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comunidade portuguesa:

o hábito de
adiar
Augusto Machado

V

ivemos num país sem pressa para
resolver seja o que for. Este é
também o país onde as pessoas passam horas, senão dias inteiros, a coscuvilhar em vez de resolverem os seus
problemas. É o velho hábito de se
deixar para amanhã o que se deveria
fazer hoje.
Estamos a falar daquele velho hábito
do “depois logo se vê”. Do pode ser
que... Do se-tudo-correr-bem. Do háde ser o que Deus quiser. Isto reflecte
a dificuldade que as pessoas têm em
tomar decisões – incapazes, diante de
qualquer problema dizer, “é assim,
pronto, vamos a isso, fazer hoje que
amanhã pode ser tarde” – é frase que
não está no vocabulário desta gente.
Até já há quem diga que este tipo de
comportamento deve estar nos genes.
No entanto, essa capacidade de ser
rápido e eficaz – tipo “o que tem de se
fazer que se faça depressa” – reflectese nas coisas (aparentemente) banais
do dia-a-dia. Por exemplo: já alguém
reparou na dificuldade que algumas
pessoas têm para pôr fim a uma chamada telefónica? Imaginemos aquela
criatura que corre o risco de perder o
comboio, o autocarro ou o avião porque antes de partir quis despedir-se de
alguém que a detém com esta lengalenga: “Adeus, adeus, beijinhos, sim,
eu depois ligo, tá bem, adeus, sim, não
me esqueço, sim, em princípio eu vou,
beijinhos, então vá, pronto, que tudo
corra bem, adeus, adeus, beijinhos,
vá, lá, tá bem, sim...” – capazes de ficar naquilo horas seguidas! Será assim
tão difícil tomar a decisão de desligar
depois de um honesto “então adeus”,
ou algo parecido?
Conheço amigas e amigos que são
Continuação na página 2

eleita
a melhor
de Montreal

Ver página 3

Três quartos dos jovens
fazem “downloads” gratuitos
M

ais de 77% dos jovens portugueses
efectuam “downloads” de música,
filmes e jogos. Apenas dois por cento descarregam música exclusivamente através
de sites a pagar. Estas são conclusões de
um estudo da empresa Netsonda, que inquiriu 375 internautas com idade superior
a 16 anos. Os resultados não surpreendem
os seus autores. “Os ‘downloads’ gratuitos, na sua maioria ilegais, têm provocado uma quebra gigante na indústria do
entretenimento”, diz ao jornal Salvador
Gouveia, partner da Netsonda.
Os números confirmam-no: em 2000, a
venda de CD às lojas nacionais representou uma facturação de 106 milhões para
a indústria discográfica.
No ano passado, o volume era de apenas

42 milhões. No que diz respeito a filmes,
em 2007 foram alugados em Portugal 20
milhões de DVD, contra 16 milhões em
2008.
“É roubar”
Fartos da inércia política face a este
rombo milionário, particulares, empresas
e associações de vários sectores, da música à imprensa, uniram-se em Novembro
para iniciar um movimento cívico antipirataria na internet, o Mapinet. Já foi apresentado em Assembleia da República e,
desde então, tem conquistado o apoio de
países como a Espanha e a França. Conseguiram pôr o Parlamento Europeu a
debater o problema, o que acontecerá em
Abril.
“Esta
plataforma foi criada para
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acesso à internet. E os prevaricadores
têm de perceber que não podem roubar,
como tem frisado o presidente francês
Sarkozy”, diz ao jornal Alexandre Bravo,
presidente da Associação do Comércio
Audiovisual de Portugal e um dos fundadores do Mapinet.
O que este movimento sugere parece
simples: quem for apanhado a descarregar ou a partilhar ficheiros sem autorização dos seus autores perde o acesso
à internet. Para isso, é necessário atrair
os Governos e os fornecedores de acesso
à internet (ISP) para a batalha. De certo
modo, basta seguir o modelo irlandês.
Neste país, a Eircom, o maior ISP irlandês, decidiu bloquear o acesso a sites de
Continuação na página 7
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AGENDA COMUNITÁRIA
Procuram-se estes antigos militares da Compª 4740 que esteve em
Cufar na Guiné, entre 1972 e 74. São eles: ALBERTO EDUARDO MELO
CABRAL; GUILHERME ROQUE CABRAL; HENRIQUE GUILHERME
DE SOUSA DA COSTA e FRANCISCO ALBERTO ROCHA FERREIRA.
Sabe-se que estão no Canada mas desconhecem-se os seus paradeiros.
Quem puder fornecer qualquer informação, agradece-se que o faça para a
CP42027 Succ. Jeanne-Mance, Montreal, H2W2T3.ou para este Jornal.

CENTRO DE ACçãO SOCIO-COMUNITÁRIA
O CASCM informa que, no quadro das actividades para a 3a idade, organiza uma 2a excursão à “Cabane à Sucre” no dia 17 de Abril. As pessoas
que não tiveram lugar na excursão do mês passado poderão fazê-lo agora. Não perca esta oportunidade. Venha passar um dia agradável em boa
companhia. Reserve já o seu lugar. Contactos: 514-842-8045.

JOvENS EM ACçãO
Com o objectivo de ir a Madrid, em 2011, os Jovens em Acção da Santa
Cruz apresentam a projecção do jogo dos Canadiens de Montreal contra
os Maple Leafs de Toronto, sábado 4 de Abril às 19h00. Haverá bebibas
sem álcool, comida à venda, jogos e um sorteio. Domingo, 5 de Abril na
cave da Igreja das 10h00 às 14h00, haverá caça dos ovos, pintura facial,
jogos para todas idades, bolo e café,etc.
Para mais informações contactar: 514-817-6715.

PENSAMENTO DA SEMANA
Quando escrito em chinês a palavra crise compõe-se de dois caracteres:
um representa perigo e o outro representa oportunidade. John Kennedy

EFEMÉRIDES - 1 DE AbRIl
dia da mentira
1572 - Começa a guerra da independência da Holanda.
1873 - Nasce o compositor e pianista russo Sergei Rachmaninov.
1910 - É constituído o Sporting Clube Farense.
1923. Primeira exibição pública de um filme sonoro, no Rialto Theather
de Nova Iorque.
1933 - A Alemanha nazi de Adolf Hitler proíbe a utilização do comércio e
serviços detidos por judeus.
1945 - II Guerra Mundial. Forças n.-americanas iniciam a invasão de Okinawa.
1960 - O Governo segregacionista sul-africano ilegaliza o Congresso Nacional Africano e o Congresso Pan-Africano. Lançamento do primeiro satélite meteorológico pelos Estados Unidos da América.
1965 - Primeira emissão do programa Em Órbita, no Rádio Clube Português.
1996 - Morre o actor português Mário Viegas, 47 anos, fundador do Grupo
4 e do Novo Grupo, dinamizador do Teatro Estúdio do São Luís. Divulgador de poesia e das principais dramaturgias. Morre Alfredo Nobre da
Costa, 73 anos, antigo primeiro-ministro.
1997 - Portugal assume a presidência do Conselho de Segurança das
Nações Unidas.
2001 - O antigo presidente jugoslavo Slobadan Milosevic entrega-se à polícia jusgoslava.
2002 - Morre Rui Manuel Nogueira Simões, 72 anos, presidente da Confederação da Indústria Portuguesa. A Holanda regulamenta a prática de
eutanásia, em determinadas situações.
2004 - Entra em vigor o regime do subsídio de doença que prevê montantes diferenciados conforme a duração das baixas. É apresentado o projecto dos Molhes da Barra do Douro.
2005 - Francisco Fadul formaliza candidatura às presidenciais da GuinéBissau. O partido do presidente do Zimbabué Robert Mugabe, no poder há
25 anos, é dado como vencedor das eleições legislativas da véspera.
2006 - Entra em vigor o aumento das taxas moderadoras do Serviço Nacional de Saúde. O deputado e ex-secretário de Estado dos Assuntos Europeus Mário David é eleito vice-presidente do Partido Popular Europeu, a
maior família política do Parlamento Europeu.
2007 - Entram em vigor as novas taxas moderadoras da Saúde, para internamento e cirurgia.

Clinique d’optométrie Luso
4 février 2009

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
optometrista
Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3
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o hábito de adiar
‘alérgicos’ a essas pessoas chatas que nos fazem perder
um dia inteiro em cinco minutos. São as tais coscuvilheiras, aquelas que não são capazes de resolver os seus
próprios problemas mas que estão sempre a vasculhar
a vida dos outros. Exemplo: já aqui mencionei que viajo com frequência, de comboio, entre Caminha e Porto,
(que é a linha do Minho onde a CP não deve ter prejuízos porque os comboios, nesta linha, andam sempre
cheios) e, durante a viagem, gosto de ler, o que se torna
quase impossível com o alarido de homens e mulheres a
falar da vida alheia.
A semana passada, numa dessas viagens, para além da
vozearia do costume em toda a carruagem, tive a (sorte)
de ao meu lado sentar-se uma senhora que aparentava
ter entre os 35 e os 40 anos de idade munida com dois
telemóveis. A mulher desde a estação de Caminha até
à estação de São Bento no Porto não parou de palrear,
excepto quando teve de trocar de telemóvel, porque o
primeiro ficou sem bateria. Ora, não foi apenas o facto de esta senhora falar durante cerca de duas horas ao

Continuação da página 1

telefone - ninguém tem nada a ver com isso. Excepto,
pelo conteúdo da conversa. Era óbvio, que a pessoa do
outro lado da linha estava desesperada para desligar. Só
que a passageira insistia em querer saber, ao pormenor,
da vida da outra. E sempre que a outra se preparava para
clicar, lá voltava ela, “olha, mas então ele deixou-te?, e
agora?, já arranjou outra?, ai!... não me digas! Juntouse com a tua irmã? Que desavergonhado! Tá bem, eu
sei que estás com pressa, eu volto a ligar”.
Ora, aí temos um exemplo da curiosidade humana de
querer saber tudo que se passa na vida dos outros. Felizmente, já há quem pense em criar um movimento revolucionário para incitar as massas a preocuparem-se
mais com as suas próprias vidas. Isto é, se não vier um
contratempo a desafiar todos os habituais impedimentos
desta terra do logo se vê: “agora não, que é a hora do
almoço”, “agora não, que me dói a barriga”, “agora
não, porque joga o Benfica”, “agora não, porque falta
um impresso”, etc.... Arranjamos sempre uma desculpa
para adiar.

viver aprendendo
Victor Hugo
jornal@avozdeportugal.com

U

m dia quando me encontrava na urgência do hospital com a minha neta e nas longas horas que infelizmente temos de esperar, comecei folheando as revistas e, às escondidas, para que ninguém se apercebesse,
arranquei 2 folhas que continham uma reflexão que eu
queria copiar. Eu creio que todos nós passamos a vida
a copiar; copiámos na escola no companheiro do lado
que sabia mais do que nós, copiámos dos nossos pais,
para ensinar os nossos próprios filhos. E assim vamos
passando a vida, copiando por aqueles que sabem mais
que nós, porque na ânsia do conhecimento, acabamos
realizando que sabemos muito pouco. E as duas páginas
daquela revista diziam o seguinte:
Aprendi que não importa o quanto certas coisas são importantes para mim, tem gente que não lhes dá a mínima
importância, mas eu jamais conseguirei convencê-las.
Aprendi que não posso exigir o amor de ninguém, posso apenas dar boas razões para que gostem de mim e ter
paciência, para que a vida faça o resto.
Aprendi que passamos os anos construindo a nossa
verdade, mas que podemos destruí-la em alguns segundos.
Aprendi que posso usar todo o meu charme para convencer uma pessoa durante 15 minutos... mas depois
preciso saber o que estou a dizer, para a convencer.
Aprendi que posso fazer algo a correr num minuto,
mas depois tenho que responder o resto da vida por esse
minuto.
Aprendi que por mais que se corte um pão em fatias, o
pão continua tendo sempre duas faces e o mesmo acontece sempre com tudo o que cortamos no nosso caminho.
Aprendi que pode levar muito tempo para me transformar na pessoa que quero ser... mas devo ter muita paciência para lá chegar. Mas aprendi também que posso ir
além dos limites que eu próprio coloquei.
Aprendi que os heróis são as pessoas que fazem naquele momento o que devem fazer, independentemente do
medo que possam sentir. Como aquele piloto do avião
em Nova Iorque.
Aprendi que é preciso muita prática para saber perdo-
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ar, que há gente que gosta de nós mas que não consegue
expressar-se da melhor forma, e que muitas vezes a ajuda nos momentos mais difíceis vem justamente daquela
pessoa que menos pensávamos.
Aprendi que tenho o direito de me zangar, ou me irritar, mas não tenho o direito de ser cruel.
Aprendi que nunca devo dizer a uma criança que os
seus sonhos são impossíveis, pois seria uma tragédia
para o mundo se eu conseguisse convencê-la.
Eu aprendi que mesmo o meu melhor amigo vai ferirme algum dia, mas terei de aceitar que isso aconteça.
E que não é suficiente ser perdoado, é preciso perdoar
primeiro, e que mesmo que o coração esteja sangrando
o mundo não vai para por isso.
Aprendi que as circunstâncias da minha infância são
um pouco responsáveis do que hoje eu sou, mas não das
escolhas que fiz quando cheguei a adulto.
Aprendi que numa disputa, preciso escolher de que
lado estou, mesmo se não me quero envolver, e que
quando duas pessoas discutem não significa que se
odeiam, e que quando nunca discutem não quer dizer
que se amem.
Aprendi que por mais que eu queira proteger os meus
filhos, um dia eles vão voar e vão ficar feridos. Eu também ficarei ferido, mas isso faz parte da vida.
Aprendi que os diplomas numa parede não conseguem
fazer ninguém melhor, nem mais respeitado ou mais sábio.
Aprendi que as palavras de amor perdem todo o sentido
quando são usadas sem critério algum, que os amigos
não são para guardar numa fotografia da gaveta, mas
para quando aparecem as ocasiões.
Aprendi que muitas pessoas foram embora da nossa
vida, e mesmo se nós quiséssemos retê-las para sempre,
seria impossível.
Afinal aprendi que é muito difícil traçar uma linha entre ser gentil e bom, não querer ferir ninguém e ao mesmo tempo lutar pelas nossas convicções e por aquilo em
que acreditamos.
E no fim cheguei à conclusão que apesar de tudo, ainda
tenho muito que aprender.
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Breves
A reconversão do Convento de
Santo António, na Lagoa, São
Miguel, em Pousada de Portugal é um tema que abre a edição do jornal Açoriano Oriental.

Comunidade Portuguesa:
Eleita a melhor de Montreal

S

egundo um comunicado recebido
na redacção já no final da paginação desta edição, a Associação dos Gru“Avelino Gonçalves vai con- pos Étnicos de Montreal elegeu a nossa
tinuar a dirigir os destinos do Comunidade como a melhor da região
Angrense pelo menos durante montrealense, tendo em conta, principalos próximos dois anos”, avança
ainda o jornal da ilha Terceira,
acrescentando que a Assembleia Geral realizada na noite
de sábado, que “serviu também
para aprovar o orçamento para
2009, não trouxe novidades”.

TIROTEIO
Um homem armado matou
domingo pelo menos seis
pessoas num centro de terceira idade no estado americano
da Carolina do Norte, avançou
a estação americana WRAL.
Outras três pessoas, entre as
quais um agente da polícia e
o próprio atirador, ficaram feridas no ataque.
VINHO
Manuel António Santos foi reeleito como presidente da Casa
do Douro, cargo que ocupa
desde 1999. A Casa do Douro
vive uma situação financeira
complicada, com dívidas ao
Estado e à banca acima dos
100 milhões de euros.
ACORDO
A Galp Energia e a Carris
assinaram segunda-feira um
protocolo de colaboração
que visa promover a utilização eficiente da energia.

mente, a extraordinária união dos seus
membros e a solidariedade manifestada
no desenvolvimento de projectos de carácter comunitário.
Voltaremos na próxima semana sobre
este assunto.
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Morangos de luxo
escapam à crise

N

o Algarve, os morangos luxuosos que nascem pelo
método da hidroponia (sem solo) em prateleiras
elevadas da terra — cuja alimentação tem por base a
água com nutrientes e substratos de casca de pinheiro ou
fibra de coco — escapam à crise económica. Os agricultores conseguem vender a produção ao Norte da Europa, escoando o fruto em caixinhas transparentes.

Acidentes matam 700 crianças por ano Ilha leiloada

E

stima-se que morram em Portugal
700 crianças por ano vítimas de acidentes, um número que a Aliança Europeia para a Segurança Infantil (AESI)
considera ser possível reduzir. A nível europeu, perdem anualmente a vida mais de
42 mil crianças — 115 por dia. Os dados
não são novos, foram apontados no relatório da AESI divulgado em 2007, mas
são os mais recentes e usados quando se
fala de acidentes com crianças, rodoviários e domésticos. Segundo o documento,
muitas das boas práticas recomendadas
não estão a ser usadas, tais como o uso de
capacetes para andar de bicicleta, limites
de velocidade reduzidos, piscinas prote-

gidas e normas específicas de segurança
para equipamentos em campos de jogos.
Embora as taxas de mortalidade de ferimentos tenham decrescido em Portugal
na década de 1980, comparando com a
Suécia (o país mais seguro na Europa),
os valores actuais, segundo a Aliança, são
inaceitáveis. Um olhar sobre as causas
indica que os acidentes rodoviários continuam em maior número, seguidos dos
afogamentos e dos acidentes em actividades de lazer. O relatório defende que
Portugal tem capacidade para aumentar
os níveis de segurança, mas precisava de
um maior envolvimento do Estado.

Herman José confirma
fim de contrato com SIC

H

erman José vai mesmo deixar a SIC.
As negociações com o canal de Carnaxide não chegaram a bom porto e Herman dedica-se agora aos espectáculos em
palco. “Desde o ano passado que me tenho
vindo a dedicar às actuações ao vivo”, dis-

se o humorista. Herman afiança ainda que
não existem contactos com outros canais
de televisão. “Ainda não tenho quaisquer
projectos televisivos, nem quaisquer propostas. Só tenho uma imensa vontade de
voltar a fazer boa televisão”, acrescenta.

por 250 mil euros

A

ilha do Rato, situada entre o Barreiro e o Montijo, foi
leiloada no sábado por 250 mil euros, um valor abaixo
dos 3,5 milhões de euros pedidos há cerca de quatro anos
pelo proprietário Ismael Duarte. A sessão, que decorreu nas
instalações da Oportunity Leilões, em Odivelas, foi presidida por Francisco Gallego, director-geral da leiloeira. O
responsável revelou, em declarações à agência Lusa, que o
comprador “enviou uma ordem de compra escrita” com o
valor de 250 mil euros, um número que ficou aquém do esperado, entre 500 mil e um milhão de euros. “Quem manda é o mercado, não somos nós”, explicou. Feita a oferta,
“passados 15 dias é que se sabe se a pessoa pagou ou se
fica com a ilha”, referiu Francisco Gallego, sem identificar
o comprador. Este terá de pagar, além do preço da arrematação, “as despesas de IMT [Imposto Municipal sobre
as Transmissões Onerosas de Imóveis] e escritura quanto
ao imóvel”, assim como “a prestação de serviços de cinco
por cento mais IVA sobre o valor da venda do imóvel”. Por
fim, e segundo a folha das condições do leilão para os imóveis, terão se ser pagas as despesas com a leiloeira. Fonte
da Oportunity Leilões adiantou que “na época do ‘boom’
imobiliário, há quatro ou cinco anos, a ilha esteve à venda
[por Ismael Duarte] por 3,5 milhões de euros”, sendo que
“houve um grupo alemão interessado”. O negócio não se
consumou “por uma questão de valores”.

É preciso cuidar
também do futuro!
Novo Plano poupança reforma colectivo para os empregados de limpeza
de edifícios públicos da região de Montreal.

Segundo um comunicado recebido por uma
agência reconhecida, a Pastelaria Bela Vista
foi convidada a participar numa missão até
à Estação Espacial Internacional, enviando
pastéis de natas. Pois como se sabe, os pastéis de nata já são reconhecidos por todo o
mundo e, agora, só falta o universo.
Também nos foi comunicado que a Bela
Vista está a fazer os pastéis de nata em forma de estrela para assim dar outra forma
que vá no contexto solar. É uma ideia que
os astronautas concordaram e de qualquer
maneira pensam que se vão divertir.

A partir de 1 de Junho de 2009 os empregados de limpeza de edifícios públicos da região
de Montreal beneficiarão de um Plano de poupança de reforma colectivo. Ele será
administrado pelo Comitê Paritário de Limpeza em Edifícios Públicos em Montreal,
uma organização que tem feito cumprir os direitos dos empregados desse sector há mais
de 30 anos.

Cada empregador fará contribuições para o plano
em nome de seus empregados, a começar no primeiro
dia do emprego, com os seguintes valores:
5 ¢ por hora, a partir de 1 de junho de 2009
10 ¢ por hora, a partir de 1 de junho de 2010

Todos os empregados de limpeza
de edifícios públicos da região de
Montreal, empregados por empresas
registradas no Comité Paritário
poderão beneficiar dessas novas
economias! É isso que chamamos
de visão de futuro!

O Comité Paritário de Limpeza em Edifícios Públicos tem
como missão fazer cumprir o Decreto dos empregados de
limpeza de edifícios públicos. Para obter mais informações:
www.cpeep.qc.ca ou1 877 384-cnet

Boa sorte!
Montreal, 01 de Abril de 2009
8057_RegRetr_AVozPortugais.indd 1

10/7/08 3:16:41 PM
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Explosão da massa
Grande Prémio em
do governo Charest
Montreal em Novembro? salarial
O
O

presidente da Câmara-Municipal de
Montreal,Gérald Tremblay, está embalado pela ideia de que a cidade reencontraria o seu Grande Prémio, mas recusa que
o acontecimento seja tido apenas este ano,

para substituir o Grande Prémio de Abu
Dhabi. “É certo que não queremos um só
Grande Prémio, em 2009”, declarou, ao
mesmo tempo que o seu partido lançava
uma vasta consulta eleitoral. “Quereria
ter um acordo a longo prazo para o Gran-

de Prémio em Montreal e um acordo que
respeitaria a capacidade de pagar dos
contribuintes”. De acordo com RDS, o
Grande Prémio de fórmula 1 do Canadá
poderia decorrer no Outono, no circuito
Gilles-Villeneuve, para substituir a prova
de Abu Dhabi, prevista para 1 de Novembro próximo. Devido à crise económica,
o projecto de cerca de 400 milhões de dó-

Ottawa não se deixará
intimidar pelos militares russos
lares de Abu Dhabi está em atraso, o que
comprometeria a sua apresentação.

St-Pierre-et-Miquelon quer maior
território perto de Terra-Nova

O

Canadá e a França poderiam enfrentar-se novamente a respeito dos recursos submarinos situados fora de Terra-Nova. O Governo Francês confirmou
o seu intento de depositar uma carta de

governo Charest pede a todos para
que apertem a cintura, mas não
prega pelo exemplo. Os liberais de Jean
Charest fizeram explodir as despesas associadas ao funcionamento do Governo,
de acordo com dados obtidos pela Presse
Canadienne junto do Conselho executivo, em virtude da Lei de acessos à informação. Assim, em seis anos, a massa
salarial total consentida aos gabinetes
ministeriais aumentou de cerca de 30%.
Em 2003, em remunerações, o pessoal
político do governo liberal custava aos
contribuintes 18,9 milhões de dólares,
contra os actuais 26,4 milhões.

intenção às Nações Unidas, para afirmar
o direito do arquipélago francês SaintPierre-et-Miquelon de desenvolver a sua
economia com maior acesso aos subsolos
do Oceano Atlântico, que abundariam de

recursos marinhos, petroleiros, e em gás
natural. O ministro canadiano dos Negócios Estrangeiros, Lawrence Canon, disse-se desiludido pela decisão do Governo
Francês de reabrir a questão desta zona,
chamada “zona da placa continental”.
Num comunicado, afirmou que o Canadá
tomará todas as medidas necessárias para
defender e proteger os seus direitos sobre
a placa continental canadiana. Os países
que possuem uma orla marítima podem
pedir à O.N.U, antes do 13 de Maio, que
estenda a sua placa continental para além
das 200 milhas náuticas (370.4 km).

O

Canadá não se deixará “intimidar”
pelas pretensões da Rússia no Árctico, preveniu o ministro dos Negócios
Estrangeiros, Lawrence Canon. Contudo,
estendeu a mão aos países que limitam
esta região tão cobiçada, antes do Governo Russo afirmar a sua intenção de estender os seus tentáculos. “Entre os pilares

que asseguram o fundamento da nossa
política, existe a questão da soberania”,
declarou o Ministro em margem de um
discurso ao Conselho das relações internacionais de Montreal.
“E sobre isso, somos intratáveis em relação aos nossos aliados, mas também
aos outros países que manifestem quaisquer veleidades a esse respeito”. A saída
do ministro ocorreu imediatamente depois do Governo Russo revelar a sua intenção de estender unidades do exército
e do serviço federal de segurança (FSB,
ex KGB) para fazer valer os seus interesses no Árctico. A decisão tinha recebido
o aval do presidente Dimitri Medvedev
em Setembro passado.
Mas tem sido publicado recentemente
apenas sobre o sítio Internet do Conselho
de segurança russo.
“Não é verdade que o Canadá ficará
enfraquecido na sua posição porque os
Russos decidiram fazer valer uma opinião hoje”, declarou Lawrence Canon,
informado da iniciativa russa.
“A nossa posição é forte”.
Considera-se que a região do Árctico
poderia ocultar o quarto das reservas não
descobertas de gases naturais e de petróleo. O degelo abre igualmente uma nova
via de navegação.
A passagem do Norte.

Mudança na Vision Montréal

A

demissão súbita do director-geral do
partido Vision Montréal, Giulio Maturi, não destruiu o dia do chefe da oposição oficial, Benoit Labonté, muito feliz
de anunciar a chegada do conselheiro
independente de Anjou, Rémy Tondreau,
ao seu partido. Giulio Maturi tinha entrado em função a 16 de Outubro passado.
Tinha contribuído amplamente para a vitória de Vision Montréal durante a eleição parcial na freguesia de Ahuntsic-Car-

tierville, a 21 de Setembro. O senhor Maturi tinha substituído Yves Lemire, que se
tinha demitido em Agosto, após apenas
três meses de exercício. O chefe do partido disse que o senhor Maturi deixou “por
razões pessoais” e que ficava membro do
partido. As informações que o diário La
Presse obteve deixam antes entender que
Giulio Maturi não se entendia bem com a
directora de gabinete do senhor Labonté,
Irène Marcheterre.

135.000 km quadrados do território
quebequense protegidos

O

governo quebequense anunciou que
8,12% de todo o território será protegido, excedendo ao mesmo tempo o
seu objectivo de 8%. O Primeiro-Ministro Jean Charest indicou que a superfície
total das áreas protegidas é de 135.326
quilómetros quadrados. Assim, o Gover-

no cria 14 novas áreas protegidas que
cobrem mais de 18.000 quilómetros quadrados. Onze destas zonas estão situadas
no norte do Quebeque. Os outros territórios protegidos projectados estão situados no Outaouais, nas Laurentides e na
Mauricie.

CELTEL MOBILITE • LAMBRO • THE MORE YOU SAVE • NEW AD FOR MARCH 04, 2009
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POUPE
MAIS

preocupe-se menos

15

PLANOS A PARTIR DE

$

>

MENSAGENS TEXTO
INCLUÍDAS2

>

NENHUM
CUSTO DE
ACESSO À REDE

POR MÊS1

0

MOTORAZR V3

Nokia 3500

$

Nokia 2760

PORTÁTEIS A

Com contrato Fido de 2 anos3. Maximize as suas economias!
Outros portáteis disponíveis.

A NOVA
GARANTIA DO
PROPRIETÁRIO

1. Nenhum custo de acesso à rede
2. Serviço gratuito de alertas texto para controlar o seu orçamento
3. Nenhum contrato com prazo exigido
4. Recompensado com FidoDollarsTM em cada utilização do seu portátil

MONTREAL

Celtel Mobilité
6295 Victoria
35 rue Beaubien Est
101 du Mont Royal O.
3758 boul. St-Laurent

625 Ste-Catherine O.,#1570

Fifa Telecom
245, boul. de la Côte-Vertu
Zed Cellular
514.739.2355 6245 Métropolitain E., #921
514.270.2384
514.448.6996
514.845.9815 Celtel Mobilité
514.312.2338 1637 boul. Daniel-Johnson

LAVAL

514.333.4774
514.326.3337
450.988.1088

Offers and pricing subject to change without notice. 1. A one-time activation fee of $35 per line applies. Local airtime over the allotted monthly minutes in the monthly plan, long-distance and roaming charges and any additional options selected
and applicable taxes are extra and are also billed monthly. 2. Each plan includes a number of sent text messages; text messages received from another mobile phone are free. There is a charge per text message received via E-mail to your Fido
and for premium text messages (alerts, messages related to content, contests and promotions). 3. Phones shown are available at $0 with a two-year Fido Agreement; early cancellation fees apply. Without a Fido Agreement, the Nokia 2760 phone
is at $50, the Nokia 3500 phone is at $100 and the MOTORAZR V3 phone is at $100. Taxes not included. TM Fido & design, FidoDollars and Giving low prices a good home are trademarks of Fido Solutions Inc. © 2009 Fido Solutions Inc.
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CRÓNICAS DA NOSSA TERRA

A crise mundial e os nossos emigrantes
Manuel de Sequeira Rodrigues
jornal@avozdeportugal.com

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligente,
Prático. Amor: Não esconda os sentimentos. Liberte aquilo
que sente e mostre a pessoa maravilhosa que é.
Saúde: Faça mais exercício físico. Está a ganhar peso a
mais. Dinheiro: Não se precipite e pense bem antes de tomar qualquer decisão que envolva mudanças no plano profissional.
Número da Sorte: 78 Números da Semana: 1, 18, 22, 40, 44, 49

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição,
Falsidade. Amor: Não vá atrás das aparências, pois elas
muitas vezes enganam. Seja mais consciente e ponderado
nas suas atitudes. Saúde: Coma muito salmão para baixar o
colesterol. Dinheiro: Encontra-se numa boa fase, dê asas às suas ideias!
Os seus superiores irão apreciá-las.
Número da Sorte: 52 Números da Semana: 03, 11, 19, 25, 29, 30

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

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)
Carta Dominante: Rei de Copas, que significa Poder de
Concretização, Respeito. Amor: Se der ouvidos a terceiros
poderá sair prejudicado na sua relação amorosa.
Saúde: Procure descansar as oito horas necessárias para o
seu bem-estar físico e espiritual. Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo
que a sua conta bancária permite.
Número da Sorte: 50 Números da Semana: 05, 09, 17, 33, 42, 47

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor: Não deixe que o seu orgulho fira a pessoa que tem a
seu lado, seja mais compreensivo e aprenda a ouvir. Saúde:
Faça uma caminhada por semana e verá como a sua circulação sanguínea ficará bem mais activa. Dinheiro: Tente fazer um pé-demeia, pois mais tarde poderá vir a precisar de um dinheiro extra.
Número da Sorte: 18 Números da Semana: 08, 10, 22, 31, 44, 49

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização.
Amor: Não deixe que a rotina tome conta da sua relação e
use e abuse da criatividade. Saúde: Cuide mais da sua saúde espiritual cultivando pensamentos positivos.
Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que realmente pode, não se
esqueça das contas que tem por pagar.
Número da Sorte: 3 Números da Semana: 02, 08, 11, 28, 40, 42

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Aposte tudo na sua relação, pois ela
proporcionar-lhe-á momentos inesquecíveis.
Saúde: Não se desleixe e cuide de si, invista na sua imagem.
Dinheiro: Pense bem antes de pôr em causa o seu dinheiro,
não desperdice sem ter noção daquilo que gasta e em que gasta.
Número da Sorte: 36
Números da Semana: 07, 19, 23, 42, 43, 48

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

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade,
Estudo e Mistério. Amor: Altura de harmonia e muita paz a
nível amoroso, aproveite-a em pleno. Saúde: Pratique exercício físico e faça uma alimentação mais equilibrada.
Dinheiro: Seja mais prudente na forma como gere as suas economias.
Número da Sorte: 2 Números da Semana: 03, 24, 29, 33, 38, 40

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)
Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de Oportunidades. Amor: Partilhe a boa disposição que o invade
com quem o rodeia.
Saúde: tenha mais cuidados com os rins, beba muita água.
Dinheiro: É possível que venha a obter aquela promoção
que tanto esperava.
Número da Sorte: 24
Números da Semana: 04, 11, 17, 19, 25, 29

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta Dominante: 5 de Paus, que significa Fracasso.
Amor: Poderá vir a ter uma zanga com um familiar, mas não
se preocupe que tudo se resolverá. Saúde: Cuidado com
as mudanças bruscas de temperatura, pois o seu sistema
imunitário anda muito frágil. Dinheiro: Seja prudente na forma como administra a sua conta bancária.
Número da Sorte: 27 Números da Semana: 05, 17, 22, 33, 45, 49

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação.
Amor: Ponha de parte essa sua mania de ser o mais importante, deixe que o amor invada o seu coração, aproveite o
romantismo.
Saúde: Cuide da sua alimentação, evite excessos.
Dinheiro: Boa altura para comprar aquela peça de vestuário de que tanto
gosta, invista mais em si pois bem merece.
Número da Sorte: 63
Números da Semana: 02, 08, 11, 25, 29, 33

A

brimos a televisão para ouvir as notícias e entra-nos
a crise pela casa dentro. Vamos
de carro, ligamos o rádio e é a
mesma coisa. Compramos os jornais e todos trazem artigos sobre a
situação económica. Recebemos
mails nos nossos computadores
e é um nunca mais acabar de casos dramáticos provocados pela maior crise mundial de que há memória. Há quem
ainda se lembre dos reflexos da crise económica de 1929,
que originou a Grande Depressão dos anos 30, e começou
também pela desenfreada especulação financeira em Wall
Street (Nova Iorque), levando à falência de bancos e de empresas em todo o mundo capitalista e lançando no desemprego milhões de trabalhadores. O cinema, a literatura e o
teatro, entre outras artes, continuam a contar-nos histórias,
casos, ficções e exemplos de vida desse tempo dramático
que ainda hoje nos deixa perplexos pela profundidade e
extensão que atingiu. E não deixa de ser sintomático que
alguns analistas e políticos, opinando sobre a crise actual, se
refiram com bastante apreensão a esse tempo triste e negro
que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Medo de repetição? Talvez. Tenhamos esperança em que os decisores políticos de todos os continentes conjuguem esforços e ideias
para serem rápidos e eficazes a resolver a crise.
Enfrentar ou cruzar os braços?
O mundo hoje é uma aldeia global – bem diferente daquele que existia nas vésperas da Segunda Guerra Mundial - e a
competição feroz e sem fronteiras. A mudança faz-se a um
ritmo alucinante. E nós temos de nos preparar para esta realidade. Os portugueses são reconhecidos em todo o mundo
como trabalhadores assíduos e briosos, que se empenham
na qualidade de trabalho, respeitadores da lei e honestos cidadãos. Por todo o globo encontramos mão-de-obra portuguesa. Conheço, como todos sabem, esta situação – eu próprio vivi muitos anos no Canadá e sei como são respeitados
os emigrantes que em terras de acolhimento dão bom nome
a Portugal pelo seu exemplo de trabalho e de civismo. Se
assim é lá fora, temos também de ser capazes de dar a volta
por cima aqui no nosso país. Temos de acreditar nas nossas
capacidades, que são muitas, apostarmos na instrução, na
formação profissional, nos conhecimentos de informática
e das novas tecnologias e aprendermos línguas, instrumentos de comunicação utilíssimos num mundo cada vez mais
aberto. E sobretudo não desistir de preparar o futuro.
O contributo dos nossos emigrantes

Foi com essa vontade de preparar o futuro que muitos portugueses partiram há décadas para trabalhar no estrangeiro.
A França, a Inglaterra, o Luxemburgo, a Alemanha, a Suíça, entre outros - e para falar só da Europa, espaço político
onde estamos inseridos -, acolheram milhares de homens
e mulheres, cujo trabalho contribuiu decisivamente para a
riqueza e desenvolvimento desses países que os receberam.
Os nossos emigrantes alcançaram, quase na totalidade,
êxito profissional e uma confortável e digna situação económica. Com uma forte ligação à terra natal, canalizaram
para Portugal muitas das suas economias, e esse contributo
financeiro foi extremamente positivo para a economia do
país e da região de onde eram (são) originários. O distrito
de Viseu e particularmente o nosso concelho de S. Pedro do
Sul muito devem aos emigrantes.
Pessoas que partiram para o «exílio» profissional, deixando embora o coração na terra que os viu nascer, continuam,
uma vez regressados, a contribuir para o desenvolvimento
do nosso concelho. São inúmeros os investimentos que no
município têm «a marca emigrante»: a indústria hoteleira, a
construção civil (edificação e restauro de casas e prédios), as
indústrias automóvel e agro-pecuária, a produção de vinhos
de boa qualidade, ou seja, em quase todos os sectores da
economia encontramos investimentos dos nossos emigrantes. Também eles são no mundo os principais consumidores
dos produtos de exportação portuguesa e os promotores dos
mesmos junto da população desses países.A nível autárquico, os impostos pagos por emigrantes são uma fonte de receita importante, que merece e tem de ser valorizada. Mas
o emigrante é também turista no seu país e na sua própria
terra, dando um enorme impulso à economia e aos empresários locais nos seus períodos de férias em Portugal.
Proteger os nossos idosos
Há sempre, porém, dois lados da mesma moeda. Para que
homens e mulheres em idade activa fossem procurar lá fora
o trabalho que aqui escasseava, ficaram os mais velhos na
terra a «tocar a vida», a amanhar os campos, a alimentar
o gado, a sobreviver. Solidão e desamparo de quem ficou
são a outra face da emigração. Ora, tendo em consideração o muito que os emigrantes têm contribuído para o desenvolvimento da nossa região e ficando em suas casas os
familiares cada vez mais idosos e sós, julgamos dever ser
uma prioridade a construção de pequenos lares, nos meios
rurais, que sirvam de casa de apoio e de acompanhamento a
essas pessoas, dando-lhes a sensação de uma vida protegida
e com ambiente familiar. Esses lares devem ficar situados
na própria terra (ou muito perto), no local em que sempre
viveram, porque todos sabemos como as pessoas se agarram ao seu pequeno mundo, ao seu espaço, à medida que
vão envelhecendo. A contribuição financeira dos emigrantes para a região em todos os sectores justifica, no nosso
ponto de vista, este investimento.
Novos destinos
A crise mundial pode trazer e tem trazido alguns dissabores aos nossos emigrantes. Todos temos presente o caso
bem fresco passado na Inglaterra, em que a ameaça de desemprego uniu os trabalhadores ingleses numa firme e cerrada acção contra a presença de estrangeiros, entre os quais
portugueses, cidadãos de pleno direito da União Europeia.
A conclusão a tirar deste episódio é que, perante o perigo de
falta de trabalho, são liminarmente esquecidos direitos que
julgávamos seguros. Como se diz na nossa terra, temos de
«pôr as barbas de molho» e prepararmo-nos para encontrar
outras formas de enfrentar o futuro. Os portugueses têm no
seu código genético – que a expansão pelo mundo marcou
indelevelmente – uma enorme capacidade de adaptação. Se
o espaço europeu e americano começa a dificultar a entrada de portugueses em busca de trabalho, por que não escolhermos outros destinos? E há destinos profissionais bem
interessantes. Angola é de novo um desses destinos, bem
como a Nigéria, o Gabão, o Katar, o Iraque e o Dubai. A
crise ainda não afectou a poderosa economia dos Emiratos
Árabes Unidos e o frenético ritmo da construção civil que
esses países atravessam pode ser uma boa aposta para os
trabalhadores portugueses.
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Breves
Internet Explorer 8
já saiu do forno
A mais recente versão do
browser da Microsoft já está
disponível para download.
Depois de meses de testes
da versão beta e múltiplos
anúncios da concorrência, o
Internet Explorer 8 foi lançado pela Microsoft. Entre as
principais novidades destacase a possibilidade de gravar
partes de páginas web para
visualização rápida, melhorias no sistema de segurança
e opção de “navegação privada”, informa a Cnet.
Facebook: novo visual
A ferramenta de questionários do Facebook está a
servir para os utilizadores
da rede social avaliarem a
aprovação das recentes mudanças no design do serviço. O Facebook abdicou do
aspecto limpo que tinha e
permitiu que mais links e imagens ocupassem o mesmo
espaço. A ideia é aproveitar
melhor as páginas da rede
para levar o utilizador a visitar
novos perfis e comunidades,
ampliando a audiência global
do serviço. O questionário,
no entanto, apresentou um
resultado massacrante. Uns
incríveis 95% votaram pela
reprovação do novo design,
descrito como confuso. Uma
minoria de 5% achou que as
mudanças foram positivas.
Apesar do resultado, não há
expectativas de que o Facebook recue nas mudanças
implementadas.
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Três quartos dos jovens
Bibliotecas na
fazem “downloads” gratuitos palma da mão
Continuação da página 1

trackers de BitTorrent como o Pirate Bay (ver caixa), que promovem a
partilha ilegal de ficheiros. Também
a Coreia do Sul, depois da França e
da Nova Zelândia, prepara-se para
aplicar a suspensão temporária à internet a quem for apanhado a fazer
repetidamente “downloads” ilegais.
Música gratuita?
Governos e fornecedores têm de
ser sensibilizados, mas também os
jovens. No estudo da NetSonda, o
recurso aos “downloads” gratuitos
é justificado com o preço excessivo
dos discos e DVD ou porque os inquiridos consideram que “a música
deve ser gratuita”. “Vai haver uma
campanha de sensibilização, os jovens têm de perceber que há pessoas
por trás, há autores que estão a perder”, revela Alexandre Bravo.

Pirate Bay anuncia serviço anónimo

O

Pirate Bay é um dos
maiores fornecedores
mundiais de “downloads”
ilegais e está em tribunal
na Suécia por violação de
direitos de autor. Empresas
como a Warner Bros. e a Fox
participaram de quatro responsáveis do site e o veredicto, que deverá ser conhecido a 17 de Abril, poderá

condená-los ao pagamento
de milhões. Mesmo assim, o
Pirate Bay anunciou o lançamento do i PRED ator,
um serviço de “download”
anónimo, que impede as autoridades de identificarem
os utilizadores. Esta foi a
resposta da empresa à nova
lei antipirataria sueca, que
se chama... PRED.

D

epois de a Apple ter revolucionado a indústria musical com o
lançamento do iPod, estamos à beira
de uma nova mudança de hábitos de
consumo, desta feita no campo do
mercado literário. A cadeia de retalho on-line Amazon está na linha da
frente desta transição com o Kindle,
um leitor de livros digitais que já contabiliza dez por
cento da facturação total de livros do portal
Amazon nos Estados Unidos. O preço mais
reduzido dos e-books comparativamente às
versões impressas, a sua portabilidade e a
rapidez de “download” (a Amazon criou
um sistema que permite adquirir livros
electrónicos directamente através do Kindle, bastando
ligar o dispositivo a uma rede sem fios) são trunfos de
peso para seduzir uma nova geração de leitores que,
ao longo dos últimos anos, se habituaram a consumir
informação através do ecrã de um computador. Celebridades como a apresentadora de televisão Oprah
Winfrey e o escritor Stephen King já se renderam aos
encantos de um aparelho que, por enquanto, apenas se
encontra disponível no mercado norte-americano por
um preço a rondar os 265 euros.

É oficial: Skype vai
ter versão para iPhone

T

udo indica que os utilizadores do iPhone vão
poder descarregar uma versão do Skype a partir da AppStore. Por imagens que estão na Internet,
percebe-se que a Skype dotou a sua aplicação de uma
aspecto mais iPhone. Por isso, os utilizadores familiarizados com a interface da versão 4.0, para Windows, vão estranhar desta edição.
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Dossiê: Caixa de Economia
Raul Mesquita
rmesquita@avozdeportugal.com

N

uma postura de liberdade e proximidade com os leitores, A Voz de Portugal, jornal privado e independente, cuja
única opção é a de bem informar quem o
procura, nas bancas que há vários anos
colocou no comércio português da região, começa esta semana com uma série de artigos dedicados à Caixa de Economia Portuguesa, com a preocupação
de ao elaborar o historial da instituição
quarentona, melhor a fazer conhecer da
população portuguesa, sobretudo, das últimas gerações. Este trabalho será terminado com pequenas entrevistas a membros depositantes e a dirigentes actuais,
que serão efectuadas com a colaboração
de Sylvio Martins.
Repetindo um pouco o nosso propósito
anunciado na edição anterior, devo esclarecer todos os maus ou bem pensantes
leitores, que se trata única e exclusivamente de um trabalho informativo, tão
esclarecedor quanto possível, e que não
me move qualquer intenção de glorificar
e nem tão pouco crucificar quem quer
que seja.
Também não terá pretensão fazer qualquer tipo de comparação. Cada período
da vida da instituição é um manancial
de acontecimentos que se circunscrevem
num contexto vivido e onde quase, apenas, as várias circunstâncias de cada época, serão responsáveis pelas diferenças
verificadas.
Isto para explicar, sucintamente, que a
Caixa de Economia Portuguesa (identificação que deverá ser utilizada num futuro próximo já que, não poderá ser aceite a
sua simplista Desjardins-Caixa Portuguesa, pela simples razão de colocar a nossa
instituição ao mesmo nível que qualquer
vulgar caixa de bairro, com o risco grande, enorme, de se fazer abafar no ciclo
das caixas pop), mas, para explicar dizia,
que esta obra portuguesa não apareceu
por acaso. Não foi a cegonha nem um
pára-quedas que a deixou no meio português, num prédio que os membros pagaram, como pagaram também todas as
obras de melhoramentos que ali foram
introduzidas, até agora, desde 1989.
Muita gente trabalhou arduamente, sem
tambores nem fanfarras— sem fanfarronadas também—, sem duplos interesses,
apenas a concretização e estabilização do
sonho de alguns visionários de boa têmpera, dum género que infelizmente parece
estar em vias de desaparecimento. Creio
que ninguém porá em dúvida se disser
que nos tempos actuais, nunca se teriam
institucionalizado a grande maioria das
corporações existentes. Mais diluídas no
meio canadiano, as novas gerações parecem desinteressadas da afirmação portuguesa neste quadrante, agravadas pelo
facto de a nível familiar, se verificar o
mesmo desvinculamento. Num desabafo
muito terra-a-terra, permitam-me salientar que o desprendimento com que os
pais vêem na aprendizagem do Português
e dos conhecimentos gerais sobre o país
de origem, não facilita, de modo algum,
o apego ao amor-próprio da Patria-mãe
que deveria existir.
Trata-se no entanto, de outro assunto a

ser documentado noutra ocasião.
Entrando no sujeito do título, decidi
procurar elementos antigos que me pudessem fornecer dados e relatar episódios, relacionados com os primeiros anos
da Caixa de Economia.
Haverá no meio deste discurso alguns
pontos que são do vosso conhecimento.
Nunca será porém demais salientar alguns deles, com intenção de arquivo, já
que provavelmente nos tempos mais próximos não voltaremos a este tema. Assim,
foi no prosseguimento duma ideia lançada por Neves Rodrigues que pretendia a
criação duma cooperativa de habitação,
que a CEPM surgiu. Com efeito, a alma
sensível de Neves Rodrigues, considerando certas dificuldades na obtenção de
alojamento, havia previsto um organismo
que permitisse a cada português, a construção da sua própria habitação. Paralelamente, sugeriu a compra de um grande
terreno envolvendo um lago natural nos
Laurentides, para a construção de um
centro de férias luso. Chegou-se a fazer
algumas reuniões com interessados nos
projectos, num Centro Comunitário—
hoje desaparecido—, que alojava num
local defronte do Hospital Jeanne-Mance
sem que, todavia, fosse possível dar-lhes
andamento devido à falta de meios financeiros. Dessa dinâmica porém, derivouse para uma cooperativa de poupança e
crédito, numa época em que Desjardins
balbuciava ainda, os seus primeiros passos no terreiro dos grandes.
Um grupo, do qual faziam parte, Carlos Silva, Epifânio David, Juvenal Silva,
Manuel dos Santos, Armando Barqueiro,
Hélder Peixinho, Diamantino Cancela,
Casimiro Xabregas, José Noivo, António Mota, João da Mota, Olindo Costa
e Joaquim Sousa, decidiu então, talvez
impulsionado por Diamantino Cancela
que vinha de França com as raízes do
Crédit Mutuel, formar a tal instituição
financeira que gerisse as poupanças dos

Casimiro Xabregas
portugueses. Nasceu assim, a Caixa de
Economia dos Portugueses de Montreal,
com a ajuda de 25 mil dólares emprestados pela Federação das Caixas de Economia Desjardins, num pequeníssimo
local da rue des Pins, o número 6, onde
antes existia um sapateiro. Ali se manteve pouco mais de 3 anos, com grandes
dificuldades de expansão, ao contrário

das previsões, pela falta de confiança que
inspirava nos depositantes e pelo horário
de abertura muito pouco cómodo. Não
se podem criticar essas hesitações. Na
realidade a aparência era desanimadora.
Por isso, o volume dos depósitos estava
em proporção ao horário de atendimento.
Duas horas por dia com um período um
pouco mais longo nas quintas e sextasfeiras, eram suficientes para corresponder
à fraca procura. Em termos de pessoal,
esteve durante algum tempo uma senhora a manter a permanência, tendo sido
também o posto preenchido por Eduardo
Fernandes, um outro apoiante da cooperativa lusa e a partir de 1971, foi ocupado por Celestino de Andrade. Escutemos
Casimiro Xabregas, membro nº4: “Os
empréstimos que se concediam estavam
dependentes dos depósitos efectuados.
Muitas vezes, esperava-se duas ou três
semanas—às vezes mais—, antes de se
poder conceder o empréstimo autorizado, pela falta de liquidez no cofre. Houve
até muitas ocasiões, em que os dirigentes
da Caixa batiam à porta de compatriotas
amigos ou comerciantes mais abastados,
pedindo-lhes dinheiro para poderem cor-

Denis. Ora, eram dirigentes que abandonavam os seus trabalhos para poderem
ajudar nas operações da Caixa. Nunca
essa gente foi paga ou obteve qualquer
retribuição.” Na maioria dos casos, sabemos, nem sequer um agradecimento lhes
foi feito.
Por vezes, também, era um empregado,
no caso de Henrique Barroso, que se fazia
acompanhar com frequência pelo dirigente Epifânio David, que às sextas-feiras à
tarde deixava o emprego, para ajudar de
forma directa no funcionamento.
Com a entrada de Celestino de Andrade
acelerou-se o movimento de angariação
de capitais, devido a ser razoavelmente
conhecido por entre a população açoriana, principalmente oriunda de S.Miguel.
Ex-empregado das Finanças na capital
da Ilha Verde, desfrutava de uma sólida
reputação na comunidade imigrada, o
que muito ajudou no desenvolvimento da
Caixa de Economia. Sobre este período
disse-nos o próprio: “Os tempos eram difíceis na verdade. Para além do horário
normal, passava horas sem conta e sem
vencimento, — durante 5 anos sem férias
também, por falta de reserva para as

responder aos empréstimos solicitados.”
Foi a época em que todos meteram o ombro à roda para fazer avançar a carroça. A
vontade de avançar era grande.
O esforço compatível.
“Desde o início, — continuou Casimiro
Xabregas,— foi feito um sorteio por entre
os primeiros aderentes tendo todavia sido
estabelecido de que seriam considerados
fundadores, os primeiros 50 membros
inscritos. No respeitante a dinheiro deve
dizer-se que nessa época não se fazia—
sobretudo para pequenas instituições
como a nossa— a distribuição de valores
em carros blindados. Por isso, éramos
obrigados a ir buscá-lo ao Banco mais
próximo, para o que saíam dois membros
dirigentes para o transporte. Algumas
vezes fomos a um que se situava na rue
St-Jacques, com acesso por uma ruela,
outras vezes a um Banco na Rachel e St-

pagar— a executar todo o tipo de trabalhos, numa altura em que os depósitos se
cifravam em escassos 22 mil dólares e a
inspecção da Federação das Caixas sugeria o encerramento das actividades.”
Graça à tenacidade e coragem dos fundadores, que tinham empreendido uma
vasta campanha de promoção e recrutamento de capitais, como indicado no
parágrafo anterior, onde campeava o
porta-a-porta e o tal contacto personalizado, a Caixa foi crescendo e a certa altura foi decidido mudar de instalações,
a fim de se poder oferecer as condições
e o serviço indispensáveis e, ao mesmo
tempo, aliciar futuros membros. Assim,
em 1973, a Caixa de Economia dos Portugueses de Montreal vai instalar-se, pela
primeira vez, no conhecido Boulevard
Saint-Laurent, como veremos no próximo capítulo.
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Noite de Chicharro Rabopeixense

Juntos, um dia
vencerão
o cancro
Mário Carvalho

José de Sousa

jdesousa@avozdeportugal.com

U

ma sala cheia,
tanto de alegria como bom
ambiente e também por pessoas,
foi o que encontrei
nesta festa do chicharro do Círculo
dos Amigos de Rabo de Peixe. Fui recebido pela senhora Francisca Reis, a dinâmica e sempre alerta presidente do organismo, que fez também (e muito bem) de
mestre-de-cerimónias.
Com um Português impecável, ela foi-nos
apresentando as pessoas que de uma maneira ou outra contribuíram para que a festa
fosse um sucesso, nomeadamente o senhor
António Serafim (Mineiro) que, como exportador de peixe dos Açores, fez com que
os chicharrinhos que lá se comeram viessem directamente do mar de Rabo de Peixe. A Francisca também nos apresentou um
livro intitulado “O Menino Perdido”, da autoria de Suzana Peres, que conta uma história de um menino que se afogou no mar e

o irmão, que decidiu salvá-lo, acaba por ser
acolhido por sereias… Como devem saber,
o mar de Rabo de Peixe está cheio de sereias – se não sabiam, ficaram a saber!
Também estavam presentes uns amigos
de Rabo de Peixe da América, nomeadamente o Presidente, senhor José Hermano
Andrade e sua esposa, que ao princípio não
me queriam na sua mesa, mas acabaram
por aceitar-me para o bem de todos, pois,
tornaram-se uns excelentes companheiros
de farra. Não posso deixar de vos falar de
uma dança que é própria e unicamente tocada e dançada em Rabo de Peixe. Estou
falando da “Dança dos Pescadores” muito
bem interpretada por alguns membros da

direcção. Os tocadores foram António e
Fernando ao acordeão, Dinarte à guitarra
portuguesa, e Manuel Macedo e Fátima
Miguel os cantadores. Queria também
mencionar que estive pela segunda vez
presente numa festa em que Jeff Gouveia
era o animador; é garantia de boa música e

excelente animação. Verdadeiramente, ele
faz com que o público se implique na festa, fazendo com que todos se sintam bem
e parte integral do espectáculo. Parabéns
Jeff, da J.G. Night Productions.
Apresento a Direcção que, para além da
dinâmica presidente também fazem parte: Carlos Pereira, vice-presidente; Olivia
Paiva, secretária; Francisco Andrade, director e Clarence Brun, tesoureiro. Está de
parabéns toda a direcção pelo sucesso do
serão. Por volta da uma da manhã, quando
abalei, a sala estava ainda cheia de alegria
e de gente. Queria pôr um ponto final a
esta reportagem com uma nota de humor.
Muita gente pensa que em Rabo de Peixe
só há pescadores, mas enganam-se, porque de lá saíram para várias partes da ilha
e dos Açores, hortaliças, legumes, frutas,...
e é aqui que vos conto uma história verdadeira que se repetia centenas de vezes. As
carroças de mulas saíam de Rabo de Peixe
para Ponta Delgada e depois de umas horas de viagem, começavam a apregoar os
produtos à venda. Sai uma senhora da cidade e pergunta ao homem quanto custava
um mancho de couves e ele dizia 10 escudos, e ela perguntava, o senhor não faz
por 5 escudos? Ele respondia... “Chega-te
mula”, falando tanto para a cliente como
para o animal...

Q

uem de nós nunca sentiu a dor causada por esta doença atormentadora e devastadora que é o cancro?
Talvez nenhum de nós possa afirmar
que o cancro não o incomoda, não faz
parte das suas preocupações, por sua
causa nunca sofreu nem chorou o mal
provocado por esta doença. Quantos
familiares, amigos, colegas de trabalho
que já sofreram do cancro todos lutaram
para vencer, uns saíram vencedores, outros vencidos, independentemente do
sexo e da idade.
No sábado dia 21 de Março, um grupo
de mulheres corajosas que sabem o que
é sofrer e lutar para vencer o cancro,
como já vem sendo hábito nos últimos
anos, com uma das suas responsáveis,
Alice Ribeiro e o seu marido Ângelo,
assim como o meu amigo Francisco e
a esposa Gabriela Cabral e outros familiares e amigos, organizaram um
magnífico jantar benefício, intitulado
“Fim-de-semana para vencer o cancro
do seio’’.

Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

o passado dia 28 de Março realizouse, mais uma vez, a tradicional Festa
da Pinha, no Clube Oriental Português de
Montreal. Esta festa realiza-se todos os
anos e já lá vão 30 anos de festejos. Para
vos explicar melhor a origem desta festa,

palco recordando e homenageando alguns dos nossos amigos que foram vitimados pelo cancro nos últimos tempos,
entre eles João Froias e Duarte Faria.

Depois de servido o excelente jantar,
cantaram e animaram o serão Alex Câmara e Rosie Santos. De seguida, e até
às tantas da manhã, foi a vez do conjunto Contact animar o baile, que foi muito
concorrido. Afinal, estávamos todos ali
para celebrar a vitória da vida e não a
tristeza da morte.
Parabéns à Alice, verdadeira campeã
e exemplo de vida, lutaste e venceste e
muitos serão aquelas e aqueles que irão
vencer o cancro no presente e no futuro,
com a ajuda daquilo que tens conseguido angariar, para a continuada pesquisa
e estudo encontrar a cura do cancro.
O povo acredita em vocês, não é fácil
convencer uma pessoa e vocês convenceram quase 600 pessoas a estarem presentes, para vencer o cancro do seio.

A sala decorada de cor-de-rosa espelhava a alegria e a esperança de vencer
a morte prematura, que muitas vezes o
cancro tem causado.
Momento de emoção e de tristeza foi
quando um grupo de mulheres, cada
uma com uma vela acesa e umas outras
com umas sapatas, saíram do fundo da
sala em cortejo, pararam em frente ao

No Clube festejou-se a pinha

N

9

tenho que recuar algum tempo, quando
o Clube abriu as portas. As pessoas que
estavam à frente deste Clube tinham esta
festa como tradição. Qual é a origem desta festa, e porquê? O presidente explicou
que é a chegada da Primavera e a altura

das pinhas darem fruto. Hoje em dia, a
tradição está bastante diferente, mas no
fim, o mais importante é que ficou na
memória de todos nós uma grandiosa

festa com comida abundante e bebida em
quantidade. No centro da sala tinha uma
pinha lindamente enfeitada com 40 fitas.
As pessoas podiam entrar num concurso
bastante interessante, e 4 ganharam prémios: Alfredo António, Victoria Marcelino, Manuel Lúcio e Sara Batista. Um
casal ficaria como rei, Lionel Barbara,
e rainha, Lurdes Moreira, da festa. Para
animar esta noite, o DJ Fernando Vinagre e Duarte Froias fizeram um trabalho
admirável para fazer bater os pezinhos na
sala.
Parabéns
ao
Clube
Oriental,
que continua
com
estas
lindas tradições continentais.
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OURIVESARIAS
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

31 de Março de 2009
1 euro = caD 1.675540
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

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
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

355 Rachel Est

514.844.3054

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent

514.849.6619

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

Igreja Baptista Portuguesa
Missão Santa Cruz
Missão Nª Sª de Fátima

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035

4209 De Bullion

514.845.5804

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
514.842.3373

101 Rachel E.

SOLMAR

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

111 St-Paul E.

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

Me. ÉLIZABETH DA SILVA

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

514.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

514.987.0080

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

DENTISTAS
DR. THUY TRAN

514.985.2411

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

ELECTRICIDADE
514.385.1484
514.385.3541

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

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

514.861.4562

REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
7129 Boul. St-Michel

514.725.2626

SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances
3100Boul.leCarrefour 514.770.9974

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

amada amante
Na floresta ao meio do dia
Levo-te pela cintura
Naquele mundo de magia
Como uma ave ganho altura
Toda a floresta observa
As nossas bocas ansiosas
Deitados naquela relva
Sobre nós caíam rosas
Naquele tapete macio
Caímos ébrios de encanto

E acordámos perto do rio
Juntinhos no mesmo canto
Bastava fundirmos o olhar
Ou termos as bocas perto
Que voltavam as barcas ao mar
E as caravanas ao deserto
Vogam meus lábios nos teus
Num êxtase deslumbrante
Que é só conhecido por Deus
E por ti amada amante.

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

514.844.4588

CANTINhO DA POESIA

4270Boul.St-Laurent,#209- 514.499.1624

DISCOS/LIVROS

514.843.3390

ESTRELA DO OCEANO

GRANITE LACROIX INC.

4270 St-Laurent #200

CANALIZADORES

RESTAURANTES

MONUMENTOS

4244 St. Laurent

514.842.8077

JORGE VASCO

150 Marie-Anne E.

4701 St-Urbain

514.288.2082

Deixa na dor seu esposo, sua filha Cristina Mayo,
seus irmãos, suas irmãs, sobrinhos e sobrinhas,
assim como muitos familiares e amigos.

PSICÓLOGOS
406, St-Joseph E.

ilda dos santos Proença

514.272.0362

PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod

†

Faleceu em Montreal, no dia 28 de Março de
2009, com 63 anos de idade, Ilda dos Santos
Proença, natural de Sobral do Campo, Castelo
Branco, Portugal, esposa de Mário Vaz Sousa.

PADARIAS

CHEZ DOVAL

CAIXA PORTUGUESA

FLORISTA

iGReJaS

ALBERT STATION SERVICE

Me. EDUARDO DIAS

225 Gounod
450.659.4359
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

GARAGENS

CAIXA DE ECONOMIA

ELECTRO-LUSO
eNSiNo

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

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

José da Conceição

ela linda como a flor
Se o a mor que me dedicas é fingido...
...e sem valor!
Então nunca, digas a alguém que me amas,
Porque isso é desamor!
Se quando pensares num carinho;
E na mesma hora lembrares,
Que não vale a pena!
Porque esse alguém te feriu te maltratou...
Presta atenção no que digo;
Porque isso não é amor...
E sim desamor!
Quando tudo estiver pronto
Ela linda como a flor!
E na ânsia do desejo.
Pronto para fazer amor.
Se ela te negar carinho,
Podes crê que é desamor!
Vivaldo Terres

ao vê-la menina
Ao vê-la menina naquele salão,
Cantando e dançando, fiquei comovido...
Lembrando-me de alguém que há tempos já era esquecido
Lembrei-me daquela que faz muito tempo,
Garota imponente e determinada,
Que enciumada ficou quase louca,
Gritando zangada entre nós não existe mais nada.
Simplesmente porque alguém desumano,
Na certa um tirano, invejoso também,
Por não ser amado o pobre diabo,
Inventou uma calúnia...
Para que entre nós tudo fosse terminado,
E por ela eu não fosse amado.
Eu esqueci que era calúnia...
E se ela me amasse, em mim teria acreditado,
Pois eu não tinha motivo nenhum para traí-la
E tinha certeza que se isso o fizesse!
Ela jamais voltaria a amar-me
Mas em mim não acreditou!
Somente chorou lágrimas sentidas...
Indo embora como eu também!
Destruindo um amor, destruindo duas vidas.
Vivaldo Terres

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred dallaire | memoriA
1111 laurier o., outremont
514.277.7778 www.memoria.ca
Pedro Alves
O serviço fúnebre tem lugar hoje, quarta-feira 1 de Abril de 2009, após
missa de corpo presente, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz. Será sepultada
no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o dia
em sufrágio pela sua alma, que se realiza sábado 4 de Abril de 2009 às
18h30, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

GM e chrysler têm
novo prazo para plano
de reestruturação

Presidente norte-americano, Barack Obama, considerou inaceitáveis os planos de reestruturação
apresentados pela General Motors (GM) e Chrysler e
prorrogou o prazo para as duas gigantes automóveis
apresentarem novas propostas. No mesmo dia em que
forçou o patrão da GM, Rick Wagoner, a demitir-se,
Obama aconselhou uma reestruturação rápida ou o pedido de falência.
A GM tem agora mais 60 dias e a Chrysler 30, para
submeter à administração de Obama novos planos de
recuperação. Dentro deste prazo, as duas construtoras
têm de definir uma estratégia “com credores, sindicatos
e accionistas de forma a justificar novo investimento do
dinheiro dos contribuintes, explicou Obama. O plano
da GM, que implicava o fecho de 14 fábricas e o corte de um quinto da mão-de-obra, ou seja, cerca de 47
mil empregos, não foi suficiente. E o presidente da GM,
Rick Wagoner, demitiu-se após pressões do governo dos
EUA. É que, mesmo com as ajudas já atribuídas às duas
gigantes, a GM pedia ao Governo mais 12,5 mil milhões
de euros para sobreviver e a Chrysler 3,8 mil milhões.
A declaração de falência foi uma das sugestões deixadas às duas gigantes. Segundo o Presidente, os mecanismos previstos no código de insolvências podem ajudar
a GM e a Chrysler a reestruturar-se mais rapidamente
e a emergir mais fortes. A recusa dos planos das duas
construtoras aumentaram a incerteza sobre o futuro da
indústria automóvel dos EUA. Em reacção o índice bolsista Dow Jones caiu, segunda-feira, 300 pontos, com os
títulos da GM a desvalorizar 21%.

O

alunos faltam
menos este ano

número de faltas justificadas e injustificadas dos
alunos do 3º ciclo e secundário caiu mais de 22 por
cento no primeiro período do actual ano lectivo, face
ao período homólogo, segundo dados do Ministério da
Educação. Entretanto, o presidente do Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas de Darque, Viana do
Castelo, lançou uma petição a pedir alterações legislativas que responsabilizem “efectivamente” os pais nos
casos de absentismo, abandono e indisciplina escolar.

O

autores pedem
combate à pirataria

A

Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) apelou ao
procurador-geral da República a uma maior intervenção no combate à pirataria e à defesa dos direitos
de autor. A Pinto Monteiro foi pedida uma “maior intervenção na área da cópia privada e da informática e
do digital”, disse à Lusa o administrador delegado da
SPA, José Jorge Letria. “Pedimos que, de acordo com
o enquadramento legal existente, haja uma intervenção
mais dura da magistratura do Ministério Público para
evitar que haja esta impunidade”, explicou.
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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 que fale Francês e Inglês,
para servir ao balcão.
contactar Jean (João)
514-842-3558

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

CLASSIFICADOS
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PAGAmento
VISA
MC
CHEQUE
Nº do cartão
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/
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Nº de publicações
Montante por publicação $
Montante total $

eMpReGoS

eMpReGoS

veNDe-Se

Secretária honesta e de confiança,
que fale Português, Francês e Inglês.
Tempo parcial ou inteiro. Para escola
de condução Ómega.
514-271-8306
Churrascaria na Ville Mt-Royal (metro du Collège), especializada em
encomendas para fora, procura pessoal para balcão (preparar saladas,
responder ao telefone, caixa, limpeza). 10$/hora. 514-377-3145

Empregado de sala com experiência
de servir à mesa e bar. Falar Francês e Inglês.
carlos 514-843-8212
Senhora para cuidar de uma senhora idosa em Ville Lasalle, com horário flexível.
dia: 514-219-7576.
depois das 18h: 514-365-7971

4 pneus de Inverno com jantes de
Inverno. $400. 514-571-1924

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

Paysagiste dlr inc., uma companhia de renome,
situada na margem sul de montreal, procura
pessoa para colocar “pavé-uni”, muros. deve
ter experiência (mínimo 5 anos). o candidate
ideal encarregar-se-ia de uma equipa e deverá
executar trabalhos a partir de um plano. muito
bom salário (segundo experiência).
Falar Francês ou inglês.
contactar Frank ou Anabelle: 450 444-3433 ou
enviar c.V. por e-mail: paysagistedlr@bellnet.ca

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

Pastelaria Forcier procura pasteleiro
e ajudante pasteleiro, com experiência, a tempo inteiro.
514-382-2143

alUGa-Se
Apartamento em Portugal, para férias. Em Vilamoura, Algarve. Central,
remodelado, a 10 min. a pé da praia.
Por período de 6 meses. Preço: 500
euros/mês.
Para informações, contactar
pelo telefone, 514-727-3533
4½ novo, luxuoso, situado no
8786 St-Michel. Ideal para pessoa reformada.
514-729-7322

ReNovaÇÕeS
Faço todo o género de pequenas renovações interiores e exteriores.
contactar o senhor lopes
514-946-2760
renovações sampaio
Em todo Montreal, serviço de pintura,
gesso laminado (gyproc), gesso, etc.
Avaliação gratuita.
com experiência.
tel.: 438-777-5068

ReNovaÇÕeS
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coSTURa
colABore
com o
nosso JornAl

M. Aminee vendemos máquinas
Compramos
payé $100,
4 fois: 10, 17 et 29 décembre 2008
de costura
domésticas.
7 janvier 2009
514-844-4351

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.

Pessoa procura quarto para viver.
514-264-8964

514.264.0502

viDeNTe
linhas da mão e cartas. Vidente
com dons naturais. resolve os
seus problemas sem voodoo.
rosa 514 278.3956

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
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.

SERVICES IMMOBILIERS VERSAILLES • CARLOS ARRIOLA & ROBERT RAYMOND
FORMAT: IMMOBILIER; 2 COLS X 63 AGATES • NOIR ET BLANC • MODIFICATION POUR 1 AVRIL 2009
A VOZ DE PORTUGAL • 4231B, BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL (PQ) H2W 1Z4 • TEL. 514.284.1813 • F. 514.284.6150 • PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM
K.M.

Carlos Arriola

514 862-8898

7275, rua Shebrooke E.,
local 53
Montreal (QC) H1N 1E9
www.siversailles.com

Agent immobilier affilié

Robert Raymond

514 962-3282
Agent immobilier affilié

Sucessão. À beira do rio. Unidade de
MERCIER
canto, livre imediatamente. Le RiveGouin, complexo prestigioso adjacente “Casa de cidade”, métro H-Beaugrand.
à Rivière-des-Prairies. 2 qtos, 1 espaço Parques, escolas e todos os serviços. 1600
de estacionamento interior. 235 000$ p.c., 3 quartos, 1 garagem, 299 000$

riViÈre-des-PrAiries

Magnífico 6plex (6 x 4.5), construído
em 2005, ideal para residir ou como
investimento. A40 facilmente acessível via Boul. St-Jean-Baptiste. Próximo
de todos os serviços. 669 000$

ste mArtHe sur-le-lAc
Luxuoso condomínio em sítio calmo. 2
qtos, bela cozinha, qto de banho moderno. Salão e qto de jantar abertos. Lareira a gás. Sistema de filtração da água.
Estacionamento exterior. 157 000$
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PAlAvRAS CRUzADAS

bOCA DO INFERNO

Uma reflexão acerca de lixo
Ricardo Araújo Pereira

jornal@avozdeportugal.com

É

HoriZontAis: 1.Genica (fig.). Estima. 2. Dividir em treitas (reg.). 3. Níquel (s.q.). Mau cheiro. Margem do rio. 4. Cruz Vermelha Portuguesa.
Unidade de trabalho em todas as suas formas. Sus! (interj.). 5. Asiático.
Palavra havaiana que designa lavas ásperas e escoriáceas. 6. Pronome
(abrev.). Do feitio de ovo. 7. Contr. da prep. de com o art. def. a. Minguar.
8. Antiga palavra francesa correspondente ao actual oui. Nome próprio
masculino. Elemento de formação de palavras que exprime a ideia de
novo. 9. Objectiva de máquina fotográfica ou de câmara de filmar. Encefalopatia espongiforme bovina. Mercúrio (s.q.). 10. Local de exploração de minas diamantíferas e auríferas (Brasil). 11. Namoro (Brasil). Ter
tonturas.
VerticAis: 1. Cimalha convexa que liga as paredes de uma sala ao
tecto. Dez mais dois. 2. Quatro em numeração romana. Variedade de enchido de lombo de porco em tripa larga. 3. Extraterrestre (abrev.). Parceiro. Sem demora. 4. Época notável. Emissão de voz. Madeira (abrev.). 5.
Lavar e preparar a meada do linho para tirar a cinza da barrela. Letra do
alfabeto grego que corresponde ao r. 6. Entidade aquática (Brasil). Pedra
preciosa transparente, geralmente de cor vermelha. 7. Antigo nome da
nota musical dó. Emprego abusivo de gnomas. 8. Chiste (fig.). Ovário dos
peixes. Pref. que exprime a ideia de por cima de. 9. É portador de. Ácido
ribonucleico. Ou (ing.). 10. Que se refere a dois. Interj., designativa de
surpresa, admiração, chamamento. 11. Rasoira. Suplicar.

CASAl DA SEMANA

muito frequente encontrar-me na circunstância
de ter lixo na mão e, quando
confrontado com os rótulos
que hoje designam as várias
secções dos caixotes do lixo
(cartão, papel, embalagens, vidro), verificar que o lixo que eu possuo se enquadra,
invariavelmente, na categoria dos indiferenciados
Certo dia, quando trabalhava no JL, fui incumbido de
entrevistar uma escritora chamada Adília Lopes. A primeira pergunta que lhe fiz foi sobre um poema seu de
que eu gostava e gosto muitíssimo. Chama-se Autobiografia sumária e só tem três versos: “Os meus gatos /
gostam de brincar / com as minhas baratas”. O meu objectivo era impressionar a autora com a minha excelente
interpretação do poema. Disse-lhe que aqueles versos
eram também o resumo da minha vida. Os meus gatos,
isto é, aquilo que em mim é felino, arguto, crítico (“Não
é por acaso”, disse eu, “que Fialho de Almeida reuniu os
seus textos críticos num volume chamado Os Gatos”),
aquilo que em mim é perspicaz - e até cruel - gosta de
brincar com as minhas baratas, ou seja, com aquilo que
em mim é repugnante, negro, rasteiro, vil. E aquela operação poética - que é, igualmente, uma operação humorística - de escarnecer de si próprio era-me tão familiar
que podia descrever-me de forma tão competente como
à autora do poema.
Os olhos de Adília Lopes humedeceram-se. Fosse qual
fosse a noite solitária em que escreveu o poema, estava
longe de imaginar que, tanto tempo depois, a sua alma
gémea se apresentasse à sua frente, compreendendo-a
tão profundamente. Foi então que Adília Lopes falou.
Disse o seguinte: “Pois. Bom, comigo, o que se passa

é que eu tenho gatos. E tenho também baratas, na cozinha. E os gatos gostam de ir lá brincar com elas”. E
depois exemplificou, com as mãos, o gesto que os gatos
faziam com as patinhas.
Foi naquele dia, amigo leitor, que eu deixei de me armar em esperto. Tinha citado Fialho de Almeida, tinha
usado a expressão “operação poética”, e tinha-me visto
a mim onde só havia gatos e baratas. Os olhos de Adília Lopes estavam húmidos, provavelmente, do esforço
que a sua proprietária fazia para não rir. Não eram só
os sacanas dos gatos que escarneciam de mim: a Adília
Lopes também. E, desde esse dia, tenho constatado que
o mundo inteiro, em geral, me mofa (quem aprecia a
frase bem torneada fará bem em registar, num caderninho próprio, a elegante construção “me mofa”).
Vários filósofos têm reflectido sobre o lixo, sobretudo
acerca do modo como a nossa sociedade trata o seu lixo.
Eu estou magoado com o modo como a nossa sociedade
trata o meu lixo em especial. Não me interessa o tratamento que a sociedade dá ao seu lixo: a forma como
trata o meu é humilhante. O lixo de Adília Lopes gera
vida e poemas. O meu lixo não só não gera nada como
tem uma falta de personalidade que o amesquinha quase
tanto quanto me amesquinha a mim. É muito frequente encontrar-me na circunstância de ter lixo na mão e,
quando confrontado com os rótulos que hoje designam
as várias secções dos caixotes do lixo (cartão, papel,
embalagens, vidro), verificar que o lixo que eu possuo
se enquadra, invariavelmente, na categoria dos indiferenciados. Quase todo o meu lixo se caracteriza por uma
falta de carácter que só posso ser eu a transmitir--lhe.
Eis, afinal, a minha autobiografia sumária: “O meu lixo
/ é tão desinteressante / como eu”.

portugal: o livro de reclamações
António A. Archer Leite

jornal@avozdeportugal.com

O

SUDOKU

que é? O livro de reclamações é um dos meios mais
práticos para o consumidor apresentar queixa sempre que algo
corre mal na prestação de um
serviço, ou na compra de um produto.
Onde deve existir? O livro de reclamações deve existir
nos locais onde seja efectuado atendimento público, devendo a sua existência ser divulgada aos utentes de forma
bem visível de modo a que os consumidores tenham a percepção da disponibilidade do livro. As empresas têm de
afixar um letreiro com a informação: “ este estabelecimento dispõe de livro de reclamações”.
Requisitos formais. O livro de reclamações só pode ser
utilizado depois de autenticado, mediante o preenchimento
dos termos de abertura e encerramento, a rubrica das folhas
e a sua numeração. A autenticação do livro de reclamações
compete ao dirigente máximo do serviço ou organismo.
Como proceder? A reclamação é registada no livro em
triplicado, sendo uma cópia entregue na hora ao reclamante, destinando-se outra a ser enviada pelo comerciante ou

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

prestador de serviços para a entidade fiscalizadora num
prazo de 5 dias, e a terceira cópia destina-se a ficar no livro
não podendo dele ser retirada.
E no caso de ser recusado o acesso ao livro? O que
fazer? No caso de ser recusado o acesso ao livro, o consumidor pode, se assim entender chamar um agente de autoridade para que tome conta da ocorrência. De seguida
deverá dirigir duas reclamações sendo uma pelo facto que
originou o pedido e outra pela recusa na apresentação do
livro. No caso de empresas a coima, pode, em alguns casos
ir até € 30.000,00.
Como preencher a reclamação? O consumidor deve
explicitar objectiva e sucintamente o motivo da reclamação bem como os factos em causa por forma a que fique
registado a exacta percepção do problema. Deverá ainda
guardar toda a documentação que comprove o objecto da
reclamação ( tais como facturas, contratos, etc.) e indicar
testemunhas.
Arquivo do livro de reclamações. As empresas devem
manter os livros de reclamações encerrados pelo menos
durante três anos. A organização do arquivo é estabelecida
pelo D.L. n.º 156/2005, de 15. 09.
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Justiça portuguesa

RECEITA DA SEMANA

Tarte de chocolate

Raul Mesquita
rmesquita@avozdeportugal.com

É

um facto. Nu e cru. Em Portugal não temos Justiça.
Ou se a temos, ela não age como tal. O problema,
que começa a ser patológico, é que as pessoas já se habituaram de tal modo a esta situação, que tudo passa
como normal.
O tipo que mata a sangue frio para roubar um relógio
ou outra bagatela, basta chegar à esquadra, confessar o
crime, deixar a arma do homicídio e volta para casa com
a obrigação “moral” de se apresentar no posto, quando para isso for contactado. Outras vezes, em tribunal,
basta fingir-se arrependido para cumprir a pena em casa
a ver televisão. Parece que os programas televisivos já
são suficientemente penalizantes para substituir a cadeia… O mais certo porém, é que sempre gostamos de
fingimentos. Nós adoramos ser enganados e até achamos normal que assim seja. Basta ver a atenção que se
dá às revistas cor de rosa, às historinhas dos amores das
vedetas de cinema ou da rádio, às melosas séries brasileiras, pelas quais a dona de casa deixa queimar a carne
no forno ou a torneira da água quente aberta na banheira
e os esfregões pelo caminho, a fim de não perder nenhuma imagem. Serve depois para conversa longa com as
amigas ou nos locais de trabalho e fazem sonhos com as
fantasias que lhes impigem, esperando com ansiedade
meramente infantil, o dia do próximo programa.
Sabe-se se bem que tudo aquilo é mentira mas não importa, sentem-se bem, adorando fingir que é verdade. O
mesmo acontece com a Justiça. Temos polícias em uniforme, do qual faz parte uma arma. Para se defenderem,
para a usarem quando necessário. Porém se utilizada,
têm mil e uma justificação a dar, períodos de afastamento da sua função primeira e, muita vezes, arriscam condenação. Que sim, para isso já os Tribunais actuam. Os
bandidos que em cada momento agridem, na rua, nos
restaurantes, nas estradas ou postos de gasolina, passando pelos roubos às ourivesarias e estações de Correios,
continuam a passear impunes e quando detidos algumas
horas, saem em liberdade, para logo a seguir assaltarem
de novo. A semana passada, um honesto trabalhador
que tinha roupa idêntica à farda policial, foi abatido à
queima-roupa por indivíduos que se preparavam a assaltar o posto dos Correios de onde saía... Os Tribunais
ou os juízes, ou os dois ao mesmo tempo, têm receio
de agir. O crime instalou-se em Portugal para ficar. E o
legislador nada modifica, pelo menos, no bom sentido.
Em género de anedota, contava-se há anos que o então
Presidente da República Américo Tomás, foi visitar, um
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hospital, uma escola e uma prisão. Em cada um destes
estabelecimentos lhes pediram ajuda para melhorar as
condições e os serviços. Situações prementes. Nos dois
primeiros tudo recusou. Por não ter meios. No caso da
prisão porém, deu tudo quanto pedido. Construção de
ginásio, sala de convívio, sala de cinema, celas com duches, enfim, tudo do melhor. Surpreendido um dos seus
ajudantes de campo quis saber porquê, a que o Presidente lhe teria respondido deste modo:”Sabe, com a idade
que eu tenho, se entrar num hospital já não sairei com
vida: no caso da escola, também já lá nada vou fazer
mas a prisão, dessa nunca estaremos verdadeiramente
livres...”.
Assim no nosso país, os casos mais mediatizados duram anos e nunca se resolvem. Veja-se o triste caso da
Casa Pia, onde agora são os acusados que acusam e pedem compensações; o caso dos apitos, de qualquer cor;
o caso do ex-presidente do Benfica que se passeia em
Londres na grande ostentação, gozando com os Tribunais e continuando a fraudar quem pode; o tristemente
célebre caso de Maddie McCann, que tanta tinta fez correr e onde os nossos próprios dirigentes cobriram de ridículo a actuação da Polícia Judiciária, para agradar aos
britânicos na época do Tratado de Lisboa. Trata-se apenas de pequenos exemplos entre os muitos existentes.
Na hora. É o caso Freeport. Todos os dias vão surgindo novos elementos. A TVI sabe que para os ingleses,
o PM Sócrates continua a ser o principal suspeito no
licenciamento para a construção do centro de compras
“Outlet” em Alcochete e já terá enviado para Portugal
caixas de documentos, relacionados com transferências
bancárias cujo período crucial abrange Janeiro de 2001
a Dezembro 2002. Antes, já em 1999, quando Sócrates
era Secretário do Ambiente, correu um inquérito onde
era suspeito de ter favorecido um consórcio que ganhou
um certo concurso. Os autos, porém, foram arquivados
pelo Magistério Público. Curiosamente, foi nesse mesmo ano que Sócrates comprou o andar onde vive num
luxuoso edifício da rua Castilho, e a sua mãe também
adquiriu um que pagou a pronto, diz-se mesmo, com
dinheiro. O caso continua aceso, com muitas dúvidas
e investigações constantes. Surge agora a hierarquia do
Magistério Público a pressionar para que o caso seja encerrado num breve lapso de tempo. Por necessidade de
limpidez, de esclarecimento e identificação de culpados
e inocentes ou, simplesmente, para que se termine como
todos os outros, em águas de bacalhau?

feliz aniversário Stéphanie

Ingredientes:
Dificuldade:
1 Massa areada
Preço:
tempo de preparação: 15m
150g de chocolate preto
tempo de cozedura: 40m
100gr de amêndoa em pó
Pessoas: 6
100gr de açúcar
origem: Portugal
2 Ovos
100gr de manteiga
1 Pitada de canela em pó
1 Colher de sopa de farinha
Modo de preparação:
1- Desenrole a massa e coloque a mesma na forma
com papel vegetal por baixo.; 2- Pique o fundo com
um garfo; 3- Derreter o chocolate em banho-maria e
incorporar a manteiga sem parar de mexer.; 4- Retirar
do banho-maria depois de estar derretido e juntar
o açúcar, amêndoa, a canela, os ovos e a farinha
mexendo sempre até obter uma massa homogénea.;
5- Deite este preparado na massa e leve ao forno a
170ºC (th. 5-6 ) não pré-aquecido durante cerca de
40 minutos.; 6- Cuidado para não cozer demasiado o
chocolate, deve ficar cremoso no interior da tarte.
Bom apetite! Receita gentilmente enviada por Hugo
Teixeira, chefe cozinheiro.

O “TOP 10” das comunidades lusófonas
norte-americanas compilado por LUSOBEAT.COM

01.

mAuricio morAis
FicA comiGo não diGAs

02.

nicole cordeiro
mÚsicA

03.

cHris And sHAWn
cAtrAPum

04.

niKiA
Vem comiGo

05.

elYZium
o rosto delA

06.

neliA
sHoW me WHAt u Got

07.

YounG Fire
lonelY

08.

sdP
Preciso de si

09.
10.

dAVid de melo
lição de Amor
HYPnotiQ
memories

SOlUçõES
solução cruZAdAs:

arabéns a você, nesta data querida muitas felicidades, muitos anos de vida! Hoje é dia de festa para
alegrar nossas almas “Stéphanie” faz anos, uma salva
de palmas!
Sábado passado tivemos a honra de estar presente na

festa da Stéphanie Ribeiro que festejou os seus 16 anos
de vida em companhia de amigos e familiares na Filarmónica Portuguesa em Montreal com um jantar luxuoso
e um DJ fantástico onde festejou até altas horas da madrugada.

HoriZontAis: 1. Speed, Uste. 2. Treitar. 3.
Ni, Aca, Lada. 4. CVP, Erg, Zus. 5. Asiano, Aa.
6. Pron, Oval. 7. Da, Marmar. 8. Oil, Rui, Neo. 9.
Zoom, Bse, Hg. 10. Garimpo. 11. Xodó, Oirar.
VerticAis: 1. Sanca, Doze. 2. IV, Paio. 3. Et,
Par, Logo. 4. Era, Som, Mad. 5. Deceinar, Ró.
6. Iara, Rubi. 7. Ut, Gnomismo. 8. Sal, Ova,
Epi. 9. Traz, ARN, Or. 10. Dual, Eh. 11. Rasa,
Rogar.

P
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G.P. da Austrália

Button e Barrichello na primeira
dobradinha da Brawn GP
Helder Dias
hdias@avozdeportugal.com

E

nquanto em
Montreal se
lamenta a perda do
“nosso” Grande
Prémio do Canadá; enquanto nos
consolamos com
as previsões de Normand Legaut, dizendo que “o mesmo estará de volta antes de
2011”; enquanto os rumores dizem que
vamos ter o Grande Prémio do Canadá
ainda este ano de 2009 em subsituação
do G.P. de Abu Dhabi, arrancou neste último fim-de-semana o primeiro Grande
Prémio da época 2009.
Em Melbourne, na Austrália, a festa foi
outra! Os milhares de espectadores presentes no circuito de Albert Park, deram
largas ao seu contentamento ao visionarem pela primeira vez as novas máquinas! Como são belas. Não somente no
seu colorido… As novas linhas aerodinâmicas são verdadeiramente colossais! A
largura impressionante do deflector dianteiro bem rebaixado, a contracenar com
o pequeno nas traseiras, dão ao corpo
deste novo monolugar uma forma bem
distinta e altamente competitiva. Os novos pneumáticos “slicks” (de volta esta
época, com dois tipos: macios e intermediários), assentam perfeitamente no
assoalhado previamente construído por
cada uma das equipas. As equipas estão
verdadeiramente bem recheadas com um
super leque de bons pilotos… Enfim, as
novas mudanças no aspecto tecnológico
e aerodinâmico, bem como no novo regulamento, vão oferecer-nos – estou convencido –, uma época prometedora de
muitas e muitas surpresas. Que o melhor
ganhe!
Depois do que se passou durante os testes invernais, os quais mostravam desde
já uma certa vantagem para as equipas
que no ano transacto se encontravam no
meio da tabela, isto veio a confirmar-se
nas primeiras secções de treinos oficiais
para este GP da Austrália. A Brawn-Mercedes GP (ex-Honda), a Red Bull, BMW
e Williams, dominaram completamente as três fases de apuramento, deixando
para bem longe na tabela classificatória
os “Deuses” do passado, McLaren, Ferrari, Renault e poderei dizer também a
Toyota pois, embora tivessem arrancado
nos sexto e oitavo lugar na grelha de partida, os mesmos foram penalizados por
terem infringindo o artigo 3.15, o qual
prevê que as asas não podem de forma
alguma ter qualquer grau de flexão, o que
não se verificou nos dois Toyota TF109.
Os pilotos da Brawn GP, Jenson Button e
Rubens Barrichello estiveram impecabilíssimos, embora o menino prodígio do
ano passado, Sebastian Vettel da Red
Bull, desse desde já um ar da sua graça
ao juntar-se ao trio nos primeiros lugares
da partida. Nenhuma das Mclaren, participou na “super-pole” e o actual Campeão do Mundo, Lewis Hamilthon nem
tão pouco veio à pista para fazer o seu
Q2. Quanto aos Ferrari, fizeram o Q3

com muito sofrimento e a prová-lo estão
o sétimo lugar de Filipe Massa e o nono
de Kimi Raikkonen.
Mas o melhor estava para acontecer! A
Brawn GP não pára de nos surpreender!
Depois de garantir a dobradinha na linha
de partida para o GP de Melbourne, a
equipa garantiu também os primeiro e segundo lugares na prova, com a vitória de
Jenson Button, seguido por Rubens Barrichello. Na terceira posição, fechando o
pódio, aparece o italiano Jarno Trulli, da
Toyota. Mas ele acabaria por perder este
brioso lugar por ter ultrapassado ilegalmente o carro de segurança e os comissários de pista lhe terem infringindo 25
segundos de penalidade. Trulli terminaria assim no décimo-segundo lugar da
corrida. O início da corrida não foi nada
fácil para Barrichello. Enquanto Button
manteve os comandos da prova com certa e impecável facilidade, o brasileiro largou muito lento e acabou por baixar para
a sétima posição, o que foi sem dúvida
alguma uma “prenda” para Sebastian
Vettel e Felipe Massa, que assumiram a
segunda e terceira posições. Os pilotos
com pneus macios, com apenas oito voltas, começaram a sofrer com o desgaste
excessivo dos pneus.
Na segunda rodada dos “pit stop”, iniciada por Felipe Massa, que dispensou na
tabela de posições, a situação começou a
mudar.
Barrichello, na luta directa com Rosberg pela quarta posição acabou levando
a melhor, mas muito atrás dos três primeiros (Button, Vettel e Kubica). No trecho final da corrida, restando sete voltas
para o final da prova, Kubica começou a
pressionar Vettel e quando chegou cerca
do alemão da Red Bull, acabou por acontecer o toque, que resultou no abandono
dos dois pilotos. Bom para Rubinho, que
subiu de quarto para segundo na prova,
retomando a dobradinha da Brawn. Entretanto Vettel seria penalizado e transportará a penalidade para o próximo G.P.
da Malásia. O carro de segurança teve de
entrar na pista restando apenas três voltas para o final da prova e saiu da pista
apenas para que os pilotos completassem
a prova, antes de entrarem na recta final
que os levava à linha de chegada.
Na primeira corrida do ano, destaque
também para Lewis Hamilton, que apesar
de todos os problemas acabou na quarta
posição (beneficiando da desclassificação de Jarno Trulli, ascendeu ao terceiro
lugar), seguido por T. Glock, Fernando
Alonso, Nico Rosberg e Sebastian Buemi, o único estreante da temporada.
A Fórmula 1 volta no próximo fim-desemana com a segunda etapa da temporada, esta a realizar-se na Malásia no circuito de Spang.
Classificação final deste G.P.
1. Jenson Button, Brawn-Mercedes
2. Rubens Barrichello, Brawn-Mercedes
3. Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes
4. Timo Glock, Toyota
5. Fernando Alonso, Renault
6. Nico Rosberg, Williams-Toyota

Pauleta, rei dos Açores e dos
golos, homenageado no Dragão

A

selecção portuguesa de futebol vencia por 3-1 a Arménia, em Setúbal,
e o treinador Artur Jorge decidiu retirar
Domingos e chamar Pauleta, aos 77 minutos, num jogo de qualificação para o
Mundial de 1998 em França.
Poucos imaginariam, nesse dia 20 de
Agosto de 1997, que o avançado açoriano, que então se estreava, se tornaria o
melhor marcador de sempre da selecção
das “quinas”, com 47 golos, mais seis
que o “rei” Eusébio.
Pedro Miguel Carreiro Resendes “Pauleta” foi homenageado - antes do Portugal-Suécia - pela Federação Portuguesa
de Futebol (FPF), no Estádio do Dragão,
curiosamente o palco que assistiu ao seu
último jogo oficial de “quinas” ao peito
em solo luso e no qual, em definitivo, se
tornou o maior goleador da história da
selecção.

conseguiu qualquer golo e, na Alemanha,
apesar dos seis jogos, apenas marcou por
uma vez, na vitória inaugural frente a
Angola (1-0).
O “açor”, que é agora observador do
PSG na Península Ibérica, fez dois “hattricks” ao serviço de Portugal (Polónia
e Cabo verde) e um “poker”, no triunfo
sobre o Kuwait (8-0).
Além disso, Pauleta conseguiu bisar em
seis ocasiões.
O avançado, que foi ganhando nome no
Estoril, na altura ao lado de Cavaco, iniciou a sua caminhada no futebol ao serviço do Micaelense, em 19994/95.
Duas temporadas depois, o açoriano foi
melhor marcador do Salamanca e da II
Divisão espanhola (19 golos), levando o
clube para o primeiro escalão do futebol
do país vizinho.
Na época seguinte, ainda ao serviço do

O açoriano, que nunca jogou no principal campeonato português, passou nove
anos ao serviço da equipa das “quinas”
e marcou presença em dois dos mais emblemáticos jogos, embora infelizes, de
Portugal das últimas décadas: a final perdida do Euro2004 (1-0, para a Grécia) e
as meias-finais do Mundial da Alemanha
em 2006 (derrota por 1-0 com a França,
hoje vice-campeã do Mundo).
Actual embaixador do Paris Saint-Germain, clube que representou cinco temporadas (de 2003/04 a 07/08), Pauleta
abriu a torneira de golos a 26 de Março
de 1999, no caminho para o Euro2000:
com dois tentos do açoriano, em apenas
16 minutos, Portugal goleou o Azerbaijão por 7-0, em Guimarães.
Presente no Euro2000 na Bélgica e Holanda (1 jogo, na vitória por 3-0 sobre a
Alemanha), Mundial2002 da Coreia e
Japão (três jogos e três golos, no triunfo
por 4-0 frente a Polónia), Pauleta foi ainda convocado para o Euro2004 e Mundial2006, na Alemanha.
No campeonato da Europa realizado em
Portugal, Pauleta fez cinco jogos e não

Salamanca, o avançado apontou 15 golos
e foi adquirido pelo Deportivo da Corunha, clube com o qual se sagrou campeão
(1999/00).
Ao serviço do Bordéus (de 2000/01 a
02/03), Pauleta voltou a demonstrar grande veia goleadora, transferindo-se depois
para o PSG, clube da capital francesa que
assistiu ao seu final de carreira.
Melhor marcador do campeonato francês em três ocasiões, duas vezes melhor
jogador do ano em França e vencedor de
duas taças de França, Pauleta, hoje justamente homenageado pela FPF, despediuse da selecção das “quinas” com uma derrota: 3-0, frente a Alemanha, no jogo de
atribuição do “bronze” no Mundial2006.
Pauleta recebeu, das pessoas do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Gilberto Madaíl, e do “vice” Amândio de Carvalho, uma justa homenagem
por parte da selecção lusa, antes do início
do embate com a Suécia, sendo carinhosamente aplaudido pelo muito público
presente no Estádio do Dragão, no Porto.
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Coordenado por JOÃO MESQUITA

Breves
Rafael Nadal afasta
Gil em dois “sets”

Frederico Gil caiu aos pés de
Rafael Nadal após 95 minutos (5-7 e 3-6) mas não deixou de fazer uma excelente
campanha em Miami. O tenista português conseguiu
quatro vitórias, duas delas
nas classificações, 57 pontos ATP, um pouco mais de
21 mil dólares e a garantia
de continuar entre os 75 melhores do Mundo.
Scolari supera
Mourinho na lista
dos mais bem pagos
Luiz Felipe Scolari superou
José
Mourinho
como
treinador mais bem pago do
Mundo na tabela anualmente
publicada pelo bissemanário
francês
“France-Football”,
que faz capa esta semana.
Entre os futebolistas há
também um português no
“top-10”: Cristiano Ronaldo,
que é quarto. De acordo
como o estudo, graças à
indemnização que recebeu
pelo
despedimento
do
Chelsea, Scolari auferiu no
último ano 12,5 milhões de
euros, ultrapassando os 11
milhões ganhos no mesmo
período por José Mourinho.
Liga Intercalar:
Vitória decide-se...
FC Porto e Paços de Ferreira decidem hoje, quarta-feira
1 de Abril, quem se torna no
campeão da Zona Norte da
Liga Intercalar. O FC Porto,
campeão de Inverno, regressa ao Estádio Prof. Dr. José
Vieira de Carvalho onde
bateu o Leixões na semana
passada. O Paços apurouse no sábado após bater o
Gondomar nas grandes penalidades. O vencedor da
partida joga a finalíssima
contra o campeão do Sul. A
14 de Abril, ainda sem local
definido, Belenenses e Mafra
defrontam-se no jogo decisivo da Zona Sul.
Portugal regressa aos
golos e aos triunfos

Portugal voltou ontem aos
triunfos, ao bater a África do
Sul, por 2-0, limpando um
pouco a imagem deixada depois do nulo com a Suécia,
que complicou as contas do
apuramento para o Mundial2010 de futebol. Num encontro particular, disputado
em Lausana, Suíça, Portugal adiantou-se no marcador aos quatro minutos, por
Bruno Alves, e acabou por
ser Lucas Twala a fechar a
contagem, com um golo na
própria baliza, aos 56.

Scolari, volta… estás perdoado!

P

ara quem criticava
Scolari, e eu fui um
deles, com esta equipa de
Queiroz só nos resta dar
o dito pelo não dito, pois
Queiroz e Gilberto Madail
conseguiram em meia dúzia de meses deitar abaixo
a ligação que existia entre
os adeptos e a Equipa de
todos nós. Nisso temos que
dar o devido valor a Scolari, agora acabou o tempo das grandes euforias,
das bandeiras, do apoio à
selecção, e voltou o tempo a que já não estávamos
acostumados, o tempo de
fazer contas com a máquina de calcular, o tempo de
encontrar desculpas com
tudo e todos, mas a realidade é bem outra, e até
podemos ir ao Mundial…
o que eu não acredito, pelo
menos com esta equipa,
equipa de vedetas que se
dizem melhores do mundo, equipa que não é equipa, mas sim um número
de jogadores à procura de
melhor contrato salarial e
afirmação própria.
Vamos agora ao rescaldo
do jogo do passado sábado, o tal que a selecção
teria de vencer. As possibilidades mantêm-se, mas
as combinações de resultados necessárias para
que elas se verifiquem já
caíram no reino da ténue
esperança, arrastadas por
outra improbabilidade: a
de que esta equipa marque golos de todo. Até é
mais pela desorientação
a que tresanda o ataque –
qualquer ataque – do que
pelas contas, mas não há
como fugir-lhe. O Mundial está a, pelo menos,
um goleador de distância
da selecção portuguesa.
Queiroz está a fracassar
pelo mesmo motivo que
o levou, ainda adjunto de
Ferguson no Manchester
United, a prever uma má
participação de Portugal
no Euro’2008: não há um
grande marcador de golos.
Não havia na altura e ele
não encontrou nenhum entretanto, apesar das experiências várias, das quais a

última esteve longe de ser
a mais bem sucedida. Neste jogo, o seleccionador
preferiu os quilómetros/
hora virtuosos de Danny
aos quilómetros/hora atabalhoados de Hugo Almeida. A diferença é que o
segundo é ponta-de-lança
e o primeiro não, mas não
há forma de provar que
dispor de uma âncora na
área de início traria os
golos, assim como não se
pode tomar por certo que
haveria menos mobilidade no ataque se jogasse o
todo-o-terreno do Werder
Bremen em vez do fórmula 1 do Zénit. Se esquecermos aqueles poucos
metros lá no “finzinho”
do campo, Portugal andou
perto do necessário, por
força de uma experiência
acertada de Queiroz a que
talvez se possa chamar “o

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

48
44
43
37
36
35
34
30

Resultados

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

27
25
23
22
22
18
17
17

próxima jornada

Sexta-feira (13 de Março)
P. Ferreira-Leixões
4-0
Sábado (14 de Março)
Benfica-V. Guimarães
0-1
Sporting-Rio Ave
2-0
Domingo (15 de Março)
Trofense-V. Setúbal
0-1
Belenenses-E. Amadora
2-2
Sp. Braga-Académica
1-1
FC Porto-Naval
2-0
Segunda-feira (16 de Março)
Nacional-Marítimo
1-1

Sexta-feira (03 de Abril)
Académica-Belenenses 20:30
Sábado (04 de Abril)
V. Guimarães-FC Porto 18:45
Domingo (05 de Abril)
Naval-P. Ferreira
16:00
Marítimo-Trofense
16:00
V. Setúbal-Sp. Braga
16:00
Leixões-Sporting
18:00
E. Amadora-Benfica
20:10
Segunda-feira (06 de Abril)
Rio Ave-Nacional
20:30
* Hora de Portugal

** Horas não oficiais

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

42
41
35
34
32
32
31
31

Resultados

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

28
28
28
27
24
22
20
16

próxima jornada

G. Vicente 3 - 3 Gondomar
Estoril 1 - 2 Santa Clara
Olhanense 4 - 0 Portimonense
Sp. Covilhã 2 - 3 U. Leiria
Aves 2 - 2 Oliveirense
Vizela 1 - 1 Freamunde
Boavista 2 - 2 Feirense
Varzim 1 - 0 Beira-Mar

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

Phelps em Montreal
Miguel Félix
mfelix@avozdeportugal.com

H
par de elásticos”. Pepe e
Raul Meireles, dois jogadores que têm em comum
a consistência da borracha
e sobre cuja elasticidade,
no sentido real e no figurado também, assentou
um futebol prático, feito
de bolas ganhas pela dupla
na antecâmara do ataque
e livre dos individualismos que costumam levar
as culpas por resultados
como o de sábado. Quando, a meio da primeira
parte, Cristiano Ronaldo
se lembrou de levantar os
pés quatro ou cinco vezes
sobre a bola, sem nenhum
efeito prático nem objectivo à vista, os assobios do
Dragão devolveram-no à
sensatez, matando por ali
o vírus. Embora também
antiga, a doença de sábado
era outra. Na verdade, nos
últimos minutos do jogo,
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o mal até chegou a ser o
contrário. Uma nítida relutância em levar a bola;
um impulso para a entregar ao primeiro colega que
se aproximasse. Mas, nessa altura, já muitos golos
tinham ficado por marcar.
A maioria porque sempre
houve excesso populacional na área sueca, outros
porque esbarraram numa
falta de lucidez colectiva
que se enraizou na selecção logo no início da fase
de apuramento. Assim se
explicam as bolas atiradas
por Cristiano Ronaldo, na
área, contra as pernas dos
adversários, já em posição
de saber que não poderia
acontecer outra coisa se
as chutasse. Para desgraça última, a primeira parte
não acabou sem que Queiroz perdesse o comboio.
Mais concretamente, um
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comboio chamado Bosingwa, de quem o ataque
dependeu muito antes do
intervalo e de quem teve
saudades. Da velocidade
do lateral-direito do Chelsea, de regresso à equipa
depois de um aparente
castigo nunca oficializado, dependia boa parte das
possibilidades que Portugal tinha de mover o excesso demográfico sueco.
Por outras palavras, para
além de não ter dentes,
Portugal sofreu a ironia de
perder também as nozes.

averá um convidado muito especial na piscina do
Parque Olímpico de Montreal. Michael Phelps,
nada menos! Estará em Montreal a 21 de Junho, para
participar nos 100 m livres da Taça do Quebeque. O
vencedor de 8 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos
de Pequim, inscreveu esta competição no seu calendário
de preparação para as selecções americanas, a pensar
nos mundiais de Roma. Aceitou um convite do Comité
organizador, o Clube de natação das piscinas do Parque
olímpico. O Americano Peter Vanderkaay, também ven-

cedor de medalhas olímpicas, confirmou a sua presença.
A Taça do Quebeque era uma competição muito corrida
nos anos 1980. Perdeu o seu lustro face aos acontecimentos organizados nos Estados Unidos.

liQUiDaÇÃo

Casacos curtos para mulheres

$ 149 - $ 199

Casacos 3/4 para mulheres

$ 239 - $ 249

Casacos curtos para homens

$ 175 - $ 229

Casacos 3/4 para homens

$ 249 - $ 279
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