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agenDa COMUniTÁria

Os pobres que paguem!

ClUBe OrienTal pOrTUgUêS De MTl
O Clube Oriental Português de Montreal organiza o convivio dos componentes da Macha do Oriental, seguido de uma noite de fados com um
jantar apropriado para o dia 24 de Novembro de 2007 pelas 19h30. Para
reservar contactar 514-342-4373.

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 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.

aSSOCiaÇãO pOrTUgUeSa DO CanaDÁ

Sexta-feira 23 de Novembro a Associação do Canadá servirá o tradicional
cozido à portuguesa. Para reservar contacte: 514-844-2269.

penSaMenTO Da SeMana
“O que se deve dar a um homem que pensa que sabe
tudo? Uma mulher para ensiná-lo como funciona.”

eFeMériDeS - 21 De nOVeMBrO
Dia Mundial da Televisão
1694. Nascimento do escritor francês Voltaire (1694-1778) em Paris, com
o nome de baptismo de François-Marie Arouet. Um dos grandes autores
franceses do século XVIII escreveu entre muitas outras obras As Cartas
Filosóficas e o Dicionário Filosófico, os contos Zadig e Cândido, os livros
de história O Século de Luís XIV e a História de Carlos XII.
1783. A primeira viagem em balão teve lugar em Paris, quando Jean François Pilatre de Rozier e o marquês François Laurent d’Arlandes subiram
num balão de ar quente Montgolfier, e voaram durante 25 minutos.
1806. Napoleão Bonaparte, Imperador da República francesa, assina em
Berlim o decreto que estabelece o Bloqueio Continental.
1831. Inauguração da iluminação a gás na Ópera de Paris, o primeiro
teatro do mundo a ser assim iluminado
1920. O IRA (Exército Irlandês de Libertação) matou 14 soldados britânicos em Dublin, naquilo que será conhecido como o «Bloody Sunday» (O
Domingo Sangrento)

Augusto Machado
amachado@avozdeportugal.com

H

á tempos, num semanário da capital, Alfredo Barroso, membro fundador do PS, escreveu um artigo
que mereceu a nossa atenção. Este socialista descreve
o estado de completa devastação ideológica em que se
encontra o PS e o país. E não poupa críticas ao primeiro
ministro e ao seu Governo.
“Empenhado em meter o país nos eixos, o Executivo
chefiado pelo sempre severo e temível engenheiro Sócrates cometeu uma proeza (in)digna de qualquer partido socialista que se preze: uma redução rápida e brutal do défice
do Orçamento do Estado e uma subida vertiginosa das desigualdades sociais; um aumento algo pindérico da taxa de
crescimento do PIB e uma diminuição bastante significativa do poder de compra dos trabalhadores. Mais: enquanto
o desemprego se situa a um nível muito alto e precariedade
se generaliza, as grandes fortunas prosperam, tendo crescido 35,8 por cento em relação a 2006. Um escândalo”,
desabafa este socialista, acrescentando que este não é, de
modo algum, um governo socialista - mais se parece com
um governo de direita.
“Bem podem tentar desqualificar-me, chamando-me o
que quiserem, os números são bastante claros, não foi eu
que os inventei”. Na verdade São números do Instituto
Nacional de Estatística, do Instituto do Emprego e Formação Profissional e do Eurostat. O certo é que as diferenças
de rendimento entre ricos e pobres, em Portugal, atingiram uma dimensão inédita, batendo um novo recorde: ao
contrário da tendência que se regista na União Europeia,
o fosso salarial entre ricos e pobres alarga-se e situa-se,
agora, duas vezes e meia acima da média comunitária.
Além disso Portugal é o país europeu que menos investe
na Segurança Social. O desemprego de longa e muita longa duração cresceu assustadoramente e já represente quase
metade do total de 470 mil desempregados. Há 250 mil

desempregados com menos de 35 anos e 124 mil com mais
de 44 anos.
Parece absurdo que o combate à crise económica e financeira, levado a cabo por um Governo pretensamente socialista, em nome dos superiores interesses do país, resulte em maiores desigualdades sociais, mais precariedade,
mais desemprego e mais pobreza, ao mesmo tempo que as
grandes fortunas aumentam vertiginosamente. Mas, como
dizia Napoleão, “em política, o absurdo não é um obstáculo”. Não se contesta o papel crucial da propriedade privada
e do capital no desenvolvimento de uma sociedade aberta,
livre e democrática. Mas é legítimo perguntar que contribuição têm dado os mais ricos para combater esta grave
crise. Queixam-se de que o Estado os estrangula, mas a
verdade é que as suas fortunas crescem a olhos vistos, ao
mesmo tempo que as classes médias empobrecem e os trabalhadores sofrem os efeitos da técnica da banda gástrica
que este Governo decidiu aplicar-lhes para lhes reduzir o
apetite.
“A devastação ideológica, conclui este socialista, que se
verifica no PS remonta ao tempo do inefável engenheiro
Guterres. Mas o ‘pico do incêndio’ só foi atingido agora,
sob o égide do intratável engenheiro Sócrates. A perda de
quaisquer estímulos ideológicos na luta política gerou um
vazio ao nível das ideias, das convicções e dos princípios,
dando lugar a uma nova classe de políticos mais sensíveis a
motivações materiais, a interesses pessoais e de poder. Foi
a vitória do sentido de oportunidade, (...) e do pragmatismo
sem princípios. As chamadas ‘práticas clientelares’ (mais
evidentes ao nível autárquico) e de ‘governo paralelo’ (das
grandes empresas e interesses financeiros) impõem-se
hoje, aos partidos do bloco central. Por isso, não espanta
que a passagem do poder do PSD para o PS (e vice-versa)
não seja mais do que saltar do lume para a frigideira”.

“Com salários de 500 euros não
posso dar qualidade de vida a um filho”

P

aula, 32 anos, trabalha e vive em Coimbra e não tem
filhos. “Com salários de 500 euros é impossível dar
alguma qualidade de vida a um filho”, reage quando se lhe
pergunta por que escolheu não ter descendência até ao momento.
A instabilidade laboral, o trabalho precário e os abonos
de família “ridículos” são as razões para Paula não ter filhos, embora frise que tem vontade de ser mãe. “A culpa é
do Governo”, dispara, assegurando que, se o apoio estatal
fosse justo, teria filhos com toda a certeza. “Se fosse como
em França, que dão por cada criança um subsídio aos pais
durante três anos, se houvesse incentivos, eu teria um filho,
mas com salários de 500 euros é uma questão de responsabilidade, porque há coisas incontornáveis, nomeadamente
a alimentação e as fraldas”, diz em vésperas do Dia Universal da Criança, que se assinalou ontem. Com mais um
filho tudo muda. Também na casa dos trinta e a trabalhar
numa empresa de Aveiro, Ana, casada e com um filho de
três anos, conta que, provavelmente, não voltará a ser mãe.
Para Ana, ter um segundo bebé implicaria “mudar de casa,
mudar de carro e voltar a ter o ordenado congelado por
pedir ausências para acompanhar o filho na doença”. “No
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Breves
MADDIE
O investigador privado
contratado pelos McCann
para descobrir Maddie garantiu à BBC que a criança
está viva. “Estamos muito
perto de encontrar os raptores”, disse Francisco
Marco no programa que
foi emitido segunda-feira
na televisão britânica.

Médicos ameaçam demissão
em bloco por falta de condições

A

falta de condições dos serviços de
urgências está a conduzir os médicos
a apresentarem a demissão, em sinal de
protesto. No hospital de Faro, 19 chefes
de equipa ameaçam despedir-se no final
deste mês, desagradados com o serviço
onde exercem funções.

co por todo o país. As lacunas de pessoal
especializado são preenchidas por médicos prestadores de serviços, contratados a
empresas de “outsourcing”, curiosamente, de acordo com o bastonário da OM,
“mais bem pagos que os do quadro”. No
caso do Hospital de Faro, que já estava a

“As condições em que trabalham são
inenarráveis. Não têm camas de internamento e há utentes semanas a fio em
macas nos corredores, ali vestidos e despidos, e crianças com fracturas à vista de
toda a gente”, ilustra o bastonário da Ordem dos Médicos (OM), que não poupa
críticas à inércia do Governo nesta matéria.
“Elaborámos um estudo há anos, em que
preconizámos a necessidade de um novo
hospital para Faro. Muito foi prometido,
mas nada foi feito”.
Os serviços de urgências das unidades
de saúde nacionais têm assistido a uma
debandada de clínicos, em protesto contra cenários semelhantes. O problema, de
acordo com Pedro Nunes, é mais acentuado no Algarve, mas verifica-se um pou-

funcionar sem chefia da equipa de cirurgia no serviço nocturno, as consequências da demissão em bloco vão tornar periclitante o funcionamento das urgências.
“Sem chefia, sem responsável de internamento, é como um Exército sem oficial.
O hospital vai correr o risco de atender
um turista que vá falar sobre o seu funcionamento para os jornais do seu país e
depois não há campanha turística que salve o Algarve”, critica. O caso do Hospital
de Faro pode abrir um precedente, desencadeando réplicas um pouco todo o país.
“Vai haver mais situações semelhantes,
mas para já não se pode falar nisso. Mas
posso adiantar que ainda há pouco tempo
estive num hospital e os médicos ameaçavam fazer o mesmo que em Faro”, diz
o bastonário.

CÓDIGO
O procurador-geral da
República anunciou no
sábado que irá propor
dentro de duas semanas
alterações legislativas ao
novo Código de Processo
Penal.

CASA PIA
O ministro do Trabalho e
da Solidariedade Social,
Vieira da Silva, afirmou
no sábado, em Matosinhos, que “todas as medidas administrativas foram
tomadas para que a situação na Casa Pia seja esclarecida”.

CRIANÇAS
“As cidades não são construídas a pensar nas
crianças”, segundo Elsa
Rocha, da Associação para
a Promoção da Segurança
Infantil. Este ano morreram
oito crianças afogadas e 11
atropeladas, e 11 caíram
de edifícios, disse.

SAÚDE

O Ministério da Saúde
vai mandar averiguar as
razões que levaram mais
de 35 mil doentes que receberam vales para cirurgia a recusar a operação
na unidade de saúde que
lhes foi indicada.
A secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Carmen
Pignatelli, disse que das
164 mil pessoas em lista
de espera, 22 por cento
não quiseram fazer a operação no local indicado.

Correios chineses não
aceitavam cartas para Portugal

O

s correios chineses prometeram retirar a proibição
imposta para que os balcões não aceitassem correspondência destinada a Portugal. Os correios dizem que
se tratou de um “engano”. Fonte
dos CTT disse que “contactaram
a administração dos correios chineses para esclarecer a situação”
e os seus responsáveis “assumiram o engano”.
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Portugal a frio e fogo

S

eis distritos estavam segunda-feira em alerta amarelo devido às baixas temperaturas. De acordo com o
Instituto de Meteorologia, Braga, Vila Real, Bragança,
Aveiro, Guarda e Castelo Branco encontravam-se neste
nível de alerta, o segundo de uma escala de quatro, devido ao frio que se faz sentir.
As temperaturas são baixas, mas não chove. E a ausência de precipitação e de humidade está desde há quinze dias a facilitar a activação e propagação de focos de
incêndio em diversas áreas do Parque Natural PenedaGerês, com especial incidência nos distritos de Braga,
Viana do Castelo e Vila Real. “Tem sido um trabalho
diário desde há duas semanas, em Montalegre, Salto,
Boticas. Já ardeu uma área muito significativa e a falta
de chuva não ajuda. O solo e a vegetação estão muito
secos”, contou o comandante Juca, da corporação de
bombeiros de Cerva, concelho de Ribeira de Pena, a coordenar uma equipa de Vila Real. Para o comandante,
as condições climáticas favorecem, mas parte dos incêndios tem “mão criminosa”. “Não temos prova, mas é
estranho os incêndios reavivarem a 200, 300 metros do
fogo anterior.
Tem havido um cuidado muito forte para que não ocorram reacendimentos”, justifica. O único Parque Nacional do país, e primeira zona natural protegida, instituída em 1971, tem sido fustigado pelas labaredas, que
consomem essencialmente mato e não têm colocado os
habitantes em risco.
Só às 18 horas, quase 24 horas depois de ter sido declarado, é que o fogo que lavrava em Fafião, concelho de
Montalegre, começava a entrar em fase de rescaldo.
Já na madrugada de sábado, duas dezenas de bombeiros combatiam um incêndio em Cunhas, distrito de
Viana do Castelo, que se tinha reactivado à 1h26 de
sexta-feira. Simultaneamente, em Queimadela, Braga,
registava-se um foco de incêndio. Em Monte, também
em Braga, tinha início mais um incêndio em mato, entretanto circunscrito ao princípio da manhã. A semana
anterior já tinha sido crítica: na terça-feira, o fogo consumiu mato em Cabril, no distrito de Braga, e registaram-se incêndios entretanto circunscritos em Sebastião
da Geira, no concelho de Terras de Bouro. As chamas
fizeram estragos ainda noutras freguesias de Viana do
Castelo e Braga.

Greve pode
atrasar comboios

O

s trabalhadores ferroviários iniciam uma greve
parcial pela manutenção dos postos de trabalho,
criação de condições de higiene e segurança. A greve
decorre até sexta-feira, nas duas últimas horas do turno
e pode causar atrasos na circulação.
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Crescimento económico
ultrapassa previsões do Governo

A

economia portuguesa pode ter crescido, em 2007,
a um ritmo superior ao previsto pelo Governo,
podendo o Produto Interno Bruto (PIB) alcançar uma
taxa de dois por cento contra o 1,8 por cento inicialmente estimados. Esta foi uma hipótese admitida pelo
primeiro-ministro depois da divulgação dos dados do
Instituto Nacional de Estatística (INE) que demonstraram o bom desempenho da economia portuguesa no
primeiro semestre do ano.
No entanto, os dados do INE mostram também que,
no último trimestre, o crescimento português foi nulo,
o que pode obrigar o Governo a rever as suas previsões
de crescimento para o próximo ano. Nos primeiros três
meses deste ano, a economia portuguesa cresceu 2,1
por cento, um número dois valores acima da taxa prevista para o conjunto do ano. No terceiro trimestre, o
ritmo de crescimento baixou para 1,8 por cento, igualando a taxa para o conjunto do ano. O INE anunciou
que a economia portuguesa estagnou no terceiro trimestre, face aos três meses anteriores: ou seja, teve um
crescimento nulo.
Apesar da desaceleração, a média de crescimento dos
três trimestres ascendeu a 1,93 por cento, valor que é
superior às previsões do Governo. Valores que foram
suficientes para o primeiro-ministro sustentar que Portugal se aproxima muito de um crescimento de dois
por cento, um ritmo de crescimento que o país já não tinha desde 2001, sublinhou.
Horas antes das declarações de José Sócrates, já o ministro da Economia tinha
avançado que o crescimento, nos primeiros nove meses do ano, deveria atingir os
1,93 por cento do PIB. Reconhecendo que este não é “um valor ideal”, Manuel
Pinho salientou que ele deve deixar os portugueses animados.
Banco de Portugal cauteloso
Contrariando o optimismo do Governo, e já depois de conhecidos os dados do
INE, o Banco de Portugal reafirmou a previsão de crescimento de apenas 1,8 por
cento para a economia portuguesa em 2007, tal como tinha sido antecipado pelo
Governo. Segundo o boletim económico do Outono, divulgado, Portugal deve
crescer 1,8 por cento este ano, mais 0,5 ponto percentual do que em 2006, tal
como também tinha sido previsto pela instituição logo na Primavera.
Aliás, a cautela e a contenção parecem caracterizar as estimativas do Banco de
Portugal, que previu a redução do consumo (público e privado) e das exportações.
Quanto à taxa de inflação em 2007, a instituição presididda por Vítor Constâncio
reduziu a previsão anterior para 2,3 por cento. Ou seja, tal como o Governo, o
Banco de Portugal espera que os preços cresçam 2,3 por cento em 2007. Se se verificar, este valor representa uma diminuição de 0,7 ponto percentual face à taxa
de inflação de três por cento registada em 2006.

COnSelhO De MiniSTrOS: pOrTagenS SÓ naS aUTO-eSTraDaS

Estradas de Portugal vai gerir
rede rodoviária durante 75 anos

O

prazo da concessão da rede rodoviária nacional à Estradas de Portugal
(EP) é de 75 anos, de acordo com o que
foi decidido pelo Governo, em Conselho
de Ministros. O Governo definiu, também, que só haverá portagens reais nas
auto-estradas e grandes obras, como túneis e pontes. No comunicado, o Governo explica que o prazo da concessão dada
à EP foi determinado “em coerência com
o já definido para outras infra-estruturas
de grande dimensão”, como as barragens. A Estradas de Portugal vai pagar
ao Estado uma renda de 124 milhões de
euros nos primeiros anos de concessão da
exploração da rede nacional rodoviária,
afirmou o ministro das Obras Públicas,
Mário Lino.
O valor da renda foi avançado por Mário

Lino no final do Conselho de Ministros,
que aprovou a resolução sobre o contrato
de concessão do financiamento, concepção, projecto, construção, conservação,
exploração, requalificação e alargamento da rede rodoviária nacional a celebrar
entre o Estado Português e a Estradas de
Portugal.
Tendo ao seu lado o ministro de Estado
e das Finanças, Teixeira dos Santos, Mário Lino adiantou que o contrato “vai ser
assinado nos próximos dois ou três dias”,
entrando imediatamente em vigor a contagem para o prazo de concessão estabelecido, que foi de 75 anos. Sobre o valor
da renda, Mário Lino recusou-se a fazer
projecções sobre a evolução a médio prazo. “Se são três, cinco ou oito anos, não
posso responder”, declarou.

Mortes na estrada crescem em 2007

E

ntre Janeiro e 11 de Novembro deste
ano, morreram nas estradas portuguesas 756 pessoas, mais 46 do que em
igual período de 2006, segundo dados da
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ASNR).
As cerimónias
nacionais
do
Dia Mundial em
Memória
das
Vítimas das Estradas, tiveram
lugar em Santarém, distrito
recordista
de
vítimas mortais
entre Janeiro e
Outubro, totalizando 60 mortos, mais 24 do que em
igual período do ano passado.
Apesar das estatísticas impressionantes,
de acordo com o Ministério da Administração Interna (MAI), Portugal melhorou
nos últimos anos os indicadores de sinis-

tralidade. Em 2006, foi o segundo país
da União Europeia onde mais diminuiu
o número de vítimas mortais e de feridos
graves.
“Porém, nada está garantido e é essencial continuar o
esforço de combate”, referiu o
MAI. Em Santarém, o ministro Rui Pereira
apelou a um esforço para que o
número de mortos nas estradas
se
mantenha
abaixo dos mil
por ano. As cerimónias ficaram marcadas por uma homenagem às vítimas da EN3, à saída da
cidade e palco de inúmeros sinistros. Foi
ainda recordado o despiste do autocarro
na A23, no dia 5, responsável por 16 vítimas mortais e dezenas de feridos.
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COOrDenaDO pOr MigUel Félix

André Boisclair
oficializa a sua
partida

greVe na STM:

oficial. André Boisclair já não é deputado do distrito de Montreal de Pointe-Aux-Trembles. O Sr.
Boisclair enviou a sua carta de demissão ao presidente
da Assembleia Nacional, Michel Bissonet, quinta-feira
passada, dia 15 de Novembro. Boisclair escolheu uma
data simbólica para oficializar a sua saída da política.
Com efeito, tinha sido nomeado chefe do PQ dois anos
atrás, dia por dia. Além disso, o PQ tinha acedido ao
poder pela primeira vez a 15 de Novembro de 1976.
André Boisclair, 41 anos, tinha deixado o seu posto de
chefe do PQ em Maio passado, após o pobre desempenho do seu partido nas últimas eleições. O Sr. Boisclair
foi eleito pela primeira vez no distrito de Montreal de
Gouin em Setembro de 1989, quando tinha apenas 23
anos. Para além de chefe do PQ, ocupou durante a sua
carreira política diferentes postos, dos quais, ministro
do Ambiente.

É

Quebeque nomeia
um conciliador
ministro do Trabalho do Quebeque, David Whissell, nomeou um conciliador para o processo que
opõe a Sociedade de Transportes de Montreal (STM)
ao sindicato que representa os seus 3700 motoristas de
autocarros, operadores de metro e empregados dos serviços conexos. A nomeação de Robert Dupuis ocorre
pouco depois da direcção da STM pedir ao ministro a
designação de um conciliador. O ministro Whissell tinha convidado ambas as partes a recorrerem ao serviço
de conciliação do ministério depois de 97% dos sindicados afiliados ao Sindicato Canadiano da Função Pública
(SCFP-FTQ) se terem pronunciado a favor de uma greve geral ilimitada. O sindicato reserva o “privilégio” de
iniciar a greve num momento julgado oportuno. Mesmo
assim, o presidente do sindicato, Claude Benoît, afirma
que os utentes não devem ficar aflitos pelo momento.

O

Papa Bento XVI: mais Ofício de Polícia
de 5000 assinaturas
“feminino”

Os desertores
americanos sem
recurso no Canadá

Tribunal Supremo do Canadá recusa entender a
causa dos dois desertores americanos que tentavam
obter o estatuto de refugiados. Os dois soldados, Brandon Hughey e Jeremy Hinzman, que vieram ao Canadá
acompanhados das mulheres e filhos, deixaram o exército americano em 2004 para se refugiarem no Canadá.
Recusavam ser enviados para o Iraque, julgando esta
guerra ilegal e imoral. Esgotaram todos os seus recursos
legais. A Comissão da Imigração e do Estatuto de Refugiado tinha sido a primeira instância judicial a rejeitar
os seus pedidos em 2005. Seguidamente, o Tribunal Federal e o Tribunal de Recurso Federal afastaram os seus
pedidos. A última esperança é agora uma intervenção do
ministro da Imigração.

O

M

ais de 5000 pessoas assinaram uma petição na
Internet que reclama a visita do
papa Bento XVI no âmbito do
Congresso Eucarístico Internacional que desenrolar-se-á
em 2008 na cidade de Quebeque. As paróquias, sobretudo
as do Saguenay, também fizeram assinar a petição, que foi
depositada ontem, em Otava.
De acordo com Luciano Dorotea, um dos responsáveis pela
petição, quanto mais pessoas a assinarem, mais ela terá
impacto. O Sr. Dorotea foi um dos organizadores da visita do papa João Paulo II ao Quebeque, em 1984.

N

o Canadá, o número de
mulheres nos corpos
policiais aumenta mais rapidamente do que o número
de homens. Com uma proporção crescente de mulheres nos serviços de polícia,
os investigadores interrogam-se sobre os impactos
da prática do ofício. De acordo com o estudo anual de
Estatística Canadá sobre os recursos policiais, em 2007
no Canadá, o número de mulheres na polícia está em
aumento de 6% em relação a 2006. A progressão é três
vezes mais forte que a dos homens. Perto de um polícia
canadiano sobre cinco é uma mulher (18,5%). Em 1985,
esta proporção era de um sobre 25.
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Grande noite de fados
no Restaurante Estrela do Oceano...
Natércia Rodrigues

jornal@avozdeportugal.com

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático. Amor: Não esconda os sentimentos.
Saúde: Faça mais exercício físico. Dinheiro: Não se precipite e pense bem antes de tomar qualquer decisão.
Número da Sorte: 78
Números da Semana: 1, 18, 22, 40, 44, 49

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição,
Falsidade. Amor: Cuidado com os falsos amigos.
Saúde: Aconselha-se uma dieta, para prevenir o aumento dos valores de colesterol. Dinheiro: Está a passar por um momento positivo neste campo da sua vida,
aproveite-o.
Número da Sorte: 52 Números da Semana: 3, 11, 19, 25, 29, 30

O

Restaurante Estrela do Oceano realizou, no passado Sábado (dia 10), a festa de S. Martinho com
uma Noite de Fados. Este serão iniciou-se pelas 19h00,
e contou com a participação de dois fadistas comunitários, que, ao som da guitarra e viola proporcionaram um
belo serão.
Sendo o fado uma forma de expressão cultural do nosso pais, a organização do evento pretendeu “encher” a
sala para dar a oportunidade a todos os seus clientes e

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade.
Amor: Cuidado com os falsos amigos.
Saúde: Aconselha-se uma dieta, para prevenir o aumento dos valores de colesterol.
Dinheiro: Está a passar por um momento positivo neste
campo da sua vida, aproveite-o.
Número da Sorte: 46 Números da Semana: 19, 26, 30, 32, 36, 39

tradicionais bebidas e onde a castanha assada foi rainha
neste serão de S. Martinho.
Seguiu-se o serão e desta vez com Jordelina Benfeito.
“Avó”, “Conceição, nome de Santa” e muitos outros fados foram tambem cantados. Jordelina tem uma forma
muito própria de viver o fado. Afirma que o fado “é uma
coisa, não duas nem três” e, por isso, “vamos chamar
as coisas pelos nomes”, mesmo sendo “bom criar, mudar e fazer coisas novas”. Cantado de modos diferentes,
consoante se trate de Lisboa, de Coimbra ou do Porto,
o fado continua a ter as suas origens envoltas em mistério. Tanto as temáticas – amores, desamores, misérias
da vida, as toiradas, os tempos bem passados, a morte, a
contrariedade do destino e a saudade, como a indumentária utilizada por quem o canta – fato escuro no homem

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)
Carta Dominante: Rei de Copas, que significa Poder de
Concretização, Respeito
Amor: Se der ouvidos a terceiros, poderá sair prejudicado. Saúde: Procure descansar as oito horas necessárias
para o seu bem-estar físico e espiritual.
Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que a sua conta bancária o
permite.
Número da Sorte: 50
Números da Semana: 5, 9, 17, 33, 42, 47

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta Dominante: Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor: Não deixe que o seu orgulho fira a pessoa que
tem a seu lado. Saúde: Faça uma caminhada por semana e verá como a sua circulação sanguínea ficará bem
mais activa. Dinheiro: Tente fazer um pé-de-meia, pois
mais tarde poderá vir a precisar de um dinheiro extra.
Número da Sorte: 18Números da Semana: 8, 9, 22, 31, 44, 49

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta Dominante: Imperatriz, que significa Realização.
Amor: Não deixe que a rotina tome conta da sua relação
e use de criatividade. Saúde: Cuide mais da sua saúde
espiritual. Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que
realmente pode, não se esqueça das contas que tem por
pagar. Número da Sorte: 3
Números da Semana: 2, 8, 11, 28, 40, 42

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça.
Amor: Aposte tudo o que tem na sua relação.
Saúde: Não se desleixe e cuide de si.
Dinheiro: Pense bem antes de pôr em causa o seu dinheiro.
Número da Sorte: 36
Números da Semana: 7, 19, 23, 42, 43, 48

amigos de “ouvirem o fado ao vivo”.
Antonio Moniz tocando guitarra portuguesa e Liberio
Lopes viola acompaharam os dois fadistas da noite.
Carlos Rodrigues, exibiu-se com muito empenho e talento, com uma voz forte e melodiosa e começou com
“Silêncio, tudo se cala”, e continuando com “ Sonhei
contigo Lisboa” prosseguindo com vários outros fados.
O fadista é um criativo mas o guitarrista e o viola também o são, e assim sendo, o resultado foi óptimo. O
fado é uma coisa que nós temos de sentir, temos que
dar e receber e o Carlos bem o demonstrou dando ao
espectador um leque variado do que é o fado e como é
sentido.
Durante o espectáculo foi servido o jantar segundo a
vontade de cada um, seguindo-se a sobremesa, além das

e xaile negro na mulher – reflectem, de certo modo, o
espírito do povo português que crê no destino e no domínio da alma e do coração sobre a razão, motivando
actos de paixão e desespero. O fado é uma canção nacional. E já pertence ao mundo: é a única canção que
nós temos que é conhecida lá fora. Diziam as pessoas
que a noite tinha passado rapido de mais e que na próxima noite de fados lá estariam. Um serão realmente bem
agradável num ambiente bastante cativante.

O Fado é…
V. da Silva

jornal@avozdeportugal.com

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera. Amor: Este é um bom período para conquistas, use e abuse do seu charme.
Saúde: Anda com o sistema respiratório fragilizado, seja
prudente.
Dinheiro: Poderá sofrer uma mudança repentina no seu trabalho, esteja
atenta.
Número da Sorte: 49
Números da Semana: 2, 4, 22, 36, 47, 48

F

oi no restaurante Café Açores, 350 rue de Liège E.,
propriedade do nosso conterrâneo Sr. António Cândido, que decorreu mais uma grandiosa noite de fados,
com os nomes mais soantes da nossa comunidade.

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta Dominante: Papisa, que significa Estabilidade,
Estudo e Mistério. Amor: Altura de harmonia e muita
paz. Saúde: Pratique exercício físico e faça uma alimentação mais equilibrada.
Dinheiro: Seja um pouco mais prudente na forma como
gere as suas economias.
Número da Sorte: 2 Números da Semana: 3, 24, 29, 33, 38, 40

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)
Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de
Oportunidades. Amor: Partilhe essa boa disposição que
o invade com quem o rodeia.
Saúde: Cuidado com os rins, beba muita água.
Dinheiro: É possível que venha aquela promoção que
tanto esperava.
Número da Sorte: 24 Números da Semana: 4, 11, 17, 19, 25, 29

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta Dominante: 5 de Paus, que significa Fracasso
Amor: Poderá vir a ter uma zanga com um familiar, mas
não se preocupe que tudo se resolverá.
Saúde: Cuidado com o frio, pois o seu sistema imunitário anda muito frágil. Dinheiro: Seja prudente na forma
como administra a sua empresa.
Número da Sorte: 27 Números da Semana: 5, 17, 22, 33, 45, 49

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa
Melancolia, Separação. Amor: Ponha de parte essa
sua mania de ser o mais importante, deixe que o amor
invada o seu coração, aproveite o romantismo.
Saúde: Cuide da sua alimentação, evite excessos.
Dinheiro: Boa altura para comprar aquela peça de vestuário de que tanto gosta. Número da Sorte: 63
Números da Semana: 2, 8, 11, 25, 29, 33

Abriu a sessão Ausenda Rodrigues, a mais antiga fadista de Montreal, que já há algum tempo não nos aparecia
por motivos de saúde, mas que ao receber este convite,
imediatamente se disponibilizou para o evento. Lurdes
Domingues, com a sua graça habitual, onde não faltou
a anedotazinha costumeira e Fátima Marote, uma apai
xonada destas coisas e que, sempre que pode, participa
nestas noitadas com muito gosto. Do lado masculino,
tivemos Francisco Fernandes também com a sua anedotazinha malandreça, teve imensa graça, e José Rebelo, o
Pica, com aquela garra de sempre, e no seu estilo muito
próprio. E como não podia deixar de ser, o decano do
fado em Montreal, que alguém alcunhou até de avô do
Fado, António Silva Garcia, que apesar dos seus oitenta

e alguns anos, fez muito bem a sua parte. Os músicos
desta noite foram Joe Medeiros, na guitarra portuguesa,
e Francisco Valadas na guitarra clássica.
Apraz-nos ainda registar um grande louvor ao restaurante Café Açores e ao seu proprietário, António Cândido, pelo serviço impecável que deu à sua clientela
durante a noite e pela qualidade da ementa especial que
realçou esta linda noite de Fado.
O restaurante, embora não muito grande (50 lugares) é
muito acolhedor com uma decoração muito agradável,
que até nos parecia uma capelinha do fado.
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Quando o amor é mais
forte do que a morte
P. José Maria Cardoso

jornal@avozdeportugal.com

E

la já andava a custo. Mas ele dava-lhe a mão e amparava-a. Ela ia devagar e ele acertava o passo pelo
passo dela. Ela tinha Alzheimer, mas ele era a memória
dos dois. Ela tinha dificuldade em falar, mas ele sabia o
que ela queria dizer.
Ela teve que ser internada e ele ia todos os dias dar-lhe
de comer. Ela já mal sabia onde estava, mas ele sabia
que ela estava lá. E contava-lhe histórias alegres com
receio que algum dia ela pudesse estar triste. Ele acabou
também por ser internado. No mesmo local, no quarto
ao lado. E foi a companhia dela sem ela saber que ele a
acompanhava.
Ele morreu na segunda-feira. E ela não sabia. Mas ela
morreu logo a seguir. E nós, os que os conhecíamos,
sabíamos que não podia ser de outra maneira. E hoje, na
Igreja, tinha-os aos dois. Lado a lado, como há 58 anos,
quando no dia do casamento se disseram que podiam
contar um com o outro na alegria e na tristeza, na saúde
e na doença, por todos os dias que lhes fosse dado viver.
E hoje ali, parecia ouvir-se o mesmo compromisso. E ali
pareciam dizer um ao outro: que felicidade estarmos
juntos, mesmo na morte. Juntos para sempre. E apeteciame abençoar aquele amor para a eternidade. Mas, no
mesmo local onde me coloco para abençoar a renovação
das promessas matrimoniais, li-lhes o poema do Cântico
dos Cânticos.
“Eis que vem o meu amado que é semelhante a uma
gazela. Ei-lo detrás do muro... ele ergue a voz e diz-me:
levanta-te minha amada, formosa minha e vem... mostrame o teu rosto e deixa-me ouvir a tua voz.O meu amado
é para mim e eu sou para ele. E ele disse-me: grava-me

como um selo no teu coração, como um selo no teu
braço, porque o amor é forte como a morte... As águas
torrenciais não podem apagar o amor, nem os rios o
podem submergir”.
Não foi um funeral duplo que celebrámos. O que todos
celebrámos foi um poema de amor escrito no silêncio
dos dias em que as palavras eram o nome de cada um
escritos na única carne dos dois. O que celebrámos foi
um amor provado por 58 anos de vida; o amor fiel que
não se cansou no tempo nem envelheceu com as rugas.
E na mesma cama da terra, lado a lado, ali ficaram
juntos. Juntos como sempre estiveram.
E eu, depois da oração de despedida, cantei-lhes
baixinho a lenda das rosas:
Na mesma campa nasciam
Duas roseiras a par
Conforme o vento as movia
Iam-se as rosas beijar
Deu uma rosas vermelhas
Desse vermelho que os sábios
Dizem ser a cor dos lábios
Onde o amor pôs centelhas
Da outra gentis parelhas
De rosas brancas vieram
Só nisso diferentes eram
Nada mais as diferençou
Na mesma campa nasceram
A mesma seiva as criou.
Se um dia passarem por aquele cemitério e virem numa
campa duas rosas, já sabem que é ali que mora o amor.
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Barco futurista quer dar
volta ao Mundo em 60 dias

É

capaz de atravessar ondas, parece uma aranha futurista
e quer dar a volta ao mundo em 60 dias para bater um recorde mundial. Antes de ter parado no Algarve, passou pelo
Porto e Lisboa, mas as aventuras marítimas do trimarã movido
a «biodiesel» e totalmente amigo do ambiente começaram há
15 meses, quando foi lançado ao mar, contou à Lusa o capitão.
Até chegarem a Portugal, já enfrentaram tempestades no Mediterrâneo com ondas de 12 metros e foram perseguidos pelos
militares colombianos que pensavam tratar-se de um barco de
traficantes de droga, descreveu Pete Bethune.
O objectivo do «Earthrace» («corrida da Terra», em tradução
literal) é bater o recorde mundial da Union International
Motonautique (UIM) para a circum-navegação do globo num
barco a motor e amigo do ambiente, fixada actualmente em 75
dias. Os quatro tripulantes - dois neozelandeses, um sueco e
um guineense -, partem a 01 de Março de 2008 de Valência e
deverão passar por uma dezena de países, desde o Pacífico ao
Atlântico, até regressarem ao porto espanhol de onde iniciaram
a viagem em finais de Abril. Depois de ter trabalho na Nova
Zelândia e na Líbia como engenheiro de exploração petrolífera,
Pete Bethune, de 42 anos, decidiu lançar-se a tempo inteiro
num projecto que visa sobretudo alertar para questões
ambientais. «Queremos mostrar que é possível fazer coisas
fantásticas na nossa vida e ao mesmo tempo cuidar do
ambiente», resume o neozelandês, acrescentando que isso por
vezes está «nos mais pequenos gestos». Além de ser movido
a «biodiesel», combustível amigo do ambiente, é revestido de
uma pintura não tóxica, o chão é feito de fibra de cânhamo
(material extraído da planta de «cannabis») e na construção do
barco foram usados materiais reciclados. O interior do barco é
de dimensões reduzidas, com uma pequena cozinha logo à
entrada, seguida da cabine de onde se comandam todos os
movimentos do «Earthrace» e de duas pequenas camaratas.
As paredes do «trimarã» estão repletas de assinaturas de
pessoas de todo o mundo, que podem contribuir para a compra
de combustível visitando o barco, a troco de três euros. Com 24
metros de comprimento e 23 toneladas de peso, quando cheio
de combustível, o «Earthrace» pode atingir uma velocidade de
40 nós (aproximadamente 70 quilómetros), mas fica-se pelos
25 para manter os gastos de combustível equilibrados. O barco
de design futurista pode ser visitado no Cais de Honra da Marina
de Vilamoura até domingo.
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O maior espectáculo
português do ano em Montreal...
Natércia Rodrigues

jornal@avozdeportugal.com

F

oi no Domingo, dia 11 de Novembro
que Eddy Silva Productions apresentou no Plateau-Hall o maior espectáculo
do ano. Foi um espectáculo moderno,
com uma estética de hoje, onde se evo-

cou o passado musical mas com uma
perspectiva de futuro.
A primeira parte do espectáculo foi preenchida com Eddy Sousa, Vanessa Sousa
e duas bailarinas. Para quem já os conhece, são dispensadas as apresentações mas
ainda assim nunca é demais saber e conhecer um pouco mais. Vanessa é filha
de Eddy, daí o “bichinho” de cantar estar
na família. Podemos dizer que em palco
desafiaram a sedução e o poder de seduzir e transmitiram-nos com toda a garra

e devoção aquilo que eles tanto gostam
de fazer.
Por fim, tivemos a extroversão fantástica e fantasiosa de Fernando Pereira. Um
personagem doce e hiper enérgico capaz
de fazer sorrir o mais timido de todos os
públicos, conseguiu extasiar tudo e todos

Fotos de José Rodrigues
com os seus rápidos movimentos e uma
forma única de estar em palco. Só visto!
A facilidade de imitar Tony de Matos,
José Afonso, Francisco José, António
Variações, Charles Aznavour, Michael
Jackson entre outros e por último Pavarotti, mostrando bem que é coisa que ele
adora fazer. Fernando fez-se acompanhar
por três coristas, uma dançarina e um
organista.. Fernando é unico, moderno,
surpreendente, muito original e muito divertido.
O Fernando nasceu em Lisboa embora seus pais sejam oriundos de Mértola,
Baixo Alentejo. Mértola tem sido e será
sempre o prolongamento da casa dele.
Dentro de casa, mesmo em Lisboa, era o
Alentejo que estava sempre presente, nas
conversas, na culinária, nas tradições.
Era assim alentejano da porta para dentro e lisboeta quando saía para as ruas de
Campo de Ourique, ou de Algés, e isto
aqui comparo connosco portugueses que

ao deixarmos atrás a nossa terra somos
aqui os imigrantes e lá somos os emigrantes. Seu pai era muito ligado à cultura regional e ao teatro, e a mãe tinha uma
voz lindissima, e despertaram nele, desde muito cedo, o gosto pela leitura, pelo
folclore e pela música clássica..Fernando
esteve radicado nos Estados Unidos da
América e actuou em países tão distintos
como a África do Sul, Austrália. Bermudas, Eslovénia, França, e muitos outros..
Ele é um bocadinho de tudo: actor, imitador, tenor, cantor, humorista., enfim o
homem das mil vozes.
Agradecemos a todos os que vieram ver
este super espectáculo e o essencial foi
que todos saíram com um sorriso, depois
de um espectáculo desta qualidade.
No ar ficou a promessa de que Fernando
Pereira estará outra vez connosco lá para
o mês de Março, mas estejam com atenção pois em Janeiro será a vez de José
Malhoa.

Foto reportagem

“Brunch” anual
de Lise Thériault
F

oi no passado domingo 18 de Novembro que decorreu, uma vez mais, o tradicional
“brunch” anual da D. Lise Thériault, deputada Liberal de Anjou. Abaixo, algumas
fotografias deste evento, onde cerca de 50 portugueses fizeram acto de presença, numa
das lindas salas do Renaissance.
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Fado...“ENTRE NÓS”
Elisa Rodrigues

jornal@avozdeportugal.com

S

ábado, dia 17
de Novembro
de 2007, realizou-se uma noite de fados, pela
primeira vez, no
restaurante “Entre
Nós” em Saint Adèle, uma vila turística,
(já conhecida de muitos de nós) muito bonita, com acesso a vários tipos de desportos de Inverno. O “Entre Nós” está situado
numa zona de muitos restaurantes, (com
uma linda vista para o lago) acolhedor, o
qual, fomos recebidos com muita alegria
e carinho pelo proprietário Octávio Jerónimo, esposa e sua equipa. Foi servido
o jantar “Fadista” com o célebre “Caldo
Verde” o “Bacalhau”
a “Carne de Porco à
Alentejana” o qual estava tudo muito bom.
O elenco da noite era
formado por: Manuel
Travassos à guitarra
portuguesa e Tony Melo à viola, os quais,
tocaram algumas guitarradas, deixando os
ouvintes bem satisfeitos. O fadista
Carlos Rodrigues, por sua vez, iniciando com o fado “Bairros de Lisboa” cantou, com a disposição e o
seu estilo de sempre, (como a quem
o fado corre nas veias) depois de
muitos outros, finaliza com o fado,

“O Testamento”, sendo uma vez mais,
muito bem sucedido e apreciado por todos os presentes. A fadista Cristina Rodrigues, cantou o fado “Ciúme”e o “Primeiro
Amor”, entre outros, e encantou, deixando
os ouvintes, cada vez mais deliciados pela
palavra “FADO”. Como não há “Fado”
sem “Poema” o poeta José da Conceição,
também fadistou, declamando alguns dos
seus poemas, assim como: “Amália no Pa-

raíso”, “ Le Québec Libre” entre outros,
pelo qual foi muito bem sucedido e aplaudido. Casa Cheia!!! Noventa por cento
(90%) da clientela era de origem “Quebecois”
Mas, dez por cento (10%) de entre nós no
“Entre Nós” eram portugueses (de Saint
Therése) e (locais). Foi uma noite
muito agradável! O serviço foi óptimo. Bravo aos artistas. Obrigado
ao Octávio e a toda a equipa deste
restaurante pela noite que nos proporcionaram.
ATÉ BREVE!!!

9

Associação dos Pais de
Montreal festejou S. Martinho
José de Sousa

jornal@avozdeportugal.com

A

Associação dos Pais de Montreal
não faz propaganda das suas festas
porque a prata da casa, fora raras excepções, é mais que suficiente para encher a sua simpática e pequena sede.
Sábado, organizaram um jantar para
festejar o dia de São Martinho. Foi realmente uma festa agradável. Havia uma
excelente bacalhoada, feita pelas mãos
mágicas da cozinheira da casa, Graciana
Sousa, assim como uma sopa de legumes
e castanhas – como por magia, não encontrei nenhuma podre, e sabem todos

como é desagradável tirar a casca e no
fim ter que deitar no lixo. A maioria dos
membros da direcção deste ano é oriunda
da pitoresca freguesia da Ribeira Quente,
São Miguel, fora parte o presidente, António Raposo, natural da Ribeira Grande,

vila da mesma ilha. Foi uma verdadeira
festa familiar, onde adultos e crianças tiveram direito a um acolhimento real e,
prevendo que as crianças não são muito amigas de peixe, eles serviram pizas
aos miúdos. Estão de parabéns todos os
membros da direcção.
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CENTRO CRISTÃO DA FÁMILIA (P.A.O.C)
Reuniões familiares aos sábados
514.704.0006

MÁQUINAS DE COSTURA

20 de Novembro de 2007
1 Euro = CAD 1.459040
Consulado Geral
de Portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

BOUTIQUES

514.842.8077

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

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

CLÍNICAS

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

ALGARVE
681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est

514.844.3054

TAGUS
4289 St-Laurent

514.842.3373

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

NOTÁRIOS

3755 Boul. St-Laurent

514.987.0080

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

Me. LUCIEN BERNARDO

DENTISTAS

QUIROPRATAS
DR. MARC CHENÉ

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

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.
101 Rachel E.

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

SOLMAR

EDUARDO DIAS

111 St-Paul E.
514.985.2411

OURIVESARIAS
PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod

514.463.1974

514.843.3390

ESTRELA DO OCEANO

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

514.849.2391

514.288.2082

514.844.4588
514.861.4562

REVESTIMENTOS

TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
7129 Boul. St-Michel

514.725.2626

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.272.0362

4270Boul.St-Laurent,#209- 514.499.1624

1o Ano de Saudade

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

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO

FARMÁCIAS

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIA RITA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio
514.844.6212

FLORISTA
FLEURISTE FLORATERIA

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

FUNERAIS

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

António Calado Vieira

Faleceu em Montreal, no dia 13 de
Novembro de 2007, com 79 anos de idade,
António Calado Vieira, natural de Alvados,
Porto de Mós, Leiria, Portugal, esposo de
Maria Eugénia.
Deixa na dor a sua esposa, os seus filhos
(as) Paulo (Dominique Lemay), Eugénio
(Evelyne Pauld), António e Gabriela (Giulio
Artico); os seus netos Maxime e Julie; o
seu bisneto Ângelo; as suas irmãs Rosa
(Gaudêncio), Emília e Carminda; sobrinhos
(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 segunda-feira, dia 19 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.

514.946.1988

MEMORANDUM

DR. THUY TRAN

†

Manuel Oliveira Gomes
Faleceu a 30 de Novembro de 2006
Esposa, filha, netos, restantes familiares e amigos recordam com profunda
saudade o seu ente querido. Renovam profunda gratidão pelas presenças
amigas na liturgia do 1o ano em sufrágio pela sua alma, que será celebrada
no dia 30 de Novembro de 2007, pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz, situada
no 60 Rachel este.Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que
se dignarem assistir a este acto religioso.
“A morte é onde mora a saudade”. - Ruben Alves

†

Maria da Conceição Teixeira

Faleceu em Laval, no dia 15 de Novembro
de 2007, com 88 anos de idade, Maria da
Conceição Teixeira, natural da Achadinha,
São Miguel, Açores, viúva de José de
Melo.
Deixa na dor os seus filhos Rosarinha
(Hector), José Maria (Manuela), Januário
(Evangelina), Ilda (António), Lisette
(António), Natália (Dean), António Jaime
(Eduarda), Olímpia (José) e Jorge; os seus
netos Paulina, Terri, Elita, Leslie, Elsie,
Justin, Debbie, Christopher, Dean, Steve,
Stephane, Lillian, Jeff, Jesse, Jenny, Jimmy
Lee, Ryan, Katel Lynn, Diane e Michael;
os seus bisnetos Lucas, Evan, Thomas,
Patrick, James, Nathan, Tristan, Kyrie, Aisha, Kaleo, Ryan, Cassidy,
Joshua, Isabella, Kianna, Katein, Matthew e Marissa; seus irmãos (ãs),
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 sábado, dia 17 de Novembro de 2007, após missa
de corpo presente, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Laval, seguindo
depois o cortejo fúnebre em direcção ao Cemitério St-Elzear, 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.

GARAGENS
514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est

4701 St-Urbain

CLÍNICA MÉDICA NOVA

1 Mont-Royal Este

406, St-Joseph E.
1001, Sherbrooke E.,

SÁ & FILHOS

CLÍNICA MÉDICA LUSO

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

AGÊNCIAS DE VIAGENS

MERCEARIA

4270 St-Laurent #200

225 Gounod
URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

514.285.1620
514.672.4687

PSICÓLOGOS

JUAN CARLOS ANDRADE M.Ps

514.271.6452

GRANITE LACROIX INC.

4244 St. Laurent

514.270.5079

7341 St-Hubert

4409 St. Laurent

CAIXA PORTUGUESA

130-A, Beaumont

MONSIEUR MACHINE À COUDRE

MONUMENTOS

CAIXA DE ECONOMIA

BLUE COAST

JORGE VASCO

BOUTIQUE ANA MARIA
514.849.6619

PEIXARIA

514.844.3307

VOYAGES ELITE PLUS

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

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

514.845.5804

MEMORANDUM

HIPOTECAS

INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO
HELIO

514.886.7001
514.497.3896

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.

514.484.3795

Maria Luisa Rodrigues
24-11-1990 * 24-11-2007
Tomo por empréstimo as palavras do Poeta, que tão bem
exprimem o que me vai na alma.

Luis Rodrigues

Alma minha gentil, que partiste
Tão cedo desta vida, descontente,
Repousa lá no Céu eternamente
E viva eu cá na terra sempre triste.
Se lá no assento etéreo, onde subiste,
Memória desta vida se consente,
Não te esqueças daquele amor ardente
Que já nos olhos meus tão puro viste.

E se vires que pode merecer-te,
Alguma coisa a dor que me ficou
Da mágoa, sem remédio, de perder-te,
Roga a Deus, que teus anos encurtou,
Que tão cedo de cá me leve a ver-te,
Quão cedo dos meus olhos te levou.
Camões

01
02
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
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4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec) H2W 1Z4
Tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150

IDENTIFICAÇÃO
PAGAMENTO
NOME
MC
CHEQUE
ENCONTROS
CanTinhO
Da pOeSia
MORADA
Nº
do
cartão
$11,00*
Procuramos pessoa meticulosa,
CIDADE
CÓDIGO POSTAL
Linhas da mão e cartas. Vidente
Rapaz
honesto
com
boas
Exp:
/
fiável, pontual e cuidadosa para
TELEFONE ( PLANOS
)
com dons naturais.$13,00*
Resolve os
seus
referências,
procura rapariga séria
limpeza de apartamentos (alugueres
$15,00* Detentor
problemas sem voodoo.
entre 24 e 28 anos. Para assunto
DATAS DE PUBLICAÇÃO
turísticos), zona St-Urbain/Av. Des
Rosa (514)$17,00*
278-3956 Nº de publicações
sério. porto_1978@hotmail.com
Todos os classiﬁcados devem ser pagos antes da publicação.
Pins. Dia de semana e/ou fim-deQuantos
foram que sonharam na reforma,
Pelo telefone, VISA ou MASTERCARD unicamente.
Toda a pontuação, espaços, números
e/ou10-15
caracteres
especiais
contam como 1
Montante
por
publicação
$
semana.
horas/semana.
$10/
Les
Entrepreneurs
Bucaro
Inc.
Lá
na
terra
onde nasceram,merecida,
Cheque ou dinheiro,
apresentar-se na redacção do jornal.
carácter. Depois de uma pontuação,
deve colocar um espaço. Se o montante enviado
COMUNICADO
hora.
Montante total $
Empresa
em
plena
expansão
Disfrutar calmamente
no fim da
vida,
for insuﬁ
ciente,
o anúncio
será cortado para reﬂectir o montante do pagamento.
*Taxas incluídas.
Preço
por publicação.
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.
Pessoa para manutenção geral de
edifícios. Tempo inteiro. Bom salário. (514) 355-7171
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, a tempo
inteiro. (514) 355-7171
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

EMPREGOS

VISA
VIDENTE
$ 9,00*

514.845.7711

Senhora para limpeza. 4 dias/
semana. Próximo de Outremont.
Telefonar depois das 19h. Não
telefonar aos sábados.
514.737.6370

VENDE-SE
2 “sets” de 4 pneus de
Inverno : 1 set Toyo com
jantes de Inverno
205-70-15 e 1
set Nokian 205-70-15.
514 571-1924
Para
restaurante,
grelha
a
carvão para frango de churrasco.
Dimensões: 1500x800 (59”X32”).
Para informações, contactar Felipe:
450.443.1633

ALUGA-SE
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

Em sequência de um convite feito pela UTL – Universidade dos tempos livres - A Comunidade de Santa Cruz recebe, nos dias 1 e 2 de Dezembro
a visita de Sua excelência o Embaixador da Ordem Soberana de Malta em
Portugal, Príncipe Leopold d’Arenberg. Para o efeito haverá uma recepção oficial, no dia 2, às 11h00, no Salão Nobre da Missão de Santa Cruz,
com a presença de Sua excelência o Embaixador de Portugal e embaixatriz. Para mais informações visite o sítio www.embordsomaltaportugal.org

De alguns anos de lazer e em boa forma?!...

O EMBAIXADOR - Príncipe Leopold D’Arenberg
Pelo lado da mãe: A mãe é princesa da Baviera, neta do último rei da Baviera.
O avô materno era o herdeiro do trono da Baviera. Ele é assim, neto do último
rei da Baviera pelo lado materno. A avó da imperatriz Sissi era também avó
dele. Pelo lado paterno: O seu Pai era príncipe d’Arenberg (Actual Bélgica e
Holanda) Sua ligação a Portugal: Uma das filhas de D. Miguel I, D. Antónia de
Bragança (irmã da grande duquesa do Luxemburgo) foi princesa da Baviera.
O Príncipe Leopold tem assim uma avó portuguesa.

Finalmente, a vida é sempre uma surpresa,
Nada servem os planos antes traçados,
A questão é um assunto muito sério...

Interesses pessoais:
- Ligado à problemática da natureza – ecologia
- Fala 9 línguas
- Especialista em arte da renascença e sec. XVIII
- Gosta de antropologia e cultura dos povos
- É o representante da casa de Arenberg
- Grande conhecedor da história de Portugal e Europa
- Mecenas das artes e literatura

Conseguiram fazer as economias
Necessárias, sabe Deus os sacrifícios,
Que passaram para tal em certos dias,
Mas sonhando nos futuros benefícios...

Não podem contrariar a natureza,
Muitos fazem a viagem, transladados,
Outros ficam por aqui... no cemitério...
Fernando André
Tão Longe... e Tão Perto...

COMO SINTO SAUDADE
Como sinto saudade do teu colo quente,
Dessa boca atraente, que me conquistou.
Dos teus beijos apaixonados,
Que me deixavam louco,
Enfim era um convite a fazermos amor.
Como tudo isto ficou no passado,
Se tudo está presente no meu coração,
Se ainda me amas, vamos reatar,
Para sermos felizes, como isso seria bom.
Como gostaria de ver o futuro,
Um futuro decente e promissor
A voltarmos novamente,
A colar os lábios...
E ser um convite a fazermos amor.
Vivaldo Terres
Não há voz para cantar
Nem alegria para rir
Nem palavras para falar
Nem coração para abrir

nOVO

MaSSagenS

nOVO

7 dias por semana, a partir das
10 horas Jovem e bonitas: latinas,
italianas, asiáticas e mulatas
Discrição assegurada.

Satisfação garantida
Procuramos raparigas para trabalhar
(514) 273-5482 - 7167, rua St-Hubert

A minha voz se fecha
A tua sempre a cantar
Um dia se abre a minha
a tua se vai fechar
Gosto de vez as estrelas
Elas todas a brilhar
Recordando a tua voz
Tenho sempre que chorar

FMP
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aNEDOTAS
Um português vai pela 1ª vez ao casino, e dá de frente com
uma máquina vermelha enorme, e todo animado, pensa:
‘Vou começar por esta máquina”. Então ele pega as suas
moedas, aperta um botão, e cai uma coca-cola, ele fica todo
animado, põe outra moeda, aperta o botão, e cai outra, e assim sucessivamente, até que a fila atrás dele fica grande, e
um brasileiro lhe diz: - E então Português não vais sair daí?
O Português responde:
- Eu não deixo esta máquina enquanto estiver a ganhar!

Firmamento musical luso-canadiano

Mais luminoso com CD de Stephanie Tavares
António Vallacorba

avallacorba@avozdeportugal.com

A

í está um dos valores presentemente mais promissores da música luso-canadiana:
Stephanie Tavares, pronta a vos
encantar com o seu talento e
simpatia!
E, claro, vai estar mais próxima de nós, graças à sua mais re-

- A minha mulher não me compreende. E a tua?
- Não sei. Nunca lhe falei sobre ti.
Um dia li que fumar era mau e deixei de fumar.
Li que beber era mau e deixei de beber.
Li que sexo era mau ....... deixei de ler !!!!
- É a primeira vez que um pai me pede para reprovar o
filho!...-diz o professor.
- Sabe, senhor professor, eu prometi-lhe uma moto se
passasse e não tenho dinheiro para comprá-la...

http://www.myspace.com/stephanietavares
gos Melo, Pedro Alegre e Zé da Vesga, entre outros.
São canções de amor e de louvor; de reconhecimento
aos seus admiradores/as; de fados corridos ou nostálgicos, a par dos de ritmos exóticos; de outros convidando
a serem meramente escutados e dos que se destinam ao

cente gravação.
“Livre”, é o título deste seu primeiro CD com canções
originais, depois de alguns trabalhos discográficos de

pALAVRAS CRUZADAS

Horizontal:
1 - Comunicar; 2 - Penhasco, argola; 3 - Prep., precedia o rei, pron. pes.;
4 - Barco de recreio, padre; 5 - Assassino; 6 - Ion (anagr.), sova; 7 - As
vogais à toa, brisa; 8 - Dois confuso, regra; 9 - Escrava do harém; 10 Esqueleto, plana (inv.).

Vertical:

1- Desleal; 2 - Grupo social cultural e solidário; 3 - Com o aspecto do
cetim; 4 - Contr., prep., corpo simples com propriedades anti-sépticas;
5 - Pau ferro, campeão; 6 - Doença, contr., letra dobrada; 7 - Andar, a ventoinha do carro precisa de uma; 8 - Porco, vista, sis (anagr.); 9 - Fica em
frente a Setúbal, romanos; 10 - Brilha, grande extensão de areia.

SOLUÇÃO DA ÚLTIMA EDIÇÃO

Horizontais: 1- fotografia 2- altura, erp 3- rama, ee 4- ravina 5- la, diferir
6- radical 7- ac, chá 8- amuadas, ol 9- dar, edi, to 10- asaf, amuar
Verticais:1- facilidade 2- ola, amas 3- tt, ura 4- ourada 5- gravidade 6- ramificada 7- anec, sim 8- fe, arac 9- ire, ilhota 10- apear, alor.

só para brincar

promoção.
O CD, lançado com muito êxito em 23 de Setembro
passado, no Centro Português de Mississauga, Ontário,
contem cerca de uma dezena de bem sucedidas canções,
algumas em espanhol e inglês, como nos casos de “It
Hurst Too Much” e “My Heart Has a Secret”.
Os demais trechos, escritos em português, são interpretados com a doçura e o sentimento próprios da nossa
língua: “Assim Me Gosto”, “Fado Aventureiro”, “Coração Em Segredo”, “Fado Ilustre Mareante”, “Para Vós”,
“Papoila”, “Só Cantigas” e “Enquanto Aqui”., da inspiração poética de Minah Jardim, Tony Gouveia, Domin-

puro prazer de dançar.
Com a sua bonita voz e diversidade de interpretação, a
Stephanie é, seguramente, depois da Nelly Furtado e da
Sarah Pacheco, a artista luso-canadiana mais bem posicionada para vincar nesta que é uma assaz competitiva
cena musical.
Para quem desconhece a Stephanie, 22 anos, ela nasceu em Toronto e é filha de pais oriundos do Continente,
mais precisamente de Aveiro.
Tem-se distinguido ao longo de toda a sua juventude
em coros e outras actividades escolares, assim como em
festas comunitárias desde que, aos 9 anos, iniciou os
seus estudos musicais no Conservatório de Música de
Toronto.
Pararelamente, conheceu em Abril passado um dos
momentos mais altos da sua jovem carreira, ao classificar-se em segundo lugar com a canção “Enquanto
Aqui”, de Minah Jardim, no Festival da Canção CIRV,
em Toronto.
A Stephanie, que deverá ser formada em música pelo
Colégio Humber, reconhece a grande influência que Céline Dion e Minah Jardim tiveram na sua vida artística.
Da primeira, cujas canções já sabia de cor desde os 4
anos de idade, diz que “Foi a Céline que teve a culpa de
eu enveredar por esta carreira”. Da segunda, declarou
que “não teria feito nada sem a Minah Jardim”.
Parabéns à Stephanie, com votos dos maiores sucessos
artísticos e pessoais.

Spielberg receberá Globo
de Ouro pelo conjunto da obra

O

realizador e produtor
norte-americano Steven
Spielberg vai receber o prémio de honra Cecil B. DeMille
durante a próxima edição dos
Globos de Ouro, organizado
pela Associação da Imprensa
Estrangeira em Hollywood.
O prémio Cecil B. DeMille,
dado pelo conjunto da sua obra,
será entregue durante a 65ª edição dos Globos de Ouro, que
será realizada a 13 de Janeiro
de 2008, informa a Associação
no seu site.
Spielberg receberá o prémio

pela sua «extraordinária contribuição para a indústria do entretenimento».
Ao longo da sua extensa carreira,
Steven Spielberg recebeu seis Globos de Ouro, dos 18 para os quais
esteve nomeado em diferentes categorias.
Entre os últimos vencedores
do prémio estão Warren Beatty
(2007), Anthony Hopkins (2006),
Robin Williams (2005), Michael
Douglas (2004), Gene Hackman
(2003), Harrison Ford (2002), Al
Pacino (2001) e Barbra Streisand
(2000).
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37º Aniversário do Restaurante Estrela do Oceano

Uma luta, um aniversário, um sucesso
Sylvio Martins

sylviomartins@avozdeportugal.com

N

um lindo dia de Verão, Alcindo Alves veio ao local
do jornal A Voz de Portugal com um projecto no
pensamento. Para tal, ele queria encontrar o dia exacto em que o seu restaurante tinha sido criado, e com a
ajuda da equipa deste jornal, encontrou-se esta data tão
significativa para o restaurante. Com isto, iniciou-se um
plano que nunca tinha sido feito e que nunca tínhamos
visto nesse restaurante.
Alcindo Alves, Manuel Barros e Francisco Godinho,
proprietários do Restaurante, foram incansáveis para
poder tornar realidade este projecto. Conheciam agora
a data, mas o projecto vinha de longe. Há alguns anos,
os três proprietários quiseram organizar uma festa cujos
fundos seriam vertidos a uma justa causa.
Nos últimos quatro anos, eles fizeram renovações e re-

do “Institut des Cèdre Contre le Cancer”. Muitos avançaram e ajudaram, tais como o Porto Cabral, Soares e
filhos, Manuel Torres, Chouriçor, Alim-Pôt, Peixaria
São Miguel, Les Aliments C. Martins, Roi du Poisson,
Romados, Mundo 55, Chez le Portugais, Hotel Ramada Blainville, Associação Portuguesa de Hochelaga, e
muitos mais. Todos ajudaram com muito amor para uma
justa causa.
Esta tarde foi abrilhantada por vários artistas, sendo
eles Eddy Sousa, DJ X-Men, Jordelina Benfeito, Kelly
M., Lúcia, Duarte Froias, Luís Duarte, à guitarra clássica, que também cantou um fado, António Moniz à guitarra portuguesa, Rosie Santos e Vanessa Sousa, todos
benévolos, tal como os empregados e amigos, que ajudaram na cozinha, a servir às mesas, etc.

modelações, e organizaram numerosas festas, para dar
uma força à gastronomia e na comunidade.
Este ano, e pela primeira vez, foi com imenso prazer
que eles contactaram a coordenadora da pesquisa para a
luta contra o Cancro da mama do hospital Royal Victoria, Rosie Santos, que prontamente deu todas as informações necessárias para poderem contactar uma organização que se consagra à pesquisa contra a luta desta
doença ingrata e difícil. Foi então que encontraram uma
das responsáveis do “Institut des Cèdre Contre le Cancer”, Véronique Courey, e concordaram para organizar
um convívio durante a tarde do 18 de Novembro.
“A palavra Cancro é uma designação que permite identificar de forma genérica o vasto conjunto de doenças
que são tumores malignos. Estes são muito diversos,
com causas, evolução e tratamento diferentes para cada
tipo de tumor maligno, mas tendo em conta uma característica comum: A DIVISÃO E O CRESCIMENTO
DESCONTROLADO DAS CÉLULAS. O processo de
divisão celular é regulado por uma série de mecanismos
de controlo que ordenam à célula quando se deve dividir
e quando deve permanecer estática. Por exemplo, como
as células superficiais da pele se desgastam, as células
subjacentes estão continuadamente a dividir-se a um
ritmo predeterminado, para as substituírem. Todo este
processo é regulado por “mensagens impressas” nos genes, que se situam nos cromossomas. Quando estes mecanismos de controlo se alteram numa célula, esta e as
suas descendentes (células filhas) iniciam uma divisão
descontrolada que, com o tempo, dará lugar a um tumor
ou nódulo. Os cancros são o resultado de células que
recebem mensagens “erradas” dos seus genes. A investigação recente mostra que, por vezes, um gene que tem
estado inactivo nas células normais entra em actividade,
sendo responsável pelas mensagens inadequadas”.
Isto não acabou assim. Para realizar este evento, deviam ter uma boa ementa e poder recolher o máximo
de lucros, a serem directamente entregues à fundação

As duas salas estavam cheias, com quase 200 pessoas
a festejarem este evento especial que Luís Tavares Bello
animou, numa tarde onde predominou o positivismo sobre o desenvolvimento emotivo e familiar deste evento.
Conceição Correia e a sua filha, Jessica, testemunharam
sobre as suas próprias experiência na luta contra o cancro.
A Voz de Portugal congratula os proprietários do restaurante Estrela do Oceano para esta linda iniciativa e
para o seu 37º aniversário. Esperemos voltar no próximo ano para celebrar mais um aniversário e participar à
2ª edição de angariação de fundos.

Pedido duma criança
à Senhora De Fátima
Meu lindo e querido netinho,
Fiquei tão emocionado
Quando te vi sozinho
Com a imagem de Fátima abraçado.
Estavas pedindo só;
Deste-nos mais esperança e luz.
Pouco depois dizias, Vavó,
Estive a falar com Jesus.
Pareces preocupado, menino querido,
A Senhora de Fátima vai-nos ajudar.
Com ajuda do teu pedido,
A doença da tua avó vai passar.
Apenas com três anos de idade,
Esta criança inocente
Parece cheia de ansiedade
E pede pela avó que está doente.
Tantos adultos ateus,
Sem fé, não querem crer...
Só pedem ajuda a Deus
Quando estão a sofrer.
Esta criança algo sente.
Ficou triste com o que viu,
É pequenino, mas crente,
Por isso à Senhora de Fátima pediu.
Espero que no próximo ano
Outro almoço seja tão bem organizado.
Parabéns Estrela do Oceano
E a todos vós muito obrigado!
Carlos Martins
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Testemunho de
Conceição Rosario sobre
a sua na luta contra o Câncro

A

vossa presença aqui hoje
só demonstra a importância que dão à luta contra o
cancro. Fico muito contente
que a nossa comunidade se
implique. Parabéns à Estrela
do Oceano pelo seu aniversário e parabéns ao Sr. Alcindo
Alves e à sua equipa por esta

generosa iniciativa.
Pediram-me para dizer algumas palavras […]. Não
vou falar de coisas tristes e não me considero uma heroína, gostaria sim de vos fazer realizar a importância
da despistagem e da prevenção desta doença.
Há oito anos, eu vivia uma vida ocupada, que eu considerava feliz. Tinha dois filhos maravilhosos que não
me davam problemas, bom trabalho, boa casa, bons
amigos e corria o dia inteiro para que todos à minha
volta vivessem bem e felizes.
Um dia, por insistência do Dr. Cardoso, embora 6
meses antes tivesse feito uma mamografia onde tudo
aparentava estar bem, fui diagnosticada com um cancro da mama. Nada nem ninguém nos pode preparar
para o choque inicial de tal diagnóstico e para o percurso turbulento que temos de viver.
Eu costumo tentar descrever esse choque como alguém que é empurrado de repente para dentro de
uma piscina sem saber nadar. Pânico total… Medo de
morrer… Medo de não ver crescer os filhos… Medo
do desconhecido, rever toda a nossa vida, mas finalmente, há sempre pessoas para nos ensinarem a nadar,
respirar devidamente, guardar a cabeça fora de água e
sobreviver.
A Fundação “Cedar’s Can Support”, por exemplo,
que desenvolve recursos novos e complementares de
ajuda aos doentes do cancro e aos seus familiares, na
promoção do bem-estar e na qualidade de vida. O Dr.
Wexler, o Dr. Cardoso que foram os meus incansáveis treinadores, a Rosie Santos, que foi melhor que
qualquer psicólogo ou terapeuta de grupo, a equipa
de oncologia do Hospital Royal Victoria, os meus filhos, a Jessica em particular que foi sempre a minha
âncora, os meus amigos positivos; foi essa equipa que
me ajudou a sair da piscina, para eles o meu grato reconhecimento.
Hoje, eu agradeço ter tido o cancro, por mais incrível
que possa parecer, porque me fez fazer uma pausa,
tomar consciência do que estava mal na minha vida.
Atarefada a fazer prazer aos outros, esqueci-me de
mim própria, dos pequenos sinais que o meu corpo
enviava para me dizer que algo não estava bem. Permitiu-me limpar a casa de todos os aspectos negativos
da minha vida, deu-me força para tomar decisões e
[recomeçar] e pôr em ordem as minhas prioridades.
Hoje, eu estou bem… Com uns kilos a mais, com
umas partes a menos… Mas continuo a ser Eu, muito
igual ao meu Eu anterior, mas muito mais consciente
do meu novo Eu. Quero continuar fiel aos meus objectivos, andar quando não tenho vontade, rir quando quero chorar e aproveitar todos os momentos da
vida por mais insignificantes que sejam. Todos os 12
minutos morre uma mulher com o câncer da mama.
Se, com este meu testemunho, eu conseguir passar a
mensagem a uma só mulher que seja, dizer-lhe que
não deve ter medo da palavra cancro, que não deve
ter medo de fazer os exames de despistagem e de ir ao
médico sempre que sentir que algo no seu corpo está
diferente, já valeu a pena eu ter vindo aqui hoje. Há
que acreditar que a medicina e a ciência estão sempre
a avançar, que cada caso é um caso e que são gestos
como estes que vão fazer eliminar um dia esta terrível
doença. Vencer é viver… E eu escolhi viver, com a
ajuda de Deus e o amor da minha família e amigos,
vou sempre continuar a lutar. Bem Hajam!
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Portugueses de Edmonton, Alberta

Celebraram os 50 anos dos seus pioneiros
António Vallacorba

avallacorba@avozdeportugal.com

O

nosso
comum
amigo e ex-presidente da Casa dos
Açores do Quebeque,
Manuel A. Pereira,
cuja mãe e irmã residem em Edmonton,
Alberta, teve a amabilidade de nos informar
da recente passagem dos 50 anos da chegada
dos pioneiros portugueses àquela cidade, em
1957.
A feliz efeméride foi devidamente assinalada no dia 27 de Outubro transacto, graças ao
empenhamento e esforços do Comité do 50º
Aniversário da Comunidade Portuguesa para
tal constituído, sob a liderança do comendador
Manuel Paulino da Silva, oriundo da Madeira.
Na impossibilidade de o fazerem em livro,
foi publicada na altura uma revista na qual se
registam alguns dados estatísticos referentes a
essa epopeia, os nomes dos pioneiros e das esposas, dos já falecidos; assim como uma profusão de fotografias de algumas dessas famílias (numa das quais folgámos ver o José Luís
da Silva, o ”madeirinha”, natural da Madeira
e antigo jogador do Clube Desportivo Santa
Clara), testemunhos pessoais e várias mensagens, inclusive uma do primeiro ministro da
província de Alberta, Ed Stelmach.
Conforme se refere naquela publicação, algumas dezenas de portugueses teriam emigrado

do nosso país para a província de Alberta
entre 1948 e 1956. Com a intensificação da
emigração em 1957, a cidade de Edmonton
acolheu os seus primeiros 144 pioneiros,
dos quais 116 eram oriundos dos Açores,
27 do Continente e 1 da Madeira.
Hoje, a população luso-canadiana daquela
cidade, capital de Alberta, está estimada em
cerca de 20 mil, justamente fazendo parte
do progresso de uma das cidades mais dinâmicas da América do Norte.
Edmonton, fundada nas margens do majestoso Rio Saskachewan, tem actualmente
um pouco mais de 1 milhão de habitantes
e foi considerada a Capital da Cultura do
Canadá 2007. Graças ao seu potencial económico, certamente evidenciado pela lucrativa indústria petrolífera actual, do constante crescimento das infraestruturas, bons
recursos humanos e o seu invejável nível
de vida, a cidade dos “Oilers” e dos “Eskimós” ficou classificada em 4º lugar entre as
10 melhores cidades norte-americanas.
E disso, todos os portugueses deverão
sentir-se orgulhosos.Trata-se, pois, de mais
um marco histórico da emigração oficial
portuguesa para o Canadá, já devidamente
assinalado em Montreal, em 2003, e que há
sido progressivamente registado por outras
cidades canadianas.Parabéns à comunidade
portuguesa de Edmonton, com votos das
maiores prosperidades.

Terra de Contrastes
Victor Hugo

jornal@avozdeportugal.com

N

um estudo que foi feito recentemente na Europa, dos 27 países membros da União Europeia, Portugal foi
classificado como o penúltimo país mais
pobre, à frente da Roménia. Todos sabemos que a pobreza dum país é um dos
piores indícios da qualidade de vida das
pessoas, e este penúltimo lugar é motivo
de grande apreensão. Quando fazemos
alusão a algo, quer seja uma pessoa de
família, um amigo ou a terra onde nascemos, gostamos de encontrar palavras
agradáveis e nem sempre queremos ver
a realidade, para não ferir a nossa sensibilidade. Durante as minhas férias, evito
de criticar ou de mudar mentalidades,
mas sendo um crítico silencioso, reconheço que Portugal é uma terra de grandes contrastes.
A pobreza, que é um dos grandes flagelos da humanidade, dificilmente será
erradicada e está patente em todas as
partes do globo. Há muitos pobres no
Canadá, só que não se podem comparar
aos do Darfur, da África ou da Ásia. Alguém me dizia que em Portugal existe
um paradoxo na comparação dos pobres
de hoje com os de 50 anos atrás. Antigamente, havia pobres, mas pouca pobreza. Hoje, não há pobres, mas há mais
pobreza.
Quando escutamos as lamentações das
pessoas, verificamos que existem muitas
dificuldades, o desemprego e o custo de

vida elevado, num pais onde o salário
mínimo é metade do da Espanha, pessoas com 200 euros de reforma, que
não chegam para os medicamentos e o
endividamento das famílias que se vêm
acentuando.
No entanto, quando observamos as aparências, ficamos na dúvida, sem saber
onde está a realidade. Os carros de luxo,
com a gasolina a um preço exorbitante, as portagens, as roupas de marca, as
grandes casas, as férias no Algarve e no
Brasil, as crianças do primário com um
telemóvel, os restaurantes sempre cheios
e muitas mais coisas que nos fazem crer
que Portugal é um país de milionários.
Este Verão, um amigo que queria ver o
espectáculo do “Cirque du Soleil”, que
vai dar 4 espectáculos no Parque das Nações em Dezembro, tentou comprar os
bilhetes em Setembro mas, infelizmente, já estava tudo esgotado, mesmo se
o bilhete mais barato custava 50 Euros.
Na nossa história, existem muitos feitos
gloriosos dos quais nos orgulhamos, mas
este desequilíbrio e este contraste entre
burgueses e pobres, que se vai acentuando cada vez mais, (creio que) deixa tristes todos aqueles que amam Portugal.
Quase todos os Canadianos que visitam
Portugal são unânimes em afirmar que
nós temos um país maravilhoso. Seria
uma pena deixar agravar a situação dos
portugueses.
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BREVES
Scolari anuncia Nuno
Gomes no «onze»
A BOLA - Scolari vai apostar em Nuno Gomes para
substituir o lesionado Hugo
Almeida na partida decisiva de apuramento para
o Euro-2008, hoje frente
à Finlândia no Estádio do
Dragão. O seleccionador
nem pondera a hipótese
de Portugal não se qualificar. [… ]
Questionado sobre a opção entre Nuno Gomes e
Makukula, Scolari considera que o avançado do Benfica «tem mais experiência,
qualidades técnicas, com
um carisma muito bom
para a selecção» e espera
que o avançado seja «decisivo». Apesar das lesões
que têm limitado as opções
do treinador, Scolari diz
que «não adianta pensar
em quem não está» e que
é preciso «dar confiança a
quem está presente para
trabalhar e conseguir a
vitória». O seleccionador
também não quer «pensar
ou imaginar» que Portugal
não vai conseguir o apuramento. Scolari não acredita que a Finlândia venha
jogar à defesa e esperar
pelo contra-ataque: «É
uma equipa que roda bem
a bola e que cria situações
perigosas de bola parada
e com bolas altas. Temos
que estar muito atentos
para não correr riscos».
Camisola que Pelé usou
na final do Mundial
de 70 foi comprada
por 93 mil euros
MaisFutebol - Um comprador anónimo pagou 93
mil euros pela camisola
que Pelé usou na primeira
parte da final do Campeonato do Mundo de 1970,
ganha à Itália (4-1). No
final da partida disputada
no Estádio Azteca, no
México, Pelé ofereceu a
camisola a Mario Zagallo.
O treinador tinha por hábito guardar camisolas de

jogadores e ao longo da
carreira juntou mais de mil
e quinhentas, que foram
agora leiloadas pelo filho,
Mário César. A casa Christies, em Londres, foi palco
do leilão.
A camisola que Pelé utilizou nessa partida, na qual
marcou um golo, tinha
como base de licitação
69.800 euros, mas chegou
aos 93 mil euros.
A camisola que o próprio
Zagallo utilizou no Chile,
na final do Mundial de
1962 que o Brasil venceu
à Checoslováquia (3-1)
rendeu 25.826 euros.

Apela ao Apoio do
público e elogia Scolari

C

ristiano Ronaldo, em conferência de imprensa, tentou redimir-se das declarações
que proferiu no final do jogo com a Arménia em Leiria. “O que eu disse foi que
a maneira dos portugueses se manifestarem é daquela forma. Em Portugal vê-se de
maneira diferente”, justificou o português.
No entanto, o jogador do Manchester United
confessa que “ninguém gosta de ser assobiado”
e apesar de Portugal ter uma grande equipa:
“Não somos nenhumas máquinas, nem nenhuns
super-heróis. Queremos jogar sempre bem, mas
por vezes não é possível”.
Por isso, Ronaldo faz um apelo aos portugueses
para não deixarem de apoiar a selecção. “Peço
que os nossos adeptos façam pressão ao
adversário como nos fizeram na Finlândia, na
Sérvia e na Polónia. Se estiverem do nosso lado, nós vamos querer brilhar e se nos
ajudarem, temos mais tranquilidade para fazer um bom trabalho”.
O efeito Scolari
Sobre o regresso de Scolari ao banco de Portugal, Cristiano salienta a importância
do técnico brasileiro: “Nestes últimos anos temos feito boas qualificações com ele, é
um bom homem e é importante a sua presença no banco”.
Mesmo quando Scolari não pôde orientar a equipa devido ao castigo imposto pela
UEFA, os jogadores nunca se esqueceram do seleccionador. “Estava sempre presente,
dizia-nos como tínhamos que jogar. Não estava no banco, mas estava sempre no
nosso pensamento porque é uma pessoa que gostamos e admiramos”, revelou
Ronaldo
Perigo nórdico
Quanto ao adversário de hoje, a Finlândia, o número 17 da equipa das “quinas”
adianta: “É uma equipa boa que está nos primeiros lugares e que faz um jogo muito
directo porque tem jogadores altos”. “Por isso nós vamos ter que jogar com a bola no
chão e com tranquilidade”, acrescentou.
Por fim, Ronaldo comentou o facto de Portugal precisar de pontuar no último jogo
para se qualificar para o Euro-2008. “A qualificação tem sido muito difícil, está tudo
apertado porque não há jogos fáceis. Queríamos já estar qualificados, mas agora
perante o nosso público, vamos dar o nosso melhor”, concluiu o atleta luso.

15

Apuramento EURO 2008

Portugal-Arménia, 1-0

L

uis Mateus, MaisFutebol - Meia missão cumprida.
Com sobressaltos, algum trabalho de Ricardo, momentos de desconcentração do sector mais recuado e
muitos minutos a bater no muro arménio à frente de Berezovski, Portugal conquistou sábado três dos quatro
pontos de que precisa para chegar à fase final do Campeonato da Europa. O resultado acaba por ser melhor do
que a exibição - sofrível perante um adversário que dá
trabalho, mas que nem tem assim tanto talento - e que
terá de ser bem melhor, hoje no Porto, na recepção à
Finlândia.
Numa noite em que até estiveram em campo três dos
mais talentosos extremos que tem o país, embora um
com missão mais central, foram os menos fantasistas
que entregaram a chave da vitória aos companheiros.
Aos 42 minutos, o rectilíneo Bosingwa ganhou o corredor direito e tirou finalmente um bom cruzamento para
Hugo Almeida cabecear em diagonal para o poste oposto. A objectividade tinha-se superiorizado às movimentações irregulares de Ronaldo, Simão e Quaresma, que
andaram 45 minutos desencontrados com o posicionamento de Hugo Almeida e com a sua natural apetência
para finalizar. Nas duas bolas que o ponta-de-lança do
Werder Bremen teve em condições serviu Simão para o
remate à trave (3m) e fez o golo (42).
Portugal até começou bem o encontro, com elevados
índices de atitude. No entanto, os arménios não se assustaram e rapidamente encontraram uma forma de chegar à área de Ricardo. O lateral-direito Hovsepyan subia
no terreno e combinava com Melkonyan. Aos 16 minutos, o guarda-redes português evitou com o pé um cruzamento perigoso, aos 22 teve de voar para recusar um
remate perigoso do 4 arménio. Depois da meia-hora, foi
o avançado a criar perigo. Aos 31, Ricardo foi ultrapassado em chapéu, com Bosingwa a evitar males maiores,
aos 34 um atraso de Miguel Veloso criou um equívoco
entre Meira e Ricardo, com Melkonyan a meter-se pelo
meio e a cair no confronto com o guardião do Bétis.
Pediu-se penalty, depois de o ombro de Ricardo ter causado a queda. O árbitro nada assinalou.
Quaresma, o primeiro sacrificado
A Selecção Nacional pareceu surpreendida pelo arrojo
dos visitantes. O triângulo formado por Simão, Maniche
e Veloso estava longe de segurar o meio-campo, com o
sportinguista a parecer mesmo assim o mais participativo dos três. No ataque, só algumas trivelas de Quaresma
(sem consequência) iam disfarçando os desordenados e
controlados (pelos arménios) movimentos ofensivos.
Os cruzamentos saíam invariavelmente mal ou eram
anulados pelos esforçados defesas contrários. Até que
Bosingwa e Hugo Almeida finalmente acertaram posições e estilos, e Portugal pôde sair para o intervalo a
vencer.
Depois de 15 minutos de superioridade portuguesa
após o reatamento, Flávio Murtosa decidiu tirar Quaresma ao jogo, ele que, dos três extremos, até parecia o que
mais estava em jogo. O objectivo era reforçar o miolo,
com um homem mais participante (Manuel Fernandes)
na cobertura do que Simão, agora reenviado para a esquerda. É verdade que os arménios pararam de causar
problemas no ataque, mas também continuavam a beneficiar de pouca inspiração dos portugueses, que davam
sempre um drible ou um toque a mais na bola, desperdiçando transições rápidas em série.
Segunda parte sem chama
Com Makukula (para o lugar de Hugo Almeida) e Nani
(que substituiu Simão), o adjunto de Scolari esgotou as
alterações, sem que, no entanto, a exibição alcançasse outro tom. Berezovski passou uma segunda parte descansada, com as ameaças de Ronaldo, em velocidade, a esgotarem-se bem antes da meia-lua. E nem as bolas paradas
causavam problemas. O 1-0 chegava para Portugal, mas
nem por isso os jogadores deixaram de ouvir assobios. O
público queria mais e tinha razão em exigi-lo. O espectáculo era mesmo muito fraco. Frente à Finlândia, Portugal
precisa de melhorar muito. Ou arrisca-se a não ir ao Europeu. Por este jogo não o merece certamente.
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