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agenDa COMUniTÁria
nÃO paSSe O naTal SOZinHO!
Pela quinta vez consecutiva, a Associação Portuguesa do Canadá organiza, na sua sede, 4170 St-Urbain, no dia 24 de Dezembro a partir
das 20h, um jantar de Natal, com muita alegria, prendas para as crianças e o Pai Natal, o preço será de $10.00 e gratuito para as crianças.
Nesta época em que as familias se juntam para partilhar amor e alegria, muitos são os que, por multiplas razões, se encontram sózinhos,
tristes, desencorajados. Não fique sózinho! a nossa porta está aberta,
venha passar a festa da familia e das crianças connosco, inscreva-se
pelo telefone para o 514 844.2269.

CaBaZeS De naTal
Tal como no passado, a equipa da Caixa de Economia dos Portugueses deseja ajudar as famílias mais necessitadas de crianças autistas
a passarem uma quadra natalícia mais agradável. Pode contribuir
para este projecto trazendo alguns dos produtos para completar estes cestos: conservas, massas, cereais, biscoitos, sumos, farinha,
açúcar, detergentes, pasta dentífrica, chocolate, etc. Pode entregar
os seus donativos na Caixa até ao 14 de Dezembro de 2007. Em nome
daqueles que beneficiam da vossa generosidade, os nossos sinceros
agradecimentos. Para mais informações, por favor contactar Mathilde Fujaco ou Adriana Simões: 514 842.8077.

liVrO DO galO 2008
Informamos que o Livro do Galo 2008 está pronto, e está a ser gradualmente distribuído nos comércios.

penSaMenTO Da SeMana
O vôo até a Lua não é tão longo. As distâncias maiores que devemos
percorrer estão dentro de nós mesmos. Vencer não é competir com
o outro. É derrotar os seus inimigos interiores. É a própria realização
do ser.

BeBéS DO anO 2006 e 2007
Continuamos a incentivar os nossos “leitores do presente”
um serviço gratuito, para que nos enviem as fotografias dos
seus bebés nascidos no ano 2006 e 2007, acompanhadas
dos respectivos nomes, datas de nascimento, nomes dos
pais para: Concurso Bebé, A Voz de Portugal
4231 boul. St-Laurent, Mtl, Qc, H2W 1Z4
As fotografias recebidas não serão devolvidas.
Prazo: 31 de Janeiro de 2008

Advogados e médicos também falham
Augusto Machado
amachado@avozdeportugal.com

O

s advogados existem para solucionar discórdias
que as pessoas comuns possam ter dificuldades em
resolver. Para tornar mais fácil aquilo que se apresentava difícil. Para defender os direitos dos cidadãos e pugnar por causas justas.
Ora, para que servem hoje os advogados? Servem, em
muitos casos, para complicar os problemas e não para
os simplificar. Para tornar difícil e tortuoso o que parecia fácil. Para defender boas causas mas também más
causas. Arranjando expedientes para livrar da prisão vigaristas, burlões confessos e outros malfeitores. Também por isso os julgamentos se arrastam durante uma
infinidade
Os juizes levam tempos infindos a tentar desenredar a
meada que os advogados de um lado e do outro enredaram. E aí temos nós, neste país de brandos costumes,
uma justiça que não funciona – lenta e complicada para
o cidadão comum. Raramente os processos são resolvidos nas datas previstas – às vezes espera-se anos para se
obter uma decisão judicial.
Há tantas coisas que vão mal no mundo e outras tantas
que o Homem, se quisesse, poderia melhorar. É uma
questão de bom senso e uma boa dose de boa vontade.
Médico passa atestado sem ver o morto. Um clínico
geral, de Almada, foi condenado pela Ordem dos Médicos a quatro anos de suspensão do exercício da Medicina por ter assinado um atestado de Óbito falso. O médico atestou que um homem morrera de cancro quando,
na verdade, ele se suicidara com um tiro na cabeça, em
casa. O médico não conhecia o morto, nem foi a casa

dele no dia em que tudo aconteceu.
Aceitou, no entanto, fazer um atestado de óbito para a
agência que foi contratada pela família do suicida para
tratar do seu funeral tendo recebido 50 euros por esse
serviço. O médico defendeu-se, tanto em tribunal como
perante a Ordem dos Médicos, alegando que deslocouse à casa do morto, onde terá encontrado o corpo deitado em cima de uma cama, vestido e com uma toalha à
volta da cabeça. Justificou o teor do seu atestado – que
indicava como causa de morte um cancro intestinal.
Tudo mentira, afirma a mulher do morto. Acrescentando que não conhecia tal médico e que ele nunca estivera
em sua casa. Contou ainda que o corpo do marido nunca
foi retirado da casa de banho, onde tudo aconteceu, até
ser levado para a morgue. O médico do INEM que foi
chamado ao local e o delegado de saúde pública, ambos
confirmaram que o homem tinha morrido com um tiro
na cabeça.
Os oficiais da GNR disseram em tribunal ter recolhido,
no local onde se encontrava o corpo, uma «pistola de
defesa, calibre 6, 35mm» e «uma cápsula de projéctil no
interior da casa de banho». Os agentes disseram também que o corpo foi retirado de casa sem estar ‘preparado’, dentro de um saco de plástico, negando assim, que
alguma vez o corpo tivesse sido vestido e deitado na
cama. A Ordem dos Médicos considera também que a
conduta do médico «desprestigia a classe» e «descredibiliza os exames periciais».
Este é o mesmo médico que durante 17 anos foi perito
de medicina legal para o Tribunal de Almada.

A

ral de plâncton que vai de
1958 a 2005, desde a fronteira com a Galiza até Lisboa. Depois fez uma relação com os dados de todo

Sardinha em risco devido
a alterações climáticas
quantidade de plâncton na costa portuguesa está a diminuir por
causa das alterações cli-
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bre as alterações climáticas, por ter um período de
vida muito curto e uma
amplitude muito pequena
de tolerância às alterações
climáticas”. O estudo, que
se baseia na recolha de
amostras realizadas por
um mesmo aparelho, o
Continuous Plankton Recorder, desde 1958 no
Atlântico Norte e que foi
desenvolvido por um cientista britânico chamado
Alister Hardy, conclui ainda que está a registar-se a
substituição de espécies
existentes, por outras espécies de águas mais quentes. As causas são, mais
uma vez, as alterações climáticasque provocam o
aumento de temperatura e
a proliferação de algas tóxicas.
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s jovens europeus entre os 16 e os 24 anos preferem
estar ligados à internet do que passar o tempo em
frente à televisão. O resultado é de um estudo realizado
pela Associação Europeia de Publicidade Interactiva que
foi feito a mais de sete mil pessoas de dez países europeus. O estudo indicou também que a televisão on-line
está a ganhar cada vez mais adeptos. Hoje, 30 por cento
dos utilizadores já se incluem neste grupo. Cerca de 96
por cento dos entrevistados admitiram ter reduzido a utilização dos outros meios por causa da internet: 40 por cento
admitem ver menos televisão e 28 lêem menos jornais.

Marina concluída em 2009
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couleur(s)

ois alunos de um centro de formação de missionários cristãos, no Colorado, Estados Unidos, foram
vítimas de um tiroteio. De acordo com a polícia, um
jovem de 20 anos, que usava um gorro e óculos escuros, entrou no edifício e disparou aleatoriamente sobre
os outros jovens que lá se encontravam. O suspeito feriu ainda outras duas pessoas, uma das quais em estado
grave, e depois fugiu a pé. O tiroteio aconteceu num
dos centros de formação da Youth with a mission, uma
organização cristã, fundada em 1960, com mais de 16
mil membros espalhados por 149 países.

épreuve à

cia”, garantiu. É na sequência desta ideia
que a Byblos “é um espaço que se pretende cómodo e agradável para o cliente, à
entrada e à saída”, salientou o responsável, que procurou nas novas tecnologias
um meio para atingir este fim.
Tecnologia de ponta
A rapidez e eficácia no serviço é outro
ponto a favor da nova livraria, que incorpora tecnologia de ponta para responder
às necessidades dos clientes. “Antecipámos o futuro”, garante Américo AugustoAreal. Num sistema criado especificamente para a Byblos, cada livro tem um
chip (etiqueta RFID - identificação por
radiofrequência) incorporado e, através
de um software e de mobiliário “inteligente”, é possível saber a sua localização
exacta na loja. Os 34 ecrãs tácteis espalhados pelos dois andares do espaço permitem fazer esta mesma pesquisa e, posteriormente, imprimir num “ticket” o
resultado das buscas.

ez milhões de euros é o custo total das obras na
marina do Parque das Nações, em Lisboa, que vai
ficar com mais 80 lugares e a concluir dentro de 18 meses, disse à Lusa fonte da Parque Expo. A obra é possível porque a Parque Expo concluiu recentemente as negociações para adquirir as participações societárias da
marina, disse o responsável de comunicação da Parque
Expo. O projecto de engenharia da obra é da responsabilidade da PROMAN - Centro de Estudos e Projectos, SA, com acompanhamento técnico e científico do
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). A
obra prevê o fecho da bacia sul através de um sistema
de comportas, da criação de um anteprojecto de impermeabilização dos molhes e do fecho de toda a extensão
da ponte-cais. Com esta obra, a marina do Parque das
Nações fica preparada para acolher 500 embarcações
de 10, 12 e 15 metros, mais 80 do que as inicialmente
previstas. O projecto para a ponte-cais de Cabo Ruivo
prevê ainda a sua utilização para cruzeiros turísticos,
sublinhou a mesma fonte. No futuro, a marina poderá
ser alargada à bacia norte, que foi dragada em Outubro
último e vai ter entre 250 e 350 postos de amarração.

Novembre

cado ao livro”, disse Américo Augusto
Areal, responsável pelo projecto e, até
há pouco tempo, editor e dono da ASA.
“A Byblos assenta em dois pilares: a minha perspectiva enquanto editor, tendo
em mente o cliente que gostaria de ter, e
enquanto leitor”, referiu Américo Areal,
acrescentando que “procurar proporcionar o melhor a toda a gente tem por base
um princípio muito simples, que é aquele
ditado popular que diz: ‘Faz aos outros o
que gostarias que te fizessem a ti’”. Um
ano depois de ter vendido a gráfica e a
ACIDENTE
editora, Américo Augusto Areal vê um
Um jovem de 18 anos fasonho antigo realizar-se.
leceu vítima do despiste
da moto que conduzia, em
Livraria de destino
Paço, Monte Redondo, no
A Byblos apresenta-se como mais uma
concelho de Leiria, disse
alternativa ao mercado dos livros, mas
fonte dos Bombeiros Volunnão quer ser apenas mais uma livraria.
tários de Leiria. O acidente
“Queremos ser um espaço de destino”,
ocorreu na aldeia de Paço,
provocando
a
morte
imeavançou
o responsável
esTQQ_07103G_10x5_Portu.qxd
05/12/07
10:09 pelo
Page projecto,
1
diata do motociclista, que
clarecendo: “É preciso distinguir o imresidia naquela localidade.
pulso do destino. Uma pessoa que entra

num hipermercado, se adquirir um livro,
à partida, estará a fazer uma compra de
impulso; quem vai a uma livraria tem o
objectivo único de comprar um livro”.
Américo Areal vai mais longe: “Ir a uma
loja de destino é sempre uma experiên-

O
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Morreu menino
que se afogou
em lago de Lisboa
A criança de oito anos que
se afogou a 5 de Novembro num lago do Parque
do Vale Grande, na Alta de
Lisboa, morreu este fimde-semana, depois de ter
passado um mês nos cuidados intensivos do hospital Dona Estefânia e onde
se manteve sempre com a
perspectiva de danos cerebrais irreversíveis.

maior livraria do país vai abrir portas na próxima sexta-feira, dia 14,
na zona das Amoreiras, em Lisboa. Com
3 300 metros quadrados de área comercial e 150 mil títulos disponíveis, a Byblos é o resultado de “meio século dedi-

Europeus preferem...

dossier : TQQ-07103G client: Tourisme Qc

Livros infantis
contra a
homofobia
“De onde venho?” e “Por
quem me apaixonarei?”
são os títulos dos dois
livros infantis a lançar no
próximo sábado, às 17 horas, na livraria Bulhosa, em
Lisboa, e cujas histórias e
respectivas ilustrações retratam, de uma forma simples, a diversidade afectivo-sexual, promovendo
assim a igualdade, o respeito pela diversidade e a
convivência cidadã desde
a infância. Os livros são
editados pela ILGA Portugal em colaboração com
o projecto “eraseunavez.
com” e com o apoio da
Fundación Triángulo Extremadura, Espanha. O
lançamento contará com
a presenças dos autores
Javier Termenón, Wieland
Pena e Roberto Maján.

Maior livraria do país
vai abrir nas Amoreiras
A

description: Bandeau
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Em 2008, a cidade de Québec comemora
os seus 400 anos e todo o mundo está convidado!

D

e 31 de Dezembro de 2007 até Outubro de 2008, a
cidade inteira estará em clima de festa com apresentações inesquecíveis, shows exclusivos, concertos e muitos outros eventos. Venha assistir a alguns dos mais de
130 eventos emocionantes para descobrir a magia dos 400
anos da cidade de Québec!
Quando Samuel de Champlain decidiu estabelecer-se
em Kébec (que na língua algonquiana significa local onde
o rio é mais estreito) em 3 de Julho de 1608, não sabia o
que aguardava o futuro da sua colonização. Hoje, estamos
a preparar-nos para comemorar os 400 anos de história
com muitas reuniões e encontros oficiais.

Foto de Yves Tessier

A cidade de Québec tem uma história riquíssima, que
passa de geração em geração, além de ter o seu encanto
próprio e único. O Inverno traz uma romântica tranquilidade para o ambiente da cidade, quando a neve transforma edifícios em verdadeiros bolos enfeitados e você deixa
as suas pegadas pelo tapete branquinho de neve. No entanto, apesar das aparências, a vida na cidade é movimentada. Este será o Inverno número 400 da cidade de Québec e tudo está previsto para se transformar numa grande
festa!
A região e a cidade de Québec são ideais para se passar

o Natal. Tem de tudo! Desde muita neve, trilhas para caminhadas com gorjeio dos pássaros e para trenós puxados
por cães, e inclusive muitas árvores de natal, presépios e
missa da meia-noite. E, se estiver à procura de um presente romântico para alguém especial, a cidade está repleta de lojas
encantadoras, como
aquelas do bairro Petit-Champlain e em
outras ruas com muitos comércios maravilhosos. Você pode fazer compras a pé,
numa atmosfera tranquila ou perder-se na
agitação dos centros
comerciais, enquanto
procura aquele presente perfeito!
E não é tudo. No dia
31 de Dezembro de
2007, será realizado
um festival, evento
único e familiar. Este
festival será a largada para as demais comemorações de
todo o ano de 2008. A Place D’Youville será transformada
em um vasto palco de festivais. Quando o relógio bater
meia-noite, fogos de artifícios, efeitos visuais e música ao
vivo tomarão conta de toda a praça com um grande espectáculo feito para você! Esta inesquecível Festa de São Silvestre, caracterizada pela magia do Inverno na cidade de
Québec, promete romper o Ano Novo com muitas cores e
brilhos!
A 26 de Janeiro de 2008, será realizado, pelo terceiro ano
consecutivo na cidade de Québec, o festival de desportos
radicais no gelo, The Red Bull Crashed Ice. Esta espectacular mescla de esqui nas montanhas, hóquei e boarder
cross vai, mais uma vez, fazer as fortalezas da cidade de

Québec vibrarem, já que os competidores descerão de
uma altura de 56 metros numa rampa de 536 metros de
cumprimento. Os participantes devem amarrar os seus patins bem apertados para conseguir fazer manobras rápidas
e bem precisas a 50
km por hora, pular e
voar sobre enormes
passos ao iniciar as
suas descidas pela
rampa externa do
Fairmont’s Le Château Frontenac em toda
a extensão da descida
da Côte de la Montagne até a linha de
chegada na Place
Royale.
Cerca de 75 mil espectadores assistiram
a este festival o ano
passado. Você não
pode deixar de presenciar este espectáFoto de Claude Huot culo!
Em seguida, o maior
Carnaval de Inverno do mundo, Mr. Christie’s Québec
City Winter Carnival, acontecerá de 1 a 17 de Fevereiro
de 2008. Durante o Carnaval, você assistirá a dois desfiles
nocturnos, fantásticos, com características totalmente inovadores para as comemorações dos 400 anos de Québec.
Estes desfiles terão um conceito original e bastante festivo
numa completa sinergia com a multidão, intercalando de
maneira sublime o absurdo com a tradição carnavalesca.
Venha descobrir a legendária joie-de-vivre que torna a
cidade de Québec e os seus Invernos tão aconchegantes e
amistosos!
Para mais informações e para reservar os seus pacotes,
ligue para 1-877-BONJOUR, local 925, ou pelo site
www.Québeccregion.com/Québec-w8
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COOrDenaDO pOr MigUel félix
mfelix@avozdeportugal.com

20,6% dos cidadãos de
Montreal provêm
da imigração
A região de Montreal conheceu um bom crescimento
da sua população imigrante durante os cinco últimos
anos, de acordo com novos
dados de recenseamento
publicados. Estatística Canadá publicou a informação
a partir do censo de 2006,
que dá um retrato das pessoas que vêm do estrangeiro para se estabelecerem
aqui. O censo revela que
a maior parte das pessoas
que mudam para o Canadá aflui geralmente para os
grandes centros urbanos,
particularmente Montreal,
Toronto e Vancouver. Os
demógrafos predizem que o
crescimento da população
do Canadá será inteiramente dependente da imigração
antes de 2030, e que as
comunidades que não terão
atraído novos Canadianos
verão a sua população diminuir regularmente.
Robert Pickton:
Seis vezes culpado
Após 10 dias de deliberação, os 12 jurados tornaram
o seu veredicto no processo
de Robert Pickton, em New
Westminster, na ColômbiaBritânica. O agricultor de 58
anos foi reconhecido culpado de assassinatos não premeditados sobre seis mulheres dum bairro pobre de
Vancouver. As famílias das
vítimas acolheram este veredicto com decepção. Esperavam que Robert Pickton
fosse reconhecido culpado
de assassinato premeditado, o que teria provocado
uma penalidade de aprisionamento firme de 25 anos.

A importância de verdadeiros
Saint-Laurent pede à
resultados para um Quebeque forte STM que instaure uma
Primeiro-ministro Harper afirmou
na sexta-feira passada que o Governo Conservador exerce um federalismo de abertura que respeita a história e
a especificidade cultural e linguística do
Québec, que permite uma grande flexibilidade e autonomia para poder manter a
sua identidade francófona no seio de um
Canadá forte e unido.
“Durante mais de quarenta nos os Quebequenses foram obrigados a escolher
entre a centralização e a separação, disse
o PM. Eles não querem voltar a fazer
essa escolha e o nosso governo compreendeu bem essa mensagem. Os Quebequenses querem um Québec forte no seio
de um Canadá unido”.
“Nós reconhecemos a existência do desequilíbrio fiscal, antes mesmo de ace-

O

dermos ao poder e com o Orçamento
2007 nós regularizámo-lo verdadeiramente”.
Falando na Câmara do Comércio d e
Rivière-du-Loup, o Primeiro-Ministro,
insistiu sobre o facto que o Governo mete
em aplicação as forças fundamentais da
economia canadiana, reduzindo o fardo
fiscal e focando as despesas sobre iniciativas práticas como as infra-estruturas, o
que estimulará o crescimento e a prosperidade.
Fazemos muitas coisas para assegurar a
força da nossa economia a longo termo.
Mas nada é mais importante do que uma
sólida política financeira — as despesas
apoiados nos resultados, o reembolso da
dívida e um alijamento fiscal permanente”.

Planétarium de Montreal:
mudança confirmada

O

projecto de construção do novo
planetário para o Parque Olímpico,
perto do Biodôme, vai finalmente concretizar-se. Otava anunciou que
pagaria os 9 milhões de dólares
prometidos há quatro anos. O
governo do Quebeque e a Cidade
de Montreal acrescentarão cada
um o mesmo montante. Por seu
lado, a empresa Rio Tinto Alcan
prometeu investir 4 milhões no
projecto. O Planétarium de Montreal estava vetusto e com falta de
espaço, no seu sítio actual do centro da cidade. O planetário, por exemplo, aparelho
que serve para projectar as imagens, é o

mesmo que nos anos 60. Nem só não se
comparava ao que se faz hoje, como tinha
certos problemas mecânicos. Cada ano,

125.000 pessoas visitam o Planétarium.
Os responsáveis consideram que um novo
edifício atrairá o dobro dos visitantes.

assinatura familiar

C

onsiderando que é importante incentivar as famílias
a utilizarem os transportes públicos, a freguesia de
Saint-Laurent pediu ao presidente da Sociedade de Transporte de Montreal (STM), Claude Trudel, que a STM inove e crie uma tarifação familiar. A freguesia tinha adoptado
em Novembro o seu plano trienal 2008-2010 para a família, um tema importante para o presidente da junta de câmara de Freguesia de Saint-Laurent, Alan DeSousa. SaintLaurent já tem um programa de tarifas familiares para as
actividades de lazer, mas não tem nada para os transportes
públicos, um dos principais desafios do seu plano. Como
o presidente da junta de câmara de Freguesia é também
o responsável pelo ambiente na cidade de Montreal, fez
adoptar uma resolução que ordena a STM a instaurar uma
tarifação familiar para combinar, como diz, “bem estar da
família e desenvolvimento sustentável”.

PQ: Nicole Léger
candidata

A

antiga ministra pequista Nicole Ligeiro regressou oficialmente à arena
política. Durante uma assembleia de investidura no distrito de Pointe-aux-Trembles, Montreal, a Sra. Léger foi proclamada candidata do Partido Quebequense com
o propósito da eleição parcial que deve ter
lugar até Maio de 2008. Este distrito era representado
pelo antigo chefe do PQ, André Boisclair, que se demitiu a 15 de Novembro. Nicole Léger tinha representado
este distrito de 1996 a 2006. A notícia do seu regresso já
tinha sido confirmada em Outubro ao escritório de distrito do PQ em Pointe-aux-Trembles. Membro da equipa de Pauline Marois na corrida à direcção do partido,
em 2005, a Sra. Léger não escondeu que o seu regresso à política estava ligado ao advento da Sra. Marois
liderar o PQ. Durante a sua curta reforma da política
de um ano e meio, Nicole Léger trabalhou como vicepresidente dos recursos humanos na firma de sondagem
Léger Marketing.

prOgraMaçÃO DeSTa SeMana
*Horário sujeito a modificações ** Hora de Montreal
qUarTa-feira 12-12

01:30
04:00
04:30
05:00
08:00
09:10
09:45
10:00
10:31
12:45
13:00
14:00
15:00
16:00
16:15
19:00
20:00
20:45
21:15
21:45
22:45
23:45
00:15
00:45
01:00

Bom Dia Portugal
a Hora De Baco
entre nós
Praça Da alegria
Jornal Da tarDe
alves Dos reis,
um seu criaDo
Diário Da euroPa
magazine
venezuela contacto
Portugal no coração
notícias rtP maDeira
Portugal em Directo
olHos De água
teleJornal
em rePortagem
Prós e contras
Jornal Das 24 Horas
olHos De água
teleJornal maDeira
teleJornal - açores
o Preço certo
santos Da casa
Kulto
sons Da música
Flauta
contas em Dia
rePórter áFrica

qUinTa-feira 13-12

01:30
04:00
04:30
05:00
08:00
09:11
09:45
10:04
10:33
12:45
13:00
14:00
15:00
16:00
16:36
17:30
18:17
18:30
19:00
20:00
20:45
21:15
21:45
22:45
23:30
00:15
00:45
01:00

Bom Dia Portugal
sentiDo Do gosto
entre nós
Praça Da alegria
Jornal Da tarDe
alves Dos reis,
um seu criaDo
Diário Da euroPa
euroPa contacto
Portugal no coração
notícias rtP maDeira
Portugal em Directo
olHos De água
teleJornal
o caminHo
Faz-se caminHanDo
o Preço certo
a euroPa aqui tão Perto
anDar Por cá
euroPa contacto
Jornal Das 24 Horas
olHos De água
teleJornal maDeira
teleJornal - açores
o Preço certo
gato FeDorento
granDe entrevista
À mesa com o caPote
contas em Dia
rePórter áFrica

SexTa-feira 14-12

02:00
04:00
04:30
05:00
08:00
09:00
09:45
10:00
10:30
12:45
13:00
13:30
14:00
15:00
16:00
16:30
17:30
18:30
18:45
19:00
20:00
20:45
21:45
22:45
23:45
00:15
00:45

Bom Dia Portugal
sons Da música
entre nós
Praça Da alegria
Jornal Da tarDe
alves Dos reis,
um seu criaDo
Diário Da euroPa
reclame
Portugal no coração
notícias rtP maDeira
Portugal em Directo
oPeração triunFo
olHos De água
teleJornal
granDe rePortagem-sic
o Preço certo
conta-me como Foi
aveniDa euroPa
a minHa ciDaDe HoJe...
Jornal Das 24 Horas
olHos De água
teleJornal maDeira-açores
o Preço certo
conta-me como Foi
gostos e saBores
olHar o munDo
contas em Dia

SÁBaDO 15-12

01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
06:00
07:00
08:00
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
16:00
16:15
19:00
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
23:00
23:30
00:00
00:30

rePórter áFrica
áFrica 7 Dias
euroDePutaDos
França contacto
Bom Dia Portugal
Fim-De-semana
zig zag
notícias De Portugal
Jornal Da tarDe
a alma e a gente
Da terra ao mar
latituDes série iv
couto & coutaDas
notícias rtP maDeira
atlântiDa (açores)
França contacto
entre Pratos
oBra De arte
contra
teleJornal
a voz Do ciDaDão
oPeração triunFo
Jornal Das 24 Horas
a alma e a gente
teleJornal maDeira
teleJornal - açores
venezuela contacto
gente Feliz com lágrimas
a Hora De Baco
oBra De arte
Heranças D´ouro
músicas De áFrica

DOMingO 16-12

01:30 nós - comPacto
02:30 magazine macau contacto
03:00 Bom Dia Portugal
Fim-De-semana
05:00 eucaristia Dominical
06:00 zig zag
07:00 Falamos Português
07:30 sentiDo Do gosto
08:00 Jornal Da tarDe
09:00 oPeração triunFo
10:45 só visto!
13:30 macau contacto
14:00 eua contacto - caliFórnia
14:30 gato FeDorento
15:00 teleJornal
16:00 as escolHas De marcelo
reBelo De sousa
16:30 FuteBol: 1ª liga
18:30 Falamos Português
Festas e traDições
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 contra
20:30 teleJornal maDeira
21:00 teleJornal - açores
21:30 FuteBol: 1ª liga DiFeriDo
23:30 eua contacto - caliFórnia
00:15 só visto!

SegUnDa-feira 17-12

01:30
04:00
04:30
05:00
08:00
09:11
10:08
10:38
13:00
13:56
14:53
15:00
16:00
16:25
17:15
18:06
18:33
19:00
19:58
20:50
21:23
21:55
00:49
01:05
01:30
04:02
04:30
05:00

Bom Dia Portugal
Da terra ao mar
entre nós
Praça Da alegria
Jornal Da tarDe
alves Dos reis,
um seu criaDo
magazine eua contacto
Portugal no coração
Portugal em Directo
olHos De água
oPeração triunFo
Diários
teleJornal
em rePortagem
o Preço certo
PeDro e inês
oBra De arte
magazine eua contacto
Jornal Das 24 Horas
olHos De água
teleJornal maDeira
teleJornal - açores
Prós e contras
contas em Dia
rePórter áFrica
Bom Dia Portugal
gostos e saBores
entre nós
Praça Da alegria

Terça-feira 18-12

08:00 Jornal Da tarDe
09:13 alves Dos reis,
um seu criaDo
10:10 canaDá contacto
10:41 Portugal no coração
12:53 notícias rtP maDeira
13:00 Portugal em Directo
13:11 BomBorDo
14:06 olHos De água
14:54 o seu DinHeiro
15:00 teleJornal
15:43 oPeração triunFo
15:46 gostos e saBores
16:14 a alma e a gente
16:45 a minHa ciDaDe HoJe/
o meu concelHo HoJe/
a minHa Freguesia HoJe
16:45 anDar Por cá
17:00 canaDá contacto
17:31 trio D´ataque
19:00 Jornal Das 24 Horas
19:56 olHos De água
20:49 teleJornal maDeira
21:22 teleJornal - açores
21:55 o Preço certo
22:45 trio D´ataque
00:15 anDar Por cá
00:30 cuiDaDo com a língua
00:41 contas em Dia
01:03 rePórter áFrica
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TaxaS De SUBOrnO aTingeM SeiS pOr CenTO

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: Louco, que significa Excentricidade.
Amor: Não seja egoísta, pense nos sentimentos das outras pessoas. Saúde: Tente relaxar um pouco mais, anda
com o stress à flor da pele. Dinheiro: Seja prudente na
forma como gere as suas finanças.
Número da Sorte: 22
Números da Semana: 17, 23, 45, 2, 19, 40

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa Inquietação, agitação. Amor: Clima romântico e sentimental na
relação afectiva. Saúde: Atravessa uma fase de grande
nervosismo e stress. Dinheiro: Não arrisque em negócios
que não lhe ofereçam garantias. Seja prudente.
Número da Sorte: 54
Números da Semana: 49, 15, 39, 22, 1, 30

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta Dominante: Estrela, que significa Protecção, Luz.
Amor: Afaste-se da rotina com a pessoa amada. Opte
por fazer aquela viagem há muito planeada. Saúde: Fase
de fadiga excessiva. Descanse mais. Dinheiro: Não se
esforce demasiado na sua actividade laboral, será recompensado na devida altura.
Número da Sorte:
17 Números da Semana: 21, 30, 25, 11, 5, 32

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor. Amor:
Clima de grande harmonia familiar e amorosa, mas seja
mais compreensivo. Saúde: Poderá sofrer de stress.
Mantenha a calma. Dinheiro: Terá de controlar esse seu
instinto materialista.
Número da Sorte: 38
Números da Semana: 12, 41, 20, 36, 4, 17

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta Dominante: Roda da Fortuna, que significa sorte
em movimento. Amor: Não se intrometa em relações
alheias pois poderá ser mal interpretado. Saúde: Atravessa uma fase equilibrada neste campo. Dinheiro: As suas
capacidades de concentração no seu trabalho poder-lheão trazer alguns frutos.
Número da Sorte: 10 Números da Semana: 12, 4, 32, 47, 19, 7

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso. Amor: Dê mais de si aos outros e deixe de se preocupar com as pequenas atribulações diárias. Saúde:
Pratique exercício físico para relaxar. Dinheiro: Deixe os
seus investimentos darem frutos.
Número da Sorte: 51
Números da Semana: 33, 20, 4, 36, 19, 1

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa Projectos.
Amor: É provável que atravesse um período um pouco
conturbado.
Saúde: Não abuse da sua vitalidade e das suas energias
pois poderá ficar exausto.
Dinheiro: Partilhe as suas ideias com os colegas de trabalho e poderão
daí advir algumas oportunidades.
Número da Sorte: 68
Números da Semana: 20, 47, 6, 23, 45, 9

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder. Amor: Aproveite bem todos os momentos
que tem para estar com a sua cara-metade.
Saúde: Poderá sentir alguma fadiga física.
Dinheiro: Conserve todos os seus bens materiais.
Número da Sorte: 77
Números da Semana: 24, 17, 46, 31, 9, 11

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta Dominante: Temperança, que significa Equilíbrio
Amor: Faça um jantar especial e muito romântico para a
sua cara-metade. Saúde: Tente não andar muito tenso.
Dinheiro: Poderá ser surpreendido ao verificar o seu
saldo.
Número da Sorte: 14
Números da Semana: 41, 23, 47, 36, 21, 27

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)
Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez
Amor: Se partilhar os seus problemas com alguém em
quem confie verá que se sentirá bem mais leve.
Saúde: Relaxe um pouco mais, anda muito tenso.
Dinheiro: Segurança financeira.
Número da Sorte: 30
Números da Semana: 22, 17, 36, 40, 9, 25

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta Dominante: Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso.
Amor: Organize um jantar para juntar os seus amigos.
Saúde: Momento calmo sem preocupações.
Dinheiro: Não haverá nenhuma alteração significativa.
Número da Sorte: 16
Números da Semana: 14, 19, 23, 46, 2, 42

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta Dominante: Eremita, que significa Procura, Solidão.
Amor: Deixe de lado as mágoas e perdoe o seu próximo.
Saúde: Tendência para problemas de memoria.
Dinheiro: Continue a saber gerir o seu dinheiro, para não
deixar o barco afundar-se.
Número da Sorte: 9
Números da Semana: 20, 13, 4, 26, 7, 10

Portugal está ao nível dos EUA
e do Reino Unido na Corrupção
D
ois por cento dos portugueses já pagaram subornos
para obter um serviço. A conclusão é do relatório
da organização não governamental Transparency International, que inclui inquéritos feitos em 60 países. O “Barómetro da
corrupção global em 2007” foi divulgado em Berlim.
De acordo com o inquérito, Portugal surge no quarto de cinco grupos, que incluem os países mais
afectados pela corrupção. As taxas
de suborno no país situam-se entre
os quatro e os seis por cento. Argentina, Finlândia, Hong Kong, Espanha, África do Sul, Reino Unido
e EUA são alguns dos países que se
encontram a par de Portugal em
corrupção. No fundo da tabela, há
Estados onde o suborno é mais frequente chegando a atingir níveis
acima dos 33 por cento. É o caso da
Albânia, Camboja, Roménia, Senegal e Paquistão, entre outros.
Já no pólo oposto, com taxas de
suborno inferiores a quatro por cento, e classificadas como as nações
menos corruptas, estão a Áustria, Canadá, França, Japão, Coreia do Sul, Holanda, Suécia e Suíça.
Mais corrupção na política

No entanto, de acordo com o Barómetro, a maioria
dos
cidadãos nacionais (64%) considera que os esforços do

Governo para combater a corrupção não são eficazes,
contra apenas 23 por cento que têm a opinião inversa.
Os portugueses pensam também que a corrupção vai au-

Sectores mais “corruptos” para os portugueses
Parlamento — 3,6%
Negócios — 3,6%
Media — 3%
Militares — 2,6%
ONG — 2,8%
Entidades religiosas — 2,9%

Sistema legal e judiciário — 3,4%
Serviços médicos — 3,2%
Polícia — 3,2%
Serviços de registo e licenças — 2,6%
Serviços públicos — 2,8%
Autoridades fiscais — 3,6%

O sector político é, segundo os portugueses, o mais
afectado pela corrupção. Cerca de 4,1 por cento dos cidadãos inquiridos apontaram esta área, entre outras
como o sistema legal e judicial ou os serviços públicos
(ver caixa), como aquela onde haverá mais subornos.

mentar no futuro. Em termos globais, os cidadãos em
todo o mundo apontam os Parlamentos e os partidos, a
polícia e os tribunais como as instituições mais atingidas por uma corrupção quotidiana generalizada.
A nível mundial, mais de um em cada dez cidadãos
admitiram ter pago subornos para aceder a um serviço,
no ano passado. África é o continente com níveis mais
altos de corrupção (42 por cento).
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Jantar da Esperança
Victor Hugo

jornal@avozdeportugal.com

Q

uando lemos os jornais ou ouvimos
notícias, somos levados a encarar o
amanhã com desconfiança e até com
medo. É a desigualdade sócio-económica
em muitos países do mundo, onde as diferenças entre ricos e pobres se vêm
acentuando cada vez mais. É o retrato negro da sociedade, que vai perdendo os
valores básicos, são as famílias sem estrutura, as faltas de respeito e gente a viver unicamente para si mesmo.
É o aumento da criminalidade, devido
muitas vezes às condições precárias em
que muita gente vive. São as preocupações com o ambiente, onde muitos governos se preocupam mais com o petróleo e a situação económica do que com as
alterações climáticas do nosso ecossistema.
Quando chegamos a este período do
ano, verificamos que a sensibilidade das
pessoas está mais atenta às necessidades
do próximo.
Mas no meio deste quadro de descrença,
eu estou convencido que nunca como
agora se fez tanto para ajudar os mais
desfavorecidos.
São muitos os movimentos e as pessoas
que se organizam em prol das mais diversas causas. Todas as iniciativas são boas
e cada um é livre de defender aquelas em
que mais acredita. Resolver todos os problemas da humanidade será uma tarefa
demasiado árdua, mas é com pequenos

gestos e com esperança que podemos
ajudar a construir um mundo melhor. No
passado dia 1 de Dezembro, o grupo de
amigos da Aldeia da Paz organizou o habitual jantar para angariar fundos.
É o Jantar da Esperança, porque nós
acreditamos que é ajudando as crianças
que se pode criar um mundo melhor.
Conseguimos juntar 17,200 dólares, livre das despesas, quantia que foi enviada
através da Caixa de Economia dos Portugueses de Montreal para a conta da Aldeia da Paz.
Conseguir arranjar este montante, num
só jantar, foi possível graças ao esforço e
ao trabalho de muita gente. Mas foi também graças à generosidade das pessoas
que conhecem a obra do Padre Mata e
que ofereceram os seus dons.
E foi também com as ofertas de muitos
comerciantes da nossa Comunidade que,
generosamente, quiseram contribuir para
este resultado.
Dia 8 de Dezembro, dia de N. Sra. da
Conceição, recebemos um e-mail do
Brasil, do Padre Mata e da Irmã Maria
de Deus, dizendo que fizeram uma celebração especial, particularmente dedicada aos amigos da Comunidade de
Montreal, onde rezaram e pediram a
Deus por todos os que deram a sua ajuda e colaboração, pois esta era a única
maneira que tinham para agradecer.

7

A convite do cônsul-geral

C

arlos Manuel Folhadela de Macedo
Oliveira, cônsul-geral de Portugal em
Montreal e Luís Filipe Tavares de Melo de
Aguilar, professor de Língua Portuguesa e
Culturas Lusófonas da Universidade de
Montreal e docente do Instituto Camões,
têm o prazer de convidar a comunidade
portuguesa de Montreal a participar na
conferência comemorativa do centenário
do nascimento do escritor MIGUEL TORGA, Escritor, Poeta e Farol da Democracia Portuguesa pela Dra. Alix de Carvalho
na, quarta-feira, dia 19 de Dezembro de
2007 das 18.00 às 20 horas no ConsuladoGeral de Portugal em Montreal, sito no
2020,University, Suite 2425, agradecendo-se a confirmação, pelo telefone (514)
499 03 59. Esta sessão literária tem um
cunho de comemoração dupla: homenageia-se Miguel Torga nascido há cem anos
e homenageia-se a dra. Alix de carvalho,
ex-leitora de Português nas universidades
de Toronto e Montreal, pelo seu contributo à promoção e difusão da língua e cultura portuguesas neste país da América do
Norte, em geral e em Montreal, mais particularmente, onde desenvolveu significativa actividade comunitária, de qual se
destaca a organização, juntamente com o
dr. Amílcar Martins e o professor Filipe
Baptista, do Congresso Português, Língua
Estrangeira, que teve lugar na Universidade de Montreal de 4 a 6 de Junho de 1993,
que reuniu cerca de 300 participantes e
trouxe a esta metrópole Eduardo Lourenço, Vasco Graça Moura, Isabel Tomás,
Maria Beatriz Rocha-Trindade, Eduardo

Mayone Dias, Josianne Caillet, entre muitos outros. As actas deste congresso são
ainda hoje uma referência para a abordagem do Português como Língua Internacional. São objectivos desta sessão: integrar as Comemorações do Centenário do
Nascimento de Miguel Torga, difundir e
promover a obra do escritor Miguel Torga, perante um público que na sua grande
maioria a desconhece e sensibilizar os luso-descendentes para a necessidade de
criar hábitos de leitura, como forma de se
apropriarem de elementos culturais do seu
país de origem.Miguel Torga é, sem sombra de dúvida, um das personalidades cimeiras do século XX. Comemorando-se
este ano o centenário do seu nascimento.
Em Portugal e por toda a parte, se presta
homenagem ao homem que não foi só um
grande escritor e poeta, mas também um
farol da democracia portuguesa. Adolfo
Correia da Rocha (1907-1995)adopta,
para melhor se definir, o pseudónimo Miguel (em homenagem ao escritor Miguel
Unamuno) e Torga (urze, planta bravia,
humilde, espontânea, que cresce no chão
agreste de Portugal, mais especificamente,
no Norte do país). Para além da sua estada
em Montreal a dra. Alix de Carvalho desloca-se a Toronta para participar em actividades das Universidades de Toronto e
York. Para mais informações é favor visitar o sítio: www.teiaportuguesa.com.Para
animar a tertúlia literária, o dr. Carlos Oliveira, cônsul-geral de Portugal em Montreal oferece, no final, um Porto de Honra
e pastéis de nata.
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Clube Oriental Português de Montreal

Nos 29 anos de uma colectividade de eleição
António Vallacorba

avallacorba@avozdeportugal.com

O

Clube Oriental
Português de Montreal
(COPM) assinalou dignamente
no sábado transacto a passagem
do seu 29º aniversário, com um elegante
jantar/dançante à altura dos seus pergaminhos.
De relevar, sobretudo, a grande presença
de associados e amigos, o mui agradável
jantar, de óptima qualidade e confecção, e
o “calor” solidário de vários representantes de outras colectividades que vieram
saudar o clube neste importante dia da sua
vida institucional, tudo num ambiente festivo assaz encantador e já a “cheirar” ao
Natal.
Na mesa de honra, acompanharam Duarte Sousa, presidente do COPM, o Dr. Carlos Oliveira, cônsul-geral de Portugal em
Montreal; Francisco Salvador, conselheiro das Comunidades Portuguesas; Conceição Correia, presidente da Associação
Portuguesa do Canadá (APC); António

ções de parabéns alusivas ao momento.
O Dr. Carlos Oliveira, reconhecendo em
Duarte Sousa “um presidente de qualidades”, disse que “29 anos é muito tempo”,
mas sugerindo que agora é tempo “para se
pensar o que é o futuro”.
Para o director deste jornal, este dia de
aniversário constituiu sobretudo uma invocação ao glorioso passado desta colectividade e de homenagem aos homens e
mulheres que, ao longo destes anos, muito
se empenharam e deram do seu melhor

Moreira, presidente do Clube Portugal de
Montreal, e Lucília Santos, presidente do
Carrefour Lusophone, entre outros.
“Esta é a vossa casa”, disse Duarte Sousa, durante as suas palavras de saudação e
de agradecimento aos seus colegas da Direcção e demais colaboradores, seguidose-lhe, depois de outras considerações relativas à vida institucional do COPM, os
vários convidados, que proferiram alocu-

pondendo pela positiva, declarou ter
havido “uma cuidada mudança” no funcionamento da organização, “à sua maneira”, durante o que se fizeram avultados
investimentos, entre outros. Realçou, por
outro lado, o bom relacionamento entre
todos os membros da Direcção.
O Clube Oriental Português de Montreal,
fundado em 10 de Dezembro de 1978, é

Correia, presidente por interino; Fernanda
Dias, vice-presidente; Amália Lopes, se-

para a edificação do presente património
do COPM. Que muito prestigia a comunidade e honra Portugal.
Jeff Gouveia, do JG Night Productions,

uma associação cultural, desportiva e de
benevolência sem fins lucrativos e das
que, ao longo dos anos, mais se tem distinguido nos nobres propósitos que lhe dão
razão de ser. Tem sede própria, oficialmente inaugurada em 8 de Dezembro de
1985, com o alto patrocínio do então ministro e saudoso amigo da nossa comuni-

cretária, e Abel Tavares, vogal; Conselho
Fiscal: Renato Marcelino, presidente; Gilberto Alves, vice-presidente; Olegário
Nunes, secretário, José Pinheiro, vogal;
Conselho de Disciplina: Telmo Barbosa,
presidente; Pedro Baião, vice-presidente;
Francisco Losna, secretário, e Manuel de
Oliveira, vogal.
Entretanto, gostaríamos de chamar à
atenção de todas as pessoas interessadas
para a realização das próximas actividades
deste clube, e que são: no dia 16 do corrente, um lanche e desfile de modas, a favor da luta contra o cancro do seio, e, duas

que abrilhantou o animado baile, contribuiu grandemente para esta deleitável festa, preenchendo a parte que lhe foi destinada do serão, com música irresistível a
quem gosta de dançar e até mesmo a de
ambiente.
No final, Duarte Sousa irradiava um ar
de completa felicidade quando lhe perguntámos se estava satisfeito com os resultados do seu presente mandato. E, res-

dade, Gérald Godin.
Lembramos que os respectivos corpos
gerentes para 2007/2008, são os seguintes: Conselho de Administração: Duarte
Sousa, presidente; Cesário Ferreira, vicepresidente; Fernando Claudio, secretário;
Graça Barbosa, tesoureira; Joaquim
Cunha, José Luís, Célia Marques, Victor
Lopes, Carlos Gravanita e José Silveira,
directores; Mesa da Assembleia: António

semanas mais tarde, a tradicional festa da
passagem de ano.
Para mais informações sobre esses dois
eventos, contactar o COPM, tel.
514.223.7300.
“A Voz de Portugal” congratula-se pela
pela passagem desta interessante efeméride, e saúda toda a grande família “orientalista”, com votos de contínua prosperidade.

10

A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 12 de Dezembro de 2007

CENTRO CRISTÃO DA FÁMILIA (P.A.O.C)
Reuniões familiares aos sábados
514.704.0006

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACHINE À COUDRE

11 de Dezembro de 2007
1 Euro = CAD 1.488670
Consulado Geral
de Portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent

514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL

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

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
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

514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est

514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est

514.844.3054

TAGUS
4289 St-Laurent

514.844.3307

VOYAGES ELITE PLUS
1530 Fleury este
514-381-5200
www.voyageseliteplus.com

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

130-A, Beaumont

514.270.5079

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.

514.288.2082

1001, Sherbrooke E.,

514.463.1974

JUAN CARLOS ANDRADE M.Ps

QUIROPRATAS
DR. MARC CHENÉ

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

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.

514.843.3390

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

514.844.4588

CLÍNICAS

Me. EDUARDO DIAS

111 St-Paul E.

514.861.4562

1 Mont-Royal Este

514.849.2391

ME. ÉLIZABETH DA SILVA

3755 Boul. St-Laurent

514.987.0080

514.285.1620
514.672.4687

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

CLÍNICA MÉDICA LUSO

CLÍNICA MÉDICA NOVA

1555 Boul. de l’Avenir, #306
Laval, Qc.
450.435.3445

CONTABILISTAS

OURIVESARIAS

TRANSPORTES

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

TRANSPORTES BENTO COSTA

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

7129 Boul. St-Michel

PADARIA LAJEUNESSE
514.272.0362

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
225 Gounod

FARMÁCIAS

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIA RITA NACCACHE

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio
514.844.6212

FLORISTA

CanTinHO Da pOeSia

Palestina

Pela história, já faz mais de três mil anos,
Desde os tempos da instalação dos Hebreus
Na zona do Mar Morto que os Filiteus
Lhes têm provocado ínumeros danos…
Desde as lutas de Saul, primeiro rei,
Segundo nos narra a Bíblia, nesses dias,
David com pedra e funda venceu Golias,
Um gigante Filisteu que impunha a lei…
Hoje a guerra continua exacerbada,
Com suicídios, bombas, mísseis, atentados,
Que ocorrem regularmente em cada esquina,
Numa zona em que a vida não vale nada,
No seio dos territórios ocupados
P`las armas, entre Israel e a Palestina.
Fernando André, 17 Dez. 2001

†

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514.277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu sexta-feira, 7 de Dezembro de 2007, na Igreja Santa
Cruz, seguindo depois o corteje fúnebre em direcção ao Mausoléu Padre
Pio, no cemitério Repos St-François d’Assise, 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.

João (Jean) Cabral

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

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

Libania Gonçalves

Faleceu em Montreal, no dia 4 de Dezembro de
2007, com 77 anos de idade, Libania Gonçalves,
natural da Ribeira Quente, São Miguel, Açores.
Deixa na dor os seus filhos Arménia (João Manuel
Linhares), Fátima (Angelo Belli), Ricky (Francisca
Armelin); os seus netos Brian, Christopher,
Amanda, Sabrina, Stephanie, Hope; as suas irmãs
Gilda e Zélia; os seus cunhados João e Diodato,
assim como outros familiares e amigos.

FLEURISTE FLORATERIA

FUNERAIS

1913 – 2007

Os serviços funerários estiveram a cargo de:
MAGNUS POIRIER inc.
10300 , boul. Pie-IX , Montréal
Director: José Teixeira
Tel.: 514-727-2847
www.magnuspoirier.com

514.725.2626

514.946.1988

Rita Garcia Oliveira

Faleceu em Montréal no passado dia 2 de Dezembro
de 2007, com a idade de 94 anos, a Sra. Rita Garcia,
viúva do Sr. Manuel Oliveira, naturais de Relva, São
Miguel, Açores.
Deixa na dor as suas filhas: Maria (Walter Barbosa, já
falecido), Maria das Neves, Rita (Manuel Arruda); os
seus 10 netos (as): Rita, Samuel, José Silva, Danny
Silva, Walter (Maggie), Filipe (Kathleen), Maria da
Conceição, Ana Paula, Cristina, Rita Margarida;
os seus 15 bisnetos (as): Kristina, Alexandra, Antony, Charly, Cynthia,
Jeremy, Jessica, Jamie-Le, Selena, Denis, Joseph, David, João, Carla e
Catarina; sobrinhos (as), primos (as), assim como muitos outros familiares
e amigos.
Uma missa de corpo presente teve lugar na Igreja Santa Cruz, presidida
pelo Rev. Padre António Araújo e animada em cânticos pela Sra. Filomena
Amorim, seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção ao Cemitério de
Laval, onde foi a sepultar, ao lado do seu esposo, descansando os dois
para a eternidade.
A família vem por este meio agradecer a todos os que com sua presença,
palavras e gestos de amizade os reconfortaram nestes momentos difíceis
da sua vida. A todos o nosso Sincero Obrigado e Bem-Hajam.

TAPIS RENAISSANCE ST-Michel

4270Boul.St-Laurent,#209- 514.499.1624

DISCO MÓBIL

†

REVESTIMENTOS

PADARIAS
533 Gounod

DR. THUY TRAN

514.985.2411

SOLMAR

4270 St-Laurent #200

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

AGÊNCIAS DE VIAGENS

514.271.6452

BLUE COAST

Me. LUCIEN BERNARDO

4267 Av. Coloniale

Tel.: 514.499.0359

7341 St-Hubert

PEIXARIA

1940 – 2007

†

Faleceu em Laval, no dia 28 de Novembro de 2007,
com a idade de 67 anos, o Sr. João Cabral, natural de
Lagoa, São Miguel, Açores.
Deixa na dor Maria da Silva, os seus filhos (as):
Delcie, Bennie, John, Brigida, Elizabeth e Mike; os
seus netos (as), os seus irmãos (ãs), cunhados (as),
sobrinhos (as), primos (as), assim como muitos outros
familiares e amigos.
Uma missa de corpo presente teve lugar na Igreja
Nossa Senhora de Fátima, em Laval, presidida pelo Rev. Padre José
Vieira Arruda.
A família vem por este meio agradecer a todos os que com sua presença,
palavras e gestos de amizade os reconfortaram nestes momentos difíceis
da sua vida. A todos o nosso Sincero Obrigado e Bem-Hajam.
Os serviços funerários estiveram a cargo de:
MAGNUS POIRIER inc.
222, boul. des Laurentides , Laval.
Director: José Teixeira.
Tel: 514-727-2847.
www.magnuspoirier.com

01
02
03
04
05
06
07

CLASSIFICADOS
$ 9,00*
$11,00*
$13,00*
$15,00*
$17,00*

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

EMPREGOS

EMPREGOS

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

Cozinheiro com experiência, a tempo inteiro, para carnes e peixes sobre carvão. 514-385-9290

Les Entrepreneurs Bucaro Inc.
Empresa em plena expansão procura instalador de “pavé-uni”, com um
mínimo de 5 anos de experiência.
Também procuramos jornaleiro com
3 anos de experiência. Salário conforme qualificações. Muitas regalias.
Para informações, contactar (514)
325-7729.
Procuramos empregada para
venda de roupa. 25 a 40 horas
por semana. 514-842-1573
Escola privada procura curador a
tempo inteiro. Deve ser maturo, experiente, bom trabalhador e possuir
carro. Salário competitivo e regalias. Bons conhecimentos do inglês
e do francês. Deve ter referências.
Enviar o seu C.V. para o director,
514-489-8607.
Senhora para trabalho de limpeza,
3-4 dias por semana, para companhia situada na Margem Norte de
Montreal. 514-996-4001
Pessoa para fazer amostras, com
mínimo de 5 anos de experiência
em roupa desportiva para crianças.
Deve ter conhecimento das máquinas “plain”, “overlock”, “2-needle”,
etc. Tempo inteiro.
Contactar Anna 514-593-1717
local 282

Senhora para ajudar na limpeza e
lavagem de roupa. Horas flexíveis.
Preferência de fluência em inglês.
Deve possuir carro. 514-274-7481

ALUGA-SE
5 ½, em St-Michel, no rés-do-chão
de um triplex, com estacionamento
e quintal. 514.244.1310
Quarto, tudo incluído, para casal ou
pessoa autónoma. 514-683-2574

VENDE-SE
Para restaurante, grelha a carvão
para frango de churrasco. Dimensões: 1500x800 (59”X32”). Para informações, contactar Felipe:
450.443.1633
1 “set” de 4 pneus de Inverno : 1
set Toyo com jantes de Inverno
205-70-15. 400$ negociável.
514 571-1924

VIDENTE
Linhas da mão e cartas. Vidente
com dons naturais. Resolve os seus
problemas sem voodoo.
Rosa (514) 278-3956
Denka - Linhas de mão, cartas, astrologia. Resolve os seus problemas.
514.727.2233
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4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec) H2W 1Z4
Tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150

PAGAMENTO
VISA
MC
CHEQUE
Nº do cartão
Exp:
/
Detentor
Nº de publicações
Montante por publicação $
Montante total $

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.

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

Satisfação
garantida

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

ZONA EURO: BANCO
CENTRAL EUROPEU FOCADO
NOS RISCOS DE INFLAÇÃO

Na corrente semana, teve lugar mais uma reunião do Banco Central
Europeu. Dado que o resultado da mesma apenas foi conhecido
após a elaboração deste artigo, discutimos os principais temas que
estariam no centro do debate entre os vários Governadores. Quanto à decisão não há dúvidas de que a mesma é de taxas de juro de
referência inalteradas, no nível de 4.0% fixado em Junho passado.
Presentemente, há dois temas principais no centro das atenções
do BCE. O primeiro prende-se com a evolução recente dos preços
ao nível do consumidor, que têm vindo a acelerar mais rapidamente
nos últimos meses. Em Novembro, de acordo com os dados preliminares já disponíveis, a inflação acelerou para 3.0%, o valor mais
elevado desde meados de 2001. Este valor está claramente acima
do objectivo do BCE, que é de inflação próxima, mas abaixo de
2.0%.
Este maior crescimento dos preços resulta da conjugação de vários
factores. No primeiro conjunto inclui-se a recente subida dos preços
da energia: embora estando muito próximo dos máximos históricos
(ainda recentemente o preço do petróleo se aproximou dos 100 dólares por barril), há efeitos pontuais, especialmente se comparando
com os níveis de preços no mesmo período do ano passado, que
ampliam a taxa de crescimento dos preços (algo que será mais visível no início de 2008, dado que em 2007 os preços caíram até aos
50 dólares). À medida que os preços estabilizem, embora em níveis
elevados, a contribuição para o crescimento dos preços vai-se reduzindo, diminuindo a pressão sobre a inflação.
No segundo conjunto, encontram-se os preços da alimentação,
cuja subida se pode revelar uma tendência mais duradoura, à medida que a recente subida dos preços dos cereais se transmite ao
longo de toda a cadeia, o que pode implicar subidas adicionais no
próximo ano.
Até ao presente, a apreciação do euro (que no mês passado tocou
em máximos históricos) auxiliou a compensar parte desses riscos,
na medida em que o preço de muitas matérias-primas está fixado
em dólares norte-americanos.
O segundo grande tema em análise pelo BCE prende-se com o
cenário de crescimento para 2008. As novas previsões de crescimento económico deverão ter sido revistas em baixa, mas permanecer ainda em torno de 2.0%. Os riscos, contudo, são negativos
e aumentaram nas últimas semanas, com o agravamento dos problemas nos mercados financeiros, em especial com a possibilidade
limitações nos mercados de crédito. Com efeito, no inquérito realizado pelo BCE aos bancos comerciais, houve um forte aumento
das indicações de maiores restrições na concessão de crédito às
empresas, em especial as de maior dimensão.
Acrescem os sinais de deterioração da confiança dos empresários,
devido ao aumento da incerteza global, o que pode ser um factor adicional a restringir o investimento. Pela positiva, destaca-se
a descida do desemprego, que em Outubro caiu para o mínimo de
7.2%, e que pode continuar a dar suporte às famílias europeias.
Pesando estes dois grandes factores, no curto prazo, o BCE privilegiar os riscos de inflação, até porque os próprios consumidores
afirmam antecipar uma maior aceleração dos preços no consumidor durante os próximos meses. Neste contexto, o discurso do BCE
deve continuar orientado para a necessidade de manter controladas estas expectativas de inflação e, deste modo, passar mais a
mensagem de que, a haver uma alteração das taxas de juro de
referência, esta poderia ser de subida.
No entanto, atendendo às incertezas existentes, o espaço de actuação é reduzido e, como tal, as taxas de juro de referência deverá
permanecer estável no actual nível de 4.0% durante um período de
tempo prolongado.
Caso a Reserva Federal dos EUA mantenha o ciclo de descida das
taxas de juro de referência, como constante nas actuais expectativas de mercado, as taxas de juro nos EUA poderiam situar-se abaixo das respectivas taxas na Europa em meados de 2008.
O consenso de mercado é de que as taxas de juro de referência nos
EUA possam descer até, pelo menos, 3.5%, o que implicaria uma
descida de 0.25% em cada uma das próximas reuniões, incluindo a
do próximo dia 11 de Dezembro.

BANCO DO CANADÁ
DESCE TAXAS DE JURO

Inesperadamente, o banco central do Canadá desceu as taxas de
juro de referência, para 4.25% na reunião de Dezembro. O consenso de mercado era de que a taxa de juro permanecesse estável em 4.5%. Esta descida foi justificada pelos desenvolvimentos
económicos e financeiros recentes, que afectaram as perspectivas
de crescimento e de inflação. A inflação situa-se abaixo do cenário central do Banco do Canadá, reflectindo também o impacto da
recente apreciação do dólar, que no início de Novembro atingiu o
mínimo de 91 cêntimos de dólar canadiano face ao dólar dos EUA.
Desde então, o dólar canadiano depreciou-se, para 1.01 dólares
norte-americanos, mas permanece ainda em níveis muito fortes.
Os problemas nos mercados financeiros resultaram, também, num
aumento dos custos financeiros para as empresas, juntamente com
maiores restrições impostas pelos bancos no acesso ao crédito.
Adicionalmente, o Banco do Canadá considera que as exportações
canadianas poderão desacelerar mais rapidamente, seja devido
à apreciação do dólar, seja em especial devido aos riscos para a
economia norte-americana, que é o principal destino das vendas
canadianas. O Banco do Canadá não deu qualquer indicação de
pretender voltar a descer as taxas de juro de referência, ao considerar que os riscos de inflação estão orientados em alta. No entanto,
na óptica do mercado, poderia haver pelo menos mais uma descida
nos próximos meses.
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aNEDOTAS
Carta a Jesus
Caro Menino Jesus,
Fui informado pela Bíblia que você tem o dom de estar em todo o lado ao
mesmo tempo. Ora, eu estive a pensar e isso significa que também está
sempre na minha casa, no meu escritório, no meu barco e em todos os
meus automóveis. Portanto, segundo o Código Civil, você deve-me 2000
anos de renda. Tem até dia 31 de Dezembro para saldar a dívida. E olhe
que eu sou muito rigoroso com os prazos de pagamento.
A Loira e o Pai Natal
Uma loira telefona para o Pai Natal:
- Eu queria falar com o Pai Natal.
- É o próprio.
- Senhor Próprio, podia chamar o Pai Natal?

pALAVRAS CRUZADAS

Filmes para nos
divertir durante o Natal
F

inalmente é chegada a hora da magia do Natal ou
será do atropelo do Natal? Magia para quem compreende a importância de uma data do coração para vida
e sabe que é preciso ter zelo, responsabilidade e respeito
para com uma data tão significativa. Para quem apenas
tem que cumprir agenda, ou padrão social é época de
correria, onde a busca de um presente vira tarefa de gincana nas grandes lojas de departamento. Vejo que, muita da desilusão com o Natal está ligada à expectativa,
idealizada, de como deveria ser a festa do Natal. Todos
imaginam um Natal como nas propagandas de peru. Natal de fantasia. Este ano é mais um Natal de filmes para
nos divertir e dar-nos a sair da casa um pouquinho para
se divertir com a família. Porquê iniciar este artigo esta
semana? Porque o tempo de Natal já se iniciou e que há
tantos filmes que o devemos publicar em duas edições.
A Bússola Dourada / The Golden Compass

Horizontal

1- Onde há boas alheiras; 2 - Pron. pes. (inv.); fúria; 3 - Derradeiros; 4 Vogais; criados; 5 - O seu presidente é clinto (pl.); 6 - Soberano; caixa para
transportar roupa; 7 - Sofre metamorfoses; franjas 8 - Provocam o pânico;
9 - uis confuso; a bicha solitária; 10 - nota; campeão; transpiração

Vertical

1- Bairro lisboeta 2 - pron. pes.; o satélite da terra; 3 - Armadilhas 4 - Unir;
canção 5 - Não; afastar-se; 6 - Animal doméstico (inv.); possuir 7 - Do sião
(pl.); 8 - Romanos; tecido (inv.); despido 9 - Brisa; relógio de sol 10 - carta
de jogo; puras; aparência

SOLUÇÃO DA ÚLTIMA EDIÇÃO
Horizontais: 1- cataclismo 2-omoplata 3-ve, aereo 4-ar, crer, al 5-rim, oiab
6-dc, rum 7-iate, abano 8- anosa, unir 9- alca 10- usurarios.
Verticais: 1- covardia 2-americanos 3- to, to 4-apac, pesar 5-clero 6-lareira, ar 7- itera, buli 8- sao, branco 9- unias 10- clamor

as bases do “E viveram felizes para sempre”, Giselle
está completamente sem direcção de rumo num mundo
caótico que com certeza está precisando de um pouco de
encantamento. Mas acontece que quando Giselle começa a apaixonar-se pelo charmoso e imperfeito advogado
de separação (interpretado por Patrick Dempsey) que
vem ao seu socorro...
Fred Claus - O Irmão do Pai Natal
Fred Claus (Vince Vaughn)
sempre viveu sob a enorme
sombra do seu irmão. Por
muito que o tenha tentado,
nunca conseguiu mostrar-se
à altura dos exemplos dado
pelo querubim da família, Nicholas (Paul Giamatti), que
sempre foi um perfeito... enfim... santo.
Fiel à sua educação, Nicholas fez-se um adulto exemplar, um modelo de generosidade, enquanto que Fred
se tornou precisamente o oposto: um representante de
marcas manipulador, sempre com escassez de dinheiro
e sorte. Apesar das objecções da mãe, a Sra Claus, Nicholas aceita ajudar o irmão numa condição: este tem
de ir para o Pólo Norte ganhar o dinheiro que precisa a
trabalhar na oficina do Pai Natal. O problema é que Fred
não tem propriamente índole de elfo e, dada a proximidade do Natal, há o risco de Fred vir a comprometer a
época mais feliz do ano.
Lenda do Tesouro Perdido - O Livro dos Segredos
National Treasure: Book of Secrets
Nesta continuação do sucesso “A Lenda do Tesouro
Nacional”, o caçador de tesouros Ben Gates (Nicolas
Cage) parte novamente numa electrizante investigação
para tentar descobrir um segredo e encontrar um tesouro. Quando uma página perdida do diário de John Wi-

7 diferenças

Uma empolgante aventura sensorial passada num
mundo fantástico paralelo onde as almas das pessoas se
manifestam como pequenos animais, ursos falantes travam batalhas e as crianças desaparecem misteriosamente. No centro da história está uma rapariga de 12 anos,
Lyra, que parte numa viagem para encontrar e salvar o
seu melhor amigo, Roger, e termina numa extraordinária cruzada para salvar não só o seu próprio mundo, mas
também o nosso.
Encantada/Enchanted
Um clássico conto de fadas
dos desenhos animados da
Disney encontra-se com o moderno “live-action” nesta nova
comédia romântica que é mais
uma aposta da Walt Disney
Pictures, que se chama “Enchanted”. Trazendo um elenco
de estrelas da nova geração de
actores de Hollywood, o filme
segue a bela princesa Giselle
(interpretada por Amy Adams)
quando ela é banida por uma
rainha má (interpretada por Susan Sarandon) do seu reino mágico, animado e cheio de música para se encontrar
nas sujeiras e esguias ruas da actualidade de Mahanttan,
em Nova York. Chocada com este novo mundo, completamente diferente do seu, que com certeza não segue

lkes Booth aparece, o bisavô de Ben vê-se subitamente
implicado como o principal conspirador da morte de
Abraham Lincoln. Determinado a provar a inocência do
seu bisavô, Ben segue uma série de pistas internacionais
que o leva numa caça até Paris e Londres. Para finalizar
todas estas voltas através do mundo, termina estas viagens aos EUA. Esta jornada leva Ben e a sua equipa
apenas a revelações surpreendentes - mas também à trilha dos mais bem guardados segredos do mundo.
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“Chez Serge” tem tudo para ganhar
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fOTO Da SeMana

Sylvio Martins

sylviomartins@avozdeportugal.com

T

oda a vida fui um grande adepto do hóquei. Ver,
apreciar, assistir e jogar ao hóquei era uma das minhas paixões quando era pequeno. Hoje em dia, é difícil
ver a nossa equipa de hóquei preferida por causa dos

desportos, quer seja futebol, hóquei, basebol, F1, futebol americano ou canadiano. O novo bar Chez
Serge está situado no 5301, Boul.
St-Laurent.
Afinal, porquê falar deste bar que
não foi estilizado para os portugueses e que, por todos os vistos,
parece bem quebequense…? É
muito simples, um dos proprietários é o nosso grande amigo Paulo Branco, também um
dos donos do Gogo Lounge.
No nosso encontro, no dia de abertura, ele confirmounos a sua grande satisfação pela finalização e a abertura

preços ridículos no Centro Bell, onde os bilhetes variam
entre 50$ e algumas centenas de dólares (vimos alguns
a 750$) e beber uma cerveja custa 8$. Resumindo, ver
um jogo custa mais ou menos 300$, dependendo do estacionamento e se vai comer ou não.
Há três semanas, um novo bar abriu e o ambiente é tal
e qual ao do Centro Bell. Um verdadeiro bar desportivo
do novo século, onde tudo o que é bom é vendido a preço abordável. Todas as semanas, podem ver todos os
10 razões para ir ao bar Chez Serge e não ao Centro Bell
1- Uma cerveja não custa seis cervejas.
2- A possibilidade de apanhar um “puck” nos dentes é reduzida de 99.7%.
3- Mesmo quando está na casa de banho não falhará um golo.
4- Depois do jogo, pode ficar até às 3 da madrugada para festejar ou esquecer o jogo.
5- Nunca beberá num copo de plástico (a menos de insistir).
6- Pode ir de pijamas.
7- Nunca faltará papel na casa de banho
8- Pode encomendar uma cerveja quando quiser, mesmo no fim do terceiro período.
9- A soma das idades da equipa é menos de 53 anos.
10- Depois do jogo, poderá ainda pagar a sua renda.

Que lindo sorriso!

deste novo e ambicioso projecto. Paulo quis criar uma
nova sensação e um novo modernismo nos bares desportivos de Montreal. Uma das ideias inovadoras é a
decoração – uma parte das paredes está coberta em relvado sintético. A ideia deste relvado é também o início
da decoração para o Euro 2008, para o qual ele deseja
criar uma euforia futebolística.

BRITNEY SPEARS - “Blackout”
D
epois do adulto “In The Zone”, de 2003, Spears
casou, foi mãe (duas vezes), divorciou-se, rapou
o cabelo — e a lista podia continuar. Britney — era
apregoado — seria a fiel sucessora de Madonna (com
quem partilhou um beijo molhado, nos MTV VMA de
2003). Em comum com a rainha da pop, tinha a princesa a inteligência de rodear-se dos melhores, de viver,
em boa parte, da sua imagem. No entanto, chegada ao
quinto álbum de originais
— e exceptuando a vertente
dançável da sua música —,
as semelhanças ficam num
longínquo passado.
O álbum chama-se, apropriadamente, “Blackout” —
e marca o final da travessia
no deserto dos últimos anos.
A primeira frase ouvida é
“It’s Britney, bitch!” e percebe-se que a mulher já não teme dizer “Oops! I Did It
Again”. E o que fez ela? Voltou a chamar os mais conceituados produtores (de Bloodshy & Avant aos Neptunes) e expôs aquela que é cartilha da pop dançável no
final de 2007. Vive “Blackout” de ritmos feitos para a
pista de dança, soltos e leves. A abrir, “Gimme More” é
sensual; “Piece of Me” (“I’m miss bad media”, canta
ela) é electricidade pura; “Get Naked (I Got A Plan)”,
orgia em formato-canção; “Why Should I Be Sad”,
R&B em potência. O que faz então com que “Blackout”
não seja uma pedrada no charco? Que Spears não seja,
como Gwen Stefani ou Christina Aguilera, sexo em

transpiração, uma força da Natureza. Nem tão pouco é
uma cantora brilhante (longe disso!).
Por muito “performer” que Spears seja, não é cantora.
E, mesmo quando abraçada pelos melhores, não consegue o melhor.

CaSal Da SeMana

14

A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 12 de Dezembro de 2007

Ainda os reconhecimentos

Complemento de informação
Raul Mesquita

jornal@avozdeportugal.com

Porque foi publicado por um colega da imprensa escrita —
após o meu texto explicativo do Decreto-Lei 219/97 em vigor
— cópias de documentos que geraram mais confusão no espírito das pessoas do que as esclareceram, tendo provocado uma
avalanche de pedidos e de interrogações suscitadas na redacção deste jornal, volto ao assunto apoiado em textos da Lei e
esperando que isso seja suficiente para uma boa interpretação
e compreensão do que nela está determinado.
O evento que em 1974 ficou conhecido como Revolução
dos Cravos iria provocar algumas alterações na forma de vida
dos Portugueses, devidamente incluídas na Constituição de
1976. O ensino do Português como Língua Mundial mereceu
especial atenção do Legislador que criou ou transformou algumas Leis, aplicáveis não só em Portugal, como nas antigas
províncias ultramarinas ou ainda no estrangeiro.
O EPE — Ensino de Português no Estrangeiro, actualmente
Português Língua não Materna, nascia assim para o mundo da
emigração. Mas para permitir a implementação deste berço de
portugalidade, era necessário disponibilizar meios financeiros
e humanos que nem sempre o país podia suportar. Na Europa,
onde as comunidades portuguesas se encontram mais ao pé da
porta, foram colocados muitos professores do Ensino Básico,
destacados e pagos pelo Ministério da Educação, que seguindo os programas nacionais se integravam e se integram ainda,
no horário escolar normal das escolas oficiais do país de acolhimento.
Nos outros pontos do Globo, como no Canadá, a Lei previu
a possibilidade de enquadrar os docentes emigrantes, permitindo-lhes assim, a possibilidade de serem considerados activos no Ensino e deste modo, acumularem tempo para a reforma. É esta, no fundo, a principal função do reconhecimento
oficial das escolas portuguesas aqui existentes. Porque não
requisitados nem remunerados pelo Estado Português, os docentes aqui residentes, exercendo nas escolas dos sábados, são

portanto considerados activos no sistema escolar português e
como tal, tributários da pensão de reforma portuguesa. Porém,
como já foi dito e redito, o reconhecimento oficial dos cursos
de ensino básico ou secundário nunca implicaram o reconhecimento oficial dos certificados ou diplomas dispensados.
Sempre foram feitos exames de avaliação aos alunos que
prosseguiram estudos em Portugal. E isso é que está certo,
considerando as poucas horas de ensino disponíveis por semana. Existem assim, desde sempre, duas opções: exame de
equivalência feito no Canadá pela Coordenadora do Ensino
ou, o mesmo exame de avaliação em Portugal, tal que descrito
no texto do Decreto-Lei 219/97 publicado nestas páginas a 28
de Novembro último.
Atravessados os decretos 691/75 e 587/76, vejamos o que
dizia o Decreto-Lei 74/77 (também já ultrapassado) no seu
artº12 de 28 de Setembro de 1977 (Diário da República 1ª
série, Nº291 de 19.12.1977, pág.2993), do conceito de curso
do ensino de português no estrangeiro:
2 - Do reconhecimento oficial e criação dos cursos e lugares
docentes. 2.1 - Poderão ser reconhecidos oficialmente por
despacho ministerial os cursos que, nos termos do número
anterior, funcionem de acordo com programas definidos pelo
Ministério da Educação e Investigação Científica e com docentes de comprovada competência. 2.3 - Nas áreas consulares onde o número de crianças e adultos portugueses ou lusodescendentes o justifique, serão criados cursos em número
suficiente para o ensino básico e secundário, por portaria conjunta dos Ministros das Finanças, dos Negócios Estrangeiros
e da Educação e Investigação Científica. 2.7 - Simultaneamente com a criação dos cursos, será definido, para cada área
consular, o número de lugares de docentes necessários para
assegurar o respectivo funcionamento. 2.8 - Para a prossecução do estatuído no número anterior, ter-se-á em conta o tempo de funcionamento de cada curso, que em caso algum pode

ser inferior a três horas semanais, devendo atender-se também
à distância entre as localidades em que os cursos funcionam.
2.9 - Aos docentes que desempenhem funções nos cursos oficialmente reconhecidos ou criados nos termos dos n.os 2.1,
2.3 e 2.4 desta portaria serão reconhecidos os direitos consignados no artigo 11.º da Lei n.º 74/77, de 28 de Setembro. 2.11
- Consideram-se desde já abrangidos pelas disposições da presente portaria os cursos de língua e cultura portuguesas, criados em países estrangeiros ao abrigo da legislação anterior,
cuja manutenção e remuneração dos respectivos docentes seja
de inteira responsabilidade do Estado Português. 2.12 - Os
casos de reconhecimento oficial, concedido sem exigência do
disposto no n.º 2.1, serão revistos no prazo de oito meses após
a publicação da presente portaria. 4 - Dos programas e da avaliação de conhecimentos nos cursos de ensino português no
estrangeiro 4.1 - Os programas dos cursos serão estabelecidos
por despacho do Ministro da Educação e Investigação Científica, tendo em conta os objectivos específicos do ensino a que
se destinam. 4.2 - A forma de avaliação de conhecimentos dos
cursos, integrados ou não no horário escolar normal das escolas oficiais ou oficializadas dos (1) diferentes países, é a que
for usada no respectivo estabelecimento de ensino, devendo o
resultado final ficar devidamente registado. 4.3 - O Ministro
da Educação e Investigação Científica definirá, por despacho
e caso a caso, as formas de avaliação de conhecimentos dos
alunos, sempre que se não verifique o estabelecido no número
anterior. (1) Dos e não nos. Tratam-se de escolas oficiais ou
privadas, canadianas, no nosso caso.Todos estes dados foram
modificados ou simplesmente eliminados nas Leis que se seguiram até à já citada e actual 219/97. Este esclarecimento
serve apenas como tal e para que não seja posto em dúvida o
afirmado em textos anteriormente publicados neste jornal. De
todo o modo o importante é a formação que se pode transmitir
e os conteúdos que os jovens possam assimilar. E só frequentando as escolas poderão adquirir conhecimentos que lhes serão de grande utilidade no dia a dia e, sobretudo, no mercado
do trabalho onde se inserirão a curto prazo. Esta a única batalha a fazer e a ganhar. Porque ter diamantes é importante mas
a formação, porém, não tem preço. Ponto final.
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BreVeS
Gilberto aguarda por
contactos do Benfica
O lateral brasileiro alertou
que está a tentar renovar
pelo Hertha e que ainda
não recebeu nenhum contacto do Benfica. Gilberto
revelou ainda que apenas
estará disponível para sair
da equipa alemã caso não
chegue a acordo.
Sub-19:
Selecção feminina com
Noruega, Itália e Ucrânia
rumo ao Euro-2008
A Selecção sub-19 portuguesa vai defrontar as congéneres da Noruega, Itália
e Ucrânia na derradeira
fase de qualificação para
a fase final do Europeu2008, que vai decorrer em
França.
Arsenal prepara proposta
milionária por Gourcouf
O Arsenal está pronto para
oferecer ao AC Milan cerca de 21 milhões de euros
pela esperança francesa
Yoann Gourcouf.
Moratti desmente
encontro com Mourinho
O presidente do Inter, Massimo Moratti, desmente as
notícias segundo as quais
se teria encontrado com
José Mourinho durante o
mês de Novembro.
Bergessio sai em Janeiro
O futebol tem destas coisas. Bergessio, uma das
grandes apostas do Benfica para a presente temporada, e que realizou uma
boa pré-época, chegou ao
fim da linha na Luz.
eSTeJa aTenTO!
liga DOS CaMpeõeS
Hoje às 14h45
FC Porto

Besikta

Sporting

Dynamo Kyiv

Viva a Taça…
A

o terceiro dia, manteve-se a tendência: a quarta eliminatória da
Taça de Portugal varreu todas as equipas da III Divisão que restavam, à excepção de uma (o Sertanense), e manteve catorze da primeira liga.
O FC Porto livrou-se de aflições na passada sexta, o Sporting no sábado e o Benfica no domingo, com as dificuldades
proporcionais ao “ranking” dos adversários. Normalidade absoluta, portanto.
Ou quase. O impacto será maior em
Portimão, mesmo estando a eliminação a
condizer com o último lugar dos algarvios na Vitalis, mas perder contra um adversário que está dois tamanhos abaixo
aperta sempre.
Chamar ao Sertanense um daqueles clichés da Taça é que, ainda assim, não soa
adequado. Seria menos estranho dar uma
dessas qualificações ao Estrela da Amadora, por exemplo, pelo feito de ter pulverizado o Fátima, sem ter sequer necessitado de penálties.
Na Taça da Liga, o FC Porto e o Sporting fizeram pior. Muito pior o primeiro;
só pior o segundo. Daúto Faquirá, treinador do Estrela, achou “giro”.

O que teria sido o jogo do ano nalguns
campos, não foi sequer o jogo da tarde
em certos estádios, sobretudo nos de Alvalade e da Luz.
Estiveram sete mil pessoas num e doze
mil no outro, berrando todas naquele silêncio que não seria mal pensado considerar a hipótese de regulamentar, nas eliminatórias assim desniveladas, que se
jogue sempre em casa do mais pequeno,
se necessário com a desculpa de que o futebol deve ir, preferencialmente, para
onde o querem.
Marítimo e Boavista passaram à quinta
eliminatória na secretaria; Belenenses e
Académica foram abatidos por outras
equipas da primeira liga e nesses dois jogos houve oito golos, uma soma que seria muito simpática no campeonato.
Duas baixas em dezasseis possíveis.
Como é costume que a Bwin Liga saia
com pior imagem, faltam desta vez
motivos para comiseração satisfatórios, a não ser pelo facto de só ter havido “Taça” no Sertanense-Portimonense e no Lagoa-Santa Clara, de que
resultou eliminado o quinto classificado da Vitalis.

eqUipa iDeal Da 12ª JOrnaDa
O Estrela da Amadora é a equipa mais representada no onze
ideal da 12ª jornada da Bwin Liga. Os «tricolores» elegem quatro
futebolistas, mais um do que o Nacional e o F.C. Porto, vencedor
do clássico da Luz. Sp. Braga e Vitória de Guimarães são os
outros clubes presentes, com apenas um jogador. Não houve
nenhuma nota máxima na ronda. Helton (F.C. Porto), 4; Patacas
(Nacional), 3; Wagnão (E. Amadora), 3; Maurício (E. Amadora),
3; Hélder Cabral (E. Amadora), 3; Quaresma (F.C. Porto), 4; Mateus (E. Amadora), 4; Lucho González (F.C. Porto), 4; Ghilas (V.
Guimarães), 4; Linz (Sp. Braga), 4; Lipatín (Nacional), 4

Taça De pOrTUgal

Boavista: Passes
em hasta pública
Esta segunda-feira ficou na história do
Boavista como o dia em que os passes
de sete jogadores foram negociados em
hasta pública. Parece improvável que alguém tenha feito propostas pelos direitos
desportivos de Ricardo Silva (€350 mil
foi o valor base de venda), Mário Silva
(€350 mil), Gilberto (€140 mil), Marquinho (€210 mil), Nuno Pinto (€525 mil),
Hugo Monteiro (€525 mil) e Essame
(€560 mil), dados como garantia peran-

te uma dívida ao Fisco e penhorados por
falta de pagamento, na gestão de João
Loureiro, que, entretanto, abandonou a
SAD. Além disso, o plantel tem dois meses de salários em atraso e, a partir de
ontem, os atletas podem rescindir unilateralmente. Ou seja, a verificar-se um
tal cenário, é discutível que a SAD seja
proprietária dos passes em hasta pública,
caso os jogadores em causa optassem por
rescindir.

liga ViTaliS
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