou um óptimo café português – o café Silveira.
É formidável que o Alexandre queira incentivar a participação de uma clientela mais jovem, essencialmente
portuguesa, para que, num ambiente sem problema, todos e todas possam passar bons momentos com os amigos.
No Bar St-Laurent Frappé, também encontrará um dos
mais belos terraços a céu aberto de Montreal, lindamen-

Para assinalar a ocasião, na próxima quarta-feira, dia
31 de Outubro, o Bar St-Laurent Frappé organiza uma
festa de Halloween e todos estão convidados a virem se
divertir. Haverá prémios para os melhores mascarados e
um DJ para vos enfeitiçar durante a noite.
Qualquer que seja o dia, até às 22h30, vários especiais
são oferecidos em produtos Sleeman, “pichet” de cerveja barato, 2 por 1 no Rum e Coca-Cola, uma grande escolha de “shooters” a bons preços. Para finalizar venham ver as nossas simpáticas e bonitas barmaids.
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Dia da Senhora “Aparecida” em Santa Cruz
Antero Branco

jornal@avozdeportugal.com

S

exta-feira 12 de Outubro, dia
da padroeira do Brasil, dezenas de brasileiros em sintonia
com a comunidade portuguesa
de Santa Cruz celebraram a Senhora Aparecida. Com a recente
chegada a Santa Cruz do Reverendo Padre Clifford de Souza, a comunidade enriqueceu.
O Pe. Clifford é natural de Goa, Índia. Foi para o Brasil estudar teologia e acabou por se ordenar Padre, na
congregação do Verbo Divino, em S. Paulo. Devoto
de Nossa Senhora Aparecida, não tardou a convencer
o Pe. José Maria para que se celebrasse na nossa Igreja
o dia da Santa Padroeira. Entusiasmado, o pároco da
Missão comunicou com o consulado do Brasil e desta
forma; muitos dos brasileiros que vivem em Montreal,
além de algumas familías que já frequentam a nossa
Igreja, vieram participar na eucaristia. Um grupo de
amigos brasileiro e a famosa Bia em colaboração com o
Grupo Coral de Santo Cristo animaram a Santa Missa.
Na sua homilia o Pe. Clifford contou-nos um pouco da
devoção e da história de Nossa Senhora Aparecida :
-Uns pescadores depois de muitas tentativas, lançaram
as suas redes nas, águas do rio Paraíba do Sul e apanharam o corpo de uma imagem de Nossa Senhora da
Conceição sem a cabeça. Em nova tentativa, apanharam
a cabeça da imagem. Envolveram o achado num lenço e, animados pelo acontecido, lançaram novamente
as redes com tanto êxito que obtiveram copiosa pesca.
As pessoas reuniam-se na casa de um dos pescadores
para rezar. A devoção foi crescendo entre o povo da região e muitas graças foram alcançadas por aqueles que
oravam diante da imagem. A fama dos poderes extraordinários de Nossa Senhora foi se espalhando pelas
regiões do Brasil Por volta de 1734, o vigário de Guaratinguetá construiu uma capela no alto do Monte dos
Coqueiros. Diante do aumento do número de fiéis, em
1834 foi iniciada a construção de uma igreja maior - a
actual Basílica Velha. Em 6 de Novembro de 1888, a
Princesa Isabel visitou pela segunda vez a basílica e ofereceu à Santa uma coroa de ouro cravejada de diamantes
e rubis, juntamente com um manto azul.
No ano de 1894, chegou a Aparecida um grupo de padres e irmãos da Congregação dos Missionários Redentoristas, para trabalhar no atendimento aos romeiros que
acorriam aos pés da imagem para rezar com a Senhora
«Aparecida» das águas.
A 8 de Setembro de 1904, a imagem foi coroada, solenemente, por D. José Camargo Barros. No dia 29 de
Abril de 1908, a igreja recebeu o título de Basílica Menor. Vinte anos depois, a 17 de Dezembro de 1928, a
vila que se formara ao redor da igreja no alto do Morro
dos Coqueiros tornou-se Município. E, em 1929, Nossa
Senhora foi proclamada Rainha do Brasil e sua Padroeira Oficial, por determinação do Papa Pio XI.
A cerimónia em Santa Cruz foi repleta de emoções que
coincidiu com os 90 anos das aparições de Fátima.
Após a cerimónia religiosa os Padres Clifford e José
Maria ofereceram, no Centro Comunitário, um Porto de
honra a todos os presentes.
Uma experiência a repetir-se.

NOVO

MASSAGENS

NOVO

7 dias por semana, das 10 horas à meia-noite

Jovem e bonitas: latinas,
italianas, asiáticas e mulatas

Discrição assegurada,
satisfação garantida.
(514) 273-5482 - 7167, rua St-Hubert

Procuramos raparigas para trabalhar
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Sporting «chumba»
exame em Roma

O

Sporting teve ontem uma excelente ocasião para pontuar no Estádio Olímpico. No entanto a ausência de
Polga e todos os reajustamentos que foram feitos na equipa com a retirada de Miguel Veloso para lugar do defesa
brasileiro acabaram por não ter sucesso. A AS Roma inaugurou o marcador logo aos 15 minutos, num lance em que
toda a defensiva do Sporting esteve mal. Após a marcação
de um canto, Juan saltou sem oposição e cabeceou com
sucesso, numa jogada em que Tiago fica a meio e os defesas não marcam ninguém. No entanto apenas três minutos depois o Sporting empata. Abel entra pela ala direita e
cruza para a cabeçada vitoriosa de Liedson, que se estreou
a marcar na Liga dos Campeões. Esta situação deu novo
ânimo aos jogadores «leoninos» e foi nesta altura o melhor período do Sporting, onde Izmailov teve igualmente
uma boa ocasião para marcar. Só que depois a AS Roma
aproveitou as fragilidades defensivas e primeiro fez três
cruzamentos perigosos sem que os avançados italianos
conseguissem marcar, mas aos 69 minutos Vucinic apontou o golo da vitória, numa jogada em que Abel e Tonel
falham clamorosamente. Paulo Bento tenta depois mexer
na equipa, no entanto as entradas de Paredes, Purovic e
Celsinho nada trouxeram ao jogo do Sporting. Muito pelo
contrário e agora resta à equipa portuguesa tentar ganhar
em casa frente aos italianos.

Adu salva Benfica

Benfica empatou com o Vitória de Setúbal a uma bola. Os encarnados estiveram
a perder quase todo o encontro. Aos 12 minutos, Matheus deu a vantagem aos
sadinos, que só foi desfeita «quando já ninguém acreditava», pelo norte-americano
Freddy Adu. O Benfica voltou a fazer um mau jogo para a taça da Liga e o público
da Luz não gostou da exibição da equipa. Tudo adiado para o dia 31 de Outubro no
estádio do Bonfim. Camacho aplicou a natural rotatividade ao plantel e alinhou de
início com jogadores habitualmente suplentes nos encarnados. O Vitória adiantouse no marcador logo aos 12 minutos e num lance polémico. Luisão cabeceia a bola
contra as costas de Robson, e Matheus, em posição irregular, aproveitou e fez o golo
sadino. O Benfica tentou reagir, mas deparou-se com um Setúbal muito organizado e
com os atacantes muito desinspirados na finalização. Bergessio esteve em destaque
pela negativa ao desaproveitar várias ocasiões de golo. Na primeira parte, destaque
para Katsouranis; o grego foi mesmo o mais esclarecido em campo, que teve nos pés
o golo encarnado, mas permitiu a defesa do guarda-redes sadino.
Na segunda parte, o Setúbal recuou mais no terreno;deixando ao Benfica mais espaço para colocar a bola próxima da área. Os encarnados continuavam a pressionar muito, mas a não conseguir
apontar golos. Camacho
lançou Adu e Mantorras
para os 20 minutos finais,
e foi o norte-americano,
já aos 93 minutos, que
aproveitou uma bola perdida para rematar forte e
fazer o golo do empate.
Adu voltou a marcar para
a taça da liga e novamente em tempo de descontos
tal como havia sucedido
na Reboleira.
A decisão da eliminatória será no próximo dia
31 de Outubro, quando
Benfica se deslocar a Setúbal para decidir qual
das equipas seguirá para
a fase de grupo.

O

Liga dos Campeões 2007/08

Fase A - Terceira jornada
Grupo A
(hoje)
Marselha – FC Porto
Grupo D
(hoje)
Benfica – Celtic às 14h40
(Setanta Premium)
Grupo F
Terça-feira 23 de Outubro
Roma 2-1 Sporting
priMeira liga
8ª jornada
Sexta-feira (26 Out)
V. Guimarães - U. Leiria 15:30 *
Sábado (27 Out)
Belenenses – Académica 12:15 *
V. Setúbal - P. Ferreira 13:00
Nacional – Sporting 14:45 +
Domingo (28 Out)
E. Amadora – Boavista 11:00
Benfica – Marítimo 14:45 *
Segunda-feira (29 Out)
Naval - Sp. Braga 14:30
FC Porto – Leixões 14:45
*SportTv

+RTPi

ClassiFiCaçãO
liga

Clube

Pts

1. FC Porto
2.Sporting
3. Marítimo
4. Benfica
5. V. Guimarães
6. V. Setúbal
7. Sp. Braga
8. Belenenses
9. Leixões
10. Nacional
11. E. Amadora
12. Académica
13. P. Ferreira
14. Naval
15. Boavista
16. U. Leiria

21
14
14
13
12
11
10
10
6
6
6
6
5
5
4
3
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Kimi Raikkonen vence e é o novo campeão do Mundo
Helder Dias
jornal@avozdeportugal.com

M

ais parecia um começo de Carnaval do que uma corrida de
Fórmula 1, tal foi deslumbrante e magnífico este Grande Prémio do Brasil.
Mulheres belíssimas, samba e caipirinha foram festival neste que foi efectivamente o mais discutido e decisivo
grande prémio da época. Uma semana onde a mais vulgar
e misteriosa pergunta era sem dúvida alguma quem seria o
futuro Campeão… Depois da sessão classificatória de sábado, na qual a Ferrari – por intermédio de
Filipe Massa – ofereceu a “pole position”
aos milhares de espectadores ali presentes
e os outros tantos espalhados pelos quatro
cantos do mundo. Ao comentário de Filipe
Massa “Agora a grande briga dos três vai
ser atrás de mim”. Consciente que a sua
briga passava a ser particular, não deixou
de dizer que se fosse preciso ajudar o seu
companheiro Kimi Raikkonen, não deixaria de o fazer, embora tudo faria para vencer a corrida. Sem dúvida alguma, Lewis
Hamilton se superou mais uma vez e a segunda posição na partida foi a prova real
da boa adaptação do jovem piloto ao novo
revestimento do asfalto deste circuito José
Carlos Pace (antigo piloto brasileiro que
faleceu num acidente aéreo em 1977).
Kimi Raikkonen foi mais rápido que Fernando Alonso, que largou da segunda linha, mas na quarta posição. As restantes
das dez primeiras posições na linha de partida depois deste Q3 couberam a: Webber, Heidfeld, Kubica, Trulli, Coulthard e Rosberg.
Muitos eram os que preferiam que Kimi Raikkonen, da
Ferrari, fosse o Campeão do Mundo e o destino (pois eu
creio no destino) fez-lhes a vontade. Raikkonen, também
conhecido como o Ice Man, é verdadeiramente, e justiça
seja feita, o novo campeão 2007, oferecendo-se a Ferrari
uma dobradinha na corrida para fechar com chave de ouro
mais uma época da Fórmula 1.
A Ferrari, por sua vez fez um jogo impecável e as palavras que tínhamos recolhido de Filipe Massa no passado
sábado vieram ao de cima “Se a equipa precisar de mim
para ganhar o campeonato, cá estarei para os ajudar”. E foi

o que aconteceu. Estavam rodadas 50 voltas quando Filipe
Massa (que na altura liderava) foi chamado para fazer a
sua segunda entrada nas “boxes”, voltando atrás de David
Coulthard (Red Bull) ele que trazia desde já uma volta de
atraso. Kimi, aproveitando a pista livre, fez tempos incríveis e conseguiu uma boa vantagem. Três voltas se rodaram e Kimi foi às “boxes” para o seu último reabastecimento, saindo à frente de Filipe Massa. Nesse momento,
Alonso estava em quarto lugar (atrás de Kubica que ainda
faria outra paragem) e Hamilton, oitavo.

A Williams coroou uma boa época com um bonito quarto
lugar de Nico Rosberg, que esteve muito bem em todas as
provas, sendo desde já reclamado para fazer parte de outras
equipas. Alex Wurz, que abandonou a competição, foi
substituído pelo Japonês Nakajima, tornado famoso ao
atropelar três mecânicos quando efectuava a sua paragem
nas “boxes”. A BMW, terceira potência, terminou a corrida
com os seus dois monolugares a pontuarem. Roberto Kubica esteve muito regular durante toda a época e Nick Heidfeld, a conhecer um super campeonato, ofereceram ambos à BMW um recorde de 100%, em pontuar em todas as
corridas. Como se não bastasse, o seu total de pontos atingiu um impressionante total de 101 pontos.

Mais uma dupla decepção da HONDA ao não conseguir
terminar a corrida com os seus dois carros. Rubens Barrichello e Jenson Button seriam vítimas do motor HONDA.
“Podermo-nos livrar do carro deste ano e começar a trabalhar no novo, são os meus maiores desejos. O carro deste
ano não só foi lento, como pouco fiável” dizia Button no
final da corrida.
E agora, para os mais curiosos, lembro que, pela primeira
vez em carreira, desde 1993, completando 15 anos na F1,
Rubens Barichello termina o ano sem pontuar.
A tarde de domingo caía e, com o passar
das horas, mais a expectativa aumentava.
Os comentários eram divididos por milhões de respostas. Qual delas a mais certa? Tudo isso quando soubemos que a
Williams e BMW teriam, em princípio,
utilizado gasolina não conforme. Os mais
acreditados comissários da FIA reuniram
de imediato, entre os quais o Português
Vasconcelos Tavares, decidindo que não
seria atribuída qualquer penalização às
equipas supostas estarem em falta. Com
esta decisão, depois de cerca de cinco horas de reunião, confirmariam que Kimi
Raikkonen era efectivamente o Campeão
2007. Viva o campeão! Mundial de Pilotos 2007:1. Kimi Raikkonen (Finlândia/
Ferrari), 110 pontos; 2. Lewis Hamilton
(Grã- Bretanha/McLaren)109; 3. Fernando Alonso (Espanha/McLaren), 109; 4.
Felipe Massa (Brasil/Ferrari), 94; 5. Nick
Heidfeld (Alemanha/BMW Sauber), 61 e
para o GP do Brasil: 1. Kimi Raikkonen (Finlândia/Ferrari); 2. Felipe Massa (Brasil/Ferrari); 3. Fernando Alonso
(Espanha/McLaren); 4. Nico Rosberg (Alemanha/Williams-Toyota); 5. Robert Kubica (Polónia/BMW Sauber)
Amigos e fãs incontestáveis da Fórmula 1, quero, antes de
tudo, vos agradecer por estarem comigo através deste jornal, A Voz de Portugal. Agradeço também as mais variadas
mensagens de simpatia que os meus leitores me dedicaram. Na redacção do Jornal, o meu obrigado ao Sylvio e
Kevin e ao resto da equipa, por mais um ano a me acompanharem na F1, prometendo-vos estar de volta na próxima
época para levar até junto de vós as últimas deste tão apaixonante desporto motorizado que é a FORMULA 1.
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