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Não sei o que
amanhã trará
Raul Mesquita

ste título foi a última frase escrita
por Fernando Pessoa no seu leito de
morte. Aquele que é justamente considerado como um dos maiores poetas e
escritores portugueses, que o crítico literário Harold Bloom colocou ao lado de
Pablo Neruda como o maior poeta do século XX, nasceu a 13 de Junho de 1888,
— filho de mãe Terceirense e de pai Algarvio, — e morreu de hepatite a 30 de
Novembro de 1935. De valor comparado a Camões, Pessoa estudou na África
do Sul onde obteve elevados prémios
escolares desde muito jovem. Regressou
definitivamente a Lisboa com 17 anos e
depois duma tentativa no Curso Superior de Letras, abandona sem terminar
o primeiro ano, trabalhando então como
correspondente comercial, como tradutor, ensaísta e crítico literário, sempre
defendendo intransigentemente a qualidade da Língua Pátria, ao mesmo tempo
que escrevia a sua prolífera obra poética. Aquele que na sua meninice e adolescência foi marcado por vicissitudes
dramáticas — morte do pai, mudança
para residência mais humilde, segundo
casamento da mãe e mais tarde morte de
alguns irmãos, — estudou em Inglês e
tornou-se num dos mais representativos
ícones da Língua Portuguesa.
Não é minha intenção debruçar-me
aqui sobre a biografia de Fernando Pessoa. Poderei fazê-lo mais tarde, talvez
no aniversário do seu nascimento, em
Junho. O que pretendo neste texto é
somente reflectir sobre a frase em título que aparece como um presságio, um
agouro, em vias de se realizar.
Refiro-me ao inaceitável acordo ortográfico que Portugal concedeu aos brasileiros e africanos.
Continuação na página 2
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Medicamentos para
crianças podem ser perigosos
M

edicamentos pediátricos de venda livre como xaropes para a tosse e descongestionantes nasais podem constituir
um perigo para as crianças quando usados

indevidamente. Mais: estudos sustentam
que a sua eficácia é mínima ou nula. Por
isso, na semana passada, o governo britâ-

nico decidiu começar a etiquetar as embalagens de 69 fármacos com alertas: não
podem ser tomados por menores de seis
anos e não são recomendados a menores
de 12. Em causa estão 15 ingredientes,
presentes na maioria dos medicamentos
de venda livre para crianças. Entre estes,
estão os “pingos” nasais com pseudoefedrina, efedrina e oximetazolina, os anti-histamínicos defenidramina, clorfenamina e
bromofeniramina, e o dextrometorfano e a
folcodina, estes dois compostos de xaropes
para a tosse. A medida surge na sequência
de diversos registos de efeitos secundários
adversos que derivaram em alergias, alucinações,
insónias
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overdose. Os pais terão calculado mal as
doses ou combinaram produtos contendo
ingredientes semelhantes.
Harmonização
Esta iniciativa agora tomada pelo governo
britânico já está a ser debatida pela Agência Europeia do Medicamento, em que o
Infarmed está representado. “Está a ser
discutida no sentido de se proceder a uma
harmonização a nível europeu. Portugal
seguirá os procedimentos que daí vierem
a ser adoptados”, diz a assessoria da autoridade nacional do medicamento. Também
a Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP)
debateu no seu congresso de 2008 o “abuso
dos xaropes para a tosse e constipações e
Continuação na página 2
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AGENDA COMUNITÁRIA
PROCURAM-SE RAINHAS
A Associação Portuguesa do Espírito Santo festeja o seu 25º aniversário
este ano, e procura todas as rainhas que participaram ao longo destes
anos nas festas do Divino Espírito Santo (Bodo).
se é uma delas ou conhece alguma, por favor comunicar com
conceição 514-354-7276 ou dora 514-952-0243.

JANTAR DA MARCHA
O Clube Oriental Português de Montreal organiza, no sábado 14 de Março
de 2009, pelas 19h30, uma Festa da Marcha. A noite será animada pelo DJ
José Sousa. Para reservas, telefonar para o 514-342-4373.

BAILINHO DE CARNAVAL
Domingo dia 15 de Março pelas 15h00, a Associação Portuguesa do Espírito Santo recebe um bailinho de Carnaval vindo directamente de Toronto.
Entrada grátis. Para mais informações contactar: 514-254-4647.

PENSAMENTO DA SEMANA
“entre nós e as palavras, o nosso dever de falar”.
Mário Cesariny de Vasconcelos (1923), poeta português.

EFEMÉRIDES - 11 DE MARÇO
1851-Estreia da ópera “Rigolleto” de Verdi, no Teatro La Fenice, de Veneza.
1861-Colocação da primeira pedra do edifício do Observatório Astronómico de Lisboa, na Tapada da Ajuda. O Observatório passará a ter existência
legal em Maio de 1878.
1869-Em Portugal, são nacionalizadas as linhas-férreas do Sul e Sueste.
1879-Morre, no Brasil, o escritor português José Feliciano de Castilho.
1894-Os bancos do Porto fundem-se no Banco Aliança e no Banco Comercial.
1910-É inaugurada a Igreja dos Anjos, em Lisboa, projecto do arquitecto
Ventura Terra.
1927-A CP passa a centralizar a exploração das linhas ferroviárias do Estado português.
1937-São criadas as Casas dos Pescadores portugueses, no processo de
centralização e controlo da actividade económica, encetada pela ditadura
do Estado Novo.
1946-O antigo comandante do campo de extermínio nazi de Auschwitz,
Rudolph Höss, é capturado pelas forças britânicas, na Alemanha.
1955-Morre o cientista Alexander Fleming, Nobel da Medicina, que descobriu a penicilina.
1957-No quarto dia de emissões regulares, a RTP inaugura a série Tele
-Teatro, com a emissão de “O Monólogo do Vaqueiro”, de Gil Vicente.
1975-Tentativa de golpe de Estado da direita, em Portugal, por oficiais
próximos de António de Spínola. A derrota do grupo radicaliza a acção
do MFA.
1976-O antigo presidente dos EUA Richard Nixon confessa ter dado indicações à CIA para impedir que o socialista Salvador Allende subisse à
Presidência do Chile, em 1970.
1977-Extinção do Serviço Cívico Estudantil, lançado no ano de 1974.
1988-As localidades portuguesas do Fundão, Marinha Grande, Vila Real
de Santo António e Montemor-o-Novo passam a cidade. O Tesouro britânico retira de circulação as notas de uma libra.
2003-Prestam juramento os primeiros 18 juízes do Tribunal Penal Internacional.
2004-Três atentados simultâneos em Madrid, em quatro comboios suburbanos. Morrem 201 pessoas, cerca de 1470 ficam feridas. O Governo
espanhol de Aznar acusa a ETA, que nega a autoria. Movimentos associados à Al-Qaida reivindicam o atentado.

E questiono-me. Qual seria então a reacção daquele que
preocupando-se com a intelectualidade do homem e com
a constante divulgação da língua portuguesa disse, através
do seu heterónimo Bernardo Soares: “a minha pátria é a
língua portuguesa”? E qual é a coerência daqueles que antes utilizavam à profusão esta expressão para demonstrar
o seu portuguesismo e agora aceitam, sem objecções, com
passividade, talvez até por um criticável modernismo servil, a sujeição da nossa Língua aos interesses mercantis dos
brasileiros e dos mal disfarçados dialectos africanos?
Grandes países como a Inglaterra e a França, que tiveram e mantêm territórios e protectorados ditos independentes, para além dos EUA, no primeiro caso, nunca fizeram nem certamente farão, concessões linguísticas em
qualquer sector. Orgulhosos da sua identificação e língua
centenárias, aperfeiçoam a linguagem sem alterar o essencial. Nós, curvamo-nos e cedemos com um sorriso afável
e um submisso, clássico e idiota encolher de ombros. Porque há imbecilidade facilmente demonstrável. Gente dos
meios intelectuais portugueses e os não menos importantes
livreiros, ergueram-se em uníssono contra o Acordo ortográfico, porque se trata, como disse Vasco Graça Moura,
duma: “Súbita obsolescência de dicionários, gramáticas e
livros escolares, que terão que ser substituídos, e da reaprendizagem ortográfica por parte de uma grande massa
de pessoas. Alguns críticos acreditam que é falaciosa a
ideia de que a união ortográfica fortalecerá a língua portuguesa no cenário internacional”. Pasquale Neto alerta
que “Vamos enterrar dinheiro em uma mudança que não

trará efeitos positivos”, enquanto o professor Cláudio Moreno sustenta a opinião de que “Essa ideia messiânica,
utópica de que a unificação vai transformar o português
em uma língua de relações internacionais é uma tolice”.
E no fundo de isto tudo, a unificação ortográfica acarretará alterações na forma de escrita de 1,6% do vocabulário
usado em Portugal e de 0,5% no Brasil. Foram tentados no
passado, vários acordos, rejeitados pelo Brasil, entre 1905,
1911, 1933, 1943, 1945 e 1975, mas em 1986, 1990 e 1991
foram os portugueses que se opuseram em grande número,
sendo o texto deste último ano que definiu o actual acordo.
Não vejo no entanto, em que é que se põe problema escrever, por exemplo, meses em maiúsculas e húmido com H
e, noutros casos existir a ambivalência da grafia consoante
o critério (pronúncia) que predomina e que conduz a casos
de grafia dupla. Porquê então tirar o H a humidade e não
a homem? Apenas como exemplo. Onde está a lógica e o
bom senso? O que é assustador é o grande alheamento, o
eterno conformismo e passividade da população portuguesa em geral, perante uma questão vital da nossa identidade:
a Língua Pátria. Somos todos responsáveis à escala planetária pela preservação dos nossos valores culturais e em
primeiro lugar o património linguístico, o que nos obriga
a reagir à lei do Far West, do mais forte em densidade populacional, que pretende uniformizar para se impor ao detrimento dos portugueses. Mas teremos nós políticos com
coluna dorsal capaz de se opor a este circo de vendilhões?
O que falta mais? Como o fez Fernando Pessoa, a questão
angustiável põe-se: Não sei o que amanhã trará.

assim se vive no mundo dos “camaradas”…
Raul Mesquita
rmesquita@avozdeportugal.com

serviço informativo de Rádio Canada trouxe à luz,
mais uma das várias incongruências que se repetem
com certa frequência no mundo sindical. Desta vez, trata-se
das sumptuosas despesas de restaurantes do até há pouco
presidente da FTQ-Construção, Jocelyn Dupuis. Em apenas seis meses, fez-se reembolsar 125 000$00…e, segundo
os 34 relatórios de despesas e 109 facturas apresentados
por este “bom garfo” e melhor apreciador de bons vinhos,
o reembolso médio por semana foi na ordem de 4753$00
dólares... Só no restaurante Cavalli foram despendidos em
dois meses a linda soma de 24 294 dólares. De notar que
se algumas facturas são descritivas, a maioria delas porém,
são rebuscadas à mão e muitas vezes dos mesmos restaurantes. Constam também no conjunto das despesas efectuadas, algumas festas bem regadas, como uma na Mise au
Jeu do Centre Bell que custou 1078 dólares dos quais, 630
em álcool. Outras das despesas analisadas por uma perita
judiciária contratada pela Rádio Canada, referem-se a um
Resto-Pub em Ste-Thérèse, onde os custos das refeições
variam de 200 a 2000. O curioso é que os recibos destas
despesas são todos assinados por uma chamada Claudette.
Contactado na Florida onde se encontra dourando ao Sol,
Jocelyn Dupuis não terá negado as quantias elevadas das
suas reclamações e diz ter-se retirado das suas funções, com
o sentimento do dever cumprido. Ajunte-se que tão embria-
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gadora personagem recebeu, como indemnização de retirada, a interessante soma de 140 195$00. Cento e quarenta
mil bilhetes verdes. De que se sentir orgulhoso numa época
dominada pela ecologia... Ora, estes relatórios de despesas
foram denunciados por Ken Pereira, presidente do sindicato
dos mecânicos industriais, afiliado à FTQ-Construção. Todavia, Ken Pereira — possivelmente um bravo Português
que não receia denunciar a crapulice deste mundo — receia
pela sua vida. Tendo avisado da anomalia o presidente da
FTQ Michel Arsenault, que lhe terá dito “que o problema
deveria ser resolvido entre eles”, Ken contactou, com o seu
consentimento, todos os directores, a quem mostrou a documentação agora tornada pública. Uma semana mais tarde
o Executivo reunido, decidiu, por votação de seis contra
dois, a expulsão de Ken Pereira da FTQ-Construção. Esta
decisão foi afinal revogada, não impedindo no entanto que
a Polícia tenha oferecido a sua protecção ao corajoso denunciante, por ter suspeitas de graves ameaças que pairam
sobre a sua cabeça. De salientar que em 2005, um outro
representante desta central, Johny Bertolo, conhecido traficante de droga próximo de Vito Rizzuto e Reynald Desjardins, foi assassinado. E este último é amigo e associado de
Jocelyn Dupuis, numa empresa de descontaminação, cujo
nome aparece com frequência nas facturas apresentadas
pelo ex-presidente da FTQ-Construção.

Medicamentos para crianças podem ser perigosos
descongestionantes nasais”. “Para todos os medicamentos
de potencial uso da criança, devem ser explícitos efeitos
secundários e posologia”, frisa Inês Azevedo, da direcção
da SPP. Segundo esta pediatra, alguns fármacos usados no
tratamento de infecções respiratórias poderão associar-se
a problemas como alucinações, alergias e até a morte. Por
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isso, alerta, “em crianças saudáveis o resfriado comum é
uma doença benigna pelo que só se recomendam medidas
sintomáticas simples para o conforto das crianças”.
“Deve-se manter a correcta hidratação da criança e
proceder-se à limpeza suave das fossas nasais através de
meios adequados à sua idade”, avisa.
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BREVES
BAnco mundiAl
trAçA 2009 negro
O Banco Mundial prevê que a
economia em todo o mundo
registe, em 2009, a primeira
contracção desde a II Guerra Mundial e que o comércio
global tenha a maior queda
dos últimos 80 anos. Sem
quantificar, o banco garante
que o crescimento mundial
vai ficar 5% abaixo do seu
potencial. Pelo contrário, o
presidente do BCE avançou
que o mundo pode estar a
virar para o crescimento.
BAncA
O Banco de Portugal decidiu exigir que os bancos só
possam publicitar depósitos
que não impliquem o risco
de perda de dinheiro.
centro ABre em lisBoA mAs sem médicos
O novo centro de Procriação
Medicamente Assistida da
Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, abriu ontem.
Tem equipamentos novos
e tecnologia avançada que
custaram 530 mil euros. O
maior problema é a falta de
médicos e biólogos, disse
o director da maternidade,
Jorge Branco. Isto porque
nos últimos tempos saíram
vários clínicos, havendo,
neste momento, apenas três
médicos e três biólogos. “É
muito difícil encontrar estes
médicos. Não há mais e não
conseguimos inventá-los”,
referiu Jorge Branco à agência Lusa.

classe média/baixa recorre
a instituições sociais

S

ão cada vez mais os portugueses da
classe média/baixa que, afectados
pela crise económica, pedem ajuda a
instituições de solidariedade, entre elas
a Cáritas. “Têm aumentado significativamente os pedidos de ajuda de famílias que, de súbito, ficam no desemprego, fruto da crise que não cessa”, disse
à Lusa o presidente da Cáritas Portuguesa, Eugénio Fonseca.
Assinala-se a partir de ontem e até 15
de Março a Semana Nacional da Cáritas.
“Estamos em tempos difíceis, de crise e
desemprego, e é urgente que os cidadãos
tenham consciência de que é necessário
partilhar os bens na sociedade”, afirmou.
No âmbito desta semana, a Cáritas vai

organizar um peditório nas ruas a nível
nacional, entre 12 e 15 de Março.
No refeitório social da associação em
Beja aumentaram os pedidos de refeições
de “pessoas que deixam de conseguir
pagar as rendas, por ficarem desempregadas ou por não terem dinheiro que chegue
para comer todos os dias”, diz a assistente social Ana Soeiro. Em 2007 o refeitório serviu 32 366 refeições, número que
subiu para 41 690 em 2008.
Em Braga, “aparecem cada vez mais
pessoas desempregadas, que não têm dinheiro para pagar rendas e alimentação”,
diz o presidente da Cáritas local, José
Carlos Dias.

combate à crise e à pobreza
deve ser “causa nacional”

Presidente da República, Cavaco Silva, frisou que o combate à crise por
todos os portugueses deve ser “assumido
como causa nacional” e que “o pior que
podia acontecer era ela atingir o futuro de
Portugal, que são as crianças, retirandoas das creches ou das escolas por falta de
recursos das suas famílias”.
Cavaco Silva, que falava durante o Roteiro para a Inclusão, num centro do Porto da Obra Diocesana para a Promoção
Social, referiu que “é preciso fazer tudo
pelas crianças nos tempos que correm,
com a crise”. “Está aqui qualquer coisa que não conhecia”, disse, afirmando
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que dificilmente esquecerá o dia em que
comemorou três anos de mandato e viu
“tão grande número de crianças e o entusiasmo dos idosos”. Na instituição Porta
Amiga da AMI no Porto, que visitou de
seguida, afirmou que a pobreza “tem de
ser assumida como uma causa nacional
e não como qualquer coisa que o Estado
deve resolver”. O PR reconheceu ainda estar “um pouco preocupado e triste com a
situação que o país atravessa”, mas mostrou-se “muito determinado em falar com
os portugueses, conhecer as preocupações
daqueles que têm dificuldades e estimular
os que têm sucesso”.
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comemorações oficiais
do Dia dos açores em
Toronto

T

oronto acolhe pela primeira vez as comemorações do
Dia da Região, data instituída pelo Parlamento açoriano em 1980, e que este ano se celebra no dia 1 de Junho,
anunciou o presidente do Governo açoriano.
Após uma audiência com o presidente da Casa dos Açores do Winnipeg, Canadá, Carlos César adiantou que se
trata da segunda vez que as comemorações oficiais do
Dia dos Açores se celebram no estrangeiro, uma vez que
já decorreram em Fall River, Estados Unidos. Além das
comemorações do dia dos Açores, Carlos César vai visitar
também Winnipeg e o estado de Rhode Island durante a
sua deslocação ao Canadá. “É possível viver a açorianidade fora das nossas ilhas e é a isto que nós queremos
dar expressão com o significado desta comemoração fora
da região”, frisou Carlos César, que manifestou também
intenção de comemorar o Dia dos Açores no continente
ainda nesta legislatura, acentuando “a qualidade de povo
disperso pelo mundo”. Carlos César realçou ainda o papel
da comunidade açoriana no Canadá, “muito qualificada” e
dispersa por muitas actividades económicas, universitárias
e outras. “É esta diversidade a que prestamos homenagem,
tanto do ponto de vista territorial, como no que se refere
às funções que os açorianos desempenham por todo este
mundo”, reforçou. Depois de ser recebido pelo chefe do
Executivo açoriano, o presidente da Casa dos Açores do
Winnipeg, José Santos, disse esperar que a visita de Carlos
César ao Canadá permita fazer uma abordagem sobre as
possibilidades de aumentar o turismo canadiano para os
Açores, defendendo a criação de pacotes “mais acessíveis” no período de Inverno. Segundo o responsável, não
se pode pensar que têm que ser os Governos a abrir uma
agência de viagens, mas os empresários devem fazer parcerias, por exemplo, com a SATA Internacional ou outras
empresas. Em Winnipeg estão radicados cerca de 17 mil
açorianos, uma comunidade que segundo José Santos, tem
na sua grande maioria “uma vida estável”.
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En bref - Louise Harel au
congrès de Vision Montréal

Hydro-Québec: aumento de 1,2%

Louise Harel no
Congresso de Vision Montreal

Um balanço positivo
para “Montréal en lumières”

Le Devoir - Édition du mardi 03 mars 2009
L’ex-députée péquiste d’Hochelaga-Maisonneuve, Louise Harel, prononcera une
conférence lors de la tenue du congrès du parti Vision Montréal le 26 avril prochain.
L’ex-ministre, qui avait piloté le dossier des fusions municipales en 2000, traitera
de la gouvernance de Montréal et des problèmes engendrés par la décentralisation
des pouvoirs. Récemment, Mme Harel avait dénoncé la désorganisation dans les
structures décisionnelles de la Ville depuis les défusions. Elle avait aussi affirmé
qu’elle préparait la mise sur pied d’un mouvement citoyen en prévision des élections de novembre. Les résolutions adoptées par les militants de Vision Montréal
lors du congrès serviront de base au programme électoral du parti dirigé par Benoit Labonté.

Raul Mesquita
rmesquita@avozdeportugal.com

diário Le Devoir anunciou que a
ex-deputada pequista de Hochelaga-Maisonneuve, Louise Harel, prononcerá uma conferência durante o Congresso do Partido Vision Montreal, a 26
de Abril próximo.
A ex-ministra que pilotou o dossiê das
fusões municipais em 2000, tratará da
governança de Montreal e dos problemas engendrados pela descentralização dos poderes. Recentemente, Louise
Harel, denunciou a desorganização das
estruturas decisionais da Cidade depois
das desfusões. Ela
tinha também afirmado que preparava
o
estabelecimento
de um “movimento
cidadão” na previsão das eleições de
Novembro. As resoluções adoptadas pelos militantes de Vision Montreal nesse
Congresso, servirão
de base ao programa
eleitoral do partido
dirigido por Benoit
Labonté.
À margem desta
notícia estou em crer que a Oposição
passa em modo alternativa de alta qualidade. Face aos acentuados desníveis
da administração municipal e à falta de
verticalidade e qualidade do presidente
actual, demasiado “farfelu” para assumir tais responsabilidades, a presença de
Louise Harel e o seu marcado interesse
por Montreal, pode ser o bote de salvação para os Montrealenses residentes e

O

os comerciantes, em particular os portugueses do boul. St-Laurent, a braços
com as “loucuras” fantasistas da “mairesse” da freguesia, que parece estar
empenhada em arruinar e eliminar todo
o aspecto de vida comercial no sector.
Os bombons que se preparam a oferecer
com grandes festejos no final do Verão,
não deverão ser suficientemente alienáveis para evitar pôr essa gente em situação de reforma. Rica. Seja. Mas longe
da população.
Há dias encontrei o actual Chefe da
Oposição que me
agradou como indivíduo e político.
Todavia, não é suficientemente conhecido do eleitorado.
Ora, se decidisse tomar temporariamente o lugar de segundo violino, deixando
a cabecilha a Louise
Harel, seria um tandem de grande força
e com fortes possibilidades de retomar as
rédeas da administração do município,
encaminhando-a no bom sentido. Como
Louise Harel talvez apenas queira fazer
um mandato, isso permitiria a Benoit
Labonté de retomar a direcção, já mais
conhecido e certamente com curriculum
reforçado, numa próxima eleição.
Benoit Labonté é bastante jovem ainda
e muito se poderá esperar dele nos anos
vindouros. Veremos o que os próximos
dias nos reservam. A esperança renasce.

H

ydro-Quebec desejava aumentar
as tarifas de electricidade de 2,2%
a partir de 1 de Abril. A Empresa pública da energia optou por um aumento de
1,2%. Esta nova majoração, a sétima em
seis anos, fará por conseguinte aumentar a factura de electricidade mensal das
famílias quebequenses de 1,24$, em média, a partir do 1 de Abril. Desde 2004, os
aumentos de tarifas decretados totalizam
20,6%. Num documento de 150 páginas
tornado público, o tribunal regulamentar

diz sobretudo ter tomado acto do contexto económico difícil na sua decisão. A
Empresa pública da energia afastou uma
proposta de Hydro-Quebec de aumentar
as tarifas por categoria de consumidores.
Um pedido qualificado “de impróprio”
pelos gerentes, no contexto actual. No
seu pedido pautal depositado no último
ano, Hydro-Quebec, a pedido da Empresa pública da energia, propunha aumentar nomeadamente de 3,6% a factura dos
seus clientes residenciais.

O

Festival “Montreal iluminado” elabora um balanço positivo da sua 10ª
apresentação. Para o sexto ano consecutivo, deveria apresentar um orçamento
equilibrado, esta vez de 6,7 milhões. Para
terminá-lo, a organização espera apenas
as notícias de James Moore, Ministro
do Património. O festival já recebeu um
ajustamento de subvenção de 150.000$

as novidades: Arte subterrânea, composta de obras de arte expostas nos 2,8 km
de Montreal subterrânea. Além do habitual serviço de autocarros gratuito, o
metro estava também aberto toda a noite.
“Este serviço será renovado no próximo
ano”, confirmou Michel Labrecque, presidente-director-geral que sai do festival,
e será o novo patrão da STM. O balanço

de Quebeque, esperando a mesma coisa de Ottawa, que levaria o total do financiamento federal de 120.000$ a
270.000$. Este ano, o Festival atraiu mais
de 750.000 participantes, ou seja cerca
do mesmo número que em 2008. A vertente externa gratuita foi particularmente
popular. O número de visitas (e não de
visitantes) durante a Noite branca (28 de
Fevereiro) foi de 275.000. São cerca de
75.000 pessoas a mais que o último ano.
Tinha também mais acontecimentos: 170
no total contra 123 no último ano. Entre

da vertente cultural é ligeiramente menos
positivo. De 2007 a 2008, a venda de bilhetes em sala tinha aumentado de 75%.
Reduziu ligeiramente este ano. A vertente
gastronómica conheceu uma taxa de participação invejável de 85% nas suas actividades. Em 2010, o Festival Montréal en
Lumières desenrolar-se-á da quinta-feira
18 de Fevereiro ao domingo 28 de Fevereiro. Depois de Paris, Portugal será em
2010 o convidado de honra. Discussões
prosseguem-se com Tóquio para que seja
a cidade de honra em 2011.

O verificador-geral
recebe mais dinheiro
Comité Executivo de Montreal atribuiu 230 000$ suplementares ao Verificador-geral da Cidade, que prolongou
de um mês o seu inquérito sobre a Sociedade de habitação e de desenvolvimento de Montreal (SHDM). Além disso, a
SHDM foi autorizada a vender um certo
número de activos, apesar da moratória
adoptada em Novembro passado. O Verificador-geral devia depositar o relatório
do seu inquérito depois da suspensão do
director-geral Marcial Fillion, a 15 de
Março, mas pediu um adiamento para

O

entregá-lo. A administração municipal
aceitou prolongar o seu mandato até ao
conselho municipal, que terá lugar no dia
27 de Abril. Esta decisão acompanha-se
de um orçamento adicional de 230 000$
para cobrir os honorários profissionais
relativos ao mandato. O verificador teve
recurso a serviços jurídicos e de avaliação externos para fazer a sua verificação
que incide sobre as alienações de edifícios (os actos de cessão e transferência
de propriedade) efectuadas pela SHDM
desde 1 de Janeiro de 2007.

Ottawa e Maple Leaf discutiram
“listeria” antes da eclosão

A

Imprensa Canadiana deixou saber
que funcionários federais discutiram
da bactéria listeria com a empresa
Alimentos Maple Leaf, antes do ponto
culminante da eclosão mortal do passado
Verão, contrariamente ao que tinha sido
afirmado. Notas que provêm da reunião
realizada a 24 de Julho, obtidas em virtude
da Lei sobre o acesso à informação,

revelam que representantes da Agência
canadiana de inspecção dos alimentos
(ACIA) e da Maple Leaf discutiram de
“segurança alimentar em relação com
a listeria”, mais de duas semanas antes,
que os testes permitem de ligar a eclosão
de listeriose às carnes frias produzidas
em Toronto, pela companhia.
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MUITO BONS SOMOS NÓS

ensaio sobre a velhice
Joel Neto

jornal@avozdeportugal.com
cArneiro (21 de março - 19 de Abril)

carta dominante: o Carro, que significa Sucesso. Amor:
Sentir-se-á um pouco apático. Preste mais atenção ao que o
seu coração lhe tem transmitido, não fique indiferente.saúde:
O seu descontentamento com a silhueta levá-lo-á a pensar
em fazer uma dieta. A sua força de vontade será importante
nesta etapa da sua vida. dinheiro: É importante que faça uma análise
onde destaque os seus últimos investimentos, de modo a determinar que
rumo dar à sua vida financeira. Aja com prudência e sabedoria.
número da sorte: 7 números da semana: 15, 20, 24, 36, 45, 49

touro (20 de Abril - 20 de maio)
carta dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Corte com as coisas do passado.
Alimentar paixões antigas só vai fazer com que se sinta
nostálgico e deprimido. saúde: Cuidado com o stress. O
seu organismo pode estar demasiado frágil e cansado. dinheiro: Tenha
atenção ao seu trabalho, pois é possível que alguém procure desfazer
aquilo que lhe levou tanto tempo a conseguir.
número da sorte: 36 números da semana: 01, 04, 13, 24, 28, 29

gémeos (21 de maio - 20 de Junho)
carta dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Alguns contratempos podem pôr em causa o seu
relacionamento amoroso. Mantenha a calma e não permita
que comentários de pessoas maldosas e invejosas prejudiquem a sua relação. saúde: É possível que tenha alguns problemas
circulatórios. Consulte o seu médico e siga escrupulosamente as suas
indicações. dinheiro: Esteja consciente das suas capacidades e lute por
conseguir atingir os seus objectivos.
Número da Sorte: 39Números da Semana: 05, 09, 17, 20, 39, 49

cArAngueJo (21 Junho - 22 de Julho)

carta dominante: Valete de Copas, que significa Lealdade,
Reflexão. Amor: Um acontecimento inesperado fará com
que se sinta muito querido e desejado pelos seus amigos.
saúde: Seja mais consciencioso e não coma em demasia
pois, para além de engordar, pode correr o risco de sofrer de
colesterol e problemas cardiovasculares. dinheiro: Durante este período
poderá andar mais nervoso do que o habitual, pois terá uma certa dificuldade em cumprir os seus compromissos. Contudo poderá ver a sua
situação melhorar.
número da sorte: 47 números da semana: 10, 20, 24, 27, 29, 36

leão (23 de Julho - 22 de Agosto)

carta dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha.
Amor: Não se iniba de demonstrar o tamanho do seu amor,
contudo evite ser demasiado exigente com o seu parceiro.
saúde: Concentre a sua atenção e energia na cura de um
problema de saúde. dinheiro: O laço que mantém com o seu
actual emprego vai fazer com que tenha de fazer uma escolha difícil.
número da sorte: 69 números da semana: 5, 15, 26, 29, 38, 39

Virgem (23 de Agosto - 22 de setembro)

carta dominante: A Imperatriz, que significa Realização
Amor: Passará momentos muito felizes junto da sua família. Aproveite para passear e fazer programas diferentes e
divertidos. saúde: É possível que uma corrente de ar lhe
provoque uma forte constipação. dinheiro: Grandes oportunidades esperam por si. Saiba aproveitá-las!
número da sorte: 3 números da semana: 17, 18, 19, 26, 29,38

BAlAnçA (23 de setembro - 22 de outubro)

carta dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza.
Amor: Andará um pouco frio e distante. saúde: A vitalidade tomará conta de si. Aproveite para se inscrever
numa modalidade desportiva. dinheiro: O seu poder de
iniciativa vai ser notado pelo seu superior hierárquico que
o saberá recompensar da melhor forma.
número da sorte: 55 números da semana: 4, 9, 15, 19, 36, 48

escorPião (23 de outubro - 21 de novembro)

carta dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil. Amor: Poderá voltar a sentir-se apaixonado.
saúde: A sua família poderá requisitar tanto a sua presença que irá sentir-se esgotado e sem energia. Apoie os seus
entes queridos mas pense também um pouco mais no seu
bem-estar. dinheiro: Período muito favorecido, contudo não coloque em
risco a sua estabilidade financeira.
número da sorte: 29 números da semana: 25, 31, 32, 39, 42, 43

sAgitÁrio (22 de novembro - 21 de dezembro)

carta dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. Amor:
Não crie barreiras entre si e um amigo muito querido. Um
pequeno desentendimento poderá fazer com que ponha em
risco uma amizade de longa data. saúde: Deve consultar
o seu médico de modo a aconselhá-lo sobre as melhores
formas de prevenir uma alergia. dinheiro: Um colega de trabalho pode
dificultar-lhe a vida ao falar com o seu chefe, no sentido de ficar com uma
tarefa que lhe tinha sido atribuída a si.
número da sorte: 28 números da semana: 5, 6, 18, 22, 31, 34

e “Ensaio Sobre a Cegueira” é um
filme falhado, a responsabilidade
é da dimensão a que José Saramago
chegou – e do efeito que essa dimensão produziu em Fernando Meirelles.
Depois de “Cidade de Deus”, uma das
mais estrondosas explosões de cinema das últimas décadas, Meirelles decidiu ir aos “seus” escritores. Sacudiu
a caspa dos ombros, levantou os olhos para o Olimpo e
suspirou, cheio de sentido de missão: “Agora, vou aos
meus escritores.” Está bem: “Cidade de Deus” também
era um livro antes de ser um filme. Mas era um livro de
Paulo Lins, um escritor menor com um só sucesso no
currículo – um Scott McKenzie da literatura brasileira.
John Le Carré era outra coisa. E José Saramago outra
ainda. Le Carré rejeitara todos os prémios, incluindo o
título de Cavaleiro do Império Britânico. Saramago era
um Nobel. E foi por aí que “Ensaio Sobre a Cegueira”
começou a ruir. Da primeira vez que vi o trailer, ainda
o filme (penso eu) não estreara em Cannes, olhei para
aquela epígrafe inicial – “Baseado na obra de José Saramago, Prémio Nobel da Literatura” – e torci o nariz.
Eram demasiadas qualificações – e, ou Meirelles estava
a tentar caucionar o filme, ou estava a tentar caucionar
Saramago. Em qualquer dos casos, só podia correr mal.
E correu.
“Ensaio Sobre a Cegueira”, o filme, é uma adaptação
demasiado literal de “Ensaio Sobre a Cegueira”, o livro. “Demasiado” porque, ao adaptá-lo tão literalmente,
numa reverência que honrou cada capricho do mestre e
não deixou ao discípulo outra possibilidade distintiva
que não a repetida aposta na fotografia, Meirelles acabou por fazer um filme muito pior do que o livro. É algo
que já se verificava em “O Fiel Jardineiro”, adaptado a
Le Carré – mas que aqui é ainda mais óbvio. Um livro
e um filme são linguagens diferentes – e uma adaptação
de um filme ao cinema deve ser uma obra de autoria diferente, com uma estrutura diferente e uma perspectiva
diferente. No fundo, é fundamental que, ao ver o filme,
o escritor aprenda alguma coisa sobre o seu livro. Neste
caso, e pelo contrário, tudo o que o livro de Saramago
tem de mais banal – a cegueira por excesso de luz e não
por falta dela, a chuva como desesperado espectro de
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redenção, o afecto de um cão como súbito catalisador
de afectos entre os homens –, o filme de Meirelles tem.
Até os tiques de narração fácil, que em Saramago ainda
se vão disfarçando, são aqui exacerbados num voz off
patético de Danny Glover, com aforismos tão vulgares
como aquele de ninguém ter cegado agora, mas já estar
toda a gente cega há muito tempo.
Já o génio de Saramago está ausente. Porque a verdadeira questão de Saramago, consumada na fase da
quarentena em que o grupo da Camarata 1 começa a
desenvolver solidariedades e parece preparar-se para
um luau perpétuo, não é: “Como é que, perante todo
o mal que grassa lá fora, ainda é possível este amor e
esta graça dentro aqui dentro?” A verdadeira questão de
Saramago é: “Como é que, perante todo o amor e toda
a graça que reinam aqui dentro, ainda é possível o mal
que grassa lá fora?” Fernando Meirelles não quis encontrar uma perspectiva própria – e, como percebeu mal a
de Saramago, estampou-se. No essencial, o filme dele é
sobre “o que poderia acontecer se toda a gente cegasse”
– e não, como o livro de Saramago, sobre “o que está
a acontecer desde que toda a gente cegou”. Que Saramago tenha gostado, não questiono – também gostou
daquela desgraça que George Sluizer fez com “Jangada
de Pedra”. O facto é que o cinema, sendo mais ágil na
gestão da amplitude de uma paisagem, está também sujeito a um escrutínio mais imediato – e que, ao contrário
do que acontece com o livro, no filme não há espectador
que não dê por si a perguntar-se sobre verosimilhanças,
à revelia dos acordos tácitos existentes entre criador e
beneficiário no instante da ficção.
Ou então fui eu, que passei a tarde a ouvir, na TSF,
a brilhante reportagem de Ana Catarina Santos sobre a
solidão dos velhos portugueses – e, pela primeira vez na
vida, percebi que o mal não está na velhice e nas sombras que grassam dentro dessas casas desertas, mas no
facto de nós ainda conseguirmos viver as nossas vidas
apesar das sombras que grassam dentro delas. “Pesado
é o fardo do homem que carrega a coroa”, dizia Shakespeare – e, com os cegos de Saramago, a coroa pertence
à única mulher que nunca deixa de ver. Na vida real, de
onde afastámos os nossos velhos, a coroa está na nossa
cabeça. Num filme de Fernando Meirelles, e sobretudo
se a história original pertencesse a um monstro sagrado,
o fardo era dos velhos.

“Pesado é o fardo do homem que carrega a coroa”, dizia Shakespeare – e, com os cegos de Saramago (e de Meirelles), a coroa pertence à única
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cAPricÓrnio (22 dezembro - 20 de Janeiro)

carta dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa
Guerreiro, Cuidado. Amor: Procure entender os actos da
sua cara-metade. Lembre-se que nem todas as pessoas
são iguais e que deve aceitar a pessoa amada tal como ela
é. saúde: Evite comer alimentos demasiado pesados pois a
tendência é para digestões difíceis. dinheiro: Período favorável a iniciar
um curso de formação profissional. Vá em frente, aposte em si mesmo.
número da sorte: 62 números da semana: 08, 19, 22, 26, 31, 39

reserve as suas viagens
para o Verão

AQuÁrio (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

carta dominante: O Louco, que significa Excentricidade.
Amor: Tenha cuidado para não magoar o seu par numa
discussão insignificante e sem fundamento.saúde: Tendência para a depressão, combata-a tendo pensamentos mais optimistas.dinheiro: Poderá ter dificuldade em
fazer-se ouvir numa importante reunião de negócios. Não desista perante as dificuldades.
número da sorte: 22 números da semana: 07, 22, 23, 28, 33, 39

Peixes (19 de Fevereiro - 20 de março)

carta dominante: 2 de Paus, que significa Perda de Oportunidades. Amor: Um amigo muito querido pode precisar da
sua ajuda. Esteja disponível e seja um bom ouvinte.
saúde: Poderá notar algum cansaço fora do vulgar. Tire alguns dias para descansar. dinheiro: Período muito favorável no sector financeiro. Invista nesta área.
número da sorte: 24 números da semana: 08, 09, 20, 24, 26, 33
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O Carnaval em Toronto
N
o arquipélago dos Açores, especificamente na Ilha
Terceira, vive-se o Carnaval de uma forma muito
característica através das suas Danças de Espada ou de
Noite, Danças de Pandeiro ou de Dia, e Bailinhos de
Carnaval. Tal manifestação já elevou o Carnaval Terceirense à maior movimentação de teatro popular de Portugal e quiçá do mundo.
Em Montreal, já houve anos em que se faziam 2 ou 3
danças. Infelizmente há uns anos para cá que já pouco
ou nada se faz. Os velhos estão-se reformando e a juventude não se interessa por esta manifestação de teatro
popular. Tendo por efeito que daqui a uns 5 a 10 anos
as danças carnavalescas terão completamente desaparecido da região de Montreal. Digo isto, mas espero estar
completamente errado e que os nossos jovens me façam
mentir! Pois isto é uma tradição que a meu ver não se
pode deixar morrer.
Assisti em Toronto no fim-de-semana de carnaval a 7
danças carnavalescas à moda da Ilha Terceira. Foi lindo
ver tantos jovens a participar neste evento. Mas também
já lá vai à época em que se via desfilar naqueles salões
20 e poucas danças e em que as pessoas ficavam até de
madrugada a espera de ver passar os bailes e danças. A
noite começou com a dança do Graciosa Community
Center, que teve por tema “O viver do dia-a-dia” escrito
por Ramiro Nunes. Este ultimo sendo também um dos
mestres do bailinho apresentado juntamente com Maria
Otília Silva. O enredo deste baile trata-se de emigrantes
portugueses falando do seu dia-a-dia, uns com vontade
de regressar a sua terra natal, outros se lamentando dos
empregos domésticos. Quero mencionar que este bailinho actuará no próximo domingo dia 15 de Março na
sede da Associação Portuguesa do Divino Espírito Santo de Hochelaga pelas 15h00.
O segundo grupo que subiu ao palco foi do bar ‘ Nossa
Gente’ que nos trouxe uma dança de pandeiro, tendo
como puxadores José Maria e a jovem Sandra Silva.
Esta ultima estreando-se pela primeira vez como pu-

xadora de dança, fez o seu papel com muito empenho,
pois além de ter uma bonita presença em cena, tem também uma voz sensacional. É sem duvida alguma uma
das esperanças para o carnaval no futuro. O assunto que
trouxeram até nós tem por título “Casamentos desarranjados” e tratava-se de dois amigos trabalhando juntos e que estavam atravessando uma espécie de crise
com suas esposas respectivas que decidiram ir até a um
“club” sem elas saberem para encontrarem com outras
moças. Eles então dão como desculpa às mulheres terem
uma reunião no sindicato para poderem sair. As mulheres deixam passar a coisa mesmo ficando desconfiadas
e decidiram ir também àquele clube onde obviamente
encontram os maridos. A terceira dança foi do Sports
Clube Lusitania teve por tema “O inesperado acontece”
e trata-se de um grupo de mulheres desejosas de fazerem uma dança, mas que os maridos não aceitam elas
saírem em tal coisa. Mas elas fazem a dança na mesma
e quando os maridos descobrem a coisa dá em briga,
mas finalmente decidem juntar os dois grupos e fazer
uma só dança dizendo “Se falarem mal da dança assim falem mal duma só”. Portanto a dança acabou sendo
metade bailinho e metade dança de pandeiro, tendo por
puxadores Artur de Freitas e Ilda Neves(que foi também
quem escreveu as cantigas que estavam maravilhosas).
A dança de pandeiro de S.Sebastião trouxe como assunto “Nada paga como a língua” e tratava-se de mexericos entre duas vizinhas que tinham uma filha. Falavam
mal da juventude de hoje em dia que já não têm respeito
por nada e estando muito orgulhosas das suas que eram
duas donzelas bem educadas. Mas acabam por ver que
afinal não eram. Namoravam as duas as escondidas dos
pais e acabam por engravidarem. Como dizem na dança
“Quem fala mal do seu vizinho, O seu já vem a caminho”. O Assunto foi escrito por Jorge Rochas e o mestre
foi o jovem Nelson da Silva que também pela primeira vez puxou uma dança. Este grupo era composto em
grande maioria por jovens.
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De seguida foi a dança do Sports clube Angrense que
pisou o palco com o assunto “Limpa se quiseres” escrito
por Abel Filipe e teve por mestre Brian Brasil que nos
encantou com a sua bela voz e sua espetacular presença em cena. O tema deste bailinho é dois irmãos que
são meios tolos e que precisando de dinheiro decidem
disfarçarem-se de mulheres e abrir uma companhia de
limpeza ao qual dão o nome de “limpa se quiseres” e
limpavam tudo, sim... tudo quanto tinha valor. Este baile foi muito engraçado era de rir até chorar.
A penúltima dança que actuou foi a de Mississauga
que teve como mestre Rogério Mendes. O assunto com
o titulo “recordar é viver” foi escrito por João Mendonça e tratava-se de vários acontecimentos da comunidade
incluindo a ascensão e queda do Vasco da Gama. Recordando as festas que lá se faziam, as matanças, as
eleições das “miss” , e também sem deixar de cantar
umas velhas à moda da Terceira.
Por fim já pelas 4 e meia da madrugada chegou até nos
a dança de pandeiro da Casa dos Açores. O mestre foi
o já conhecido Ricky Batista. A dança teve por assunto
‘quanto mais depressa, mais devagar’ e este foi escrito
pelo um jovem elemento daquele grupo, João Linhares,
que se tem manifestado em várias danças, que ultimamente tem escrito temas igualmente e que é de certeza
a esperança de futuros escritores de enredos. “Quanto
mais depressa, mais devagar” trata-se daqueles que têm
o pé pesado quando estão a conduzir o seu carro, sendo
parados pela polícia perdem mais tempo do que se tivesse a conduzir mais devagar.
Foi assim que se passou o Carnaval 2009 na bela
cidade de Toronto. Neste momento já a maioria dos
grupos estão em preparativos para as danças saírem
pelo a Páscoa. Desejo a todos eles muita sorte para o
futuro e que nunca se esqueçam de manter esta linda
tradição. E mais uma vez MUITOS PARABÉNS a
estes jovens que se envolveram neste evento.

Collectif
Oportunidades de emprego
fora de Montréal
___________________________________________
¾ Empregos interessantes, salários competitivos
¾ Reembolso das despesas de deslocação
¾ Acompanhamento para a instalação em região

Todas as informações que necessita para trabalhar e
viver em outras regiões do Québec!
Alguns exemplos:
Patricia

Gerente de comércio

Bromont

95 km

Mario

Engenheiro

Worwick

127 km

Marcelo

Analista de sistemas

Québec

250 km

Jorge

Usineiro

Saint-Jean-sur-Richelieu

39 km

_____________________________________________________________

Para mais informações, entre em contacto connosco:
(514) 374-7999
7355, boul. Saint-Michel, oficina 102
Montreal (Québec) H2A 2Z9
A alguns passos do metro St-Michel
*Programa para residentes permanentes

8

A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 11 de Março de 2009

Dia Internacional da Mulher na comunidade
Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

N

esse dia do ano de 1857, as operárias têxteis de uma
fábrica de Nova Iorque entraram em greve, ocupando
a fábrica para reivindicarem a redução de um horário de
mais de 16 horas por dia para 10 horas. Estas operárias que,
nas suas 16 horas, recebiam menos de um terço do salário
dos homens, foram fechadas na fábrica onde, entretanto,
se declarou um incêndio. Cerca de 130 mulheres morreram
queimadas. Em 1910, numa conferência internacional de
mulheres realizada na Dinamarca, foi decidido, em homenagem àquelas mulheres,
comemorar o 8 de Março como “Dia Internacional da Mulher”. De então para
cá o movimento a favor da emancipação da mulher tem tomado forma, tanto em
Portugal como no resto do mundo. Pretende-se chamar a atenção para o papel e
a dignidade da mulher e levar a uma tomada de consciência do valor da pessoa,
perceber o seu papel na sociedade, contestar e rever preconceitos e limitações
que vêm sendo impostos à mulher.
No restaurante Caravela
e risos estavam sempre presentes.
Como é o restaurante mais novo denAnabela Monteiro, assessora da mitro da nossa comunidade, estão bastan- nistra da Imigração e das Comunidades
te motivados e querem criar um nome culturais do Quebeque, também feste-

No restaurante Estrela do Oceano
Há seis anos, o Estrela do Oceano iniciou esta aventura, com novas ideias
dos novos sócios deste lindo restaurante, e começou a inovar na comunidade,
tornando-se numa tradição que não vai
desaparecer proximamente, o “Dia Internacional da Mulher” à maneira portuguesa... Duas salas cheias de mulheres (188)
e alguns homens (8) espalhados pelo

anos; Cipriana Machado, 84 anos; Rosa
Carreira, 82 anos, não esquecendo a mais
nova da sala, Jade Amely Lourenço. Depois, Natércia Rodrigues homenageou
Natália Correia, poeta e activista social
de origem açoriana.
Ao final da tarde, tivemos o grande prazer
e surpresa da presença
de Jordelina Benfeito,
que cantou e embalou
a sala emudecida com
um primeiro fado, “A

restaurante estiveram durante esta tarde
que se iniciou às 13h, para celebrar este
dia bem merecido, dedicado à mulher. A

respeitoso no meio de tanta competição.
Já lá iam 2 anos que não tinha a oportunidade de festejar este dia importante e
achei que no restaurante, apesar de ser de
pequena dimensão, havia um ambiente
como nunca tinha visto, repleto de emoção e de energia positiva e de amizade.
O restaurante estava completo com mais
ou menos 40 mulheres e alguns “extraterrestres” (homens) na sala. A noite foi
bem animada com Luís Miguel Simões,
do Portugal Mix.
Foram servidos uma boa entrada, assim
como uma escolha de pratos variados saborosos, a preços acessíveis a todas. João
Neves, ex-candidato pelo Partido Liberal
do Canadá, estava presente e reconheceu
a óptima escolha de pratos de qualidade,
e como ele é do Algarve, o marisco e peixe, que é do melhor que se pode encontrar. Durante a noite tive o prazer de ver
um serviço impecável e todas as mulheres estavam contentíssimas pela comida
servida. Depois do jantar foi a festa, todas dançaram até às 2 da manhã e alegria

jou naquela noite o
seu 31º aniversário,
e disse-nos “não havia nenhum povo que
festejasse o dia da
mulher como nós e
com uma excelente
comida neste lindíssimo restaurante”.
Parabéns, aos donos
do restaurante Caravela e à sua equipa bastante dinâmica, que está a marcar
muitos pontos positivos, trazendo uma
nova refinação à comunidade.

ementa variada foi digna do evento.
Para algumas porém, este dia não significa muito porque as mulheres atingiram
(quase) tudo o que elas queriam, mesmo
se foi uma grande luta para chegar lá. Na
sala, tive o prazer de falar com várias
mulheres, e muitas nem sabiam porque
há um dia da mulher. Uma delas disse
que “o meu marido é um sonho e faz tudo

para mim”... Outra disse-me que “sem as
mulheres, os homens não seriam nada”.
Várias prendas foram oferecidas e sorteios feitos, elogiando várias mulheres
presentes, como: Eufrosina Soares, 93

mãe, mulher senhora”, dedicado a este
dia tão especial. Em segundo, um lindo
fado, bastante popular, “Maria Madalena” e, para finalizar, o “Xaile da minha
mãe”.
Parabéns à equipa que animou brilhantemente esta tarde, Eddy Sousa e DJ
Xmen. Muitas mulheres gritavam “Viva
o dia da mulher imigrante” e festejaram
de maneira jubilante. Parabéns à equipa do Restaurante, que fez deste evento
mais um sucesso, marcando uma nova
página na história da comunidade.
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Em Winnipeg, ex-combatentes do Ultramar

Vão ter monumento em sua honra
António Vallacorba

avallacorba@avozdeportugal.com

Associação
Portuguesa
dos Veteranos da Guerra
(APVG), de Winnipeg, Manitoba, uma das mais dinâmicas no
Canadá, vai finalmente ver concretizado um dos seus grandes
sonhos: homenagear os Combatentes portugueses que fazem
parte da comunidade portuguesa radicada naquela província, através da
inauguração de um monumento que
recorde e homenageie a memória de
todos aqueles que ao serviço de Portugal, serviram nas Forças Armadas Portuguesas, e combateram por Portugal
nas cinco partidas do mundo.
Para Pedro Correia, presidente da
APVG “Sentimos que era tempo de
termos o nosso próprio Monumento,
juntando-nos aos outros grupos de
Veteranos em Winnipeg, que orgulhosamente dedicam monumentos
em memória dos seus camaradas desaparecidos”.
Este projecto, que certamente tratará
imenso prestígio para a comunidade
portuguesa junto da sociedade manitobense, tem o apoio da Liga dos Combatentes de Lisboa, que contribuiu com um subsídio de 5 mil euros, e
dos vários governos, incluindo o da Região Autónoma
dos Açores. Presentemente, prossegue uma campanha
para a angariação de 50 mil dólares, que é quanto irá
custar
o Areferido
o primeiro
no género13:53
no
annonce
Voz de memorial,
Portugal:Layout
2 27/02/09
Canadá e América do Norte. Será erigido no cemitério

A

Chapel Lawn Memorial Gardens, de Winnipeg, estando
a inauguração oficial prevista para o Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades Portuguesas.
O monumento será em pedra de granito, sobre a qual
assentará um prisma pentagonal, também do mesmo
material, em que cada lado representará um dos cinco
continentes, sendo, finalmente, encimado por uima esfera, também em granito, que se pretende represente o
globo terrestre, do qual fazem parte
todos os continentes, onde foi sentida a presença de Combatentes portugueses ao longo da nossa história
secular.
Na face frontal será colocada a
seguinte mensagem: AOS COMBATENTES POR PORTUGAL.
Levará também o logótipo da Liga
dos Combatentes e da respectiva associação de Winnipeg, bem como a
frase dos Lusíadas “EM PERIGOS E
GUERRAS ESFORÇADOS MAIS
DO QUE PROMETIA A FORÇA
HUMANA”. A APVG, cujas actividades institucionais começaram a
partir de 2002 e é a terceira filiação
no género depois de Montreal e Toronto, tem presentemente a seguinte
direcção: Presidente, Pedro Correia; Vice-Presidente,
Horácio Medeiros; Tesoureiro, Albino Felizardo; e Directores Luís Vicente, Joe Raposo, Manauel Borges;
João P. Melo e Alcides Almeida. A comunidade de Montreal, regozijando-se com a concretização de tão significativo
Page 1projecto, saúda e felicita a sua irmã de Winnipeg
e a APVG, com votos das maiores prosperidades.

Vinhos verdes, vinhos únicos
Miguel Félix
«Diga-me o que bebe e dir-lhe-ei quem
é». Este ditado pode resumir a surpresa dum indivíduo na degustação dos vinhos verde, com a variedade de quintas
presentes. Organizada pela comissão de
viticultura da região dos vinhos verdes, a
degustação decorreu no hotel Opus, a 4
de Março, e os diversos restaurantes de
Montreal tiveram a oportunidade de descobrir ou afinar os seus conhecimentos
duma riqueza vitícola portuguesa.
Criada em 1926, a Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) tem por objectivo representar os interesses de todos os produtores do vinho
verde. Com essa missão nobre, e com
uma estratégia de aumentar o seu mercado internacional, a CVRVV realizou em
Montreal e em Nova Iorque uma degustação e um seminário sobre os vinhos verdes e a sua região vitícola.
Os vinhos verdes, que se “casam” com a cozinha de
carne branca, de peixe e de marisco,
existem em diversas formas. Em Portugal, pode descobrir vinhos verdes
tanto bem tintos como rosados. A indústria do vinho está assim em crescimento contínuo pelas iniciativas da
Comissão.
A descoberta agradável da degustação foi o Monsenhor, Quinta da Lixa - Soc. Agrícola Lda, um vinho verde jovem, com uma textura doce. Esse vinho é dirigido
sobretudo para a juventude com o design especial da
garrafa. Esperemos termos a oportunidade de ver este
vinho brevemente nas lojas da Sociedade de Álcoois do
Quebeque (SAQ). Entretanto, continuem a descobrir
os vinhos verdes de Portugal, e façam descobri-los aos
vossos amigos!

NOTRE-DAME-des-neiges

A Administração do Cemitério Notre-Dame-des-Neiges é sensível às necessidades da Comunidade Portuguesa. Assim, nós propomos
um desconto de 15% na compra de um terreno e de um monumento na secção Fátima. Sujeito a certas condições.
Além disso, o Mausoléu Esther-Blondin do Cemitério Notre-Dame-des-Neiges é um local único pela sua arquitectura
e existe uma grande variedade de escolha de criptas e nichos, a preços acessíveis a todas as bolsas.
Por um período de tempo limitado, obterá gratuitamente um conjunto de vaso de flores, luminária e Medalhão da Memória,
na compra da vossa cripta. Para além do mais, poderá beneficiar de um desconto de 5% se pagar o soldo completo no momento da compra,
mas terá também a possibilidade de efectuar o pagamento em prestações regulares, que poderão escalonar-se durante 60 meses sem juros.
Esta oferta é válida até 31 de Março de 2009

4601, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal (Québec) H3V 1E7
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www.cimetierenotredamedesneiges.ca 514 735-1361

10

A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 11 de Março de 2009

CANTINHO DA POESIA

Só pelo caminho
10 de Março de 2009
1 euro = caD 1.649590
SeRviÇoS coNSUlaReS
consulado geral do Brasil
1 Westmount Sq. Suite 1700 499-0968
consulado geral de Portugal montreal
2020 Université, 24andar
499-0359
embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa
1 (613) 729-0883
URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS
Polícia, Fogo, Ambulância
9-1-1
Cidade de Montreal
3-1-1
Acidentes de trabalho
514.903.3000
Aide juridique
514.842.2233
Ajuda social
514.872.4922
Assurance-emploi
514.644.4545
Assurance Maladie
514.864.3411
Emigração Canadá
514.496.1010
Emigração Quebeque
514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu
514.890.8000
Hospital Royal Victoria 514.842.1231
Normas do trabalho
514.873.7061

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 de Mtl
514.342.4373
Clube Portugal de Mtl
514.844.1406
Comunidade Angolana de Montreal
514.544.7392
Filar. de Laval
514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl. 514.982.0688
Folc.CampinosdoRibatejo 514.353.3577
Rancho Folc. Verde Minho 514.768.7634
Sporting Clube de Mtl
514.499.9420
Sport Montreal e Benfica 514.273.4389

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

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent
514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

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

Portuguesa Brossard
Portuguesa de Laval
Portuguesa Santa Cruz
Português do Atlântico
Lusitana de Montreal

Ser mulher
É ser do lar timoneira
Na doença a enfermeira
É dar mais que receber

Ser mulher é procurar
O direito à igualdade
E sem tabus comungar
Tudo com justa equidade

514.845.5804

Ser mulher
É ser fonte d’existência
Que cala a voz da ciência
A força de ser mulher...

Ser mulher é esse alguém
Avó, neta, irmã ou filha
Devotada esposa e mãe
Que o seu amor compartilha.

514.842.3373

Ser mulher não é somente
A figura e a fulgência
É muito mais transcendente
Do que essa mera aparência.

Ser mulher é sim lutar
Para ser compreendida
E sem medo conquistar
Os seus direitos na vida !...

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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE

MERCEARIA
SÁ & FILHOS

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

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035

AGÊNCIAS DE VIAGENS
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

Me. EDUARDO DIAS
514.985.2411

Me. ÉLIZABETH DA SILVA
1555 Boul. de l’Avenir, #306
Laval, Qc.
450.663.3743

iGReJaS
Igreja Baptista Portuguesa
Missão Santa Cruz
Missão Nª Sª de Fátima

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626
4270 St-Laurent #200

514.844.3054

OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod

514.272.0362

PSICÓLOGOS
406, St-Joseph E.

CHEZ DOVAL

4409 St. Laurent

150 Marie-Anne E.

514.849.6619

Sendo cheia de luz e paz...
A transbordar-te o ser,
Procuras sempre a irradiar o amor,
Em qualquer lugar que estejas!
Mesmo na alegria ou na dor
Fazes partes de um mundo...
Onde a tristeza impera
Somente tu!
Com esse amor que emanas
Podes iluminar o mundo!
Salvando a raça humana.

514.288.2082

514.843.3390

ESTRELA DO OCEANO

CAIXA PORTUGUESA

101 Rachel E.

4244 St. Laurent

SOLMAR

514.842.8077

el Angel del Amor

514.861.4562

extraordinaria Vidente del Amazonas Peruano

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL

REVESTIMENTOS

4267 Av. Coloniale

TAPIS RENAISSANCE ST-Michel

514.672.4687

CLÍNICAS

7129 Boul. St-Michel

CLÍNICA MÉDICA LUSO
514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
514.987.0080

514.725.2626

SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances

CONTABILISTAS

3100Boul.leCarrefour 514.770.9974

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

TRANSPORTES

anibal.afonso@sympatico.ca
payé $100, 4 fois: 10, 17 et 29 décembre 2008 TRANSPORTES BENTO COSTA
7 janvier
2009
514.817.2451
514.946.1988

AMINE

cAsA dos milAgres – AmorologistA
grAnde Vidente médium comPetente
Inegavelmente o homem mais eficaz no seu domínio. Especialista sobredotado para o regresso da pessoa amada,
mesmo os casos mais desesperados. Conquista sentimental, especialista do regresso se ele ou ela partir, regresso
imediato, oração para a fecundidade, complexos ou timidez;
sorte nos jogos, negócios, exames e amor, venda, dificuldades financeiras, sucesso, … Reconciliação obrigatória e
rápida, mesmo os casos urgentes. Resultado garantido a
100%. Pague depois dos resultados. Falo Francês e Inglês.

514.264.0502

El Angel del Amor
1 publication - 11 mars 2009 - payé $35.00

514.844.4588

111 St-Paul E.

Felix loureiro
1934 – 2009

Faleceu em Montreal, no dia 6 de Fevereiro de
2009, o senhor Felix Loureiro, natural de Água de
Pau, São Miguel, Açores, com 74 anos de idade.
Deixa na dor a sua esposa, a senhora Maria dos
Anjos Batista; seus filhos Carlos (Filomena), Maria
(Joe) e Sandra (Joe); seus netos Joshua, Sabrina,
Zachary, Nicholas e Lucca; seus cunhados e
cunhadas, sobrinhos e sobrinhas, assim como
outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
grupo Yves légaré inc.
Alfred dallaire
1350, Autoroute 13, laval
Victor marques (514) 570-9857
O seu corpo encontra-se exposto hoje, quarta-feira 11 de Março de 2009,
das 14h às 17h e das 19h às 22h. O funeral terá lugar amanhã, dia 12 de
Março, após missa de corpo presente, pelas 11 horas, na Igreja Nossa
Senhora de Fátima, em Laval, seguindo depois para o Mausoléu du
Ruisseau, onde irá a sepultar, em cripta.
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.

MEMORANDUM

†

1º Aniversário lutuoso

maria teresa Pereira
Faleceu a 13 de março de 2008

Seu marido Manuel António, filhos
Tony (Debbie), Susie (Serge), seus
netos Kyle, Emily e Marissa, restantes familiares e amigos recordam com profunda saudade este
seu ente querido.
Renovando com gratidão as presenças amigas na missa de 1º
aniversário em sufrágio pela sua
alma, que será celebrada no dia 13
de Março de 2009, pelas 18h30, na
Igreja de Santa Cruz, Montréal.
Agradecem antecipadamente a
todas as pessoas que se dignarem
assistir a este acto religioso.

Morta pelo marido
à frente da filha

sfaqueada brutalmente pelo marido, Sara ainda saiu
de casa e cambaleou até à rua, a esvair-se em sangue. As suas últimas palavras foram para perguntar pela
filha, de dez anos, que se escondera debaixo da cama
aquando do ataque. Antes de fugir, o homicida, de nacionalidade brasileira, abriu o gás do fogão, o que poderia ter provocado uma explosão.
O crime aconteceu pouco depois das 23h00 de anteontem, na Mexilhoeira Grande (Portimão). “Ele
já tinha feito ameaças de morte. Estava
tudo planeado”, desabafa emocionada Maria do Céu, irmã
da vítima. Já o cunhado Fernando recorda
que Sara “tinha muito
medo do Alex, que andava com um taco de basebol e
uma faca grande no carro”.
Na origem do crime terá estado o facto de Sara Tavares, uma portuguesa de 26 anos, não ter aceitado ir
passar o dia a casa da mãe do homicida, na zona de Boliqueime. “Ela não quis faltar ao trabalho”, explicaram
os familiares da vítima.
Foi quando ela regressou do restaurante onde trabalhava que se deu o crime. Sara foi esfaqueada no corredor
e ainda se tentou defender, mas os golpes no abdómen
revelaram-se fatais.
A Srpequena
M., filha da anterior relação de Sara, via
Sidaty
televisão
no- Nov.
seu
quarto
paid for 4 times
5, 12,
19, 26,2008e escondeu-se debaixo da cama,
paid 4 times - Dec. 3, 10, 17, 29 2008
conseguindo
fugir para casa da avó.

E

Como és divino o sacrossanto ser...
Apesar de seres humana!
Pois fostes agraciada...
Com uma missão suprema
De ajudar o homem a garantir a espécie,

Vivaldo terres

CAIXA DE ECONOMIA

M. Amine

Mulher sacrossanto ser

JORGE VASCO

BOUTIQUE ANA MARIA

3755 Boul. St-Laurent

Euclides Cavaco

RESTAURANTES

BOUTIQUES

1 Mont-Royal Este

Ser Mulher

Ser mulher é dizer não
Ao abuso e violência
À vil discriminação
E à austera prepotência.

Me. LUCIEN BERNARDO
450.659.4359
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

Vivo nas trevas sem ver a tua luz
Creio não ser digno, da tua generosidade
Sei que morreste pregado numa cruz
Para nos mostrares o caminho da verdade.
José da Conceição

Ser mulher
É ser mãe e conselheira
Dedicada de alma inteira
A que devota o seu ser.

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

NOTÁRIOS
eNSiNo

Jesus que destes a vista, a tantos ceguinhos
Tem pena deste pobre pecador
Só tu me podes ensinar esses caminhos
Onde se encontra, a imensa luz do teu amor

Ser mulher é ter coragem
De pôr fim à injustiça
Dessa humilhante imagem
Que outrora a fez submissa.

FLEURISTE FLORATERIA

4701 St-Urbain

Com tanta sede eu procuro aquela fonte
Que à verdade da vida me conduz
Peço a uma estrela, que ilumine o horizonte,
Para me levar, ao bom caminho de Jesus

Ser mulher
É ser esposa e companheira
Amante terna e fagueira
Que o amor sabe entender

FLORISTA

4209 De Bullion

Tantas estradas, que se cruzam adiante
E eu perdido nesta vasta imensidão
Só pelo caminho, sou um pobre viajante
Com uma luz, que me ilumina o coração

†

Con poderes ancestrales te hace regresar
al ser amado en 24 horas, prosperidad
en los negocios, protección y sanaciones
garantizadas. Frances, Ingles y Español.

514-802-7311
aSTRÓloGo afRicaNo aiDaRa

Tel.: 514-374-2395 faX: 514-374-9755
Possuo largos anos de experiência e poder, oriundo dos meus
antepassados. Com a máxima honestidade e sigilo, ajudo
quaisquer que sejam os casos desesperados, mesmo os de
difícil solução: Angústias, mau-olhado, amarrações, desvio,
aproximações, casas assombradas, males físicos, impotência
sexual, vícios, etc. Desamarro também todos os males fluidos
que existem em si! Trabalho à distância por bons guias com
Talismãs fortíssimos para todos os fins! Considerado um dos
melhores Profissionais no Canadá e estrangeiro, consultado
por vários colegas devido às minhas previsões serem exactas e os tratamentos eficazes.
Falo Português.

sr sidAtY

GRANDE VIDENTE MÉDIUM AFRICANO

Resolve todos os seus problemas: namoros, sorte, jogo,
atrair clientela, sexo, desenvoltura, protecção, casamento, sucesso nos exames, regresso imediato e definitivo
da pessoa amada. Afasta ou separa as pessoas indesejáveis. Reencontra a afeição e harmonia conjugal,
fidelidade, no seu casal. Resultado positivo garantido.
Pagamento depois de resultados. Falo português.

514-572-2992
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A VOZ DE PORTUGAL
Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada
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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
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. 514-325-7729
Senhora para cuidar de senhor idoso, no bairro português. Horário flexível – 15 horas por semana.
entre as 18h e 20h 514-923-7151
Secretária honesta e de confiança,
que fale Português, Francês e Inglês.
Tempo parcial ou inteiro. Para escola
de condução Ómega. 514-271-8306
Secretária dentária com certos conhecimentos de assistente.
514-845-6283
Pastelaria Forcier procura pasteleiro
com experiência, a tempo inteiro.
514-382-2143
Senhora para cuidar de criança com
deficiência, e trabalhos domésticos
ligeiros. 15h30 às 19h30 e sábados.
$11/hora. Próximo de Ste-Thérèse.
514-262-5608

4231-b, boul. st-laurent
montréal (Québec) H2W 1Z4
tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150

CLASSIFICADOS
$ 9,00*
$11,00*
$13,00*
$15,00*
$17,00*
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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 não incluídas. Preço por publicação.

eMpReGoS

alUGa-Se

veNDe-Se

coSTURa

ReNovaÇÕeS

Pessoa para ajuda doméstica, 5
dias/semana. Limpeza e cuidar de
crianças. Côte-St-Luc.
514-369-1857 ou 514-808-1054

Apartamento 5½ em Anjou.Livre imediatamente. Alissia 514-376-6886

4 pneus de Inverno com jantes de
Inverno. $400. 514-571-1924
Uma Nova camisola oficial de Cristiano Ronaldo importada, modelo europeu tamanho médio. 514-299-2966

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

Faço todo o género de pequenas renovações interiores e exteriores.
contactar o senhor lopes
514-946-2760

Boisbriand, experienced
cleaning lady needed. must
have car. monday – thursday.
450-435-2537

colABore
com o
nosso
JornAl

Casa à renda, 5 1/2, na zona St-Michel. Telefone para 514-381-7560

Procuramos homens para trabalho de
paisagismo e responsável para chefe de
equipa – instalação de “pavé”, muros
decorativos de blocos. ter experiência de
trabalhos de cimento e pedra natural. $23/
hora. também procuramos jornaleiro com
alguma experiência. Óptimas condições.

514-554-0213
450-641-7389

oPerAdores de
mÁQuinA de costurA
Precisamos de costureiros
com experiência de máquinas
de costura industriais.
turno de tarde: 16h à meia-noite.
salário: $9.50 a $20.00 por hora.
candidatar-se, das 8h às 14h no:
Airbase services inc.,
6035 côte-de-liesse, Ville st-laurent

alUGa-Se
4 ½ novo, luxuoso, situado no 8786
boul. St-Michel. Damos prioridade
a porteiro (concierge) que viverá
no apartamento e que beneficiará
também de um preço reduzido. Ideal
para pessoa reformada.
514-729-7322

industries de maintenance empire
Fiel colaborador na comunidade
portuguesa desde 1965.
Empresa em plena expansão no ramo
da limpeza de edifícios públicos.
Procuramos homens e mulheres para
trabalho de limpeza, com ou sem
experiência. Aceitam-se estudantes que
queiram trabalhar durante as férias de
Verão.
Enviar C.V. por e-mail:
mariocarvalho@empiremaintenance.ca

telefonar ao 514-341-6168 #402
ST-LÉONARD
esc.:514-374-9250

514 254-0216
514 254-6139

José Montez
CÔTE-DES-NEIGES

Prédio em boa condição,
com boas renovações.
Quem terá a sorte de o comprar?

CENTRE-VILLE

5 plex de luxo, 2 x 51/2 +
3 x 41/2. Garagem e lareira.

ST-LÉONARD

Grande triplex de luxo,
renovado.Ver para crer!

ST-LÉONARD

Grande duplex, 2 x 51/2 cave bem
Triplex, 3 x 61/2 todo renovado. terminada, garagens, belo jardim.

VILLERAY

ROSEMONT

Prédio com 8 apartamentos,
bem situado, rend. $40,000

Triplex, 1 x 51/2 + 2 x 31/2
garagem. Impecável.
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ANEDOTAS
P: Sabem o que é que o livro de matemática diz ao livro de história?
R: Não me venhas com histórias pois estou cheio de problemas.
Balconista: É proibido fumar aqui!
Cliente: Mas eu comprei os cigarros aqui..
Balconista: Nós também vendemos preservativos mas isso não quer
dizer que os possa usar aqui!
P: Como é que se sabe se um automóvel é antigo?
R: Se houver um autocolante no vidro traseiro a dizer“Benfica Campeão”.
FAntAsiA
Um preto devia ir a uma festa de fantasia. Pede então à mulher, uns dias
antes, para lhe comprar uma fantasia. Ao chegar a casa, à noite, vai ao
quarto e vê uma fantasia de Super-Homem em cima da cama. Muito chateado, diz à mulher:
- Mas que porcaria de fantasia é essa que tu arranjaste? Tu já alguma vez
viste um Super-Homem preto? Tu vais trocar isto já.
No outro dia, foi feita a troca por uma outra fantasia, desta vez de Batman.
À noite, há novamente gritaria:
- Óh mulher, tu és burra!!! Tu já viste um Batman preto??? Tu vai trocar
isto outra vez.
Na noite seguinte, quando o marido chega a casa, vai ao quarto e encontra três grandes botões brancos e um cinto branco.
O marido estranha e pergunta:
- Mas o que é isto?
A mulher responde:
- Tira a roupa, cola os botões à frente do corpo e vai fantasiado de peça
de dominó. Se tu não gostas, põe o cinto branco e vai vestido de bolacha
Oreo!

PALAVRAS CRUzADAS

BOCA DO INFERNO

o congresso da falta de educação
Ricardo Araújo Pereira

jornal@avozdeportugal.com

J

ulgo não estar longe da verdade se disser que os congressos partidários são das mais
belas celebrações da democracia. Claro, a liberdade de expressão é bonita, e a possibilidade de
eleger livremente um Governo é
interessante, mas os congressos
são um fim-de-semana prolongado de tolice democrática. Animam muito. Eis a razão pela qual custa compreender que estas excelentes festas de propaganda sejam
constantemente marcadas por uma incivilidade tão violenta. Foi o caso do recente congresso do Partido Socialista. A imodéstia dos congressistas do PS é chocante,
e a indelicadeza dos convidados dos outros partidos é
igualmente deplorável. Para os primeiros, o congresso
foi extremamente importante, por razões de tal modo
evidentes que nunca são referidas; para os segundos, o
congresso foi uma oportunidade perdida, no que se distinguiu, parece, dos outros congressos partidários, que
ficaram conhecidos pela extraordinária utilidade e influência que tiveram na história de Portugal. Os últimos
não tiveram uma palavra de agradecimento por terem
sido convidados para a casa do PS - nem sequer aquelas

frases de circunstância que qualquer convidado dirige
ao anfitrião: nem um “esteve-se bem”, nem um “obrigado por este bocadinho”, nem uma menção simpática à
qualidade dos croquetes - nada. Os primeiros não souberam temperar o entusiasmo, que é legítimo em quem
acaba de organizar uma festa na qual Stevie Wonder e
Dionne Warwick celebram o trabalho partidário de Vítor Constâncio, Jorge Sampaio e tantos outros, com um
pouco de humildade, que também fica bem.
Tirando a descortesia, o que se reteve da reunião magna dos militantes do PS? Por um lado, uma curiosa improbabilidade ideológica: o grande partido da esquerda
democrática convidou o Partido Comunista Chinês para
o seu congresso. Já se sabia que o grande partido da
esquerda democrática era, na melhor das hipóteses, do
centro relativamente autoritário. Mas não era público
que apreciava a companhia da esquerda ditatorial.
Por outro lado, deve sublinhar-se a coragem de José
Sócrates, quando pediu que fosse o povo, através do
voto, a julgar o caso Freeport. É uma proposta ousada
na medida em que os casos de justiça costumam ser julgados em tribunal. E arriscada porque, até hoje, nenhum
tribunal condenou Sócrates, mas eu conheço muita gente do povo que acha que ele tem pinta de ser culpado.

portugal: Tradução de documentos
António A. Archer Leite

jornal@avozdeportugal.com

N

HoriZontAis: 1.Apertar com nó ou laçada. Adequa. 2. Infiel (para os
Turcos). Ave pernalta corredora que se assemelha à avestruz. 3. Fivela
por onde se enfia o loro do estribo. Título dos soberanos do Peru, antes
da dominação espanhola. 4. Contr. do pron. pess. compl. me e do pron.
dem. o. Hora do ofício divino. Transportes Internacionais Rodoviários
(abrev.). 5. Aumentado quatro vezes. 6. Doçura (fig.). Nome da letra N. 7.
Medo mórbido de ser enterrado vivo. 8. Actua. Serve-se de. Forma antiga
de mim. 9. Diz-se da arte, principalmente da pintura natural, ingénua,
sem artifícios. Fazer a digestão. 10. Irmã dos pais ou dos avós. Pôr eixo
em. 11. Ourado. Unidade monetária italiana (ant.).
VerticAis: 1.Ave galinácea pernalta da América do Sul. Tão numerosa.
2. Detonação. Feiticeira. 3. Rio da Suíça. Corrigido. 4. Nome próprio
masculino. Gavinha. Vende a crédito. 5. Unidade monetária da África do
Sul e da Namíbia. Interj., designa nojo ou desprezo. Anno Domini (abrev.).
6. Designação genérica das doenças dos animais ou provocadas por
animais. 7. Prep., designa diferentes relações, como posse, matéria,
lugar, providência, etc. Pref. de afastamento. Apoio. 8. Assistência Médica
Internacional (sigla). Monarca. Um milhar. 9. Dissipação. Elemento de
formação de palavras que exprime a ideia de azedo, vinagre. 10. Senhor
ou príncipe, entre os Árabes. Dividir ao meio. 11. Avarento. Teima,
obstinação.

SUDOKU

oção geral
O acto de tradução consiste
na versão para a língua portuguesa do teor de um documento em língua estrangeira ou na
transcrição para uma língua estrangeira de um documento em
língua portuguesa. (art.º 172, n.º
1 do Código Civil). Esta versão deverá ser integral isto é
transcrever todo o documento e não apenas uma parte.
Quem pode fazer?
A tradução de documento em língua estrangeira pode
ser feita por notário português, pelo consulado português no país onde o documento foi passado, pelo consulado desse país em Portugal, ou ainda por tradutor
idóneo que, sob juramento ou compromisso de honra,
afirme perante notário ser fiel a tradução. Não há para
já lista de tradutores, podendo por isso qualquer pessoa
efectuar uma tradução, desde que se responsabilize por
ela.
A que requisitos deve obedecer?
A tradução deve respeitar a transcrição integral do conteúdo do original, com observância dos elementos do
documento versado, nomeadamente taxas de selo contas,
averbamentos, reproduzindo-se as abreviaturas e algarismos do original, e mencionando-se por forma bem visível, qualquer vício ou irregularidade que apresente o
texto traduzido. A tradução não tem de ser literal, ter-se-á
de considerar também o espírito, o sentido do texto de
origem, para não se perder o seu conteúdo. Deverá terse em conta a especificidade do documento a traduzir, já
que este se enquadra num dado sistema jurídico que pode

silva, langelier
& Pereira inc.
Assurances Pierre g. séguin inc.

Seguros e serviços ﬁnanceiros
Tels.: 514.282.9976
514.288.5177
Fax: 514.848.0133

46 ANOS

75, Napoléon, Montréal (QC) H2W 1K5

1963 - 2009

não corresponder ao sistema jurídico em que se insere a
língua para a qual o documento original é traduzido.
Como é feita?
A tradução deve indicar a língua em que está escrito
o documento, a declaração de que o texto foi fielmente
traduzido e a declaração de que está conforme o original. Essas menções são efectuadas através de um certificado junto á própria tradução ou em documento anexo,
sendo aposta a assinatura do tradutor e do advogado que
certifica a tradução.

Transcrição
O certificado de tradução deverá referir os averbamentos, as cotas de referência e as cotas dos documentos
traduzidos. (art.s 162, n.º 2 e 172, n.º 4 do C. do Notariado)
Procedimentos a tomar pelo tradutor
O tradutor deve assinar o documento onde conste a
tradução que efectuou e rubricar as páginas desse documento bem como do documento que traduziu.
Vícios ou irregularidades
Se o documento a traduzir apresentar qualquer irregularidade ou deficiência, há que mencionar na tradução,
por forma bem visível, o vício de que enferma o documento (art.170 n.º 2 e 172n.º 4 do C. Notariado)
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Watchmen - o filme
C
omo seria uma história de super-heróis no mundo real? Nesse contexto se desenvolve aquela
que, aparentemente, seria a história principal. O
misterioso assassinato de um agente do governo. Afinal, quem matou o ex-vigilante conhecido como Comediante? Quem poderia liquidar um super herói?
Quais as razões do crime?

Apesar de Stan Lee, na década de 1960, ter acertado
“Spiderman” ao usar personagens com problemas comuns, até bem pouco tempo seria impensável imaginar
super-heróis falíveis e incoerentes, como qualquer ser
humano normal. Em geral, os super-heróis, sobretudo
os da “DC”, seguiam uma moralidade maniqueísta, simplista e desprovida de quaisquer conflitos psicológicos.
E o que levou os autores a pensar que o facto de terem
super-poderes e boas intenções redimiria os heróis dos
defeitos que os caracterizavam como seres humanos?
Na verdade, mais que uma obra de criação, Watchmen
é uma obra de desconstrução, de mudança de paradigmas, uma crítica aos heróis e à forma como eram retratados. Obviamente, um trabalho de tal magnitude gerou
protestos e aclamação. A história trata de modo sério e
crítico alguns problemas político-sociais e assuntos ain-

da hoje obscuros para grande parte da população mundial (relatividade, sistemas caóticos, teoria de fractais,
metafísica, componentes sub-atómicos, etc.). Tudo foi
harmonicamente colocado como parte da história, tanto
no roteiro, quanto nos desenhos.
Sexta-feira passada, depois de 2 anos de espera, 20
anos de “graphic novel” e 2 horas e 45 de filme, este
filme pode não ser o melhor de todos os tempos, talvez
um dia será esquecido, mas nada impede que neste momento é uma história que vale a pena ver e descobrir.
Esqueçam a palavra “adaptação”. Este filme não é uma
simples adaptação de Watchmen, é a transcrição quase
perfeita dos desenhos animados originais. Portanto alguns críticos não adorem e talvez não seja aceita pelo
grande público, mas é perfeita no seu género. O melhor
filme sobre os desenhos animados da história até hoje,
de longe.
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RECEITA DA SEMANA

Bolo festa de Morangos

5 ovos; 180 gr de açúcar fino
Dificuldade:
60 gr de farinha com fermento
Preço:
60 gr de fécula de batata
tempo: 1h15
1 colher (sopa) de limão em sumo
2 pacotes de natas; 500 gr de morangos
Pessoas: 10
5 colheres (sopa) de açúcar
origem: Portugal
Preparação
Bata em castelo muito firme as claras de ovo, adicionando uma pitada de
sal, o que as torna mais firmes. Bata as gemas com o açúcar fino e vá misturando colheradas das duas farinhas e das claras. Ao adicionar as claras,
mexa mais suavemente. Depois de obter uma massa homogénea, vire
para um tabuleiro, tendo o cuidado de forrar o fundo com papel vegetal e
untar com margarina e polvilhar com farinha. Coze em forno de calor moderado, entre 180 e 200º. Depois de cozida vira-se para uma rede ou um
pano polvilhado de açúcar. Faz-se o chantilly com as natas e as 5 colheres
de açúcar (pode usar mais ou menos, ao gosto) e reserva-se. Deixa-se
arrefecer e apara-se o bolo em toda a volta. Corta-se ao meio e recheiase com chantilly e morangos cortados em fatias fininhas. Cobre-se depois
com o restante chantilly e decora-se com morangos e folhas de hortelã.

CASAL DA SEMANA

BARBIE ENCANTA MENINAS HÁ 50 ANOS

aniversário festejado em portugal
com mais de 20 modelos de colecção
boneca que tem vindo a inspirar a imaginação das
meninas, e que já tinha chegado à Lua antes de
1969, faz hoje 50 anos. Há quem diga que fomenta o
materialismo e o consumismo mas também que fomenta
apenas o sonho, normal na infância.
Há mais de 50 anos, Ruth Handler decidiu criar uma
boneca com cara de adulta e haveria de travar uma batalha persistente junto da empresa da qual era sócia até
ver a sua ideia ser concretizada. Mas conseguiu e logo
no seu primeiro ano, em 1959, a bonequinha que encanta miúdas e graúdas vendeu trezentos mil exemplares.
Porquê?
“Porque as meninas gostam de imitar as mães, fazerem de conta que já são adultas. Além disso, as meninas
vão gostar sempre de lábios pintados e vestidos cor-derosa”, explica Sara Marçal, directora do Marketing da
Mattel em Portugal. Mas a Barbie pode ser cor-de-rosa
e ter o brilho que todas meninas gostam e, “ao mesmo
tempo, ser independente, ser astronauta ou chanceler da
Alemanha”, diz.
Este ano, por exemplo, a Barbie da linha comercial
sairá em versão veterinária, pediatra e treinadora de
animais marinhos. No fundo, “há toda uma conotação
aspiracional e uma vasta equipa da Mattel que percorre o Mundo para falar com as crianças e perceber suas
aspirações”.
Mas uma coisa é ter aspirações e sentir deslumbramento pelo glamour da boneca, outra coisa é acreditar que
a vida possa vir a ser tão fácil como sempre é a vida da
Barbie.
“De facto, a grande mensagem que passa não é tanto
a Barbie como mulher independente, mas a Barbie que
vive num Mundo maravilhoso, cor-de-rosa, que sempre
acompanha as tendências da moda, cheio de glamour
e fácil”, defende a socióloga Sofia Aboím. A socióloga alerta, contudo, para o facto de a Barbie ser só “um
produto de uma sociedade extremamente consumista”,
acrescentando, ainda, que “quem pode dosear o equilíbrio entre o sonho e a razoabilidade serão sempre os

pais, através da educação que dão”.
Tem sido longo o percurso de Barbara Millicent Roberts, a boneca que deu origem a dissertações académicas e que até já acusaram de fomentar a anorexia, mas
que, no final das contas, é apenas uma boneca...

FOTO DA SEMANA

SOLUÇõES
solução cruZAdAs:
HoriZontAis: 1. Atar, Adapta. 2. Giaur, Ema.
3. Arriaz, Inca. 4. Mo, Noa, TIR. 5. Redobrado.
6. Mel, Ene. 7. Tafofobia. 8. Age, Usa, Mi. 9.
Naif, Esmoer. 10. Tia, Eixar. 11. Azoado, Lira.
VerticAis: 1. Agami, Tanta. 2. Tiro, Maga. 3.
Aar, Refeito. 4. Rui, Elo, Fia. 5. Rand, Fu, AD.
6. Zoonose. 7. De, Ab, Base. 8. AMI, Rei, Mil. 9.
Pantana, Oxi. 10. Cide, Mear. 11. Avaro, Birra.
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Dia internacional da Mulher
Nina Carvalho
jornal@avozdeportugal.com

S

herazade era uma mulher persa que para não morrer,
contava histórias, noite após noite... Três mil anos depois, para sobreviver a um Adeus, eu também escrevo no
meu diário, passagens da minha vida. Em Janeiro, também contei mil e uma noites!
Dizem os psicólogos, que para fazermos um luto, precisamos de falar, de contar, de desabafar, de repetir, de
escrever as emoções, de ser ouvidos, de recordar, de reviver o passado , até que a ferida deixe de sangrar, até que
a dor atenue...
Neste 8 de Março, dedico este fragmento da minha vida
a todas as mulheres do mundo, sobretudo àquelas que
perderam um ente querido e de uma forma especial à minha mãe e à minha sogra.
A última dança
Era quarta-feira. A neve caía levezinha...Nessa manhã
o meu marido estava entretido a pôr ordem nas papeladas

e a ler o jornal que recebia em casa quotidianamente. O
rádio estava ligado mas eu nem o ouvia, absorvida nos
meus pensamentos, de volta dos tachos e panelas, como
um autómato, tentando não enlouquecer...Tudo me parecia irreal... No seu pijama e robe azuis que lhe estavam a
ficar largos demais, o Fernando levantou-se e caminhava
na minha direcção. Perguntei-lhe se queria comer, ou se
tinha sede, se precisava de alguma coisa. Aproximandose de mim, com os seus olhos tristes mas transbordando
amor disse: “Feliz dia, Nina!”. Eu tinha perdido a noção do tempo... Tinha deixado de trabalhar no Centre de
Petite Enfance, há quase dois anos para ficar mais perto
dele... e nem sabia a quantas andava... Não era o meu
aniversário, nem o dia da mãe, nem data de aniversário
do nosso casamento... Logo me lembrei que era então o
dia internacional da mulher! Abraçamo-nos muito...Pela
sua intensidade, esse abraço transformou-se numa dança!

Com a morte a torturar-lhe a alma e a minar-lhe o corpo,
enrouquecido, o Fernando cantou em uníssono com Nicolas Ciccone, Je t’aime tout court e eu juntei a minha à
sua voz, desafinadamente, embargada pelas lágrimas...
Naquele abraço, naquela dança, eu senti mais do que
nunca, toda a grandeza da sua alma, a sensibilidade infinda e o enorme valor do meu marido! Mesmo com os

pés arrasto, com a sua magreza cadavérica, apesar do seu
incomensurável sofrimento físico e moral,no limite das
suas capacidades, o Fernando André nunca deixou de ser
um homem forte, corajoso, altruista, generoso e bom.
Apesar da sua fraqueza, aquele abraço é para mim o mais
forte de todos!! Ele conteve num tsunami de emoções,
a nossa Vida, o medo terrível da perda, a dor visceral da
alma, a urgência e a intensidade do momento, a força do
desespero e mais do que tudo, o nosso eterno Amor. Foi
no dia oito de Março de 2006! No dia 8 de Abril, um mês
depois faleceu! Esse abraço, essa dança ainda vivem e
viverão para sempre no meu coração. Nunca esquecerei
esse momento nem a sua intensidade...a sua voz e o seu
olhar. Enquanto há memória há Vida e , como um dia
escreveu o Sr. Padre José Maria Cardoso: “Não há Morte
que mate o Amor nem a Vida”!
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Coordenado por JOÃO MESQUITA

Salários em atraso impedem inscrição
Os clubes com salários em atraso
em Maio de 2009 não poderão disputar as competições profissionais
na próxima época. Esta foi uma das
decisões tomadas na reunião da
Liga de Clubes, que teve lugar esta
segunda-feira no Porto. “Foi decidido
que nenhum clube com salários em
atraso a Maio de 2009 poderá disputar as competições profissionais
na época 2009/10”, referiu Hermínio
Loureiro, presidente do organismo,
completando a ideia: “Vamos proceder a alterações regulamentares que
tornam claras estas regras”.
Selecção Nacional:
Ricardo entre os 38
pré-convocados
O guarda-redes Ricardo, titular incontestável da baliza da Selecção Nacional na era Luiz Felipe Scolari, é um
dos 38 jogadores pré-convocados por
Carlos Queiroz, para o decisivo jogo
com a Suécia, no dia 28 de Março, e
também para o particular com a África
do Sul, três dias depois.
Apito Dourado: Augusto
Duarte foi ouvido durante hora e meia
O árbitro Augusto Duarte, um dos
arguidos no “caso do envelope” do
Apito Dourado, foi ouvido no Tribunal de Gaia durante hora e meia, à
porta fechada. À saída nenhum dos
arguidos (Pinto da Costa, Augusto
Duarte e António Araújo) prestou
qualquer declaração à imprensa.
Carolina desmente-se a si
mesma Muitas incoerências
em longo interrogatório
A ex-companheira de Pinto da Costa foi sujeita a um longo interrogatório por parte de Gil Moreira dos
Santos, advogado do presidente
dos dragões, durante o qual entrou
várias vezes em contradição em relação a pormenores que revelou no
livro e também na fase de instrução
do processo.
Resultado
Bayern Munich 7-1 Sporting
FC Porto x Atlético Madrid
Hoje às 14h45

1ª liga - LIGA SAGRES

Liga Sagres

Breves

FC Porto afunda Leixões

A

gora que passou a sobrar um dedo
na manual contagem para o final da
Liga Sagres, aumenta a ideia de que acabou a fase em que era normal os grandes
perderem pontos. Assim sendo
ganha dimensão o facto de esta
ronda ter sido apenas a quarta de
15 jornadas possíveis – exceptuase as seis que envolveram clássicos – em que FC Porto, Benfica
e Sporting não cederam qualquer
ponto. A goleada dos portistas
em Matosinhos sobressai num
conjunto de resultados que inclui a primeira vitória encarnada
fora de casa em 2009 – a última
aconteceu no início de Dezembro
(6-0) ao Marítimo –, às custas
de uma Naval ainda sem Ulisses
Morais e longe do fulgor que em Novembro derrotou o FC Porto. Portistas e nava-

listas reencontram-se na próxima jornada
no Dragão. Do lado do Sporting, Paulo
Bento faz as contas a mais uma ressurreição: os leões estão na luta pelo título

1-FC Porto
2-Benfica
3-Sporting
4-Sp. Braga
5-Nacional
6-Leixões
7-Marítimo
8-V. Guimarães

45
43
41
36
35
35
33
27

9-E. Amadora
10-Académica
11-Naval
12-P. Ferreira
13-V. Setúbal
14-Trofense
15-Rio Ave
16-Belenenses

26
24
23
19
19
18
17
16

Resultados

próxima jornada

Sexta-feira (06 de Março)
Rio Ave-Marítimo
1-1
Sábado (07 de Março)
Sporting-P. Ferreira
2-0
Leixões-FC Porto
1-4
Domingo (08 de Março)
Académica-Trofense
1-0
V. Guimarães-Belenenses 3-1
E. Amadora-Sp. Braga
2-2
Naval-Benfica
1-2
Segunda-feira (09 de Março)
V. Setúbal-Nacional
2-0

Sexta-feira (13 de Março)
P. Ferreira-Leixões
15:30
Sábado (14 de Março)
Benfica-V. Guimarães
13:45
Sporting-Rio Ave
16:00
Domingo (15 de Março)
Trofense-V. Setúbal
11:00
Belenenses-E. Amadora 11:00
Sp. Braga-Académica
13:00
FC Porto-Naval
15:15
Segunda-feira (16 de Março)
Nacional-Marítimo
14:45

liga de honra - LIGA vitalis

ao somarem 10 pontos nas últimas quatro
jornadas.

Liga Vitalis

Montanha russa na liderança
As mexidas na liderança da Liga Vitalis
fazem lembrar as oscilações no preço
dos combustíveis. Não há semana em
que não pareça uma montanha-russa,
num sobe-e-desce estonteante. O Santa
Clara caiu e o Olhanense arrebatou-lhe o
estatuto de líder. Nada que os açorianos
já não tivessem feito aos algarvios.
Grande responsável por estas convulsões
foi o Gil Vicente. João Eusébio, treinador
dos gilistas, chegou aos Açores ainda
sem triunfo no comando da formação

Classificação

de Barcelos e no final deixou o aviso: os
próximos que tenham cuidado. Estreante
foi também Eduardo Esteves, que
substituiu Rui Dias no comando técnico
do Varzim, e também ele atrapalhou a luta
pela subida. Na Feira fez o terceiro jogo
da sua carreira como técnico principal
e levou o Varzim a um triunfo sobre o
terceiro colocado. Outro ponto comum
a gilistas e poveiros foram os golos de
jogadores emprestados: Kalaba (Braga) e
André André (FC Porto).

Associação Portuguesa do Espírito Santo
6024, rua Hochelaga - montreal
telefones: 514.254.4647 / 514.354.7276

Bailinho
de Carnaval
Ricas e Pobres
Domingo, dia 15 de Março
pelas 15h00
A APes recebe o
bailinho de carnaval
“ricas e Pobres”,
do clube graciosa de
toronto, e que ganhou o
1º prémio na
mesma cidade.

Entrada
grátis
Para mais informações

514-254-4647

1-Olhanense
2-Santa Clara
3-Feirense
4-U. Leiria
5-Estoril
6-G. Vicente
7-Sp. Covilhã
8-Varzim

39
38
33
32
31
31
31
29

Resultados
Olhanense 2 - 0 Aves
Oliveirense 2 - 0 Boavista
U. Leiria 4 - 2 Estoril
Freamunde 0 - 0 Sp. Covilhã
Portimonense 2 - 2 Gondomar
Santa Clara 0 - 2 G. Vicente
Feirense 1 - 2 Varzim
Beira-Mar 1 - 1 Vizela

9-Beira-Mar
10-Freamunde
11-Aves
12-Vizela
13-Portimonense
14-Boavista
15-Oliveirense
16-Gondomar

28
27
27
26
24
21
19
15

próxima jornada
Olhanense - Portimonense
Aves - Oliveirense
Boavista - Feirense
G. Vicente - Gondomar
Estoril - Santa Clara
Sp. Covilhã - U. Leiria
Vizela - Freamunde
Varzim - Beira-Mar

Carlsberg CUP
finaL - 21 de março de 2009

Sporting - Benfica

taça de portugal
meias-finais - primeira mão

P. Ferreira 2-2 Nacional
FC Porto - Est. Amadora - 22 de março
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CAMPEONATOS PROFISSIONAIS DE FUTEBOL

Selecção brasileira:
“estou atento a Hulk”

Época 2009/10 sem clássico
H
nas 4 primeiras jornadas
A
reunião de direcção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional decidiu que a próxima época dos
campeonatos profissionais de futebol vai iniciar-se mais
cedo, assim como não vão poder ser disputados clássicos nas quatro primeiras jornadas ou em rondas seguidas, com o futebol a acabar em 16 de Maio. Assim, nesse dia será realizada a final da Taça de Portugal e a única
excepção será a disputa da final da Liga dos Campeões
que se realizará num sábado, dia 22 de Maio de 2010.
“Os clubes vão fazer o sacrifício de antecipar o início
do campeonato para assim podermos cumprir com as
determinações da FIFA”, referiu Tiago Craveiro.
Desta forma, as provas oficiais arrancam no início de
Agosto, com a primeira eliminatória da Taça da Liga a
realizar-se a 1 e 2 desse mês, enquanto o início do Campeonato está agendado para os dias 15 e 16 de Agosto e
o seu fim para 8 e 9 de Maio.
As maiores novidades da prova prendem-se com o facto de, nas quatro primeiras jornadas, FC Porto, Benfica e Sporting não poderem encontrar-se, assim como
não ser possível haver clássicos em jornadas seguidas,

facto que também é válido para os clubes da Madeira
(Marítimo e Nacional) e do Minho (Braga e Vitória de
Guimarães).
Neste condicionamento de calendarização também
está prevista a decisão de Benfica e Sporting jogarem
em casa em jornadas desencontradas. “Não é benéfico
para o futebol a cidade de Lisboa não ter futebol todas
as semanas”, explicou o secretário-geral da Liga.
A mesma regra aplica-se ao Nacional e ao Marítimo,
ao Braga e ao Guimarães, assim como ao FC Porto e ao
Leixões. “Esta prova terá menos interrupções e não há
nenhum mês, excepção feita a Maio, com menos de três
jornadas realizadas para o Campeonato”, congratulouse Tiago Craveiro.
As últimas seis jornadas serão disputadas sem qualquer interrupção e a 13 de Setembro só se joga a Liga
Sagres, já que a Liga Vitalis pára. A partir dessa altura
os dois campeonatos andarão desencontrados e só a 15
de Novembro estarão de novo a par um do outro. Em
toda a época só haverá um fim-de-semana sem futebol,
com a habitual paragem para as festas de Natal.

Katsouranis prometeu e... cumpriu

A

ssim que marcou o golo da vitória encarnada sobre
a Naval, num golpe perfeito de cabeça, Katsouranis apontou para Rui Costa, que saltava eufórico junto
ao banco técnico, onde estava Jorge Ribeiro em verdadeiro êxtase. Katsouranis e Jorge Ribeiro abraçaram-se
e festejaram juntos o golo, dando a entender uma grande
cumplicidade. “Hoje é a tua vez de resolver o jogo!”,
disse nessa altura o defesa-esquerdo português ao médio grego. Katsouranis não se fez rogado e respondeu

com segurança: “Sim. Eu vou marcar!” Bem dito, bem
feito. O desafio que tinha sido feito pelo companheiro
foi levado muito a sério pelo camisola 8, que foi sempre o mais seguro e inconformado da equipa. Aos 73
minutos, com o marcador empatado e a certeza de que
FC Porto e Sporting tinham ganho os seus respectivos
encontros, Katsouranis salvou a equipa encarnada da
agonia – garantindo os três pontos – e manteve vivo o
sonho do título nacional.

ulk está a ser observado por Dunga e pode ser convocado para a selecção brasileira. A revelação foi feita
pelo próprio seleccionador, que confessou, em declarações, estar a seguir atentamente alguns jogos do avançado
do FC Porto. O seleccionador brasileiro traçou-lhe ainda o
perfil sem precisar de ajuda, elogiou-lhe a exibição realizada em Madrid e não fugiu à comparação com Ronaldo,
o fenómeno, feita recentemente pelos jornais espanhóis.
“Estamos a observar o Hulk, tal como fazemos com todos
os bons jogadores brasileiros espalhados pelos principais
campeonatos europeus. Temos seguido alguns jogos dele,
sobretudo na ‘Champions’, e é um jogador com força, velocidade e que finaliza muito bem”, referiu Dunga, que
nunca se tinha mostrado disponível para, no passado, falar
dos casos de Anderson ou Helton – outros brasileiros do
FC Porto que foram ou são convocáveis para a selecção
–, revelou desta vez um total conhecimento sobre o novo
craque do futebol português. “O Hulk? Sei perfeitamente
quem é. Está a realizar uma grande temporada”, disparou, sem problema. Se assim é, seguiu-se a pergunta: para
quando a chamada de Hulk à selecção? “Como já disse,
ele está numa lista de jogadores que estão a ser observados. No entanto, terá de continuar a trabalhar e a evoluir
como até aqui para no futuro poder vir a ser chamado.
Vai ter de esperar por uma oportunidade”.

veloso queixa-se de
falta de protecção

iguel Veloso lamenta não ser defendido pelo Sporting contra uma “campanha” que lhe está a ser
movida por um órgão de comunicação social, o jornal
“Record”. A “perseguição”, conforme foi enfatizado pelo
esquerdino antes de seguir viagem para Munique, é considerada “injusta”, entristecendo-o, sobretudo quando em
causa está uma alegada simulação de lesão em vésperas
do dérbi com o Benfica, no passado dia 21 de Fevereiro.
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