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Nos 47 anos de
“A Voz de Portugal”
António Vallacorba

D

epois de amanhã, sexta-feira, decorre a passagem
de mais um aniversário deste semanário, decano
dos jornais lusófonos do Canadá, fundado em 25 de
Abril de 1961 - perfazem-se agora 47 anos.
(Coincidentemente, celebra-se nesse mesmo dia o 34º
aniversário da revolução de 1974, que restituiu a democracia aos portugueses, possibilitou a consolidação das
autonomias dos Açores e da Madeira, abrindo, também,
as portas para a autodeterminação dos povos das antigas
províncias ultramarinas).
Os laços culturais, a informação, a defesa da língua e
uma mais estreita ligação à Pátria, entre outros, terão
certamente constituído forte aspiração para o lançamento deste projecto.
Muitas dificuldades ter-se-ão enfrentado, ultrapassadas
afinal com grande abnegação, espírito de iniciativa e indomável vontade, sendo o jornal inicialmente impresso
em Portugal.
A poucos dias do Dia Mundial da Liberdade da Imprensa (3 de Maio), é bom recordar que a liberdade de
imprensa é elemento fundamental das sociedades democráticas. Por outro lado, a liberdade de expressão acarreta enormes responsabilidades para quem a expressa
e difunde, de modo a respeitar os direitos humanos de
cada qual.
Sempre temos defendido, que um jornal não tem razão
de ser se não reflectir a comunidade em que se insere e
à qual se dirige. Mas esta, por seu lado, deverá também
acarinhá-lo como veículo instrumental dos seus valores
e progresso.
O ideal num jornal como este, que pugna pela defesa
dos interesses comunitários e reflecte de maneira exemplar os desafios que as novas tecnologias impõem, seria
o de um conjunto noticioso mais constante, de modo
a reflectir a opinião dos leitores, a cena política canadiana, provincial e local; artes e letras, o “pulsar” da
comunidade em geral, a implicação da juventude, entre
outros. Mas nem sempre é possível.
A falta de meios humanos, num ambiente cada vez
mais sobrecarregado de actividades quase todas a privilegiar o mesmo “tema”, impossibilita chegar-se a outras
Continuação na página 2
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25 de Abril

Uma das principais
etapas da História
de Portugal
Manuel Rodrigues

É

sempre com satisfação que se comemora o 25 de
Abril de 1974. Com efeito, mesmo que em alguns
locais apenas se pense nesse acontecimento relevante da
História de Portugal quando da passagem dos sucessivos
aniversários, é sempre positivo que se recorde que em 25
de Abril de 1974 houve um MFA (Movimento das Forças
Armadas) que libertou os portugueses de um velho e caduco regime ditatorial, e abriu as portas a um regime mais

O

s Canadiens tiveram que utilizar todos os seus
recursos para vencer um adversário a quem os
observadores não concediam a mínima possibilidade, mas pode agora – finalmente – concentrar-se na
segunda ronda das eliminatórias.

Continuação na página 14

Inscrições das
Quatro Ribeiras
podem ter 3500 anos

O

s caracteres antigos
encontrados em rochas na costa das Quatro
Ribeiras, terceira, podem
ter sido gravadas há 3500
anos por navegadores
mediterrâneos. A tese é do
arquitecto António Leal,
que tem estudado nos últimos anos estes achados.
“Acredito que sejam de
1400 anos antes de Cristo.
Mas admito que outros
Continuação na pág. 8

livre, mais justo, e mais solidário. Recordação que servirá
certamente para reforçar a vontade de contribuir para que
Portugal seja cada vez mais de Abril. São passados trinta e
quatro anos sobre a acção vitoriosa que transformou uma
das principais etapas da História de Portugal.
Nessa bela e inesquecível manhã de Abril, os capitães de
Abril souberam interpretar o verdadeiro sentido e os reais
interesses dos portugueses e, com a sua acção patriótica e
heróica, derrubaram a mais velha e longa ditadura do chamado mundo ocidental que mantinha todo um povo oprimido, obrigando-o mesmo a uma longa e injusta guerra,
opressora de outros povos que ansiavam e lutavam pela
sua própria liberdade, e isolando-o de toda a comunidade
internacional. Hoje, passados trinta e quatro anos, olhando
para trás e analisando de forma crítica a maneira como os
portugueses têm vindo a decidir do seu destino, as escoContinuação na página 12
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AGeNdA COMUNiTÁriA
JANTAr PArA COMeMOrAr O 25 de Abril
A Associação Potuguesa do Canadá organiza, na sua sede, no dia 25 do
corrente, pelas 19h, um jantar para comemorar o 34º aniversário do 25 de
Abril. Reserve o seu lugar 514-844-2269 ou 514 843-6969.

NOiTe de FAdO
A Associação Portuguesa de LaSalle organiza uma Noite de Fado no sábado 24 de Maio de 2008 pelas 19h00, na sua sede situada no 2136A Pigeon.
Para mais informações contacte: 514-366-6305.

diA dA Mãe
O Clube Oriental organiza o almoço especial dedicado ao Dia da Mãe no
dia 11 de Maio pelas 13h00 na sua sede situado no 4000 ave de Courtrai.
Para mais informações contacte 514-342-4373

FPM NO PArQUe de POrTUGAl
A Filarmónica Portuguesa de Montreal vai fazer um dos seus ensaios no
Parque de Portugal no domingo 4 de Maio das 11h00 às 14h00. Uma occasião para ouvir e ver como se passa um ensaio da FPM. Em caso de
chuva, estão convidados a assistir ao ensaio na sede da FPM.

FeSTA dO eSPÍriTO SANTO eM SANTA CrUZ
A comissão de Festas e o mordomo convidam todos os doentes que queiram coroar o favor de deixar o nome na secretaria da Missão. Os inscritos
terão acesso prioritário ao salão na hora da refeição. Os doentes que não
podem sair de casa e querem receber as sopas devem inscrever-se e encarregar uma pessoa para as vir buscar, no dia da festa.

MUAMbAdA A MANeirA de ANGOlA
Os amigos da Casa de Angola organizam um encontro/almoço típico angolano no dia 11 de Maio de 2008 pelas 13h00 na Associação Portuguesa do
Canadá situada no 4170 St-Urbain. Para mais informações: 514-844-2269.
Os antigos camaradas de Cândido Vieira, natural de Panal - S. Mateus
-Angra de Heroísmo, que foi militar na Guiné entre 1965 e 1967
na Companhia de Caçadores 816, procuram o seu paradeiro e pedem
para contactar com eles através dos e-mails: e.domingues@sapo.pt ou
ainda ultramar@terraweb.biz

Nos 47 anos de “A Voz de Portugal”

Continuação da página 1

áreas de interesse como seria de desejar.
A comunidade tem estado a envelhecer
e/ou a dispersar-se, o comércio a desaparecer e a juventude a afastar-se...
Um jornal é a voz da comunidade. Será
que a queremos ou poderemos mantê-la
activa?
A sobrevivência dos jornais comunitários – em papel e a cheirar à tinta -, e afora o aspecto financeiro, terá que passar
pela implicação dos jovens, nem que seja
em publicações bilingues, com textos
em francês/inglês, à semelhança do que
acontece em alguns jornais de outras comunidades.

Muitos foram os nomes que ficarão para
sempre ligados à fundação, feitura e administração deste jornal, a par dos seus valiosos colaboradores.
Recordaremos, pois, nesse dia com saudade e muita admiração todos esses nossos
compatriotas, especialmente o Armando
Barqueiro, com uma saudação muito especial para o Valdalino e a Silvina Ferreira;
o presente editor, Eduino Martins, Sylvio
Martins, Kevin Martins e todas as demais
pessoas que tiram um pouco de tempo das
suas vidas para “escutarem” o que se passa
pela comunidade...

Negligência e erros médicos
Augusto Machado
amachado@avozdeportugal.com

u

m livro lançado em 2004 pelo cirurgião José Fragata estima, a partir de estatísticas internacionais, que
em Portugal morrem cerca de 3 mil hospitalizados por
ano devido a erros médicos. O índice de mortalidade em
hospitais por erros médicos é superior ao dos acidentes
de viação no país e alerta que mais de 50 por cento dos
erros poderia ter sido evitado.
Recentemente o Supremo Tribunal Administrativo foi
peremptório: “médico e hospital demonstraram evidente falta de cuidado”. Entre muitos casos de negligência
vamos citar alguns: uma pinça esquecida no abdómen
durante a intervenção cirúrgica a uma úlcera perfurada,
em Outubro de 1993. Pela dor física, o incómodo e malestar e a angústia do doente, o tribunal sentenciou os
réus a pagarem 20 mil euros à vítima. Cerca de três meses após ter sido operado no Hospital de Espírito Santo,
em Évora, começou a sentir-se mal. O médico de família receitou-lhe medicamentos para as dores. Como não
melhorava, consultou outro médico, que lhe prescreveu
injecções. Sem resultados. O doente começou a pensar
que teria uma doença maligna. Quatro anos depois da
operação, uma radiografia desvendou o mistério. Voltou
a ser operado para retirar a pinça. E só a 23 de Fevereiro
de 2005, por causa de lentidão crónica da justiça, o tribunal lhe reconheceu razão - 12 anos depois!
Uma doente foi internada no Hospital de Aveiro para
efectuar uma ablação do útero, um ovário e uma trompa.
Dali a uns meses foi de novo internada, afim de averiguar um corrimento vaginal. Para tal, foi usada a laparo-

tomia, técnica que consiste na realização de orifícios no
abdómen. Na tarde em que lhe deram alta, teve de voltar
ao hospital, pois começou a perder fezes pela vagina.
Mas os médicos disseram-lhe que estava tudo bem. Outro médico aconselhou uma cirurgia imediata, que pouco
resolveu. Recorreu a uma clínica privada para corrigir o
erro tendo sido submetida a uma terceira cirurgia. Neste
caso o tribunal também entendeu que o tratamento e os
cuidados não foram correctos e condenou o hospital em
38 mil euros por danos morais.
Uma doente, operada no Hospital de Santo André,
Leiria, ficou a sofrer de sensibilidade e força nos braços e pernas, dificuldade em andar e falar e diminuição
da visão. Aos 54 anos, deixou de conseguir vestir-se,
lavar-se, caminhar e subir e descer escadas sozinha, a
causa; durante a cirurgia, as percentagens de oxigénio
foram inferiores ao recomendado, o que pode resultar
em lesões no cérebro e coração entre outros. O tribunal
condenou a equipa que operou, sobretudo a anestesista
atribuindo uma indemnização de 198 mil euros.
A lista de negligência e erros médicos nos hospitais é
longa, estes foram apenas alguns exemplos.
Entretanto, os lesados ocorrem aos tribunais. Mas os
processos são lentos, o que beneficia quem tem de pagar indemnizações e, sobretudo, se a vítima falecer. Um
inquérito realizado pela Comissão Europeia em 2005
revela que mais de metade dos inquiridos Portugueses
receiam ser vítimas de erro médico em hospitais nacionais.

Ricardo da Silva
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Breves
CHINA
Duzentas pessoas ficaram
soterradas sob lama e pedras depois de um deslizamento de terra ter coberto
quase totalmente uma
localidade na província
central chinesa de Hubei,
informou a agência estatal
de notícias Xinhua.
CRISE
O
secretário-geral
da
ONU, Ban Ki-moon, pediu à comunidade internacional para encontrar
uma solução para a crise
alimentar global, porque a
subida dos preços poderá
ameaçar a estabilidade das
nações.
ELEIÇÕES
Barack Obama tem o
apoio dos mais jovens na
Pensilvânia. Jovens entre
os 18 e os 29 anos estão a
registar-se para escolher o
seu candidato às eleições.
TRABALHO
O líder do PCP prometeu,
em Ponta Delgada, que
vai “combater a todos os
níveis” as alterações da
legislação laboral, pelo
Governo. Jerónimo de
Sousa anunciou que vai
propor no Parlamento uma
proposta para “eliminar os
aspectos negativos do Código do Trabalho”.

Precariedade afecta

um quinto da população
A
precariedade tem aumentado nos últimos anos, afectando actualmente
um quinto da população activa, ou seja,
cerca de um milhão de trabalhadores.
Embora existam ainda muitas outras situações que não são contabilizadas por se
enquadrarem no trabalho ilegal ou clandestino, alerta o Ministério do Trabalho e
da Segurança Social.
O combate à precariedade tem sido, por
isso, reivindicado pelas centrais sindicais
e o ministro do Trabalho já prometeu que
a revisão do Código do Trabalho, que se
avizinha, dará resposta à ques tão.
Esta condição atingiu 22,4 por cento
dos trabalhadores em 2007, num total de
872 mil pessoas (segundo dados oficiais
do Ministério do Trabalho) e afecta sobretudo os jovens, com maior incidência
na administração pública e nos serviços e
na região do Algarve.
Cerca de metade dos jovens até aos 25
anos tem contrato não permanente, sendo
que as mulheres são 52,1 por cento deste
universo.
Na faixa etária dos 25 aos 29 anos a
precariedade é de 35,9 por cento, o que
faz com que 42 por cento dos jovens com
menos de 30 anos tenham contratos de
trabalho precários e representem quase
metade do total.
Estes números incluem os trabalhadores

com contratos a termocer to (a prazo), o
trabalho tem porário e os recibos verdes,
mas não integram o trabalho não declarado.
Arménio Carlos, da Comissão Executiva da CGTP, disse à agência Lusa que
existem pelo menos 100 mil trabalhadores que desempenham a sua actividade de
forma completamente ilegal e clandestina.
Situações encobertas
Este tipo de trabalho, em que o trabalhador não tem qualquer tipo de garantias
ou de protecção e em que os en volvidos
(patrão e trabalhador) não cumprem as
obrigações fiscais, nem descontam para
Segurança Social, predomina na construção civil e na restauração e, sobretudo,
em pequenas empresas.
As grandes empresas recorrem mais à
subcontratação de pessoal através de empresas de trabalho temporário e, segundo
Arménio Carlos, é no sector das telecomunicações e da banca que mais se recorre a este regime.
Os “falsos recibos verdes” são também
uma das formas de precariedade mais
usuais e a CGTP estima que mais de 100
mil trabalhadores, sejam de facto “falsos
trabalhadores independentes”.
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BILHETE ECONÓMICO

22 Abril dia Mundial da Terra
Jorge De Pina

Qual o aluno que não teve uma paixão pela geografia...
Hoje chamada “A Terra, planeta habitado”, pois nos faz
lembrar que outrora por muito tempo, o ser humano não
fazia parte dela. Ontem todos nós tivemos uma oportunidade de agradecer à terra, foi o Dia Mundial da Terra, a
terra amada que depois dos séculos tem vindo a alimentar os homens que nela habitam. Os nossos antepassados assim o faziam para agradecer as colheitas, para
agradecer a pesca, enfim viviam em harmonia. Com o
tempo, o Homem, consciente de que a sua passagem no
planeta era efémero, pensou tirar ao máximo o proveito
dos recursos que a terra lhe metia à sua disposição. A
pequenez da população mundial relativamente aquela
que assistimos hoje. Uma população mundial próxima
dos 800 milhões de pessoas no inicio do século XIX contra 6,8 bilhões ou seja 6,800,000,000 hoje, fazia-o pensar
também, que os recursos eram inesgotáveis. Basta perguntarem porquê os nossos carros queimam a gasolina
mesmo estando parados? Como explicamos que os alimentos que nós consumimos em alguns minutos, são
embalados em plásticos e metais que levam centenas
de anos se degradarem? O que faremos dos bilhões de
garrafas de polyéthylène produzidas nestas últimas décadas?
E tantos outros porquê...
É neste quadro que se situa o aparecer da consciência
das mudanças climáticas, numa época onde ouviam-se
vozes de renome internacional, repetirem: não é o role
das empresas de se ocuparem dos problemas do ambiente nem tão pouco das condições sociais.
Estávamos nos anos 30, então o engenheiro britânico,
Guy Stewart Callendar, num gesto galigiano afirmava
que a temperatura do nosso planeta estava a aumentar.
No entanto, as causas naturais explicam apenas uma
pequena parte deste aquecimento global.
Muitos anos passaram, neste nosso planeta infinitamente pequeno, quando comparada ao Universo, para
todos nós compreendemos que a economia e a ecologia
não se opõem, se reforçam mutuamente.
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Investigação no Partido
Conservador do Canadá
O

Partido Conservador do Canadá (PCC) teve direito a semana
passada a uma visita da polícia canadiana – Gendarmerie Royale du
Canada (GRC) – e de representantes
de Eleições Canadá, que bateram à
sua porta com uma mandato de perquisição em mão. A investigação
está ligada ao inquérito efectuado
por William Corbett – Comissário
das eleições federais e encarregado pelo respeito da lei
eleitoral no Canadá – sobre as despesas eleitorais do PCC
aquando da campanha de 2006. Eleições Canadá pretende

que as despesas deviam ser atribuídas ao partido e não aos candidatos
locais. Porém, estas somas só transitaram temporariamente nas contas
dos candidatos, antes de regressar às
malas do Partido Conservador. O estratagema teria permitido ao partido
de exceder em 1,2 milhão de dólares o máximo de despesas atribuído
em virtude da lei. O governo repetiu
que o financiamento do PCC “é legal” e deixou entender
que Eleições Canadá desempenhava um papel político,
efectuando uma apreensão que não era necessária.

Inquilino deverá
apagar cigarro...

O

Tribunal do Quebeque dá razão ao proprietário de
um edifício do bairro Ville-Émard em Montreal, que
quer proibir o locatário de fumar no seu apartamento. O
julgamento do Tribunal do Quebeque anula uma decisão
da Empresa pública do alojamento devolvida em Julho
de 2007. A Empresa pública considerava que o proprietário não podia acrescentar cláusulas em cursos de arrendamento. Uma nébula persistia contudo sobre a legalidade
de uma proibição de fumar aquando da assinatura de um
novo arrendamento. A decisão do Tribunal do Quebeque
acredita na possibilidade de um proprietário proibir ao
seu rendeiro de fumar no seu alojamento. A decisão do
Tribunal do Quebeque deleita a Corporação dos proprietários imobiliários do Quebeque, que pede à Empresa
pública do alojamento que acrescente ao seu contrato de
arrendamento tipo uma alinea que indique a permissão ou
a proibição de fumar num apartamento.

Gérald Tremblay meteria a
Metro: Duas novas
mão sobre o centro da cidade estações em vista
O
O

Governo do Quebeque está sobre o ponto de agradar ao presidente da Câmara Municipal de Montreal, Gérald Tremblay, confiando-lhe a administração do
centro da cidade. A ministra dos Negócios municipais,
Nathalie Normandeau, confiou que tinha “um prejuízo
favorável” para o pedido formulado pelo presidente da
Câmara Municipal, Tremblay, o Outono passado. O edil
ficaria assim responsável da freguesia Ville-Marie – o
centro económico, cultural e académico da cidade – que
presentemente é dirigido por Benoît Labonté. O presidente da Câmara Municipal de Montreal tomaria igualmente possessão dos grandes acontecimentos e projectos
do “bairro dos espectáculos”. O presidente da freguesia,
Benoît Labonté, foi eleito na equipa de Tremblay antes
de mudar-se para o partido da oposição, Visão Montreal.

“É uma boa notícia, tanto mais que faz a unanimidade em
Montreal. Mesmo o presidente da Junta da Freguesia Ville-Marie, quando era presidente da Câmara de Comércio
da Montreal metropolitana, estava em acordo com aquilo
que devia ser da competência do presidente da Câmara
Municipal de Montreal”, declarou Gérald Tremblay. A
modificação de gestão da Cidade é contida nas alterações
previstas no projecto de lei 22 sobre o funcionamento da
aglomeração metropolitana que deveriam ser adoptadas
antes do fim da sessão parlamentar. A mudança de governança do centro da cidade de Montreal é contudo sujeitada à adopção do conjunto do projecto de lei 22 que
comporta vários elementos sobre a presença e o peso dos
representantes do subúrbio no conselho de aglomeração
de Montreal.

s utentes dos transportes públicos de Montreal poderiam beneficiar de duas novas estações de metro em
2013. O presidente da Agência de Transporte de Montreal (AMT), Joël Gauthier, confiou à Rádio-Canadá que as
linhas de cores laranja e azul poderiam ser prolongadas
de uma estação cada. O Sr. Gauthier indicou que um concurso para um anteprojecto de construção das estações de
metro será lançado em breve. A linha azul, que se estende
das estações Saint-Michel a Snowdon, será alongada para
o leste até à rua Pie IX. Quanto à linha cor de laranja, o
terminal Côte-Vertu será prolongado para o sector BoisFranc, na freguesia Saint-Laurent. A densificação da população deste sector da freguesia e os milhares de empregados do parque industrial Saint-Laurent justificam a
extensão desta linha de metro.
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MUiTO bONS SOMOS NÓS

Eh eh eh
Joel Neto

jornal@avozdeportugal.com
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligente,
Prático. Amor: Não esconda os sentimentos. Liberte aquilo
que sente e mostre a pessoa maravilhosa que é. Saúde:
Faça mais exercício físico. Está a ganhar peso a mais. Dinheiro: Não se precipite e pense bem antes de tomar qualquer decisão que envolva mudanças no plano profissional.
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: Não vá atrás das aparências, pois elas
muitas vezes enganam. Seja mais consciente e ponderado
nas suas atitudes. Saúde: Coma muito salmão para baixar
o colesterol. Dinheiro: Encontra-se numa boa fase, dê asas às suas
ideias! Os seus superiores irão apreciá-las.
Número da Sorte: 52 Números da Semana: 03, 11, 19, 25, 29, 30

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade.
Amor: Cuidado com os falsos amigos. Não seja tão ingénuo
com quem não conhece bem. 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 para progredir profissionalmente.
Número da Sorte: 46 Números da Semana: 19, 26, 30, 32, 36, 39

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 na sua relação amorosa. 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 permite.
Número da Sorte: 50 Números da Semana: 05, 09, 17, 33, 42, 47

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor: Não deixe que o seu orgulho fira a pessoa que tem
a seu lado, seja mais compreensivo e aprenda a ouvir. 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: 18 Números da Semana: 08,0 9, 22, 31, 44, 49

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização.
Amor: Não deixe que a rotina tome conta da sua relação
e use e abuse da criatividade. Saúde: Cuide mais da sua
saúde espiritual cultivando pensamentos positivos. 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: 02, 08, 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 na sua relação, pois ela
proporcionar-lhe-á momentos inesquecíveis. Saúde: Não se
desleixe e cuide de si, invista na sua imagem.
Dinheiro: Pense bem antes de pôr em causa o seu dinheiro, não desperdice sem ter noção daquilo que gasta e em que gasta.
Número da Sorte: 36 Números da Semana: 07, 19, 23, 42, 43, 48

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga
Sincera. Amor: Este é um bom período para conquistas
amorosas, use e abuse do seu charme pois ele arrebatará
muitos corações. Saúde: Anda com o sistema respiratório
fragilizado, seja prudente e proteja a sua garganta. Dinheiro: Poderá
sofrer uma mudança repentina no seu local de trabalho, esteja atento e
seja receptivo à mudança.
Número da Sorte: 49 Números da Semana: 02, 04, 22, 36, 47, 48

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: Altura de harmonia e muita paz a
nível amoroso, aproveite-a em pleno. 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: 03, 24, 29, 33, 38, 40

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)
Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de Oportunidades. Amor: Partilhe a boa disposição que o invade
com quem o rodeia. Saúde: tenha mais cuidados com os
rins, beba muita água. Dinheiro: É possível que venha a
obter aquela promoção que tanto esperava.
Número da Sorte: 24
Números da Semana: 04, 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 as mudanças bruscas de temperatura, pois o seu sistema imunitário anda muito frágil. Dinheiro: Seja prudente
na forma como administra a sua conta bancária.
Número da Sorte: 27
Números da Semana: 05, 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, invista mais em si pois bem merece.
Número da Sorte: 63
Números da Semana: 02, 08, 11, 25, 29, 33

N

aturalmente, ouvimos aquele título, “Queres Fazer Amor Comigo?”, vemos aquele cartaz, com meia
dúzia de lindas raparigas pré-balzaquianas em poses pós-Balzac, escutamos aquelas suas vozes, um bálsamo
de frescura numa emissão da manhã que nos aborrece
de tanto trânsito e tanta chatice – e pomo-nos à coca.
Eu sei do que estou a falar: não tive mais para vender
nos últimos três anos do que um livro de crónicas com o
futebol como pano de fundo – e logo lhe dei um título à
procura do soundbyte, provocando o inimigo benfiquista e solidariedades várias entre toda a irmandade “anti”.
Não é disso que falo.
Comunicar, num tempo tão desestruturado e desestruturante, com tanta comunicação à mistura e receptores
tão atrapalhados no meio desse informe mosaico, exige
em primeiro lugar chamar a atenção. Só então tentamos
dizer o que temos a dizer.
Nesse sentido, “Queres Fazer Amor Comigo?” é uma
boa abordagem. Fazer amor com uma daquelas raparigas é uma perspectiva tentadora.
E ouvir o título, ver o cartaz, escutar as vozes deixanos no ponto em que o autor da peça nos quer para,
finalmente, tentar dizer-nos o que tem a dizer.
O espectáculo está em cena na Sala Estúdio do Teatro
da Trindade, e eu ainda não pus de parte ir vê-lo. Mas o
facto é que metade do entusiasmo que pudesse ter morreu com as entrevistas promocionais.
Porque é preciso maturidade emocional para discorrer
sobre um tema tão central como o amor – e é fundamental que as raparigas que se propõem intérpretes de
um tema assim tenham pelo menos uma noção dos seus
abismos.
A uma daquelas jovens de “Queres Fazer Amor Comigo?”, ouvi-a nesse dia, na rádio, completar com um
fugidio “eh eh eh” a enunciação do dilema de uma das
personagens da peça: ter chegado à meia idade e não
haver ainda experimentado o orgasmo.
Ora, tudo isso teria muita graça se não fosse uma tragédia. E, quando se trata de uma tragédia, ou se ri a
despregadas, “AH AH AH”, ou não se ri de todo. Rir
assim, como quem não quer a coisa, como quem não ri

de propósito mas apenas porque não consegue evitá-lo,
não é sequer mal-intencionado – é ignorante.
Não conseguir ter um orgasmo pode destruir um casamento, uma família, toda uma pequena população. Não
é um probleminha curioso, digno dos risinhos irresponsáveis de raparigas de um tempo que lhes serviu o orgasmo de bandeja.
Não conseguir ter um orgasmo pode ser uma doença.
É uma doença. Pôr a discorrer sobre o orgasmo uma rapariga que não conhece os seus despenhadeiros é coisa
que não apenas descredibiliza a imagem da peça, mas
hipoteca o seu conteúdo.
Que o impede de chegar ao coração do espectador. E
um espectáculo que não toca o coração do espectador
não é teatro – é um jogo. No caso, provavelmente, um
joguinho malandro. Eu não confio nos actores portugueses. Passámos directamente das divas e dos cavalheiros
mimados, empoeiradíssimos, para uma nova geração de
raparigas e rapazes arrivistas, esculturais mas vazios – e
igualmente empoeirados.
Onde dantes se falava da excessiva dureza da vida de
actor fala-se hoje da sua excessiva facilidade.
Onde dantes se pediam subsídios pedem-se hoje entrevistas na daytime TV e nas revistas de sociedade.
Não gosto destes actores como já antes não gostava daqueles. Mas a questão é que, nos bons tempos, os actores eram intelectuais. Representavam emoções porque
sabiam o que eram as emoções. No cinema e na televisão, eram demasiado “teatrais”.
No próprio teatro eram demasiado teatrais. Descredibilizavam as personagens e os seus dilemas porque
ignoravam o ritmo e os gestos e a absoluta inutilidade
de dois terços da rotina das pessoas comuns como nós.
Mas sabiam o que eram as emoções.
Tinham-nas vivido, tinham-nas lido em livros, tinhamnas apenas observado em outras pessoas – não interessa,
eram bons observadores. Hoje, pelo contrário, há demasiada mundanidade nos actores. Têm todos demasiadas
contas a pagar, demasiadas SMS a remeter, demasiados
jantares no La Moneda e no Bica do Sapato. E nem por
isso parece terem aprendido os contornos às emoções.
Aquela rapariga ainda não teve tempo para que lhe falhasse um orgasmo. É jovem, bela – e além disso foilhe oferecida a prerrogativa de exigir orgasmos aos seus
namorados, que era o que mais faltava não lhos darem.
Mas porque não lê um livro?
Porque não olha para a mulher mais velha diante dela,
em vez de enviar uma SMS para o outro lado da sala?
* revista NS’
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Concerto… Fascinação e sucesso!
Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com

A

música é uma
arte, no meio
de muitas outras
que, muito embora
se expressem das
mais variadas e
diferentes formas,
não deixarão de ter a sua importância e
interesse!
A Filarmónica Portuguesa de Montreal apresentou o seu novo repertório num
concerto que teve lugar domingo, dia 20
de Abril, na La Chapelle, situada no 3700
rua St-Dominique, em Montreal.

Esta Filarmónica foi fundada em 1972
por um grupo de Açorianos que acreditaram nas suas tradições musicais que de
bem longe trouxeram consigo até este país
e com o objectivo de fomentar o gosto pela
boa música. Um dos fundadores, Norberto
Pereira, ainda hoje lá se encontra, tornando-o o membro mais idoso.
Pelas 16 e 15 da tarde, com um auditório completo, os músicos da Filarmónica,
com suas novas fardas, estavam todos dispostos a principiarem o evento.

Elizabeth Branco, a apresentadora da tarde, com uma voz firme e desenvolta deu
as boas-vindas em francês e português a
todos e foi-nos apresentado o evento. Foram 45 músicos consagrados que deram
início tocando o Hino (hymne) F.P.M,
composição de João Mendonça. O critério
de selecção das músicas encantou e surpreendeu a todos e os arranjos preciosos
embalaram-nos com músicas inesquecíveis. Seguiu-se com Taurus, de Victor
Barreira, Marie-Henriette de J. Montagne,
Samba de Janeiro de A. Moreira, Sway de
Pablo Beltran, Bohemian Rhapsody de

Freddy Mercury e Power of Love de Derouge/Rush. Esta música foi-nos também
cantada por Suzie Oliveira, uma jovem
de 21 anos que adora desporto, chegando
mesmo a praticar karate e kick-boxing,

Fotos de José Rodrigues

mas também mantém uma paixão pela
música. Ela surpreendeu-nos mostrando
uma voz bonita e um bom sentido de interpretação.
Os vários instrumentos que estes grandes
músicos tocam são: clarinetes, trompas,
barítonos, trombones, contra baixos, viola
baixo, trompetes, sax alto, sax tenor, sax
barítono, tuba e bateria.
João Bulhões, homem indispensável neste grupo, contramestre e professor há já 15
anos, tem amestrado todos os jovens e ele
mesmo toca quase todos os instrumentos.
Sente-se feliz por ver que os jovens têm
aproveitado aquilo que ele lhes tem diligenciado transmitir.
É de salientar o enorme trabalho de Victor Barreira, o jovem Maestro, um dos
maestros mais jovens de filarmónicas
portuguesas neste lado do Atlântico. Victor começou na filarmónica com 7 anos e
aprendeu a tocar clarinete e bombo e há já
12 anos que está à frente da Filarmónica.
Consagrou já 29 anos da sua vida a esta
filarmónica. Seu filho com 7 anos de idade
parece estar seguindo as peugadas do pai.
Depois de um curto interregno, o programa continuou e desta vez com: Uma Noite em Lisboa de Álvaro Reis; Something
Stupid de Carson Parks; Madeira Mix (arranjo) de Victor Barreira; M. Impossible
+ All that Jazz de Lalo Schifrim/J. Kander; Hey Baby de Bruce Channel e Márcia Ligeira de Carl Latann. No desfecho,
a Filarmónica prestou homenagem ao seu
primeiro Maestro, Sr. João Mendonça, nativo da ilha da Madeira e que em 1931 foi
tropa nos Açores e de tal maneira simpatizou com as ilhas que lá encontrou aquela que um dia seria sua esposa. Festejou
há três dias as suas 99 primaveras. Foi na
realidade um momento muito impressionante e comovente e o próprio laureado
ainda verteu umas lágrimas de alegria.
Um lindo ramo de flores foi-lhe presenteado pela pequenita Jade, filha do actual
Maestro. De entre as múltiplas apresentações que a Filarmónica tem feito ao longo

dos anos, devem salientar-se: Palácio dos
Congressos, Ottawa, Estádio Olímpico,
Nova Inglaterra e Açores, para além das
várias festas locais. Esta actuação obteve
enormes aplausos e a admiração e entusiasmo do público fizeram voltar Victor
Barreira para dirigir mais duas músicas. É
que a Filarmónica Portuguesa de Montreal não tinha que temer, pois com o talento
dos seus músicos e maestro, assim como
um trabalho de alta qualidade em relação
à música, eles realizaram uma brilhante
exibição. Depois disso tudo, só resta dar
os parabéns a todos, direcção, músicos,
professor e Maestro e desejar continuamente muito sucesso em todas as actuações e que o sonho de irem aos Açores se
realize o mais breve possível.
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Que lição teremos?
J.J. Marques da Silva
jjmarquesdasilva@avozdeportugal.com

Q

ual é a lição
que podemos
ter com a visita do
papa Bento XVl
aos Estado Unidos? Que aprendizagem haverá no
tempo dessa visita? Resultará algo a favor
da religião? E salvação de almas?
As perguntas são pertinentes e nós propomo-nos responder segundo o nosso
conceito.
Claro que a primeira lição é a da diplomacia, e esta a compartilhar com a tolerância
e a indiferença, na roda da permissão que
for concedida. Pode ser uma atitude de
respeito que todos nós devemos aprender.
No dia 15 deste mês de abril circulou
uma notícia bizarra atribuída ao presidente George Bush. Segundo essa notícia ele
afirmava que, “quando encara os olhos de
Bento XVl vê a Deus”. Trata-se de uma
resposta que ele deu “na entrevista que lhe
fizera um periodista, no dia 11, para Word
Television Network. Ora George Bush é
um católico protestante, e o Papa é um
católico romano. Usamos aqui a palavra
católico no sentido religioso de “universalidade” que ela tem por serem ambos
cristãos, mas Bush e o Papa têm ideias
diferentes de Deus, e nós pensamos que
o presidente ensaiou um trato de diplomacia, da qual os dois se aproveitaram nos
discursos introdutórios da apresentação
ao povo dos Estados Unidos. Considerese que Bush não disse que vê a Deus nos
olhos de Papa, tal como ele o afirma nos
seus testemunhos de crente. A posição
social obriga a situações nobres, com galhardia, e às vezes arrogantes também. Já
o temos dito: tolerância e indiferença são
duas irmãs com máscaras para disfarçar,
mas diplomacia é sua prima, e às vezes
confunde-se com elas. A tolerância não
aceita sempre a ideia opositora do antagonista; a indiferença deixa-a passar sem
discussão, e a diplomacia sorri para parecer gentil. Diplomacia é ciência de relações e direito social; encobre habilidade e
astúcia, mas não será “indiferente” perante circunstâncias ou necessidades pessoais
da sociedade, quando útil.
No tempo da sua visita, parece que Bento
XVl não vai falsear a sua gentileza pastoral quando tratar das situações graves do
seu clero. Será outra lição a aproveitar, se
repreensão tiver a cura da punição e o bálsamo do ensino para tais circunstâncias.

Entretanto, e à margem do presidente
Bush também tem circulado, desde o dia
5 de abril, a convocatória da manifestação
contra a visita do Papa, emitida pela seita
“Crescendo em Graça”, da qual é guru o
porto-riquenho Luis de Jesus Miranda que
primeiro se afirmou como sendo “Jesus
Cristo homem”, e depois levou os seus
milhares de adeptos a tatuar-se com a
marca apocalíptica 666, porque considera
e afirma, que o Cristo dos católicos, e o
dos evangélicos, é uma falsidade, e a verdade é ele e o que ele prega... A nossa resposta está na epístola da S.Tiago 1:26: “Se
alguém entre vós cuida ser religioso, e não
refreia a sua língua, antes engana o seu coração a religião desse é vã”. Com gente
desse jaez a religião é maior vergonha! E
pode resultar em conflito. Pensamos que
a lição do presidente Bush está no imenso número que ele mandou estar em alerta
para evitar confrontos. Sabemos que há
países que não permitiriam ajuntamentos
de gente com ideologias que diferissem
das de seus governos, mas, nesse campo
de liberdade, a América serve de lição.
Já temos escrito que a maior liberdade de
aprender, mesmo para a salvação da alma,
está na faculdade que tenhamos de comparar o que os outros aprenderam, com
aquilo que nós vamos sabendo, e saber
adicionar, ou subtrair, o que nos parecer
verdadeiro ou falso. A tolerância tem essa
faculdade: a de aprender, comparando.
Exemplos:
-- Bento XVl continua a manter o celibato dos seus sacerdotes.
Mas a Bíblia diz: “É necessário que o
bispo seja esposo de uma só mulher” (lª.
Tim.3:2). S.Pedro, de quem ele se diz
“continuador”, era casado. Que vamos
concluir? Respondemos: a responsabilidade é individual, e a bênção de Deus nunca
falha pela obediência à sua Palavra.
-- Bento XVl continua a manter a crença
no purgatório.
Mas a Bíblia não tem a palavra purgatório e diz: “Nenhuma condenação há para
os que estão em Cristo Jesus” (Rom.8:1).
“Porque pela graça sois salvos, mediante a
fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus”
(Efes.2:8). Por que afligir-nos se alguém
crer nas penas do purgatório, e preferir lutar em amor para evitá-lo?
“Ora, o Senhor da paz, ele mesmo vos
dê continuamente a paz em todas as
circunstância”! (2ª. Tes.3:16).
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A descoberta da nossa literatura

25 DE ABRIL

Manuel carvalho

jornal@avozdeportugal.com

O

25 de Abril desencadeado
pelo Movimento das Forças
Armadas, também foi obra de todos os resistentes que, durante a
longa noite facista, se sacrificaram generosamente
para que finalmente os
portugueses pudessem vi-

ver em liberdade.
Muitos foram os combatentes que, atirados para
os caminhos do exílio, se radicaram em Montreal. Entre eles, distinguiu-se Rui Cunha Viana,
autor de vasta obra literária como se pode verificar pela biobibliografia que incluimos.
“Rui Cunha Viana tem centenas de artigos, contos, crónicas, reportagens e entrevistas dispersos por jornais e revistas. É autor dos livros «Os sonhos do tio Girassol»
(Alfaómega) e «Crónicas do Passamento do
Autor»(Contra-Regra-1994). Estão no prelo um
livro de contos (Ed. Escritor) e a peça de teatro «A voz e os múrmúrios»(SPA/D. Quixote).
Dividiu a sua actividade profissional entre a
sociologia, o jornalismo e a biblioteconomia,
em Portugal e no Canadá. De 1965 a 1975, foram os seus anos de exílio, recheados de horas amargas e experiências de grande riqueza.
No Canadá foi bibliotecário, director do semanário Luso-Canadiano, secretário-geral do Movimento Democrático Português de Montreal,
vice-presidente do «Front Internacional AntiTorture» e da «Ligue pour la Liberation de l»Afrique
Portugaise et Astral». Regressado a Portugal, foi chefe
de redacção do jornal «Unidade»(MDP-CDE), do jornal
«Alavanca»(CGTP), chefe dos serviços culturais da Câmara Municipal de Almada e depois responsável pelo
serviço de Relações Públicas da mesma autarquia.”
Pouco tempo antes do seu falecimento, que ocorreu
em Dezembro de 2001, enviou-me vários textos, alguns

inéditos, como este precioso documento sobre o 25 de
Abril de 1974 em Montreal, que julgo oportuno divulgar, parcialmente, para relembrar aquela data histórica
tão importante para todos os portugueses.

“Dá-nos a informação, às quatro horas da madrugada, um companheiro do Movimento Democrático Português de Montreal (MDP-M), condutor de táxis, que
acabava de a ouvir pela rádio em ondas curtas. Tentámos desesperadamente obter ligações telefónicas com
Portugal, sem sucesso. E é da Argélia que nos chega a
confirmação de que o povo está todo nas ruas e, com
ele, quase todas as unidades das forças militares e para-

Inscrições das Quatro
Ribeiras podem
ter 3500 anos

Continuação da página 1

possam dizer que sejam de 1200 anos antes de Cristo. Porque não sabemos quanto tempo durou esta escrita no tempo.
São hipóteses que se lançam.
Tenho discutido com algumas pessoas
que não têm dúvida que aqueles sinais
resultam de uma intervenção humana.
Pessoalmente, parece-me que sejam sinais feitos por volta de 1400 a. C. Portanto, têm 3500 anos”, diz, em declarações
à RDP/Açores.
O investigador assume também que as
inscrições ideográficas podem ali ter sido
deixadas por navegadores do Mediterrâneo.
“Pertencem, provavelmente, a uma civilização na proximidade do Egipto. Ou do
Sinai – que me parece mais provável – ou
dos arredores, nomeadamente do Sul do
Egipto.
Penso que podem ser caracteres da civilização Merué, onde hoje é a Líbia”,
argumenta, explicando não ser impossível uma viagem marítima tão longa nesse
tempo.
“O facto de ter chegado gente a uma

distância tão grande não é algo estranho.
De facto, existem várias narrativas lendárias, de que alguns povos antigos chegaram longe.
Digo lendárias, mas o mito representa
mais do que uma inverdade ou fantasia.
Há nele um fundo de verdade”, alega.
O arquitecto virá, em breve, à Terceira para apresentar o seu estudo sobre as
pedras, descobertas no início do século
XXI.
Para a professora Rute Gregório, da
Universidade dos Açores, a teoria de António Leal é aceitável.
“Não vamos excluir a possibilidade,
porque, de facto, temos muitos registos
de lendas de viagens.
Toda a exploração do Atlântico tem
registos muito antigos. Temos conhecimento de algumas viagens na Antiguidade, até em épocas anteriores, que podem
ter trazido ao arquipélago alguns povos
ou embarcações.
Não vou excluir essa hipótese, mas
gostaria de ter mais provas”, explica a
historiadora. DI.

militares do País.
Cerca das sete horas da manhã cumpríamos a missão,
até hoje numa revelada, de pôr ao corrente da situação
do Dr. Agostinho Neto, presidente do MPLA, hospedado num hotel de Montreal. O Dr. Agostinho
Neto aceitara um convite dos portugueses de
Montreal para cumprir um importante calendário de encontros com políticos, com deputados provinciais e federais, professores e
estudantes das universidades, sindicalistas,
organizações portuguesas e outras.
Que não, não havia motivos para alterar nada
no programa traçado...que a “revolução” não
passaria de uma manobra da burguesia para se
libertar de perfis anacrónicos e de ingenuidades atávicas que minavam as relações internacionais do regime-disse.
Mas na tarde do mesmo dia 25, o primeiro
presidente da República Popular de Angola
comunicava-nos a sua decisão de partir no
próximo voo via Luanda, e incumbia-nos dos
aspectos protocolares do cancelamento dos
seus, e nossos, compromissos, com as devidas
justificações.
Terminou assim para nós, na mais ansiosa
expectação, o dia 25 de Abril, em reuniões
ininterruptas, pedidos de informação e de entrevistas das estações de rádio e de TV canadianas.(...) “
Não sei se este ano teremos celebrações públicas do 25 de Abril em Montreal. Em todo o
caso, tal como Sophia de Mello Breyner ergamos, mais
uma vez, sempre, a nossa taça à inesquecível MADRUGADA:
Esta é a madrugada que eu esperava
O dia inicial inteiro e limpo
Onde emergimos da noite e do silêncio
E livres habitamos a substância do tempo

Heineken/Carlsberg comprou
Sagres e água Luso

A

Comissão Europeia autorizou este
mês a aquisição pelo consórcio
Heineken/Carlsberg das actividades
da britânica Scottish & Newcastle, detentora da Central de Cervejas (Centralcer), ficando ainda accionista de
referência da concorrente Unicer.

A Heineken/Carlsberg vai também adquirir as actividades da Scottish & Newcastle (S&N) na Bélgica, na Finlândia e
no Reino Unido, sendo que a Comissão

Europeia considera que a operação “não
entrava de forma significativa a concorrência efectiva” nos mercados em causa.
Em relação à intenção do consórcio de
adquirir as actividades da empresa britânica na Irlanda, Bruxelas remeteu a questão para a Autoridade da Concorrência
daquele país.
A S&N é uma sociedade anónima que
dispõe de participações no sector da produção e distribuição da cerveja, bebidas
não alcoólicas e água mineral numa série
de países em todo o mundo.
As suas marcas de cerveja incluem
Foster’s, Kronenbourg e Grimbergen,
bem como a portuguesa Sagres e a água
Luso. A Heineken desenvolve actividades à escala mundial a nível da produção
e distribuição de cerveja e outras bebidas.
As suas principais marcas internacionais
são a Heineken e a Amstel. Em 25 de
Janeiro de 2008, um consórcio formado
pela Carlsberg e pela Heineken anunciou
uma oferta pública de aquisição relativa
a 100 por cento do capital social da S&N.
A Carlsberg participa no capital da Unicer, com as marcas de cerveja Super
Bock e ainda a Água das Pedras, entre
outras. LUSA
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Carnaval em Hochelaga
Antero Branco

jornal@avozdeportugal.com

A

Associação
Portuguesa
do Espírito Santo – Hochelaga –
viveu, em grande
pompa,
sábado
passado um sarau
de Carnaval, com
danças vindas de Toronto. O bailinho
intitulado “Três filhos tentam enganar a
mãe”, da Irmandade do Espírito Santo,
chefiada pelo talentoso jovem Brian Brasil, foi a primeira a subir ao palco.

O assunto, da autoria de Abel Filipe tratava-se de três filhos, um médico, um advogado e de um padre que queriam matar
a mãe, para herdarem a sua riqueza. O
filho atoleimado, descobriu a artimanha
dos irmãos e contou à mãe. Numa comédia muito engraçada que relatava o caso,
acabou pela mãe expulsar os filhos mal
intencionados e o mais tolo é que ficou
com tudo.

mirável actuação. O assunto era a continuação do ano passado “O Avião”. Num
acidente de um avião, somente escapam

dois dos passageiros. Foram interceptados por um Chinês que tentava saber o
que se tinha passado. Num diálogo bastante cómico, os nossos conterrâneos
queriam voltar para Toronto seja lá como
fosse. Por fim, conseguiram apoderar-se
de um helicóptero e lá conseguiram chegar ao destino desejado.
Dois grupos muito bem ensaiados com
personagens repletas de talento e de dan-
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Arca da Nova Aliança
Antero Branco

jornal@avozdeportugal.com

S

anta Cruz recebeu no passado sábado a
Arca da Nova Aliança. Após a cerimónia que decorreu no adro da Igreja, os peregrinos partiram em direcção ao Oratório
de São José. Em seguida, a Arca percor-

A peregrinação começou a 11 de Maio
de 2006 em Roma com a bênção do Papa
Bento XVI. O 49º Congresso Eucarístico
Internacional terá lugar em Santa Ana de
Beaupré, de 15 a 22 de Junho de 2008.

rerá várias Dioceses do Québec e alguns
Santuários, entre os quais o Santuário Notre-Dame-Du-Cap (Cap-da-Madeleine), o
Santuário Saint-Antoine (Lac Bouchette)
e Sainte-Anne-de Beaupré (Beaupré).
A Arca da Nova Aliança, um símbolo espiritual criado para contribuir à preparação
espiritual do Congresso Eucarístico Internacional, pesa aproximadamente 40 quilos
e está decorada com motivos eucarísticos.

Coisas do corisco
José de Sousa
jornal@avozdeportugal.com

çarinos e dançarinas muito jovens que
dançam e representam muitíssimo bem.
Excelente iniciativa da Associação Portuguesa do Espírito Santo.

A dança de pandeiro, também da autoria
de Abel Filipe, vinda do Vitória de Setúbal de Toronto, surpreendeu-nos. A jovem “mestra”, Nilza de Arruda, tem um
à-vontade e uma habilidade a lidar com
o pandeiro que surpreende. Nós, terceirenses, por vezes “bairristas”, ficámos
espantados quando ela nos disse que era
natural de S. Miguel.
A Nilza está de parabéns pela sua ad-

D

epois de um longo Inverno, coisa
normal quando vive-se na província
do Quebeque, é bom descontrair um bocadinho. Os próximos meses, em princípio, devem ser mais agradáveis devido à
temperatura. Para isto, Coisas do Corisco vai divagar um pouco sobre. Vai daí
a próxima história. Um homem que andava sempre com uns copitos a mais, e
a esposa estava farta de lhe levantar do
chão, tal era a bebedeira que no dia da
sua morte, ele foi queimado, para seguir
a sua última vontade. A mulher levou as
cinzas para casa e a primeira coisa que
fez foi espalhar as cinzas do falecido no
sobrado da casa, depois foi buscar o aspirador, e foi um tal aspirar as cinzas do
marido, dizendo, “querido, esta é a última vez que eu te levanto do chão”.

Noutro tema, os portugueses têm a reputação de chegarem sempre atrasados e
Denis Hamilton não fica atrás porque, sem
querer e depois de morto, chegou atrasado ao próprio funeral, porque chegou
atrasado para o voo que lhe levaria para a
sua cidade na Terra Nova. E, nos tempos
modernos, há muitos viúvos e viúvas que,
na altura dos funerais, têm o costume de
dizer aos que partem para que eles esperem por eles lá nos Céus. Só que mais
tarde, eles encontram alguém de interessante e casam outra vez. Agora pergunto
a estes viúvos e viúvas, quando também
passarão, os falecidos estarão lá, no paraíso, à espera deles ou delas, qual dos
maridos/esposas escolherão? Não vai ser
fácil, sobretudo para os portugueses, que
são ciumentos...
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†
22 de Abril de 2008
1 Euro = CAD 1.611120
Consulado Geral
de Portugal em Montreal

FUNERAIS

2020 Rua University, suite 2425

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

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

514.845.5804

HIPOTECAS
INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO
HELIO

IGREJAS

www.secomunidades.pt

IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.

AGÊNCIAS DE VIAGENS

MONSIEUR MACHINE À COUDRE

ALGARVE

7341 St-Hubert

681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent
177 Mont-Royal Est

514.849.1153

MONUMENTOS

514.844.3054

TAGUS
4289 St-Laurent

MERCEARIA
SÁ & FILHOS

LISBOA
355 Rachel Est

514.271.6452

514.987.7666

LATINO

514.844.3307

4701 St-Urbain

514.842.3373

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

VOYAGES ELITE PLUS

NOTÁRIOS

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

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

BOUTIQUES

Me. EDUARDO DIAS

BOUTIQUE ANA MARIA

4270 St-Laurent #200

4409 St. Laurent

Me. ÉLIZABETH DA SILVA

514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA

514.985.2411

CAIXA PORTUGUESA

1555 Boul. de l’Avenir, #306
Laval, Qc.
450.663.3743

4244 St. Laurent

OURIVESARIAS

514.842.8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

514.285.1620
514.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

514.987.0080

CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod

514.272.0362

PEIXARIA

BLUE COAST
130-A, Beaumont

514.270.5079

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.

514.288.2082

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

QUIROPRATAS

DENTISTAS

DR. MARC CHENÉ

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

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

DISCO MÓBIL

RESTAURANTES

DISCO Móbil Entre Nós

CHEZ DOVAL

Marinho
Depois das 19h

514.875.4800 dia
514.324.7415 noite

150 Marie-Anne E.

514.843.3390

DISCOS/LIVROS

ESTRELA DO OCEANO

DISCOTECA PORTUGUESA

101 Rachel E.

Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent
514.843.3863

SOLMAR

ELECTRICIDADE

REVESTIMENTOS

ELECTRO-LUSO

TAPIS RENAISSANCE ST-Michel

225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIAS
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

111 St-Paul E.

7129 Boul. St-Michel

Os serviços funerários estiveram a cargo de :
MAGNUS POIRIER inc.
6825 rua Sherbrooke este,Montreal
Director: José Teixeira.
Tel.: 514-727-2847
www.magnuspoirier.com

514.484.3795

MÁQUINAS DE COSTURA

514.844.4588
514.861.4562

514.725.2626

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

1921 – 2008

Faleceu em Montreal, com a idade de 86 anos, o
Sr. Serafim de Torres, casado com a Sra. Virgínia
Vieira da Costa, naturais de Achadinha, São
Miguel, Açores.
Deixa na dor sua estimada esposa, seus filhos
(as), genros e noras; Jaime (Luisa), Nuno
(Maria), Virgínia (José), Madalena (Gilberto)
e Deolinda (Antonio), seus netos (as), Jimmy
(Antonietta), David (Melissa), Nancy (Peter),
Linda (Kelly), Tamara, Nelly, Jeremy, Priscilla,
Jeff, Marlena, Derek e Tania, seus bisnetos(as),
Brendon, Sarah, Jayde, Brandon, Kaytlin, Carter,
Aubrey, Justin e Tristan, assim como muitos
outros familiares e amigos.
Uma missa de corpo presente teve lugar na Igreja Santa Cruz, presidida
pelo Rev. Padre Clifford de Souza e animada em cânticos pela Sra.
Filomena Amorim, seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção ao
Cemitério Repos Saint-François d’Assise, onde foi a sepultar, descansando
para a eternidade.
A família vem por este meio agradecer a todos os que com sua presença,
palavras e gestos de amizade os reconfortaram nestes momentos tão
difíceis da sua vida. A todos o nosso Sincero Obrigado e Bem-Hajam.

514.886.7001
514.497.3896

Tel.: 514.499.0359

Serafim de Torres

Querido avô, esta é uma mensagem de amor para ti. Queremos
agradecer-te o símbolo de amor que representavas na nossa família. As
grandes qualidades que tinhas como marido, pai e avô. A tua paciência,
simplicidade, carinho e alegria quando chegávamos à tua casa, os teus
olhos brilhavam, o teu rosto sorria, e oferecias-nos de tudo que tinhas.
Falavas-nos na tua bonita língua portuguesa, das tuas maravilhosas
histórias que passastes todo ao longo da tua vida. As últimas palavras
que nos dissestes foram “I love you”. Passastes as últimas horas deste
mundo com um grande sofrimento, mas com nós todos à tua volta, com
os nossos corações aos pedaços e os olhos cheios de lágrimas. Pedimos
a Deus que te receba nos Céus, com os seus braços abertos, como tu
nos recebias sempre em tua casa. Não podes imaginar as mais belas
recordações e também o grande sentimento e dor que nos deixas para
muitos anos a vir. Obrigado avô… Serás sempre lembrado.Serafim Torres
was a simple, quiet man, and only spoke to be heard, and he was! He
always said it’s better to be silent and speak when it matters most. Not only
do we try to let go of a strong and honest man who was so proud of his life
and loved his family unconditionally, we have to say goodbye to a husband,
a father, grandfather and great-grandfather, the head of the family, the one
who did no wrong, and as much as we said it, it can’t be said often enough
that we love you so much and you will be so missed. We love you.

†

Natevidade Gaspar

Faleceu em Montreal, no dia 15 de Abril de 2008,
com 91 anos de idade, Natevidade Gaspar, natural de
Cercal, Cadaval, Portugal, viúva de Manuel Machado.
Deixa na dor os seus filhos Fernando (Manuela
Machado), José (Angelina Vignone), sua filha Maria
Luzia (João Manuel); seus netos Paulo (Raquel),
Manuel António, David, Cynthia, Marco; seu bisneto
Joshua, 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 ontem, terça-feira 22 de Abril de 2008, após missa de
corpo presente, na Igreja Santa Cruz. O seu corpo foi trasladado para o
cemitério de Cercal, Cadaval, Portugal.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

†

Lourdes Braga Peixoto
1934 – 2008

Faleceu em New Bedford, Massachusetts, no dia
13 de Abril de 2008, com a idade de 73 anos, a
Sra. Lourdes Braga Peixoto, natural da Ribeira
Quente, São Miguel, Açores, filha dos falecidos
Sr. Manuel Medeiros Braga e Sra. Maria Estrela
Barbosa Braga.
Deixa na dor as suas irmãs Idalina Frias, residente
nos Estados Unidos, e Maria Helena Rosaninha de
Laval, assim como vários sobrinhos e sobrinhas,
restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire Grupo Yves Légaré inc.
1350, Autoroute 13, Laval
Victor Marques
(514) 595-1500
O funeral decorreu no dia 19 de Abril de 2008, após missa de corpo
presente, pelo meio-dia, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Laval,
seguindo depois para o Cemitério St-Élzear, onde foi a sepultar.
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer pessoalmente, vem por
este meio agradecer a todos os que com a sua presença, palavras e
outros gestos de amizade, os reconfortaram nestes momentos tão difíceis
da sua vida. A todos o nosso sincero obrigado e Bem-Hajam.

†

Manuel Duarte Marcelino
1925 – 2008

Faleceu em Montreal, no dia 16 de Abril de
2008, com 83 anos de idade, Manuel Duarte
Marcelino, natural de Souto da Carpalhosa,
Leiria, Portugal.
Deixa na dor a sua esposa Rosa Carreira, seus
filhos (as) Rogério (Rosairita), Zezita (José),
Carmita (Manuel), Fernando (Mirita), Fernanda
(Jorge), Miguel (Sofia); seus netos (as) Monica,
Suzie, Ivan, Eden, Alexandre, Fanny, David,
Danny, Katia, Isaac, Noa, Jonas e o seu bisneto
Tomas; sua irmã Rosa, cunhados e cunhadas,
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
Pedro Alves
O funeral decorreu sábado, 19 de Abril de 2008, após missa de corpo
presente, na Igreja Santa Cruz. Os seus restos mortais serão sepultados
no cemitério de Souto da Carpalhosa, Leiria, Portugal
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

†

Mário Macedo

Faleceu em Montreal, no dia 17 de Abril de 2008,
com 56 anos de idade, Mário Macedo, natural de
Rabo de Peixe, São Miguel, Açores, esposo de
Donaria Pereira.
Deixa na dor a sua esposa, seu filho Philipe (Vicky
Constandinou), sua filha Patrícia (Ahmad Rami),
seu neto Shawn, cunhados (as), sobrinhos (as),
assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514.277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu segunda-feira, 21 de Abril de 2008, 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.

†

João Medeiros

Faleceu em Montreal, no dia 16 de Abril de 2008,
com 85 anos de idade, João Medeiros, natural
de Santo António, Capelas, São Miguel, Açores,
esposo de Cecília Tavares.
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos Carlos
(Maria da Conceição Branco), João Luís (Filomena
Jacobe), Custodio, António Fernandes (Emília),
José, Laura (José Manuel Sousa), Artur, Cecília
(Carlos Medeiros), Alfredo (Terezinha Branco),
Gabriel, Eduardo, Norberto, Maria de Fátima; seus
netos (as), bisnetos, assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
3254 Bellechasse, Montreal
514.277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu sábado, 19 de Abril de 2008, após missa de corpo
presente, na Igreja Santa Cruz, seguindo depois o cortejo fúnebre em
direcção ao cemitério Repos St-François d’Assise, 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.

†

mEmORANDum
2º Ano de Saudade

Conceição Freitas
22 Março de 1916 – 30 de Abril de 2006
Filhos, familiares e amigos recordam com
profunda saudade o seu ente querido.
Participam que será celebrada missa pelo
seu eterno descanso, na terça-feira 29 de
Abril de 2008, pelas 18h30, na Igreja Santa
Cruz, situada no 60, rua Rachel Oeste.
Agradecem antecipadamente a todas as
pessoas que se dignarem assistir a este
acto religioso.

†

mEmORANDum
1º Ano de Saudade

José Emidio Moniz de Sousa
Faleceu a 26 de Abril de 2007
Da sua irmã, Almerinda, cunhado, afilhados,
sobrinhos, familiares em África do Sul e nos
Açores 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
27 de Abril de 2008, pelas 13h00, na Igreja
Notre-Dame d’Anjou.
Agradecem antecipadamente a todas as
pessoas que se dignarem assistir a este
acto religioso.

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

ARRENDA-SE

Operários, mínimo de 5 anos exp.
em “pavé-uni” e muros de apoio.
Bom salário. Tempo inteiro.
(514) 820-5247
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
514-325-7729
Casal para mantimento de imóvel,
em Laval (metro Cartier) – 52 apartamentos.
Alojamento fornecido
514-355-1233

Procuramos lava-pratos com experiência.
514-861-3166 ou 514-836-3066

Rosemont (Orleans e St-Joseph), 3
½ num 2º andar. 2 balcões. Próximo
dos transportes. Livre 1 de Julho.
514-254-3366 ou 514-346-3721

Empregada para trabalhar ao balcão. Semana e fim-de-semana.
Tempo parcial ou inteiro.
Padaria Coimbra
514-844-0223
Homem com experiência geral de
construção de imóveis, para trabalhos ligeiros e reparações gerais.
Pessoa dinâmica. Tempo inteiro.
Bom salário
514-355-7171
Soldador e serralheiro com experiência. Tempo inteiro.
514-362-1300
Agente de viagens que fale português, francês e inglês.
Voyages Comfort
514-987-7666
Cozinheiro/a com experiência. Tempo inteiro ou parcial. Para restaurante bem conhecido da comunidade.
514-240-3912

A Mercearia Soares procura caixeira, a
tempo inteiro ou parcial. 514-298-2451
Empregados para instalação de
corrimãos e escadas de alumínio,
com experiência. Bom salário.
Giuseppe 514-881-1866
Paisagista com experiência em
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho em
Laval. Salário conforme experiência.
$18/hora e mais.
Contactar 450-963-3462
Procuramos empregada de escritório. Para informações, contactar
514-362-1300
Senhora com menos de 45
anos, não fumadora, para limpeza de casa, lavar roupa e engomar (não preparará refeições
nem cuidará de crianças). Westmount / baixa citadina (Sherbrooke / Atwater). Segunda à
sexta-feira, 8 horas/dia. Horário
flexível. Passear pequeno cão 3
vezes/dia. Ter referências.
Deixar mensagem 514-952-0331
Paysagistes Jardin de l’Étoile procura homem, com ou sem experiência,
em “pavé-uni”, muros e pedra. Rivesud de Montreal. Bom salário.
Carlos (514) 231-7583
Pasteleiro ou ajudante pasteleiro.
514-382-2143

5 ½, num segundo andar, na zona
Rosemont/Petite Patrie. Não se
aceitam animais. Boas condições.
Livre em Julho. 514-374-2963

PORTUGAL

Aluga-se casa ou
apartamento na Praia
do Bonsucesso na zona
de Óbidos/Caldas da
Rainha.

Deixar mensagem
514-351-2998

VIDENTE
Linhas da mão e cartas. Vidente
com dons naturais. Resolve os
seus problemas sem voodoo.

Rosa (514) 278-3956

VENDE-SE
EQUIPAMENTO DE
COMPUTADORES USADO
- Impressora/scanner Epson 10$
- Router 4port a fio de linksys 15$.
- Impressora HP deskjet a tinta15$.
- Modem para o videotron. 15$
- Scanner UMAX SCSI. 15$
- Colunas de som para computador
2spk + 1subwoofer. 15$
514-299-2966
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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 $

EMPREGOS

Cozinheira para uma pequena
residência de pessoas idosas, com
experiência de cozinha canadiana,
que fale correctamente francês.
Comunicar com a proprietária,
Rosa Maria 514-257-5862
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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.

ENCONTROS

COSTURA

Rapariga portuguesa procura rapaz
entre os 30 e 38 anos para assunto
sério. Escrever para o e-mail:
as_nuvens_78@yahoo.com

Compramos e vendemos máquinas
de costura domésticas. Fazemos reparações.
514-844-4351

Restaurante-Bar Na Brasa

BOA OPORTUNIDADE
Procura-se cozinheiro / a com boa
experiência de cozinha portuguesa e
mediterrânea, com possibilidade de
sociedade se interessado/a.
Também procuramos empregado/a de mesa.
Se interessado, apresentar-se no restaurante,
situado no 121, Duluth este ou telefonar

para o 514-287-9096.

12

A vOz DE pORtugAL
Quarta-feira 23 de Abril de 2008

eSPÍriTO SANTO

25 de Abril

Uma das principais etapas
da história de Portugal

Continuação da página 1

José & Leovegilda Godinho

Coroação na Santa Cruz

lhas feitas, os resultados obtidos e os não obtidos, teremos
de concluir por muito desencanto. Com efeito, quantas das
ilusões que então se criaram e acalentaram, quantos dos
objectivos que então se determinaram foram caindo e estão
hoje ultrapassados e esquecidos! Quantas esperanças, das
que então andaram à solta na boca e no coração do povo
têm vindo a ser sucessivamente adiadas! Sempre em desfavor dos mais fracos e dos mais humildas.
Ainda hoje a postura de dignidade, assumida conscientemente por homens, mulheres e jovens incomoda todos
os predadores sem escrúpulos, os traficantes sem alma,
os bajuladores sempre disponíveis para trair, os corruptos
permanentemente expostos em leilão a quem mais der. Os
todo-poderosos que julgam tudo poder e nada de ver de
que falava o padre António Vieira, não perdoam nem suportam o 25 de Abril.
valeu a pena fazer o 25 de Abril!
Basta analisar e comparar as situações que se viviam
em Portugal antes dessa data querida e as que se vivem
hoje em dia. É que, apesar de muita frustração, de muitos
desgostos também se concretizaram muitas das esperanças que então se viveram e andaram a solta na boca e no
coração do povo. Somos um país livre, democrático, em
paz, inserido na comunidade internacional, com boas
relações com os seis novos
países independentes que
se exprimem em português.
Somos, efectivamente, um
país diferente e melhor,
onde, apesar de tudo, vive
um povo mais feliz e menos
obscurantizado. Podemos

melhorar bastante mais. É mesmo imperioso, que isso venha a acontecer, pois o fosso para com os outros povos, e
países mais avançados, ainda que menor, continua a ser
bem grande. Mas a diminuição desse fosso não pode ser
obtida através do alargamento de um outro fosso: o que
separa os portugueses mais favorecidos dos menos favorecidos. Para isso teremos que saber aproveitar a Liberdade
e a Democracia e sermos capazes de encontrar as melhores
soluções para o futuro, quer nas escolhas das acções a desenvolver, quer nas escolhas das mulheres e dos homens
que as deverão concretizar.
Cidadãos atentos, exigentes para com Portugal e ao lado
dos que em qualquer parte se levantam contra a tirania, a
guerra, a miséria e todas as indignidades por mais douradas e encantatórias que elas se apresentem. Os Emigrantes podem assumir-se como cidadãos de um mundo, que
pretendem mais justo, mais livre, mais solidário e mais
feliz.
Mantendo a dignidade! Melhorando a consciência!
Cada governo é o espelho do que somos.
vIvA O 25 DE ABRIL!
vIvA pORtugAL!
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bOCA dO iNFerNO

1% é melhor que nada
(muito ligeiramente, mas é)
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FOTO dA SeMANA

Ricardo Araújo Pereira

jornal@avozdeportugal.com

A

s minhas ideias para explorar
o povo português são ainda
mais pérfidas do que as de José
Sócrates, o que é ao mesmo tempo
difícil e assustador
Se uma pessoa não anda com
atenção, deixa-se enganar com facilidade. Segundo a comunicação social, o Governo anunciou uma descida de 1% no IVA. Não é verdade. O que o
Governo fez foi anunciar um aumento de 1% no IVA. Vamos lá pensar bem nisto: há uns meses, aumentaram o IVA
em 2%. Agora, tiraram 1%. O resultado é que, desde que
este governo foi eleito, o IVA aumentou 1%. É uma excelente ideia, mas podia ser melhor. Realmente bem pensado
seria José Sócrates anunciar, no primeiro mês de governação, um aumento do IVA de 250%. Depois, todos os meses
anunciava uma substancial descida de 5%. No fim do mandato ainda teria saldo positivo e, quando a comunicação
social fizesse um balanço da legislatura, contabilizaria apenas uma medida impopular contra 48 medidas populares.
Daqui se conclui que as minhas ideias para explorar o povo
português são ainda mais pérfidas do que as de José Sócrates, o que é ao mesmo tempo difícil e assustador. Não estou
a dizer que a ideia do Governo é má, antes pelo contrário.
O facto de ser mais sonsa que a minha só lhe fica bem. O
conceito é, aliás, tão bom que não ficaria surpreendido se
Sócrates o aplicasse a várias outras áreas. Escolher duas ou
três medidas impopulares que foram tomadas até meio do
mandato e suavizá-las na metade que sobra até às eleições.
Por exemplo, abrir meio centro de saúde em cada concelho. Ou avaliar só metade dos professores, e com teste de

consulta. Ou ir tirar meia licenciatura. Bom, isso, ao que
dizem, já ele fez, e deu sarilho. Esqueçam a última. Mas as
outras têm potencial.
Quanto ao impacto que a medida vai ter na economia,
permitam-me que manifeste algum receio. Todos sabemos
que o povo fazer poupanças de IVA a menos no bolso, assim de um dia para o outro, pode começar a desbaratar. Eu,
que não sou excepção, já estou de olho num iate, que vou
adquirir só com o que passo a poupar na mercearia. O ideal
seria que a medida fosse acompanhada de, adivinharam,
uma acção de sensibilização. Por princípio, apoio todas as
acções de sensibilização. Julgo que uma pessoa sensibilizada é uma pessoa melhor. E, se os cidadãos forem sensibilizados no sentido de amealhar todos os cêntimos que
pouparão no IVA que deixam de pagar, quando chegarem
à idade da reforma aqueles 10 ou 15 euros vão-lhes saber
bem. Hoje parece pouco, mas no futuro, com a inflação,
parecerá menos ainda.

Feliz 50º aniversário
António Pedro Lourenço

CASAl dA SeMANA
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Que venha o próximo!

Continuação da página 1

Mark Streit e Andrei Kostitsyn marcaram dois golos
no último jogo, a menos de cinco minutos de intervalo,
e Carey Price foi sublime, afastando os 25 remates dos
Bruins, realizando a sua segunda vitória a 0 das eliminatórias, numa vitória dos Canadiens de 5-0 sobre Bóston,

segunda-feira à noite, no sétimo e último jogo da série.
“Esta ronda eliminatória concluiu de boa maneira. Mas
não foi fácil”, comentou Saku Koivu. “Não jogámos
bem nos quinto e sexto jogos. Os Bruins defenderam-se
bem, para prolongar a série até ao limite”. Price, que
tinha concedido dez golos nos dois jogos precedentes,
esteve sem falha no momento em que a pressão era mais
pesada. Os Canadiens, largamente favoritos, tiveram de
utilizar todos os recursos para ganhar a série contra o
Bruins, que tinham dominado durante a época. Para tal,
deve-se felicitar os jogadores do Bruins, que jogaram
bem desde o início. O treinador de Bóston, Claude Julien, tentou encontrar uma receita para dominar o ataque
do CH e soube utilizar os seus efectivos limitados contra o melhor ataque da liga.
Apesar da sua eliminação, a equipa de Bóston não
desmereceu nesta série, na qual eram os grandes negligenciados. Claude Julien provou que tem o potencial de

um grande treinador. Soube retirar o melhor dos seus
jogadores. “Estou desiludido com o resultado, admitiu
Julien, mas estou muito orgulhoso dos meus jogadores.
Foi o que disse-lhes depois do encontro. Nunca abandonaram. Sempre cremos nas nossas possibilidades de
vencer esta série”.
manifestantes nas ruas de montreal
Pelo menos 16 pessoas foram apreendidas, segundafeira à noite, na baixa citadina de Montreal, depois da
vitória dos Canadiens. Um total de 16 veículos de polícia foi danificado, rendendo-os inutilizáveis. Cinco
automóveis de polícia foram incendiados, e comércios
foram vandalizados.

Existem jogadores que
são inegociáveis e
Lisandro é um deles

J

orge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto,
interrogado sobre a possibilidade do avançado argentino Lisandro Lopez ser negociado para outro clube no
final da temporada, desfez todas as dúvidas ao declarar
que o jogador é inegociável. “Não tenho de pensar em
argumentos para manter um jogador que é nosso, que tem
contrato e que está feliz por estar aqui. Essa não é uma
preocupação minha e nem penso nisso. Não chegou nenhuma proposta e mesmo que chegue não será analisada.
Existem jogadores que para nós são inegociáveis e Lisandro é um deles”, assegurou Pinto da Costa.

Denunciar Luís Filipe Vieira

antigo presidente do Conselho Fiscal do Benfica,
João Carvalho, veio a público denunciar aquilo que
no seu entender não passa de “mais uma tentativa de o
presidente do Benfica distrair os adeptos”. João Carvalho referia-se à alegada presença de Luís Filipe Vieira na
Liga Portuguesa de Futebol Profissional para apresentar
provas de que há resultados viciados na Bwin Liga. “O
presidente do Benfica, ao longo dos últimos meses, tem
feito acusações genéricas e perfeitamente banais, mas
daí até haver provas firmes e efectivas vai um grande
passo. Por isso, e mais uma vez, esta é uma tentativa
de distrair os benfiquistas para outros factos que não há
actual situação do clube. A ideia que tenho sobre Luís
Filipe Vieira é como um eucalipto que seca tudo à sua
volta, pois ele utiliza as pessoas que o ajudam a pensar o
Benfica e, depois, livra-se delas”, disse João Carvalho.

O

Sérgio Abrantes Mendes:
“Talvez é o momento de
começarem a ouvir os
sócios”

O

juiz Sérgio Abrantes Mendes, candidato derrotado
nas últimas eleições do Sporting, prestou declarações
em que apela à Direcção para ouvir os sócios leoninos ante
o desnível das exibições da equipa de futebol, que ora joga
bem ora joga mal… “O que aconteceu em Leiria foi uma
desilusão enorme. Depois daquela magnífica segunda parte
frente ao Benfica, fiquei com uma grande esperança, mas
a desilusão foi tremenda. Ainda estou atordoado porque
não consigo encontrar uma solução para aquele descalabro… Tem havido algum autismo, ou seja, quem não está
de acordo com os destinos do clube é logo considerado
“persona non grata”. Isso é uma realidade e não há como
fugir. Agora, talvez tenha chegado o momento de começarem a ouvir os sócios do Sporting. Algo que não acontece
actualmente…”, referiu Abrantes Mendes.
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COOrdeNAdO POr JOãO MeSQUiTA

breveS
P. FERREIRA EXPÕE
«SEIS GRAVES ERROS
DE ARBITRAGEM»
Indignação na Mata Real.
A actuação de João Ferreira no jogo com a Naval
(2-2) esgotou a paciência
da Direcção do Paços de
Ferreira, que vai expor, em
conferência de imprensa,
imagens «de seis erros
graves de arbitragem» com
«influência decisiva na actual classificação da equipa».
AJAX OFICIALIZA SAÍDA
DE HEITINGA PARA O
AT. MADRID
O Ajax confirmou esta segunda-feira a transferência
do defesa John Heitinga
para o Atlético de Madrid,
onde militam os portugueses Simão e José Castro.
OLYMPIAKOS
CONFIRMADO CAMPEÃO
O Olympiakos viu ser-lhe
confirmada a atribuição do
título de campeão grego,
depois de o Tribunal
Arbitral do Desporto (TAS)
ter recusado a petição
efectuada pelo Apollon
Kalamarias.
CAYZAC ABANDONA
PRESIDÊNCIA DO PSG
Estalou a crise no Paris
Saint-Germain.
Alain
Cayzac, presidente do clube
onde milita o avançado
português Pedro Pauleta,
demitiu-se na segunda-feira
do cargo.
PARREIRA DEMITE-SE
Carlos Alberto Parreira
demitiu-se na segunda-feira
do cargo de seleccionador
da África do Sul, em missiva
enviada ao presidente da
Federação de futebol do
país, Molefi Oliphant.
HOLANDA
O PSV Eindhoven venceu o
Vitesse por 1-0 e conquistou
o quarto título consecutivo
na liga holandesa.
ESPANHA
O Real Madrid, com Pepe
de início, foi a Santander
bater a equipa local por 2-0
e está cada vez mais próximo do título de Espanha.
Até porque o Barcelona empatou em casa, no sábado,
com o Espanyol e já foi ultrapassada no segundo lugar pelo Villareal.
ITÁLIA
O Inter venceu, em Turim,
o Torino por 1-0 e alargou a
vantagem pontual para seis
pontos em relação à Roma,
segunda classificada, que
no sábado empatou com o
Livorno.

Tudo azul (FC Porto)
e branco (V. Guimarães)
A

jornada parecia ter começado mal
para o Guimarães, já que o empate
em Coimbra colocava em perigo o segundo lugar, mas afinal tudo não passou de um
pequeno susto para a equipa de Manuel
Cajuda. Ainda na ressaca dos festejos do
título de campeões de voleibol, os adeptos vitorianos abriram mais umas garrafas, agora para comemorar as derrotas dos
dois clubes da Segunda Circular. O Sporting, que tão brilhantemente tinha ganho
ao Benfica, nas meias-finais da Taça de
Portugal, interrompeu uma série de quatro
vitórias seguidas no campeonato e foi goleado em Leiria. Filipe Soares Franco até
levou as mãos à cabeça, enquanto outro Filipe, o presidente do Benfica, também não
teve motivos para sorrir, saindo do Dragão
ao som da música “Chamem a polícia”.
Chalana desta vez entendeu que tal não
era necessário... Para o actual treinador
do Benfica, que só venceu um dos cinco
jogos na Bwin Liga e já foi eliminado da
Taça de Portugal, o Campeonato só agora

vai começar. Convinha é que lhe lembrassem que entretanto já foram disputadas 27
jornadas, que o FC Porto é tricampeão e
que a sua equipa está em quarto. Até o objectivo do segundo lugar está mais longe.
Ao Guimarães falta, aliás, somar seis dos
nove pontos possíveis para garantir a entrada na Liga dos Campeões, onde já está
o FC Porto, equipa que somou a 23ª vitória em 28 jornadas. Um feito sensacional,
carimbado com mais golos de Lisandro.
E terminou mais um jogo sem sofrer golo
em casa. José Pedro, do Belenenses, bem
pode gabar-se de ter sido o único a marcar
no Dragão. O jogo com o Nacional bem
pode ter sido um dos mais importantes da
longa história do Boavista. Os jogadores
não fizeram greve e o risco de descida por
falta de comparência já não se coloca, daí
que o triunfo tenha sido muito festejado,
até porque o resultado permitiu ainda assegurar matematicamente a permanência
no escalão principal.

liGA viTAliS:

Vira o disco e toca o mesmo...
Não há novidades quentes e boas na
Liga Vitalis e a culpa não é sequer do
frio e da chuva. A culpa é deste estilo
muito “pessoal” do segundo campeonato
profissional, onde cada jornada é
uma lição de um curso intensivo de
competitividade. O Olhanense, que
justamente passou a semana a fazer
contas a uma eventual subida à Bwin
Liga, terá deixado que o coração subisse
à cabeça e acabou derrotado no clássico
algarvio com o Portimonense. Como
atenuante, a falta de jogadores. Ainda
assim, a ressaca será dura para os de
Olhão. Um aviso para 600 quilómetros
acima onde há quem vá passar pelo que
viveu o Olhanense. Ou seja, o Gil Vicente
está de volta à matemática da promoção,
porque ganhou em Freamunde e tal como
fez no jogo também na classificação
corre atrás do prejuízo, ainda que neste

Quem são eles?

momento sejam apenas quatro pontos
que o separam da subida. Faltam nove
pontos para digladiar, logo se há uma
razão para se considerar como positivo
o empate entre Rio Ave e Trofense, há
igualmente uma boa razão para julgar
que os líderes não podem ainda dormir
descansados numa almofada de números.
Até porque os vila-condenses vão ter o
dérbi com o Varzim e o Trofense viaja
até Santa Maria da Feira, onde o Feirense
não costuma ser fácil. Mas também pode
vir a ser importante, até para os actuais
líderes, o Olhanense-Gil Vicente da
penúltima jornada. Já o Vizela encerrou
uma brilhante carreira, porque a derrota
na Vila das Aves deixou-o demasiado
longe dos dois primeiros lugares. E o
que dizer ao Penafiel? Escapou do último
lugar, mas viu fugir o antepenúltimo da
tabela. Azar.

SUPerliGA - liGA bWiN

ClASSiFiCAçãO
1 - FC Porto
2 - V. Guimarães
3 - Sporting
4 - Benfica
5 - Belenenses
6 - V. Setúbal
7 - Marítimo
8 - Boavista

69
49
46
45
42
41
40
35

reSUlTAdOS

9 - Sp. Braga
10 - Nacional
11 - E. Amadora
12 - Académica
13 - Naval
14 - P. Ferreira
15 - Leixões
16 - U. Leiria

34
32
29
28
27
24
23
15

PrÓxiMA JOrNAdA

Sexta-feira (18 Abr)
Académica-V. Guimarães
Sábado (19 Abr)
Marítimo-Sp. Braga
Domingo (20 Abr)
P. Ferreira-Naval
Boavista-Nacional
Leixões-E. Amadora
U. Leiria-Sporting
FC Porto-Benfica
Segunda-feira (21 Abr)
Belenenses-V. Setúbal

0-0
4-1
2-2
1-0
0-0
4-1
2-0
5-0

Sexta-feira (25 Abr) * SPTV + RPTI
Sp. Braga-P. Ferreira
19:30 *
Sábado (26 Abr)
Benfica-Belenenses
19:45 +
Domingo (27 Abr)
Naval-Boavista
16:00
Nacional-Académica
16:00
U. Leiria-Leixões
17:00
V. Guimarães-FC Porto 18:00 *
Sporting-Marítimo
20:30 *
Segunda-feira (28 Abr)
V. Setúbal-E. Amadora 19:45 *

SUPerliGA - liGA viTAliS

ClASSiFiCAçãO
1-Rio Ave
2-Trofense
3-Gil Vicente
4-Olhanense
5-Vizela
6-Beira-Mar
7-Estoril
8-Freamunde

47
47
43
41
41
39
38
35

reSUlTAdOS

9-Santa Clara
10-Aves
11-Varzim
12-Feirense
13-Portimonense
14-Gondomar
15-Penafiel
16-Fátima

34
33
33
31
30
30
26
25

PrÓxiMA JOrNAdA

Freamunde - Gil Vicente 1 - 2
Aves - Vizela
2-1
Santa Clara-Varzim
1-0
Penafiel - Fátima
2-0
Olhanense - Portimonense 0 - 1
Beira - MarGondomar
1-1
Estoril - Feirense
0-1
Trofense - Rio Ave
0-0

Aves - Santa Clara
Vizela - Freamunde
Gil Vicente - Penafiel
Fátima - Olhanense
Portimonense - Beira-Mar
Gondomar - Estoril
Rio Ave - Varzim
Feirense - Trofense

TAçA de POrTUGAl
V. Setúbal 0 - 3 FC Porto
Sporting 5 - 3 Benfica

FC Porto VS Sporting
05-18-2008
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