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everei começar por dizer que
não estou filiado em partido
algum e que o meu ídolo político é
Aquele das minhas convicções religiosas e a Quem em vão tento imitar.
Cumpro o meu dever de cidadão responsável sempre que sou chamado a
votar, algo, aliás, que me foi negado
no país onde nasci.
Tenho, evidentemente, uma visão
muito própria de toda a máquina política e dos governantes, dos seus interesses e limitações, do que é justo e
menos assim.
Sendo a política uma causa nobre
e à qual muitos homens e mulheres
dão o melhor de si próprios, contudo
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Albert A. Gore, Prémio Nobel da Paz
rabalhei para transmitir, o melhor que podia, uma versão acessível da verdade que está agora a ser
apresentada por cientistas de todo o
mundo, sobre o que se está a passar
em consequência do choque entre a
civilização humana e o sistema ecológico do planeta Terra...
Dentro de alguns anos, a próxima
geração vai colocar-nos uma de duas
questões. Ao observarem as nossas
acções e inacções de agora, irão perguntar: Em que estavam vocês a pensar? Por que razão foram surdos, obtusos e cegos em relação às consequências do que estava a ser feito à
verdade, ao que se estava a desenro-
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agenDa ComUnitária
Jantar De São martinho
O Clube Portugal de Montreal organiza, no dia 17 de Novembro, pelas
19h30, o jantar de S. Martinho na sua sede. Com animação musical de
Duarte e DJ X-MEN. Para mais informações e reservas contacte-nos para
o 514.844.1405.

noite De FaDoS

A Casa dos Açores do Quebeque promove uma “Noite de Fados” no dia
24 de Novembro, às 19h30, na sua sede. Haverá jantar bem à portuguesa.
Para reservar contacte-nos para o 514 387-1273, 514 388-4129 ou 514
984-9613.

Jantar Da eSPeranÇa

O grupo de amigos da Aldeia da Paz no Brasil, a obra do Padre Mata, organiza o habitual jantar beneficio, no dia 1 de Dezembro, na cave da Igreja
St. Enfant Jesus. As pessoas que quiserem colaborar connosco devem
comunicar ao 514-527-105 ou 514-952-5930. O site da Aldeia da Paz é
www.aldeiadapaz.org.com.

PenSamento Da Semana
Um verdadeiro amigo é alguém que te conhece tal como
és, compreende onde tens estado, acompanha-te em
teus lucros e teus fracassos, celebra as tuas alegrias,
compartilha tua dor e jamais te julga por teus erros.

eFemériDeS - 14 De noVemBro
Dia Internacional da Ciência e da Paz
1821. No seguimento da Revolução Liberal de 1820, dá-se a eclosão da
Martinhada, conflito que opôs, no dia de São Martinho, uma facção composta de todo o tipo de grupos políticos e sociais, mas dominada sobretudo pelos grupos mais conservadores do exército e da sociedade, a outra
composta de liberais moderados. O brigadeiro António Silveira Pinto da
Fonseca e outros membros conservadores são afastados dos órgãos de
governo.
- Nascimento do escritor Fedor Dostoyevsky (1821-1881) em Moscovo, na
Rússia. Os seus romances mais famosos são Recordações da casa dos
mortos (1861), Crime e Castigo (1866) e Os Irmãos Karamazov (1879).
1918. O Armistício, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, foi assinado
ás 5h da manhã por representantes da Alemanha, numa carruagem de
caminhos de ferro na floresta de Compiègne. O cessar fogo tornou-se
efectivo às 11h, do 11.º dia do 11.º mês do ano.
1972. Os Estados Unidos da América terminaram a sua participação directa na Guerra do Vietname.
1992. A Igreja Anglicana aceitou a nomeação de mulheres para bispo.

Alunos sem repreensão ou castigo
Augusto Machado
amachado@avozdeportugal.com

embro-me nos anos 80 a minha filha mais velha,
professora na área de Montreal, queixar-se da indisciplina de alguns alunos na sua classe. “Tenho dificuldade em compreender como é possível em apenas
uma geração o comportamento dos jovens ter mudado
tanto. No meu tempo de estudante qualquer aluno que
não respeitasse as regras da escola era imediatamente
castigado ou até suspenso”. Desabafava ela quando chegava a casa exausta de aturar alunos desordeiros.
Vem isto a propósito da violência escolar sem castigo
que se vai alastrando por muitas escolas do país. Vejamos
alguns casos polémicos que geralmente acabam
impune:
Durante três meses, David, 16 anos, foi diariamente
torturado com o ‘jogo do poste’ pelos colegas mais
velhos da Escola EB 2,3 Dr. Daniel de Matos, em Vila
Nova de Poiares. A brincadeira provocou-lhe graves
lesões genitais que o levaram a submeter-se a uma
cirurgia. Resultado, os oito alunos que infligiram as
agressões (que consistiam em levar a vítima, de pernas
abertas, a embater num poste) não foram expulsos nem
suspensos. Aliás, nem sequer foram repreendidos. A
mãe do estudante agredido apresentou queixa na escola
mas tudo caiu em saco roto. E para evitar novos
problemas com os colegas transferiu o filho para outra
escola. Entretanto, logo a seguir, outro aluno ficou
gravemente ferido com a mesma brincadeira. Num outro
caso um aluno do 11º ano da Escola Secundária Maria
Amália Vaz de Carvalho, em Lisboa, entrou numa aula
de História de Arte do 12º e surpreendeu a classe ao

L

apontar uma pistola de brincar à cabeça da professora.
O estudante usava um capacete azul, de forma a esconder
a cara, mesmo assim a direcção da escola conseguiu
identificá-lo através das câmaras de segurança.
Resultado, o aluno foi suspenso por apenas 5 dias.
Quanto à professora, essa, teve que receber apoio
psicológico.
A lista de incidentes deste género nas escolas
portuguesas é longa. São sinais do tempo e da moral
permissiva nas sociedades de hoje, em que se abolem
os padrões morais e tudo se permite – jovens que têm
direitos, e ainda bem. Só que os seus direitos deveriam
terminar quando estes interferem com os direitos dos
outros. Não é o que está acontecer – estes indisciplinados
”trouble makers”, estão-se nas tintas porque sabem que
escapam sem repreensão ou castigo.Os números oficiais
mais recentes são do Relatório de Segurança Interna de
2006, que aponta para o crescimento do número de
incidentes que ocorreram nas escolas – a maioria
violência e furtos. Segundo João Grancho, presidente da
Associação Nacional de Professores, desde o início do
ano lectivo e até a semana passada, registou-se uma
denúncia por dia e houve sete casos de agressão física
contra professores. A UNICEF divulgou recentemente
um relatório com números que comprometem Portugal.
Quase metade das nossas crianças dizem-se vítimas de
“bullying”, ou seja, de violência física e psicológica por
parte dos colegas. Baste ver que no site de partilha de
vídeos You Tube cresce o número de imagens que
mostram agressões entre alunos.
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há quem a não dignifique. O mesmo é verdade com os
cidadãos.
No caso da sociedade quebequense, por exemplo, nunca vimos um povo tão habituado a jogar à política, um
povo difícil de agradar. Um povo insatisfeito por tudo
e por nada, frequentemente contribuindo para a instabilidade económica e política da província. Se não é a
insegurança ou a dualidade de critérios, é o despeito a
movê-lo – c’est le fédéral! - para inculpar Otava por
tudo o que acontece de adverso no Quebeque.
E, com isto chegamos ao que nos propusemos perguntar: Por que razão é Jean Charest tão impopular?
Falta de carisma? Inconsistente no seu discurso político? Mau administrador da coisa pública? Ou simplesmente por ter sido um político federal, conservador, depois virado liberal provincial?
Sem que o possamos eleger para a lista dos políticos
superdotados, contudo, e se também o compararmos
com outros governantes de má memória, tem liderado
exemplarmente uma administração eficaz, responsável
e adentro do que é razoável. E, se mais não consegue, é
porque há forças e situações que fazem com que ele por
vezes não agrade a fulano ou a beltrano.
Há considerável estabilidade política. A economia,
com uma taxa de juros a mais baixa nestes últimos trinta
anos, é das melhores no Canadá, se exceptuarmos a da
ÉDITEUR: Eduíno Martins
DIRECTEUR: António Vallacorba

ADMINISTRATION ET RÉDACTION

Kevin Martins
La Voix du Portugal - The Voice of Portugal
4231-B, Boul. St-Laurent
Montréal (Qc), Canada H2W 1Z4
Tél.: (514) 284-1813 1-866-684-1813
Fax: (514) 284-6150

Hebdomadaire fondé
le 25 avril 1961
Membro oficial

Agência de notícias de Portugal

RÉDACTEUR EN CHEF
ET INFOGRAPHISTE

Sylvio Martins
COLLABORATEURS:

Antero Branco, Elisa Rodrigues,
Diamantino de Sousa, Dinora de Sousa,
Francisca Marques, Helder Dias, J.J.
Marques da Silva, João Mesquita, José
de Sousa, Kevin Antunes, Manuel
Carvalho, Maria Calisto, Mario Carvalho,
Miguel Félix, Natércia Rodrigues,
Pe. José Maria Cardoso, Victor Hugo

Alberta. Existem menos 60 mil pessoas na lista dos que
vivem dos cofres do Estado, querendo isto significar
que há cada vez mais emprego. E, com o anúncio do investimento de 30 biliões de dólares durante os próximos
anos para a reparação das infra-estruturas, certamente
que irá “engrossar” as algibeiras de muita gente.
Claro que cada um de nós tem as suas próprias reivindicações.
Por exemplo, discordamos completamente com o conceito de “nação” que se pretende atribuir à província
do Quebeque como se tratasse de um estado soberano.
Todavia, isso não constituirá, da nossa parte, razão suficiente para desconsiderarmos o presente chefe do governo provincial.
Mas modificar a Carta dos Direitos Humanos para
“acomodar” as ninharias do Conselho do Estatuto das
Mulheres, que advoga a abolição aos empregados públicos do uso de qualquer símbolo religioso durante o expediente, então é caso para pensarmos se ele realmente
deverá merecer o nosso voto!
A propósito da política, Caroline Allard, da Université
de Montreal, pôs a circular nos “media” francófonos e
na Internet, uma carta para recolha de assinaturas contra
a intolerância dos quebequenses de “pura lã”. Quem o
desejar, poderá fazê-lo no portal www.ipetitions.com/
petition/contrelintolerance/index.html.

CORRESPONDANTS: Portugal: Anabela

Santos, Augusto Machado, Catarina Dias,
Helena Resende, Lagoas da Silva, Manuel
Rodrigues, Maria Helena Martins

PHOTOGRAPHES:

Edgar Silveira, Filipe Estrela,
José Rodrigues
DISTRIBUTION:

José Eliso Moniz, Nelson Couto, Victor Medina
PUBLICITÉ:
Québec: Ethnique Média, Kevin Martins,
Natércia Rodrigues, RPM
Portugal: PortMundo Ldª.

Tous droits réservés. Toute reproduction totale
ou partielle est strictement interdite sans notre
autorisation écrite.

Courrier de deuxième classe; Numéro
de contrat: 1001787. Dépôts legaux à la
Bibliothèque nationale du Québec et à la
Bibliothèque nationale du Canada

PontUaliDaDe
é ConnoSCo
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.
ISSN: 0049-6790

A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 14 de Novembro de 2007

Breves
Paula Oliveira lança
«Fado Roubado»

Uma preocupação
Três municípios saem da
lista negra de endividamento de todos

Continuação da página 1

acedo de Cavaleiros (PSD), Penamacor (PS) e Vila Franca do Campo (PSD) deixaram de constar da lista negra dos 22 municípios que ultrapassaram
os limites de endividamento líquido em
2006, apurou a Lusa junto de fonte ligada
ao processo.
Os municípios de Carrazeda de Ansiães
(PSD), Mangualde (PSD), Nazaré (PSD),
Santa Comba Dão (PSD/CDS), Torres
Novas (PS), Trancoso (PSD) e Vila Nova
de Poiares (PSD) continuam na lista, mas
os valores do excesso de endividamento
foram revistos. Doze autarquias viram
confirmados os valores de ultrapassagem
do limite de endividamento líquido em
2006, e como tal deverão sofrer um corte
de 10 por cento das transferências do
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)
pelo número de duodécimos necessário à
regularização da situação.
Lisboa (PS) e Vila Nova de Gaia (PSD)
mantêm-se no topo da lista em termos de
valores absolutos, com cerca de 10 milhões de euros e 11,9 milhões, respectivamente, de endividamento em excesso.
Assim, a capital terá uma redução mensal do FEF de 261,4 mil euros, a pagar em
39 prestações, enquanto Vila Nova de
Gaia vai sofrer uma retenção mensal de
106,5 mil euros, o que corresponde a 113
reduções no FEF. As restantes câmaras

M

São clássicos da música
portuguesa numa roupagem jazz, o que Paula
Oliveira nos propõe no
quarto álbum, editado esta
segunda-feira. «Fado Roubado» deu origem à conversa de Mário Dias com
a cantora. O novo disco
é apresentado ao vivo no
Hot Clube, em Lisboa, a
14 de Novembro.
Língua portuguesa nas
prioridades do MNE

A reorganização do Ministério dos Negócios Estrangeiros e a promoção da
língua portuguesa estão entre as prioridades da acção
externa em 2008, disse esta
segunda-feira Luís Amado
no Parlamento.
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nesta situação são: Ansião (PSD), Castelo lar? Ou então irão colocar uma questão, que preferiria
de Paiva (PSD), Fornos de Algodres que eles pusessem e que eu acredito, verdadeiramente,
(PSD), Guarda (PS), Lourinhã (PS), Mon- que vão perguntar. Quero que olhem para trás, para o
dim de Basto (PSD), Ourique (PS), Santa- ano de 2007, no início deste século, e perguntem sobre
rém (independente pelo PSD), São Pedro nós: De que forma encontraram a coragem moral para
do Sul (PSD) e Vouzela (PSD). Este é o se levantar e enfrentar a crise que tantos disseram ser
resultado da análise efectuada pela Direc- impossível de resolver?
ção-Geral das Autarquias Locais (DGAL)
Como conseguiram aumentar o nível de consciência
às respostas apresentadas pelos municí- sobre a verdade que se colocara perante o mundo? Como
pios que foram notificados em Setembro encontraram coragem para agir?
para se pronunciarem sobre os valores
Actualmente temos tudo o que necessitamos para nos
apurados. Inicialmente, a lista era com- certificarmos de que a pergunta que os nossos filhos irão
posta por 74 municípios, mas à medida colocar será a segunda. E à medida que tentam responder,
que foram sendo notificados e apresentado quero que eles digam que nós tivemos a consciência de
o contraditório por parte dos autarcas, foi que tínhamos todas as ferramentas necessárias para
sendo reduzida. Em Setembro foram noti- salvar a integridade ecológica do nosso planeta, excepto
ficados os 22 municípios, mas só 20 res- a vontade política.
ponderam: Mondim de Basto e Nazaré
Mas que então compreendemos que nas democracias
não apresentaram qualquer resposta. Os livres... por todo este mundo, a vontade política é uma
argumentos invocados pelas câmaras fo- energia renovável.
ram analisados pela DGAL, que apresentou para cada município a proposta de decisão que a Lusa agora revela. As sete autarquias cujos valores de endividamento
foram revistos vão ser notificadas do novo
projecto de decisão para se pronunciarem
no prazo de 10 dias úteis. A manutenção
da redução das verbas do FEF vai ser ainda reapreciada no primeiro semestre de
2008, após a análise da evolução do endiAnnCPEEP_Maladie_VozPortugal 9/7/07 11:58 AM Page 1
vidamento municipal
verificado em 2007.

Trabalha como empregado
de limpeza dum edifício público?
Si tem mais de 280 horas de trabalho
acumuladas com o empregador, terá direito
a licenças médicas remuneradas.
Entre em contacto connosco
para obter mais informações.
É de vosso próprio interesse!

www.cpeep.net

1 877 384-CNET
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Manuel Lúcio foi eleito o
empregado de 2007 da
Universidade McGill

A

Universidade McGill é uma instituição de renome internacional,
localizada na baixa de Montreal. Foi
fundada em 1819 por James McGill.
Conta actualmente com nove mil empregados e acolhe anualmente trinta e
três mil estudantes.
O Manuel Lúcio, que foi eleito o em-

Silva, Inglês; Nena Gabriela do Nascimento, estudos internacionais; Viviana
Furtado, psicologia… Fico feliz por
me dar conta de que a nossa comunidade está a instruir-se cada vez mais. Manuel Lúcio iniciou a sua carreira na
Universidade McGill em Novembro
de 1973, quer dizer há 34 anos. Como

pregado de 2007 da Universidade, recebeu o seu troféu e um cheque de cinco
mil dólares que acompanha o mesmo,
na cerimónia de entrega de diplomas a
mil e quinhentos graduados, que teve
lugar na passada sexta-feira, na sala
Wilfrid-Pelletier, da Place des Arts.
Não me foi possível tomar nota dos
nomes de todos os graduados de origem
portuguesa que receberam os seus diplomas, mas aqui vão alguns deles:
George Filipe Carvalho, mestrado em
ciências humanas; Laura Pacheco, mestrado em trabalho social; Carla Nobre
Sousa, ciências políticas; Tânia Marques, Psicologia; Leonardo Valente,
gestão de empresas; Humberto Luís da

vêem, por vezes leva tempo para reconhecerem os méritos de um homem,
mas com paciência e perseverança, o
dia acaba por chegar. O Manuel é desde há alguns anos responsável pelas
instalações
da
Faculdade
de
Educação.O Manuel é implicado na
comunidade. Actualmente, faz parte
do grupo coral de Santa Cruz e da marcha de S. João do Clube Oriental de
Montreal. É para nós um orgulho o
prémio do Manuel. Um Português ser
escolhido entre 9.000 empregados
como o melhor, é extraordinário. Muitos parabéns ao Manuel Lúcio e a
toda a sua família.

De que estamos à
espera para mudar?
D

e quem depende um mundo melhor?
De quem depende a luta contra o
aquecimento global do planeta? De todos e de cada um.
Eminente, é verdade,
mas não inevitável. A
mudança está nas mãos
dos governos de todo
o mundo, bem
como na ética ambiental das empresas e dos seus líderes. Mas nem tudo
começa aí. A capacidade de dar a volta
ao futuro está na vontade individual, seja nos
gestos e decisões quotidianas, seja na forma como

função da preservação ambiental.
Os jornais de todo o mundo aderiram a
esta iniciativa, a que se juntou
Al Gore, vencedor do Nobel
da Paz, que assina uma coluna nesta edição.
Um compromisso que
assumimos desde logo
ao imprimir este jornal
em papel 100% reciclado. Esta consciência ambiental cruza
todos os sectores da
sociedade e todos os
níveis de decisão.
E sejamos positivos: o
aquecimento global não
tem de ser uma inevitabilidade... desde que não perca-

cada um desenvolve a capacidade de assumir o seu exercício de cidadania em

mos mais tempo. De que estamos à espera para começar a mudar?
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CoorDenaDo Por migUel Félix

Os mortos descansarão
finalmente em paz

s 129 membros do sindicato do cemitério NotreDame-des-Neiges votaram 95% a favor do acordo
de princípio ocorrido com a direcção. O acordo ratificado comporta lucros essenciais para 129 sindicalizados do cemitério. Os empregados obtêm a semana de
trabalho de quatro dias, a retroactividade salarial para
os anos 2004 a 2007 e aumentos salariais que variam
entre 1 e 2% para os anos subsequentes. O conflito de
trabalho que durou quase seis meses causou atrasos no
enterro de despojos. Deverão ainda ser sepultados 248
corpos nas próximas semanas, devido ao conflito, mas
foram uns 500 corpos que estiverem nessa situação, à
esperara de serem enterrados. O conflito de trabalho
tinha começado na Primavera passada. A fábrica tinha
desencadeado um bloqueamento após a anulação de alguns 250 enterros entre 9 de Abril e 15 de Maio, devido
a meios de pressão inesperados do sindicato. O sindicato tinha replicado com o desencadeamento de uma greve nas horas seguintes. Desde Setembro, os empregados
observavam um dia de greve por semana, à sexta-feira.

O

aUtomoBiliStaS:

agênCia antiDoPagem:

uebeque quer apertar as regras aos automobilistas.
A ministra dos Transportes do Quebeque, Julie
Boulet, anunciou um projecto de lei que alterará o Código da Segurança Rodoviária.
As propostas de mudança referem-se ao álcool, os radares, fotografias, telemóveis ao volante, a velocidade e
o acesso gradual à condução. Estas medidas poderiam
ser adoptadas antes do Natal, e seriam gradualmente
integradas sobre as estradas do Quebeque. A ministra
Boulet afirma que 80% dos acidentes da estrada poderiam ter sido evitados. Ela sublinhou que uma pessoa
morre ou é aleijada num acidente automóvel no Quebeque todos os 11 minutos.
Em 2006, 717 pessoas morreram dos acidentes da estrada no Quebeque.

sede social da Agência Mundial Antidopagem
(AMA) poderá deixar Montreal. Durante a 3ª Conferência mundial sobre a dopagem no desporto, que terá
lugar em Madrid, falar-se-á da mudança da organização
para a Europa. De acordo com o diário La Presse, este
assunto estará na ordem dos trabalhos de uma reunião
do Conselho de fundação da agência. Situado na Tour de
la Bourse desde Abril de 2002, a AMA é principalmente
financiado pelos Estados-Membros e pelo Comité Internacional Olímpico, baseado na Suíça. Uma grande parte
do orçamento da AMA é por conseguinte de origem europeia. Assim explica-se o desejo de repatriar a Agência
para a Europa, onde se encontram muitas das federações
desportivas internacionais. O presidente da AMA, Dick
Pound, deixará o seu posto no fim do ano.

Código mais rigoroso

Q

Montreal deverá lutar

A

Laval quer produzir
energia verde

conselho municipal de Laval aceitou mudanças no
regulamento municipal afim de permitir aos agricultores instalarem aerogeradoras nas suas terras. A modificação não suscitou nenhuma oposição. Uma terceira
consulta está prevista para o fim do mês de Novembro.
Além disso, as aerogeradoras não poderão ser instaladas a menos de 1000 metros de uma banda ribeirinha.

O

Os agricultores poderão instalar aerogeradoras sobre as
suas terras na condição de elas não excederem 12 metros de altura. Deverão igualmente respeitar várias normas de distâncias e densidades. A instalação e o aspecto
das aerogeradoras são também regulamentados. Assim,
deverão ser brancas ou cinzentas e deverão igualmente
ser instaladas sobre terras cultivadas. Laval posicionase assim à vista do concurso que Hydro-Québec está a
lançar aos municípios com o objectivo de comprar 500
megawatts. A sociedade do Estado espera o acordo do
governo. Amortecida sobre um período de 20 anos, uma
aerogeradora pode trazer até 400.000 $ por ano. Um estudo do ministério dos Recursos Naturais e da Fauna,
em 2005, considera o potencial eólico de Laval em 11
megawatts. As zonas agrícolas constituem 28% do território lavalense.
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REFÚGIO ABOIM ASCENSÃO – EMERGÊNCIA INFANTIL

Uma obra de crianças para as crianças
Lagoas da Silva
Correspondente de Portugal

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: Estrela, que significa Protecção, Luz.
Amor: Cuidado com os amores que só causam sofrimento e dor. Pense mais em si. Saúde: Tenderá a ter dores de
cabeça. Vigie a tensão arterial.
Dinheiro: Período favorável no que concerne a situação
laboral. Poderá vir a receber benefícios.
Número da Sorte: 17
Números da Semana: 1, 8, 10, 14, 19, 22.

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga
Sincera. Amor: Dedique mais tempo à sua família e à
pessoa amada pois eles sentem a sua falta.
Saúde: Poderá ser afectado por dores musculares.
Dinheiro: Período de dúvidas profissionais poderão conduzi-lo a ser mais contido relativamente aos gastos.
Número da Sorte: 49 Números da Semana: 5, 15, 20, 28, 35, 39.

U

m pouco de história
O Refugio Aboim Ascensão foi fundado no ano
de 1933, na cidade de Faro, por Manuel Aboim Ascensão de Sande Lemos.
Iniciou a sua actividade como lactário e centro de apoio
a mães solteiras, passando depois a funcionar como serviço médico de recém-nascidos, mas sempre, apesar das
inúmeras dificuldades, como uma Instituição de “Apoio
à Primeira Infância”.

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta Dominante: O Enforcado, que significa Sacrifício
Amor: Afaste-se da rotina com a pessoa amada. Opte por
fazer aquela viagem há muito planeada.
Saúde: Atravessa um período regular, sem sobressaltos.
Dinheiro: Poderá, em breve, ver os seus objectivos al-

Crianças, todas elas provenientes de situações de risco
e outras já vitimadas, desde recém-nascidos até aos 5
anos.
O índice de reencaminhamento atingiu em 2006 os
83,3% média considerada excepcional se repararmos
que nenhuma das Crianças é encaminhada para Famílias de Acolhimento, mas tão - somente para sua Família Natural ou para a Família de Adopção.
O tempo médio de permanência das Crianças no Refúgio é de 16 meses.
O Refúgio Aboim Ascensão não tem quaisquer rendimentos próprios nem quaisquer fins lucrativos. É uma
Instituição Particular de Solidariedade Social que vive
dos donativos que lhe são feitos pelos Mecenas e dos
benefícios fiscais vigentes.

cançados.
Número da Sorte: 12 Números da Semana: 19, 24, 26, 38, 39, 42.

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Não se deixe levar por
pensamentos negativos, melhores tempos virão. Saúde:
Fase de fadiga excessiva. Descanse mais. Dinheiro: Não
seja demasiado auto-confiante neste domínio, pois as coisas podem não correr como o previsto.
Número da Sorte: 33 Números da Semana: 3, 9, 15, 18, 27, 29.

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta Dominante: Papa que significa Sabedoria.
Amor: Momento em que estará confiante e, por isso, encontrará um clima de equilíbrio nas suas relações.
Saúde: Cuidado com a alimentação.
Dinheiro: Boas perspectivas avizinham-se.
Número da Sorte: 5
Números da Semana: 18, 25, 29, 33, 36, 39.

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade
Amor: A sua facilidade de comunicação e à-vontade com
que aborda as pessoas e as situações traduzem-se num
clima tranquilo.
Saúde: Encontra-se num momento favorável, mas, de
alguns excessos. Dinheiro: Aposte na projecção profissional e poderá
alcançar os seus objectivos mas não gaste demasiado.
Número da Sorte: 46 Números da Semana: 1, 9, 11, 28, 31, 34.

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa
Melancolia, Separação. Amor: Surgirão óptimas oportunidades para o compromisso. Poderá encontrar um novo
amor ou solidificar o actual. Saúde: Possíveis problemas
no sistema nervoso poderão surgir.
Dinheiro: Não confie demasiado nos outros ou poderá
sofrer alguns enganos.
Número da Sorte: 63
Números da Semana: 8, 16, 33, 38, 42, 46.

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço
Pessoal. Amor: Momentos de harmonia familiar e sentimental serão vividos nesta fase.
Saúde: Não apresenta quaisquer preocupações neste
plano. Dinheiro: Dê um passo de cada vez e alcançará
os seus objectivos.
Número da Sorte: 72
Números da Semana: 2, 4, 7, 12, 16, 17.

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta Dominante: Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: Uma paixão actual poderá acabar com o
passar do tempo.
Saúde: Gozará de grande vitalidade neste período.
Dinheiro: Siga os conselhos de peritos antes de iniciar
algum negócio.
Número da Sorte: 9
Números da Semana: 14, 26, 28, 31, 37, 42.

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)
Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa
Amor: Não confunda os seus sentimentos e pense muito
bem antes de assumir uma relação. Saúde: A sua alimentação deverá ser um pouco mais equilibrada.
Dinheiro: Não se exceda nas suas compras, pois não
está no momento para indicado para o fazer.
Número da Sorte: 25 Números da Semana: 13, 19, 24, 29, 35, 36.

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta Dominante: Força, que significa Força, Domínio.
Amor: Não deixe que a criatividade e a imaginação desapareçam da sua relação afectiva, cultive-as constantemente. Saúde: Poderá sofrer de algumas dores de rins.
Dinheiro: É provável que tenha de enfrentar alguns problemas financeiros, mas tudo se resolverá.
Número da Sorte: 11
Números da Semana: 14, 27, 30, 34, 36, 38.

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta Dominante: Imperador, que significa Concretização. Amor: Visite com maior regularidade os seus familiares mais próximos. Saúde: Poderá sofrer de algumas
dores de pernas e musculares.
Dinheiro: Cuidado com os gastos inesperados.
Número da Sorte: 4
Números da Semana: 2, 25, 29, 30, 34, 42.

Mas é com a entrada do Dr. Luís Villas-Boas no ano
de 1985, que a Instituição sofre as maiores transformações.
Assim, a 7 de Junho de 1988, com base numa proposta do novo Director Executivo, tomou forma jurídica
(D.R., III Série, nº131-7 de Junho de 1990) o projecto
“Emergência Infantil”, um modelo que visa o “acolhimento temporário e interdisciplinar de Crianças em Risco ou já vitimadas”.
Este projecto tem por fim acolher somente Bebés e
Crianças até aos cinco anos.
A partir de 1990 a Instituição passa a orientar-se pela
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da
Criança (20 Novembro de 1989).
Em 1992 a “Emergência Infantil” foi galardoada pela
britânica e secular NSPCC, sendo o Dr. Villas-Boas
eleito membro Honorário do Conselho Supremo daquela Sociedade.
Já em 1994, o Refúgio Aboim Ascensão torna-se sede
do Fórum Europeu da Criança, e o seu Director membro eleito do seu Bureau Executivo e mais tarde, VicePresidente.
Em Setembro de 1996 o Fórum Mundial da Criança
(IFCW – Washington) passa a integrar no seu Comité
Executivo, o Dr. Luís Villas-Boas, Director do Refugio.
Em Outubro de 1997 o Fórum Mundial da Criança
reúne em Faro organizações de 56 países. À abertura
deste Fórum presidiu entre as mais altas Entidades do
Estado, o Presidente da República. Presentes cerca de
1.000 pessoas.
A Emergência Infantil, o seu Autor e o Refúgio Aboim
Ascensão, acabariam por receber em 1998, em Atenas,
o prémio Princesa Diana de Gales, por, - ser uma Instituição não-governamental a trabalhar em apoio de
Crianças em Perigo sem quaisquer rendimentos, nem
fins lucrativos;
- ter contribuído com trabalho inovador e extrapolável
para outros países, no âmbito do apoio à Família e à
Criança em Perigo. Sobretudo a nível da Europa alargada.
O que é a “Emergência Infantil”
A “Emergência Infantil” é um trabalho de todos os
dias, dia e noite, feito por mulheres e homens que acreditam no “Direito que a Criança tem de ter um Colo”,
até encontrar Família.
O Refúgio Aboim Ascensão tem neste momento 95

E tu, se amas as Crianças e estás disponível para contribuir, dirige-te àquela Instituição através,
- Rua: Manuel Ascensão, nº 9
8000-389 Faro
- do telefone: 00.351.289.822039
- do fax:
00.351.289.801472
- do E-mail: einfantil@mail.telepac.pt
- do http: //www.raa-ei.org
- NIB:
Millennium BCP-----------0033 0000 00047872702 05
Banco Espirito Santo------0007 0203 00416840008 84
O Refúgio Aboim Ascensão foi considerado de Superior Interesse Social (Despacho Conjunto n.º 133/2003,
Diário da República, III Série, nº 32-7 de Fevereiro de
2003, dos Ministérios da Segurança Social e Trabalho e
das Finanças.
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O véu da mulher cristã
J.J. Marques da Silva

jjmarquesdasilva@avozdeportugal.com

ste artigo não versa directamente o véu islâmico, mas
o véu da mulher cristã segundo a
Bíblia. Já no Antigo Testamento
o véu tinha significado. Para sua
interpretação é bom entrarmos
nos costumes sociais, e também
religiosos, e veremos o seu valor. Consideremos o encontro que teve o servo de Abraão com Rebeca, quando
este o mandou à sua parentela buscar mulher para seu filho
Isaque (Génesis cap.24); como ela aceitou receber adiantadamente “um pendente de ouro e duas pulseiras de dez
ciclos” (vers.22), e depois, entregue pelos pais, decidido
partir com a comitiva (vers.58), para se encontrar com o
esposo.
Se lermos todo o relato confirmaremos que Deus esteve
neste negócio. Não se descreve que Rebeca relutou esse
encontro, nem que tinha a cabeça coberta. Refere-se a
sua beleza. Mas... Aqui necessitamos de certa perspicácia.
Quando ela, depois da entrega dos pais, partiu com a comitiva para receber Isaque, no caminho soube que era ele
quem “vinha pelo campo ao seu encontro”. Está escrito:
-“Então tomou ela o véu e se cobriu”(vers.65)! Não se trata
somente do véu matrimonial que, em quase todo o mundo ainda hoje as noivas põem, e se descobrem para serem
beijadas na altura do “sim”, mesmo que este seja uma repetição. Rebeca conhecia o uso do véu por educação ou
costume, com certeza.
Antigamente a mulher usava o véu para mostrar que estava subordinada ao homem, pois “vinha dele” e “era para
ele”(1ª.Cor.11:8-9). Não podia ser emancipada de modo a
ser “igual a ele”. Será interessante mencionarmos o caso
de Judá e Tamar (sogro e nora, Gén.cap.38). Depois das
peripécias que ali se narram, Tamar acabou por ficar viuva
de Onã, filho de Judá, (reprovado pelo Senhor), e passou

E

“a residir em casa de seu pai” até que Selá, também filho
de Judá, viesse a ser homem e lhe fosse dado por marido.
Porém, logo que Judá ficou viuvo, está escrito que “ela
despiu as vestes de sua viuvez, e, cobrindo-se com um véu,
se disfarçou, e se assentou no caminho de Timna, pois via
que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher.
Vendo-a Judá, teve-a por meretriz; pois ela havia coberto o
rosto” (vers.14 e 15), e possuiu-a. Judá não a reconheceu.
Daí “tornou às vestes da sua viuvez” (vers.19), e o caprichoso destino está, em que o próprio Judá mandou queimála, por estar grávida, considerando-a adúltera (vers.24)...
O leitor pode ler todo o truque de Tamar na sua Bíblia.
A nós interessa somente ter em conta: “com um véu havia coberto o rosto”... Esta expressão nos indica existirem
modos de usar véu, lenço, ou mantilha, ao ar livre, e serem
interpretados. As mulheres adúlteras tinham geralmente a
cabeça rapada, como castigo ou sinal do seu crime. Cabeça
rapada era vergonhoso. As prostitutas não usavam véu. As
viuvas tinham modo especial de se vestir. O profeta Isaias,
lamentando os “males de Jerusalém”, ameaçou o povo:
-“Naquele dia, rapar-te-á o Senhor com uma navalha alugada, a cabeça e os cabelos das vergonhas, e tirará também
a barba” (Isa.7:20)!
É suposto que, nos tempos apostólicos, a mulher que não
usasse véu, em especial nos cultos públicos, seria olhada
com relutância. Vale a pena considerar o véu sobre o parecer do apóstolo Paulo. Citemos o capítulo 11 da lª.epístola
aos coríntios: -“Toda a mulher que ora ou profetiza com a
cabeça descoberta desonra a sua cabeça, porque é como se
estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com
véu, tosquie-se também; se porém é vergonhoso ser tosquiada ou rapada, cubra-se com véu. O homem não deve
cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas
a mulher é a glória do homem”(vers.5-7).
Destes versículos vem toda uma sequência: - a Igreja cris-

tã primitiva os considerou, a Igreja romana os adoptou, e a
Igreja evangélica lhes obedeceu por muito tempo. Afirmase até que o islamismo se inspirou no conselho do apóstolo Paulo. As qualificações dos intérpretes são muitas, e
algumas bem disparatadas. No tempo, os homens foram
alterando, e pondo de parte os ensinos de Paulo. Todavia,
citemos ainda alguns versículos:
-- “Julgai entre vós mesmos: é conveniente que uma mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Não vos ensina
a própria natureza que se o homem tiver cabelo comprido
é para ele desonra? Mas é glória para ela, pois a cabeleira
lhe foi dada em lugar de véu”(vers,13-15)! Afirma-se que,
“tempos houve em que nenhuma mulher de respeito retirava seu véu em público ou trazia os cabelos cortados rente”.
Temos lido: - “quando iam lavar a roupa para os regueiros
ou córregos, no seu afã retiravam o véu, mas se aparecia
algum homem tapavam o rosto com a cabeleira”. Cabelo
comprido era honroso para ela.
Claro que os tempos modernos são diferentes. Hoje usase o véu nas cerimónias de casamento, em certas festas
explícitas, nos cultos de algumas igrejas, e há também
mulheres que cobrem a cabeça com lenço, a seu gosto. Lamentavelmente ofendemo-nos com o véu islâmico, ou a
mantilha usada, decididamente pelas crentes muçulmanas!
Nós temos em conta que a mulher não é inferior ao homem.
Ela é diferente dele, e pode ser honra para ele. Na medida
em que as diferenças da sua debilidade física forem compreendidas, vê-la-emos alinhar com o homem, de muitos
modos em posição social, na harmonia do valor moral ou
fisiológico, com pauta no amor mútuo. A primeira bênção
de Deus para o homem, foi a mulher. Ele mesmo disse:
-“Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma auxiliadora” (Gén.2:18) . E alguém escreveu também: “Tirai
do mundo a mulher, e a ambição criadora desaparecerá das
almas humanas.” Ela é estímulo, com véu ou sem véu!
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Alexandre da Costa toca Freitas Branco e honra Portugal
Raul Mesquita
jornal@avozdeportugal.com

a última semana juntei-me com prazer a algumas
dezenas de pessoas, compatriotas e de diferentes
nacionalidades, no Restaurante Chez Le Portugais, do
boulevard de St-Laurent, para compartilhar o lançamento em Montreal do álbum de música portuguesa “Fernandes/Freitas Branco” do virtuoso Alexandre da Costa,

N

em Moscovo, sendo desde 1997, após outras permanências europeias, professor em Colónia, na Alemanha, e
em Madrid, onde Alexandre aproveitou os seus conselhos até há cerca de dois anos, na Escola de Música Rainha Sofia.
Dele, referiu-se há algum tempo o rigoroso crítico

por alguém, em qualquer parte, de forma a poder apresentar um concerto que nunca tenha sido gravado. A novidade. O ineditismo. Mas igualmente a possibilidade
de se exprimir totalmente, transportando através do arco
para as cordas do violino esbraseado a força, a segurança, o talento da sua excepcional expressão musical.
O violinista que no ano passado gravou pela primeira
vez, obras de Freitas Branco e de Braga Santos, num
trabalho discográfico que foi considerado o Melhor
Álbum de Música Clássica do Ano, renova agora com
composições do mesmo Luís de Freitas Branco e de
Armando José Fernandes, num outro CD arrebatador,
cheio de energia e de talentosa execução.
Não há uma linha directiva dura, fixa, no eixo musical
do seu repertório. Há, sim, um lote de sensações que
povoam lugares e personagens do mundo da música,
que residiram na infância de uns, na adolescência de
outros e que são parte integrante na memória de todos
os amantes da boa música. O seu vasto repertório passa
com extrema facilidade e maestria de obras de origem
polaca a outras de autores vienenses, russos, alemães,
portugueses ou espanhóis, numa demonstração
inequívoca de elevada capacidade artística. E com uma
técnica perfeita por todos elogiada.
Gostaria de salientar um momento de orgulho quando
no dia seguinte a este lançamento, Jean-Pierre Coallier
e Julie Bélanger da Rádio Clássica de Montreal,
elogiaram repetidas vezes durante a programação, a
virtuosidade deste artista montrealense de origem
portuguesa.
É agradável ouvir.
Presentemente, além dos concertos como solista das
grandes orquestras sinfónicas do planeta, Alexandre é
professor de violino em Classes de Mestres e em várias
universidades e conservatórios na Europa e no Canadá.
É igualmente Director do Desenvolvimento Musical da

Claude Gingras do jornal La presse, manifestando-se
impressionado pelo estilo e profissionalismo do jovem
DaCosta, relevando o facto de ele passar de um a outro
autor sem pauta musical. Tudo se passa na concentração, na memorização do artista.
Alexandre da Costa que já actuou como solista convidado com as melhores orquestras mundiais, vai exercer
a sua magia artística no próximo dia 27 do corrente na
Place des Arts, em Montreal, e seguirá depois para o
Japão, onde tocará em Osaca e Tóquio no princípio de
Dezembro.
Este CD “Música Portuguesa” é para Alexandre Da
Costa, uma maneira de se aproximar das suas raízes
portuguesas, ele que, apaixonado pela Península Ibérica, tem um pé em Espanha, pela profissão e pelo amor
duma linda andaluza com quem vive há sete anos. A
aproximação da cultura portuguesa é também um estímulo, uma forma de declaração pessoal e artística.
Alexandre não gosta de seguir caminhos batidos por
outros. Em constante pesquisa de tesouros esquecidos,
procura partições de obras desconhecidas ou olvidadas

Fundação Canimex, organismo que tem como objectivo
ajudar artistas talentosos, pelo intermédio de empréstimos
de instrumentos de grande qualidade como é o seu
próprio caso já que, o Stradivarius e arco Sartory que
utiliza, lhe foram cedidos por aquela Companhia.
Continuamos a aguardar o momento em que Portugal
intervenha na carreira artística deste seu portentoso
descendente, para que se possam brevemente anunciar
álbuns de música portuguesa interpretados por Alexandre
Da Costa, apoiados por entidades responsáveis e
gravados em Portugal, com orquestra portuguesa e
técnicos portugueses. Ou será que teremos de dar ao seu
nome uma consonância estrangeira?!
Alexandre Da Costa e “Música Portuguesa”, dois
valores a não perder. A apreciar e a aplaudir.
E podem começar a praticar os aplausos, adquirindo
desde já bilhetes para o dia 27 na Place des Arts.
Entretanto, pense Português. Alguém o deve fazer.
Porque Portugal só será pequeno se o seu Povo o não
souber engrandecer. Pense nisso também.

gravado em Badajós em Junho deste ano.
Há vários anos que acompanho a fulgurante ascensão
daquele que foi, aos 13 anos, considerado o “Menino
Prodígio da Música Clássica” tanto no violino como ao
piano. Vencedor, depois, de inúmeros prémios e bolsas
e tendo obtido excelentes críticas nos cinco continentes,
Alexandre mantém, na idade adulta, o mesmo sereno
ardor e simplicidade da adolescência. Infatigável perfeccionista, alia à subtil manipulação do arco Sartory
sobre as cordas do não menos famoso violino Stradivarius “Dubois” de 1667, a técnica russa do grande mestre
mundial que é Zakhar Bron, ele próprio antigo prodígio
saído do Oural, na sua Sibéria natal, e depois aluno dos
conceituados Conservatórios Gnessin e Tchaikovsky,
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À margem duma viagem

Nem tudo foram rosas nos Açores
Eduino Martins
jornal@avozdeportugal.com

ão costumo escrever, porém, desta vez não posso
deixar passar em silêncio o desapontamento que tive
na minha Ilha Terceira.
Fui até ao Arquipélago acompanhando a última caravana de golfistas liderada por Luís Miranda e no segundo
dia, e porque a minha esposa queria visitar a irmã na Terceira, lá nos dirigimos ao Aeroporto de Ponta Delgada no
domingo à noite, para embarque. Até aqui tudo certo.
Qual foi então o problema?
Explico. Na segunda-feira deslocamo-nos a Angra e estacionei o
carro na Rua ao lado da Sé. Não tínhamos porém moedas para pagar
o estacionamento e fomos então a
um café situado na rua da Sé para
fazer troco. Assim que a minha sobrinha foi efectuar o pagamento do
parquímetro, já lá estavam dois polícias e um deles ocupava-se a pôr
o “sabot” na roda esquerda à frente.
A moça veio chamar-me e surpreendido fui perguntar aos agentes o
porquê daquele aparato. Responderam-me então que é o hábito que têm, por ser um carro
alugado da Ilha Verde e nestes casos, eles bloqueiam as
viaturas para que os turistas não se vão embora sem pagar. Perguntei-lhes se será a melhor maneira de receber os
turistas mas deram-me como resposta, que teria de pagar
30 euros para desbloquear e mais 30 euros da multa. A
serem pagos de imediato. De contrário, avisaram-me, que
para além desse montante, teria de pagar a despesa do
reboque. Apesar da intervenção de duas senhoras dum salão de cabeleireiro defronte, que vieram dizer-lhes que
nós tínhamos acabado de chegar, de nada valeram os nos-

N

sos argumentos e lá tive de pagar os 60 euros e esperar
meia hora para o preenchimento da multa.
Pois, caros conterrâneos terceirenses, penso que com
atitudes destas os turistas vão fugir para outras ilhas.
Notei que em S. Miguel haviam muitos alemães, holandeses e ingleses. Vi hotéis cheios de gente.
Na Terceira fomos a dois hotéis e éramos os únicos. Será
que as Sanjoaninas e as Festas da Praia chegam para receber imigrantes no Verão e que no Outono e Inverno não precisam de turismo?
Notei que o Hotel Cruzeiro já fechou.
Será que a Terceira deixou de ser a ilha
hospitaleira que sempre conhecemos?
Parece que sim. Achei que não estão
preparados, não têm formação para receber turismo como em S. Miguel. Há
muito a fazer neste aspecto.
Vejam. Em S. Miguel, o nosso grupo
teve um caso parecido ao meu. Fomos
48 pessoas a comer na Vila da Lagoa e lá
estacionámos os carros. Uns bem, outros menos. Chegaram dois polícias que
procuraram o responsável do grupo a
quem disseram para acabarmos de comer, mas, para logo
a seguir, tirarmos os carros dali. Não houve nem multas
nem carros bloqueados, mesmo se eram todos alugados
da Ilha Verde. Houve, sim, respeito pelo Turismo.
Tenho pena de falar assim da minha Ilha que adoro tanto, mas algo tem de ser feito. Falta formação para saberem receber. O responsável pelo Turismo na Terceira devia passar uma semana em Ponta Delgada, outra na Horta, para ver a diferença nos restaurantes, nos bancos e até
no Aeroporto. Desculpem amigos Terceirenses, não comecem a dizer que S. Miguel “tem tudo pra lá”.
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Coisas do corisco
José de Sousa
jornal@avozdeportugal.com

esta vez, vou falar de vacas e robôs. Talvez vocês
não estão muito ao corrente da modernização que
se tem feito em termos de máquinas para ordenhar leite… Eu também estou um pouco fora disto. Mas numa
outra vida, eu fui agente de fiscalização de leite, na ilha
de São Miguel, e se eu falar em certas bacias leiteiras,
tais como a grande freguesia dos Arrifes ou a zona de
Vila Franca do Campo, mais precisamente na lagoa do
Congro, quatro bois, sanguinários, ou ainda mais para o
norte, em Lomba da Maia e arredores, tenho a certeza
que certos leitores, naturais destas zonas mencionadas,
vão se lembrar. Tudo isto para vos falar de uma crónica
de Pierre Foglia, no jornal La Presse, sobre o vacas e robôs. Vocês todos sabem que uma vaca tem que ser ordenhada duas vezes por dia e que, mesmo sendo por uma
máquina de ordenha, esta tem que ser manipulada por
um ser humano. Mas agora existe, aqui no Quebeque,
um robô que tira o leite à vaca, sabe o nome dela, sabe
se ela esta “parida de pequenina” – isto é uma expressão
da nossa terra –, e se a vaca tem mamites, uma infecção
nos mamilos.
Como funciona? A vaca apresenta-se na sala de ordenha, o robô abre a porta e, a partir de um “chip” electrónico que ela tem no pescoço, um braço electrónico lava
os mamilos, um outro braço guiado por um raio laser
vem pôr os quatro tubos nos mamilos. Note que o robô
tem em memória a disposição das tetas das 105 vacas
Holstein desta propriedade. O robô tira o leite de cada
mamilo. Aparentemente, a vaca dá mais leite desta maneira e evita mamites. O robô analisa o leite – peso, gordura, cor – e os dados são enviados para o computador
do dono. Quando acaba de tirar o leite, a porta abre-se à
frente da vaca que, se ao fim de vinte segundos ainda
não saiu, apanha um pequeno choque eléctrico. Serviço
24/24. E está. Mas devem se questionar sobre como as
vacas se apresentam sozinhas na sala de ordenha?

D
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PSICÓLOGOS

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL

JORGE VASCO
406, St-Joseph E.

514.288.2082

1001, Sherbrooke E.,

514.463.1974

JUAN CARLOS ANDRADE M.Ps

13 de Novembro de 2007
1 Euro = CAD 1.400780
Consulado Geral
de Portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

FARMÁCIAS

514.385.1484
514.385.3541

QUIROPRATAS
DR. MARC CHENÉ

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

DR. FRED M. ZAROW

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

150 Marie-Anne E.

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

514.844.4588

111 St-Paul E.

514.861.4562

SOLMAR

REVESTIMENTOS

TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
7129 Boul. St-Michel

FLORISTA
FLEURISTE FLORATERIA

Tel.: 514.499.0359
www.secomunidades.pt
ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
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 Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo 514.353.1550
Clube Oriental
514.342.4373
Clube Portugal de Mtl
514.844.1406
Instituto Cultural Açoriano 514.323.7391
Filar. de Laval
514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl. 514.982.0688
Folc.CampinosdoRibatejo 514.353.3577
Folc. Português de Mtl.
514.739.9322
Missão N. Sra. de Fátima 450.687.4035
Missão Santa Cruz
514.844.1011
Rancho Folc. Verde Minho 514.768.7634
Sporting Clube de Mtl
514.499.9420
Sport Montreal e Benfica 514.273.4389

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

FUNERAIS

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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

514.845.5804

HIPOTECAS

INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO
HELIO

514.886.7001
514.497.3896

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.

514.484.3795

CENTRO CRISTÃO DA FÁMILIA (P.A.O.C)

Reuniões familiares aos sábados
514.704.0006

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

Polícia, Fogo, Ambulância
9-1-1
Clínica Portuguesa Luso 514.849.2391
Emigração Canadá
514.496.1010
Emigração Quebeque
514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu
514.890.8000
Hospital Royal Victoria 514.842.1231
Hospital Ste-Jeanne-d’Arc 514.842.6141
Hospital Ste-Justine
514.345.4931
Normas do trabalho
514.873.7061

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT

7341 St-Hubert

514.271.6452

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain

514.842.3373

MONUMENTOS
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

4057 Boul. St-Laurent

514.987.7666

4270 St-Laurent #200

514.985.2411

OURIVESARIAS

LATINO
177 Mont-Royal Est

514.849.1153

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

514.844.3054

PADARIAS

LISBOA
355 Rachel Est

TAGUS

PADARIA LAJEUNESSE

4289 St-Laurent

514.844.3307

VOYAGES ELITE PLUS

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

BOUTIQUES

Cantinho Da PoeSia
Reflecções do meu pai aos 91 anos de idade

IN) QUIETUDES
Daqui a um ano,
Daqui a um mês,
Uma semana
Menos, talvez,
Será a última vez
Da minha vida humana.
A vez de dizer adeus
O derradeiro adeus
A todos os sonhos meus.
O corpo ficará
A desfazer
E a alma livre voará
À presença de Deus,
Juiz que a julgará
Pelo bem e mal que fez.
Na outra banda
Não sei que há,
Que ninguém manda
Novas de lá.
Dizem que há céu e inferno:
Céu para os bem –aventurados,

Mas outros dizem
Que assim não é
E contradizem
A nossa fé.
A minha vez derradeira
Será também a primeira
Vez de encontrar
A verdade,a verdadeira
Certeza de não errar.
Quando atravessar a meta
Para o lado de lá,
A dúvida que me inquieta
Sei,então,que findará.
Terei,enfim,
A quietude,
Em plenitude,
Dentro de mim.
José Luís Afonso Branco

533 Gounod

514.272.0362

PEIXARIA

Sabe o que é Alzheimer? Conhece alguém que sofra desta doença? Infelizmente cada um de nós conhece alguém,
ou já ouviu falar de alguém que está com esta doença.
Doença que atinge não só o doente mas que perturba toda
a família.
O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montréal dentro
das actividades do seu 35° aniversário, em colaboração
com a Société Alzheimer de Montréal, dará uma sessão
de informação quarta-feira, dia 21 de Novembro às 18h30
no Salão Nobre do Centro Comunitário Santa Cruz, 60 rua
Rachel Oeste. Para esta sessão contamos com a presença
de uma interveniente da Société Alzheimer, de uma médica especializada em geriatria, um testemunho assim como
um polícia que falará de um programa existente.
Venha informar-se, pois assim poderá compreender melhor a doença e o doente e aprender recursos existentes
para poder lidar melhor com esta doença. A actividade
desenrolar-se-á em Português e a entrada é gratuita. Para
informações suplementares, contactar com o CASCM
através do número de telefone 514-842-8045.

BLUE COAST
130-A, Beaumont

514.270.5079

Barroso Bogalhas
† Senhorinha Pereira
1917 – 2007
Faleceu em Montreal, no dia 6 de Novembro de 2007,
com 90 anos de idade, Senhorinha Pereira Barroso
Bogalhas, natural de Alturas, Boticas, Portugal, viúva
de Frederico Bogalhas.
Deixa na dor os seus filhos Manuel (Maria Joaquina
Gonçalves), Rosa e João; os seus netos Aline, Rui,
Steve, Isabel, John, Fred e Diana; os seus bisnetos;
assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514.277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu sábado, dia 10 de Novembro de 2007, após missa de
corpo presente, na Igreja Santa Cruz, seguindo depois o cortejo fúnebre
em direcção ao Cemitério Notre-Dame-des-Neiges, onde foi a sepultar.
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.

†

Francisco António Silvestre
1929 – 2007

Faleceu em Châteauguay, no dia 6 de Novembro
de 2007, com 78 anos de idade, Francisco António
Silvestre, natural de Bufarda, Baleia, Peniche,
Portugal, esposo de Maria Ferreira.
Deixa na dor a sua esposa; a sua filha Aurora
(Joaquim Sousa); os seus filhos Silvestre e
Francisco (Maria de Lurdes Sousa); os seus netos
(as); assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514.277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu sexta-feira, dia 9 de Novembro de 2007, após missa
de corpo presente, na Igreja Santa Cruz. O seu corpo foi trasladado para
o Cemitério de Bufarda, Peniche, Portugal.
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.

ComUniCaDoS

†

Dinis da Costa Sousa

Faleceu em Laval, no dia 10 de Novembro
de 2007, com 76 anos de idade, Dinis da
Costa Sousa, natural da Ribeira Seca, São
Miguel, Açores, esposo de Maria do Espírito
Santo Sousa.
Deixa na dor a sua esposa; os seus filhos
Gloria (Virgílio), Olinda (José, já falecido),
Dinis (Diana), Goretti (Emanuel), José Carlos
(Nancy), Artur (Helena), Dinarte (Delia); os
seus 18 netos e 2 bisnetos; as suas irmãs
Alda (Gabriel) e Georgina, sobrinhos (as),
assim como 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 ontem, terça-feira 13 de Novembro de 2007, após
missa de corpo presente, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, 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.

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent

Inferno para os condenados.
E tudo sempiterno.

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACHINE À COUDRE

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

514.725.2626

TRANSPORTES

FARMÁCIA RITA NACCACHE

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio
514.844.6212

514.843.3390

514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

514.285.1620
514.672.4687

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

3755 Boul. St-Laurent

514.987.0080

CLÍNICA MÉDICA NOVA

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

DENTISTAS
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
DISCOTECA PORTUGUESA
Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent
514.843.3863

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

Casacos curtos para mulheres

$ 179 - $ 199

Casacos 3/4 para mulheres

$ 239 - $ 249

Casacos curtos para homens

$ 199 - $ 229

Casacos 3/4 para homens

$ 249 - $ 279
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03 EMPREGOS
04
Operários, mínimo de 5 anos exp.
05 “pavé-uni” e muros de apoio.
em
06 salário. Tempo inteiro.
Bom
(514) 820-5247
07

CLASSIFICADOS

PAGAMENTO
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CHEQUE
AGRADECIMENTO
Nº do cartão
$11,00*
Os pais de Anastasia de Sousa vêm
2 “sets” de 4
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$13,00*
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procura instalador de “pavé-uni”,
com um mínimo de 5 anos de
experiência. Também procuramos
jornaleiro com 3 anos de experiência.
Salário conforme qualificações.
Muitas regalias. Para informações,
contactar (514) 325-7729.
Procuramos ajudantes de
cozinha e lava-loiça. Apresentarse ao Restaurante Eduardo,
situado no 404 Duluth este.
Paisagista com experiência
em “pavé-uni”, asfalto, etc.
Trabalho em Laval. Salário
conforme experiência. A partir
de 18$/h. Contactar António
Cabral, contramestre
(450) 963-3462
Pessoa para manutenção geral de
edifícios. Tempo inteiro. Bom salário. (514) 355-7171
Procuramos 2 pessoas para
limpeza, com experiência. De
noite. Maio parte do trabalho:
lavar chãos. 40 horas / semana. Zona Notre-Dame / PIE-IX.
450.437.1800
Condutor para distribuição de frutas
e legumes. Bom salário. Contactar
Albano Sá ou Carlos Costa
(514) 845-3291

EMPREGOS

VISA
VENDE-SE
$ 9,00*

ou
eliteplus.paula@videotron.ca

VIDENTE

Senhora para limpeza, a tempo
inteiro. (514) 355-7171

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

Peixaria United
Peixeiros /as com ou sem experiência para serviço à clientela.
Apresentar-se no 6575 boul. des
Grandes Prairies, esquina Langelier (St-Leonard) e falar com
Laura.
Distribuidor de
Peixes United Seafood
Empregados polivalentes para
trabalho geral. À ocasião, condutor classe 5. Apresentar-se no
6575 boul. des Grandes Prairies,
esquina Langelier (St-Leonard) e
falar com Denis.
Senhora para limpeza. Contactar a
D. Adler. 514.274.4185
Homem para limpeza. Trabalho de
noite. Contactar António
450-979-7292
Procuramos empregada para venda
de roupa. 25 a 40 horas por semana.
514-842-1573

Empregado de mesa, com mínimo
de 5 anos de experiência. Tempo
inteiro.
(514) 987-1530 José Manuel David

ComUniCaDoS

Résidence Le Mile End

Uma boa oportunidade para viver em segurança num apartamento novo. O Centro de Acção Sócio-Comunitária de
Montréal junto com outros organismos comunitários, está
implicado na construção de um bloco de 179 apartamento,
destinados a pessoas que tenham 60 anos e mais. Estes
apartamentos ‘Résidence Le Mile-End’ estão situados na
rua Maguire (esquina com a rua De Gaspé) e têm certas
vantagens tais como diferentes serviços incluidos no aluguer, entre outros, algumas refeições.
Gostaria de saber mais sobre estes apartamentos?
Então venha participar num encontro de informação
sobre as condições e as exigências deste projecto;
quarta-feira, dia 21 de Novembro às 2h15 da tarde no
CASCM, 32 boul. St.Joseph Oeste (esquina com a rua
Clark.) Se está interessado/a inscreva-se, pois a inscrição para este encontro é obrigatória. Poderá inscrever-se até terça-feira, dia 20 de Novembro às 5h00
da tarde, ligando para o número 514-842-8045.

ALUGA-SE
Aluga-se 4 ½ em St-Michel. Todo
renovado. (514) 389-5678
3 ½ em St-Michel no 2º andar de um
triplex. 514.244.1310
5 ½, em St-Michel, no rés-do-chão
de um triplex, com estacionamento
e quintal.
514.244.1310
5 ½, num 1º andar. St-Michel/13e
Avenue. Com garagem e quintal.
Também um bachelor 3 ½.
514.376.1645

diversas pessoas. Estão casados há
mais de vinte anos, e sempre foi um
casal muito unido.

COMUNICADOS
Inscrição para
os Cadetes do
Esquadrão 555
Maple Leaf
O Esquadrão 555 Maple Leaf
convida os jovens de 12 à 19
anos a juntaram-se ao seu grupo
de Cadetes. Uma variedade
de actividades interessantes e
saídas estimulantes esperam os
interessados: curso de pilotagem,
sobrevivência em floresta, torneio
desportivo, etc. A inscrição tem lugar
às quartas-feiras, a partir das 18h30,
no 4171 L’Esplanade (esquina
Rachel). Informações: 514.496.1984
# 236, ou por e-mail: 555Aviation@
cadets.net
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4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec) H2W 1Z4
Tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150
IDENTIFICAÇÃO

NOME
MORADA
CIDADE
TELEFONE (
)
DATAS DE PUBLICAÇÃO

CÓDIGO POSTAL

Todos os classiﬁcados devem ser pagos antes da publicação.
Pelo telefone, VISA ou MASTERCARD unicamente.
Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal.
*Taxas incluídas. Preço por publicação.
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aNEDOTAS
Na aula de Biologia:
- Então, Zézinho, só escreveste uma página sobre “O Leite”?
- É que eu escrevi sobre leite condensado...
O Joãozinho entra na confeitaria e pergunta:
- Sr. Manuel, Sr. Manuel, as migalhas pagam-se?
- Não Joãozinho.
- Então esmigalhe dois bolos de arroz.

pALAVRAS CRUZADAS

Assembleia Geral Ordinária da Caçorbec

Elegeu novos corpos gerentes
António Vallacorba

avallacorba@avozdeportugal.com

amião Sousa foi reconduzido para a presidência
do Conselho de Administração
(CA) da Casa dos Açores do
Quebeque (Caçorbec), e Vencelânia Cabral é a nova vice-presidente, tal como foi apurado no
domingo passado em Assembleia Geral Ordinária convocada para o acto eleitoral dos membros do CA e do

Fernando Faria; Secretária, Maria de Jesus Andrade;
Directores: José Luis Macedo, António Domingos, Gabriel Perdigão, Fernando Vinagre.
Não se tendo verificado mais qualquer candidatura
para o outro cargo de director, esta vaga será posteriormente preenchida por quem quer que seja que o novo
CA venha a nomear para tal fim.
Quanto ao Conselho Fiscal e Deontologia, foi o seguinte o resultado da eleição: Presidente, António Valla-

Conselho Fiscal e Deontologia (CFD) - este agora com
um novo elemento, Carlos Saldanha, um dos fundadores desta colectividade.
Assim sendo, e constatando-se que José Machado, exvice-presidente e José de Almeida, ex-director, não se
candidataram, o elenco directivo do Conselho de Administração passará a ser o seguinte: Presidente, Damião
Sousa; Vice-presidente, Vencelânia Cabral; Tesoureiro,

corba; Secretário, Alfredo da Ponte; Vogal, Carlos Saldanha.
Registe-se que os trabalhos da Mesa de Eleições foram
conduzidos por: presidente, Benjamim Moniz; secretário, Guilherme A. Cabral, e escrutinadores, Victor Raposo e Fernando Raposo.
É de salientar o pouco interesse que os membros continuam a dispensar a acções democráticas como esta, pois
dos quase 400 sócios da Caçorbec, apenas compareceram 10 por cento deles/as.
Entretanto, Manuel Morgado, recentemente laureado
com a Medalha de Mérito da Caçorbec, e em algo que
começa a ser comum a todas ou a quase todas as nossas
organizações, manifestou a sua preocupação pelo futuro
desta colectividade, cuja sobrevivência – salientou – deverá passar por uma maior participação dos jovens, através da implementação de actividades que lhes possam
causar interesse. Parabéns ao Damião Sousa e a toda a
sua equipa, com votos de profícuo trabalho.

D

Horizontal:

1- Retrato; 2 - É uma dimensão, antes de (inv.); 3 - Aqui, os braços de uma
árvore, letra dobrada; 4 - Fosso; 5 - Ali, autorizar; 6 - É um desporto de
emoções; 7 - Oferece, antes de Cristo, bebida oriental; 8 - Zangadas, espécie de escumilha (inv.); 9 - Oferecer, dei (anagr.), porco; 10 - Aparência
variável (inv.), ficar amuado.

Vertical:

1- Prontidão; 2 - Saudação, gostas; 3 - Letra dobrada, larva que se cria nas
feridas dos animais; 4 - Tonta; 5 - Força terrestre; 6 - Dividida; 7 - Cenário
(inv.), afirmação; 8 - Crença religiosa, rosto (inv.); 9 - Rei confuso, pequena
ilha; 10 - Ir a pé, impulso.

SOLUÇÃO DA ÚLTIMA EDIÇÃO

Horizontais: 1- imaginario 2- lama, ot, ni 3- egregio, ve 4- go, lavagem
5- ia, inas 6- acad, cal 7- nono 8- mao, mira 9- noitadas 10- suada, los
Verticais:1- ilegitimos 2- magoa 3- amr, anona 4- gaelico, od 5- ganancia
6- noivado 7- atoas, mal 8- caido 9- inveja, ras 10- oidem, luas

7 diferenças

Homenagem da tua terra

Fernando, estás tão longe e a tua terra não te esqueceu,
assim como não te esquecerá a tua família e os teus amigos aqui no Canadá.
Farias 51 anos domingo!
Fazes-nos tanta falta...
Ser fiel aos que morreram não é isolar-se na sua dor!
É viver como eles viveriam!
É fazê-los viver em nós!
É transmitir a sua voz, o seu rosto, os seus poemas, as
suas músicas aos outros!
À família, aos amigos e aos desconhecidos!
E a vida dos desaparecidos germinará sem fim!
A morte só é vencida pelo amor, pela amizade e fraternidade dos outros.
Pensando em ti, com amor e saudade,
Nina, David e Daniel
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PintUra: exPoSiÇão De FranCiSCo anDraDe

Foto Da Semana

Onde a saudade é uma constante
António Vallacorba

avallacorba@avozdeportugal.com

rancisco Andrade está finalmente de regresso ao
convívio dos seus admiradores das artes plásticas,
depois de uma ausência de quase uma década, período
em que expôs nos Açores e nos Estados Unidos.
Quebrado agora o “silêncio”, tem patente ao público
neste momento uma exuberante exposição, cuja inauguração oficial decorreu quinta-feira passada, 8 do corrente, no Salão do Divino Espírito Santo, Missão Portuguesa Santa Cruz, com a honrosa presença de, entre outros

F

sente uma motivação constante para aperfeiçoar-se. Durante esta sessão, foi servido um Porto de Honra, ao longo da qual o artista dignou-se tirar tempo para confraternizar e explicar o que porventura lhe era solicitado.
Tal como consta do panfleto na altura distribuído, o
Francisco, natural de Rabo de Peixe, concelho de Ribeira Grande, S. Miguel, está referenciado no “Guide de
Roussan”, o qual tem reproduzido todos os anos uma
das obras deste nosso distinto e comum amigo. Conta
Ai que chato!

CaSal Da Semana

convidados, o Dr. Carlos Oliveira, cônsul-geral de Portugal em Montreal, e Francisco Salvador, conselheiro
das Comunidades Portuguesas, a par da esposa, filhos,
muitos amigos e admiradores da Pintura.
Intitulada de “Saudades da Terra”, consta de uma trintena de pinturas a óleo da sua vasta colecção, algumas já
conhecidas, mas outras de inspiração mais recente, sendo a maioria em estilo figurativo e as demais em abstracto.
Com temas tão diversos como o quotidiano da nossa
memória colectiva (casos do ferreiro, o oleiro, o ferrador); heráldica, o navio-escola “Sagres”, instrumentos
musicais e outros temas em estilo ultra-moderno à mistura com traços de cubismo, exprimem, na sua maioria,

o “forte sentimento da saudade pela sua terra natal”, não
admirando, por isso, e tal como sugeriu a esposa, Adelaide, que o mar e o céu estejam sempre presentes nos
seus trabalhos.
Não obstante, causaram-nos forte impressão as telas
“Musical/Ilhas de Bruma” e “Som e Poesia”, pela perfeição de acabamento, a elegância e a primorosa combinação das cores.
“Muito melhor, mas nunca
tão bem quanto desejava”,
respondeu-nos o Francisco,
quando inquirido sobre como
se sentia nesta fase da sua vida
artística.
Procurando sempre inovar e
experimentar outros estilos,

com muitas exposições nacionais e internacionais, com
destaque para o Museu da Baleia, de New Bedford,
Massachussetts; em Providence, no parlamento do estado de Rhode Island, Estados Unidos; e no Centro Municipal de Cultura, Ponta Delgada, S. Miguel, Açores, entre outros. Esta exposição continuará patente ao público
até sábado, 17 do corrente, das 14h00 às 22h00. Para os
demais dias, 15 e 16, o horário é das 17h00 às 22h00.
Para mais informações, poderão contactar o Francisco
pelo tel. 514.985.2310.
Está mais rica a Cultura; estamos todos nós mais enriquecidos e até a própria comunidade!
Parabéns ao Francisco Andrade, com votos de contínua inspiração e das maiores felicidades.

Um casal muito estranho, dando mais
importância ao seu carro que à sua namorada!

Só Para BrinCar

13

14

A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 14 de Novembro de 2007

Elegante noite de São Martinho no Clube Oriental
Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

elebra-se todos os anos em Portugal, no dia 11 de
Novembro, o dia de São Martinho. Nesse dia, em
alguns pontos do país, é habitual comer castanhas assadas, beber vinho novo e água-pé, comemorando assim a
chegada do Outono.
Diz a tradição que, para haver
São Martinho, é preciso lume,
castanhas e vinho, daí o costume
dos magustos – grandes fogueiras ao ar livre – onde familiares
e amigos se reúnem para, alegremente, festejarem este dia.
Este costume fez das castanhas
um dos frutos secos mais procurados no Outono, havendo actualmente muitas receitas que in-

musical “Contacto”, o qual brilhou durante toda a noite,
fazendo todos dançar ao seu ritmo. Salientamos as diversas actuações de Tango e Cha-cha, além das músicas
variadas, que muitos aproveitaram para bailar até ao fim
da noite.

C

cluem este ingrediente. As castanhas são, por isso, consideradas “guloseimas” de época, que, a título de curiosidade, em tempos passados, constituíram um substancioso suplemento alimentar, substituindo por vezes o
pão, quando este escasseava, devido aos rigores do Inverno. Quer sejam assadas, cozidas ou mesmo transfor-

madas em farinha, as castanhas
converteram-se num alimento
muito popular.
Para manter a tradição, o Clube Oriental de Montreal celebra, cada ano, esta tradicional
festa de São Martinho, que foi
este ano festejado no último sábado. “Pelo S. Martinho, vai à
adega e prova o vinho”, diz a
tradição, bem cumprida durante a noite, com a degustação de
um coquetel à entrada e, ao fim da noite, as castanhas,
sem esquecer o bom vinho português, disponível a preço razoável.
É de salientar a sala cheia, onde amalgamavam-se alegria e amizade, num ambiente familiar. O excelente jantar, digno dos grandes restaurantes de Montreal, foi servido com rapidez e eficácia.
A noite foi muito bem animada pelo mais antigo grupo

Um momento muito emocionante foi a comemoração
das Bodas de Ouro de Josefina e Cesário Ferreira. Duas
pessoas queridas do Clube
Oriental, sacrificaram muito
para o sucesso desta associação. A Voz de Portugal dá os
seus parabéns a este lindo casal cheio de amor e de grande
paixão.
Duarte Sousa proferiu estar
muito satisfeito com o agrado
geral da festa, afirmando que todos trabalharam muito para o
sucesso da festa. Ele agradece
toda a sua equipa, que muito trabalhou e ajudou durante a noite,
não esquecendo as pessoas que
vieram festejar no Clube Oriental em Montreal.

Esta reportagem foi possível graças à colaboração do
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Benfica: um ano sem
derrota na Liga

O

Benfica garantiu, com a goleada ao Boavista, um
ano sem derrota para a Liga portuguesa. A última

vez que os «encarnados» perderam para o campeonato nacional foi a 18 de Novembro de 2006, em Braga
(3-1).
A paragem para os jogos da Selecção garante que a
equipa orientada por José António Camacho completará

esse período de um ano sem perder.
Desde esse jogo com o Sp, Braga, o Benfica somou

21 vitórias e 10 empates, com 51 golos marcados e 12
sofridos. Uma série iniciada com Fernando Santos no
banco e que prosseguiu já com a orientação de José António Camacho, ao comando da equipa desde a segunda
jornada.

Só quatro clubes estão melhor que há um ano
penas quatro clubes conseguiram melhorar a sua
prestação nas dez primeiras jornadas da Liga,
numa comparação com igual período da época passada. O sensacional V. Setúbal está à cabeça, com mais
nove pontos, seguido do Benfica (mais três), Belenenses (mais dois) e F.C. Porto (mais um).
Entre os que mais perdem de uma época
para a outra destacam-se a U. Leiria, em
visível quebra no fundo da tabela, com
menos 14 pontos, mas P. Ferreira (menos sete), Naval (menos sete), Nacional
(menos seis), Boavista (menos cinco) e
Sporting (menos cinco) também estão
em perda. O F.C. Porto, equipa orientada pelo técnico Jesualdo Ferreira, está
a realizar um percurso muito parecido
com o arranque da temporada passada:
tem o mesmo número de vitórias e conta
com mais um ponto. Este ano a equipa
do Dragão ainda não conheceu a derrota,
enquanto na época passada perdeu em Braga à quinta
jornada (1-2). O F.C. Porto perde ainda poder ofensivo, com menos cinco golos marcados, mas ganha maior
consistência defensiva, com menos três golos sofridos.
Benfica é o melhor: O Benfica é o clube que mais evoluiu dos três grandes. Melhorou a sua performance três
pontos e ganhou uma posição com o mesmo número de
vitórias, mas com menos três derrotas. Com o técnico
José Antonio Camacho a equipa marcou menos quatro

A

reSUltaDoS: 6ª JornaDa
BelenenSeS 1 - 1
leixõeS
gUimarãeS 0 - 0 P. Ferreira
3 - 1 aCaDémiCa
V. SetÚBal
1 - 3
naVal
U. leiria
6 - 1
BoaViSta
BenFiCa
SP. Braga

3 - 0

amaDora
naCional

2 - 2
0 - 2

SPorting
FC Porto
marítimo

golos que com Fernando Santos, mas também consentiu
menos sete. O Sporting é dos clubes que mais perderam de um ano para o outro. Tem menos duas vitórias e
menos cinco pontos. A equipa de Paulo Bento marcou
ainda menos um golo e sofreu mais um que há um ano.
A quebra dos leões reflecte-se na classificação: há um ano a equipa de Alvalade era a mais próxima do líder e agora
está em quinto, atrás de V. Guimarães e
V. Setúbal. Matheus brilha em Setúbal.
Esta comparação com a época passada
realça ainda mais o estatuto de sensação
do V. Setúbal que, ainda sem qualquer
derrota, já soma mais nove pontos que
há um ano. A equipa do Bonfim, que
tem Matheus como melhor marcador
(cinco golos), melhorou sobretudo no
aspecto ofensivo, pois conta com mais
11 golos marcados. Mas também está
melhor na defesa, com menos três golos sofridos. Há um ano o Vitória estava no 13o lugar,
agora está em quarto. Pela negativa, destaca-se, acima
de todos, a U. Leiria com menos 14 pontos. A equipa da
cidade do Lis tem menos cinco golos marcados e mais
cinco sofridos.

ClaSSiFiCaÇão
1- FC Porto
2- BenFiCa
3- V. gUimarãeS
4- V. SetÚBal
5- SPorting
6- marítimo
7- SP. Braga
8- BelenenSeS

26
22
19
18
18
17
14
13

9-leixõeS
10
10- naCional
10
11- e. amaDora 9
12- naVal
9
13- aCaDémiCa 8
14- P. Ferreira
6
15- BoaViSta
6
16- U. leiria
3

eUro 2008 - aPUramento
SáBaDo, 17 De noVemBro
PortUgal – arménia ÀS 15h55 rtPi
QUarta-Feira, 21 De noVemBro
PortUgal – FinlânDia ÀS 14h40 rtPi
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CONFIANÇA ECONÓMICA
RECUPERA EM PORTUGAL

Instituto Nacional de Estatística português publicou os dados do
O
inquérito de confiança relativos ao mês de Outubro, os quais revelaram uma recuperação do indicador de clima para próximo do máximo

histórico recente, registado em Junho passado.
No entanto, esta evolução não é idêntica entre os vários agentes económicos, sendo que a melhoria da confiança ocorre unicamente ao nível
dos empresários, já que ao nível do consumidor voltou a deteriorar-se,
caindo para um mínimo de ano e meio.
A deterioração ao nível da confiança dos consumidores foi generalizada entre as várias componentes que compõem o relatório, mas com
especial enfoque as perspectivas para a evolução económica do país
nos próximos 12 meses. Esta situação pode estar associada à apresentação do Orçamento do Estado para 2008, actualmente em discussão
na Assembleia da República, na medida em que parte da discussão
continuou a estar focada nos impostos, que não sofrem nenhum desagravamento.
Por outro lado, as famílias continuam a revelarem-se preocupadas
com a evolução do desemprego, a que não é alheio facto de o desemprego estar em máximos históricos. Os dados do INE relativos ao segundo trimestre do ano revelam que a taxa de desemprego se situa em
7.9%, que é um valor próximo dos máximos históricos. Os indicadores
disponíveis de desempregados inscritos nos Centros de Emprego revelam uma tendência clara de melhoria, com uma forte descida, mas
acontece que o crescimento económico registado, ainda muito baseado
nas exportações, não é suficiente para permitir uma mais forte criação
de emprego, que apenas tem acompanhado o crescimento da população activa.
Um desenvolvimento interessante nos inquéritos aos consumidores
prende-se com a avaliação das oportunidades de compra ou de construção de casa, que tem vindo a cair sistematicamente desde 1998 e
se encontra presentemente num mínimo da série. No entanto, quando
comparado com os dados de vendas de habitações, não se encontra
uma correlação perfeita, na medida em que o crédito hipotecário tem
continuado a crescer de forma sustentada, com uma taxa de crescimento na ordem de 9%, em termos homólogos, depois de taxas de
crescimento mais próximas de 20% no início da década. Também os
dados em termos de novas hipotecas revelam uma estabilização da
procura, e não tanto uma queda da procura de habitação, como resultaria dos dados anteriores. A avaliação das perspectivas de compra de
bens duradouros, onde se incluem as vendas de automóveis, melhoraram, mas após vários meses de deterioração e permanece ainda em
mínimos. As vendas de automóveis têm sido sistematicamente fracas,
embora para o período de Janeiro a Setembro estejam acima dos volumes observados o ano passado. Houve aqui uma importante questão
fiscal, já que houve uma alteração do imposto automóvel a partir de 1
de Julho, que baixou o preço de venda, em especial para os veículos
de maior cilindrada, compensada posteriormente por um aumento do
imposto de circulação. Em resultado, houve uma antecipação das compras de automóveis para Maio e Junho, com a forte queda a ocorrer em
Julho e Agosto. Os empresários, como mencionado, registaram uma
recuperação da confiança. No caso da indústria, está muito próxima
dos máximos da série, beneficiando de uma avaliação mais favorável
da procura global. A este nível destaca-se a estabilização da avaliação
das encomendas de exportação próximo dos máximos da série e claramente acima dos níveis verificados nos últimos três anos. Trata-se de
um desenvolvimento muito importante, na medida em que nos últimos
meses se tem assistido a uma forte apreciação do euro, com vários analistas a considerarem que esta evolução poderia afectar a competitividade das exportações nacionais. Estes dados apontam, assim, para que
as exportações possam continuar dinâmicas não só nos meses finais
de 2007, como também no primeiro semestre de 2008.
Outros detalhes sobre o sector industrial revelam ainda que os fortes
níveis de actividade resultaram em taxas máximas de utilização da capacidade produtiva instalada, que estão em máximos de 2001. O volume total de encomendas corresponde a uma produção assegurada
para os próximos cinco meses. Um sector mais onde a confiança tem
mantido uma tendência de forte recuperação é da construção, isto após
ter passado por uma fase mais negativa nos últimos anos. A confiança
dos empresários do sector atingiu um máximo de cinco anos. A melhoria
esteve associada à avaliação das encomendas, pelo que o investimento
em construção pode ser mais dinâmico no ano de 2008.
A reanimação da actividade parece estar a ser mais acentuada ao
nível das obras públicas, a que não será alheio o facto de se antecipar
um aumento do investimento público, em 2008, e também de 2009 ser
um ano de eleições, quer para a Assembleia da República, quer para as
autarquias locais. No sector de construção residencial, a actividade tem
vindo a estabilizar, após os indicadores mais negativos de actividade
(em termos de licenças de construção e de obras iniciadas e concluídas) que marcaram a tendência nos anos após 2002.
No sector do comércio, a confiança dos empresários recuperou também, em especial no segmento de retalho, após a evolução menos favorável durante os meses do verão, o que pode prenunciar a antecipação de uma época de vendas de Natal mais favorável.
Algo comum a todos os inquéritos a empresas prende-se com a evolução das expectativas de (criação de) emprego, a aumentarem ou a
estabilizarem em torno de máximos. Estes dados contrastam com os
maiores receios dos consumidores relativamente ao emprego, mas se
os empresários estão mais confiantes poder-se-ia esperar um mercado
de trabalho mais dinâmico.
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