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AnAlistAs AfAstAm perigo de deflAção em portugAl

inflação negativa pela
primeira vez em 40 anos

Raul Mesquita

N

o fundo, todos os problemas latentes na sociedade, têm o mesmo fulcro: educação cívica.
É sabido. A certa altura da sua vida, Albert Einstein, o celebérrimo físico nascido na Alemanha em 1879 e falecido
nos EUA, sua pátria adoptiva, em 1955,
afirmou “O mundo é um lugar perigoso
onde viver; não por causa daqueles que
fazem o mal, mas sim, por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer”. E aquilo que assusta mais nos
tempos presentes é a ignorância em que
os governantes mantêm as populações de
países considerados ou auto-estimados,
desenvolvidos e democráticos. A falta de
formação e de preparação que se verifica
mesmo nas escolas é alarmante. A todos
os níveis. A educação de base deixa muito a desejar e está na origem de muitos
erros que infalivelmente deixam marcas,
deixam traumas e desperdício de recursos e, consequente, empobrecimento
das populações. Ora, um povo educado,
sabe muito bem distinguir um discurso
sério de uma verborreia demagógica. E,
então, esse povo educado, elegerá dirigentes honestos e competentes. Estes,
por sua vez, escolherão os melhores colaboradores e, enquanto um povo educado não tolera a corrupção, com um povo
inculto acontece exactamente o inverso.
Vejamos.
Separados por alguns milhares de quilómetros, encontramos problemas tão
idênticos que dir-se-iam copiados a papel químico. Enquanto em Portugal a
tempestade Freeport está aparentemente
longe de se acalmar, com todo o tipo de
ondulações e de promessas de bonança
à mistura com o aparecimento de novas
e sérias alegações de corrupção de José
Sócrates, a que se contrapõem as ameaças mais diversas do visado, nesta latituContinuação na página 2

Ver página 3

Governo norte-americano pede a
GM que prepare pedido de falência
O
Departamento do Tesouro norteamericano pediu à administração
da General Motors (GM) que realize os

trabalhos preliminares para declarar falência no próximo dia 1 de Junho, em-

bora a empresa continue a trabalhar na
recuperação.
Os responsáveis da Administração Obama querem que a GM esteja preparada
para uma “insolvência cirúrgica”, caso
seja impossível chegar a acordo com os
detentores de obrigações da empresa e
sindicatos para converter 28 mil milhões
de dólares (mais de 34 mil milhões de
dólares canadianos) de dívida em fundos
de rendimento variável e obter o capital
necessário para novas ajudas públicas.
A notícia é do The New York Times, que
refere ainda que o objectivo do Departamento do Tesouro é dividir a empresa em
duas, depois de declarada a insolvência,
para separar os bons activos, dos maus.
Sem citar fontes, o diário norte-americano
adianta
Mosti Mondiale
2000que a “GM boa” estaria em
1 octobre 2008
condições
de
sair da insolvência em cerA Voz de Portugal
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ca de duas semanas, através da injecção
de 5 a 6 mil milhões de dólares (6 - 7 mil
milhões de dólares canadianos) de fundos públicos.
No mês passado, a fabricante norteamericana pediu ao Governo um novo
empréstimo no valor de 21,6 mil milhões
de dólares (mais de 26 mil milhões de
dólares canadianos), mas o plano de recuperação foi considerado insuficiente.
Além de exigir a demissão do anterior
presidente, Rick Wagoner, as autoridades
deram dois meses à empresa para que
apresentasse novas medidas de recuperação.
O actual presidente, Fritz Henderson, já
afirmou que prefere trabalhar num plano
de reestruturação da GM fora de um quadro de insolvência.
Ana Brito, publico.pt
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corrupções

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.

JAntAr de ligA dos
CombAtentes portugueses
Sábado, 18 de Abril, realizar-se-á o jantar anual do Núcleo da Liga dos
Combatentes do Québec, no Restaurante Chez le portugais, pelas 19 horas. Todos são convidados a perticiparem em especial os antigos militares,
tenham ou não sido combatentes no Ultramar. Será projectado um vídeo
sobre um período da presença dos militares portugueses nesses territórios.
sejam bem-vindos.

Clube orientAl português de mtl
Henrik Cipriano e a sua banda privativa comemoram os seus 25 anos de
carreira do Henrik Cipriano no Clube Oriental Português de Montreal situado no 4000 Av. De Courtrai, sábado dia 18 de Abril de 2009 pelas 19h30.
Haverá um saboroso jantar. Para reservar telefonar o 514-342-4373.

domingAs dA AssoCição portuguesA
do espírito sAnto de HoCHelAgA
Espírito Santo está passanto por aqui; Quando ele passa tudo se renova
A tristeza vai, e alegria vem! Quando ele passa tudo se renova; a alegria
vem, vem p’ra ti, p’ra mim também. Primeira Dominga: Liberia Coelho;
Segunda Dominga: Marco-Paulo Ferreira; Terceira Dominga: Artur Couto;
Quarta Dominga: Bobby Medeiros; Quinta Dominga: José Carlos Costa;
Sexta Dominga: Associação Portuguesa do Espírito Santo de Hochelaga;
Sétima Domingo: Maria Machado.

filArmóniCA portuguesA de mtl
A Filarmónica Portuguesa de Montreal apresenta os jogos de playoffs de
hóquei dos canadianos no seu novo ecrã numa sala completamente renovada. Primeiro encontro quinta-feira às 19h00. Temos serviço de cozinha e
bar durante os jogos. Não falte um ambiente das “séries” na sede da FPM!
Para mais informações contactar: 514 982-0688.

pensAmento dA semAnA
“Nem esta obra, nem as que se lhe seguirão têm nada que ver com quem
as escreve. Ele nem concorda com o que nelas vai escrito, nem discorda.
Como se lhe fosse ditado, escreve; e, como se lhe fosse ditado por quem
fosse amigo, e portanto com razão lhe pedisse para que escrevesse o que
ditava, achava interessante - porventura só por amizade - o que, ditado, vai
escrevendo”. Fernando Pessoa

efemÉrides - 15 de Abril
1452 - Nasce Leonardo Da Vinci.
1516 - Isabel de Aragão, mulher de D. Diniz, é beatificada por Leão X.
1581 - Filipe II de Espanha é aclamado Rei de Portugal com o nome de
Filipe I.
1715 - Prússia, Saxónia, Polónia, Hanover e Dinamarca constituem a
aliança contra a Suécia.
1861 - Guerra Civil dos EUA. O presidente Abraham Lincoln declara o
estado de insurreição, três dias depois da tomada do Forte Sumter, na
Carolina do Sul, pelas forças confederadas.
1891 - É constituída a Companhia do Katanga, para explorar os depósitos
de cobre no Congo belga.
1913 - Em Spezia, na Itália, é entregue à Armada portuguesa o submarino
Espadarte, primeira unidade do género da Marinha de Guerra nacional.
1923 - A insulina, descoberta pelo investigador canadiano Frederick Banting, é colocada em circulação para uso generalizado dos diabéticos.
1942 - II Guerra Mundial. A artilharia japonesa destrói posições norteamericanas em Corregidor, Filipinas.
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de um tanto frígida do Atlântico Norte, os ânimos continuam a aquecer e a embaraçar os meios políticos cá da casa.
Como se não bastassem já as mentiras do PM e da sua
demissionária Ministra das Finanças, quanto à verdadeira
situação da economia provincial que existia já muito antes
das últimas eleições, veio juntar-se a tradicional arrogância
de Jean Charest que recusa a nomeação de um Comissário
da Ética (para entre outras causas, fazer luz sobre a demissão do antigo ministro da Saúde, Couillard, que concedeu
um lucrativo contrato ao seu novo patrão, semanas antes
de se demitir do Governo…) e uma Comissão de Investigação sobre alegadas irregularidades em que coabitam os
sindicatos da construção civil. Há pouco tempo o nosso
compatriota Ken Pereira, denunciou corajosamente um
caso desses. É segredo de Pollichinello que são os grandes empreiteiros que constroem e reparam as estradas e
outros serviços de utilidade pública, que financiam os partidos políticos. Nenhum partido recusa aceitar a colaboração dessas empresas que os mantêm em vida no xadrez
político, em especial quando se encontram no poder. Por
isso, também, nunca nenhum orçamento adjudicado pela
dita lei da mais baixa submissão, respeita as directivas nem
os preços anunciados. Ultrapassa-se sempre e de muito, o
custo inicial. Não importa, é o Governo que paga. Desculpem, o Governo não! A população. E em cada vez, como
uma roleta, a história repete-se, as desculpas e fantasiosas
explicações também. Temos agora um outro prato quente.
Recordo-me de ter escrito não há muito tempo, que sempre
desconfiei das personagens públicas que demissionam de
cargos importantes, sem razões aparentes. Deixando bom
ordenado, excelentes regalias, carro e motorista fornecidos, bónus, viagens, ajudas de custo, enfim, todo o tra-lálá. Abandonam tudo porquê? Ora, desde que Frank Zampi-

Continuação da página 1
no deixou subitamente o cargo de “vice-maire”na Câmara
Municipal de Montreal, que fiquei à espera do rastilho acoplado à bomba que havia de surgir. E ela foi descoberta.
Refiro-me aqui, já compreenderam, à bomba do caso dos
contadores de água que a edilidade quer instalar em certos
sectores da cidade. E o caso não é para menos. O contrato
redigido sob a direcção de Zampino e acordado pela Câmara, determina o pagamento de 355 milhões de dólares à
empresa GENIeau, propriedade de Tony Accurso, amigo
bastante próximo do ex-presidente do Comité Executivo
camarário. Algumas semanas antes da atribuição do contrato, em Janeiro 2007, os dois homens passaram férias
no barco de cruzeiro do homem de negócios de origem
italiana, proprietário da firma Simard-Beaudry, que forma
com Dessau o consórcio GENIeau. Uma segunda viagem
teve lugar em Fevereiro de 2008. O contrato estipula 106,8
milhões para a instalação de 32 mil contadores de água e
210 milhões para a instalação de um sistema de distribuição. Em contrapartida, a Câmara de Toronto, vai pagar 219
milhões para substituir e instalar 465 mil contadores...
Há no meio disto, uma diferença de 155 milhões de dólares que Montreal pagará a mais, que Toronto, para obter
apenas 14% da quantidade de contadores...
Compreende-se porquê Frank Zampino foi contratado
como vice-presidente na Dessau... E viva a crise. De salientar a ingenuidade, a surpresa do Presidente da Câmara.
O pobre homem não estava ao corrente de nada. Acreditam? Querem agora que seja o Verificador a resolver o imbróglio. Mas o Verificador é também empregado da Câmara... E a Ministra dos Assuntos Municipais onde está? O
que faz o Conselho de Ministros? Não esqueçamos que os
governos municipais, são delegações do Governo do Québec... Por favor, não riam!

conservar a memória
Augusto Machado

amachado@avozdeportugal.com

A

perda de memória é um problema que afecta
sobretudo os mais idosos. Mas o facto de a memória
perder qualidades com o passar do tempo não quer dizer
nada possa ser feito. Pelo contrário: existem diversos
processos que permitem conservá-la.
Apesar das tendências que os mais idosos têm para se
queixar das perdas de memória, a verdade é que o esquecimento, dizem os especialistas, é um fenómeno normal
e que acontece em qualquer idade. No entanto, a sua
ocorrência é mais frequente à medida que os anos vão
passando. É de notar que as pessoas idosas esquecem
mais facilmente as recordações recentes e conservam as
mais remotas. Por outro lado, se é verdade que a idade
significa um declínio na memória, também é igualmente
um facto que é possível exercitá-la e alimentá-la.
Hoje em dia ninguém contesta as vantagens da actividade física para a manutenção de uma boa saúde na
caminhada para a velhice. E porque não fazer o mesmo
com a memória com o objectivo de a manter enquanto
se envelhece? Alguns especialistas recomendam a prática de alguns determinados exercícios para melhorar o
desempenho da memória. Segundo os investigadores,
este tipo de actividade permite exercitar algumas das
componentes que integram a realidade complexa que
dá pelo nome de memória. Por este motivo, o melhor
é estimular todo o conjunto. Mente sã em corpo são. E
como pode isto ser feito? É muito simples: Basta viver
com vontade, aproveitando todos os prazeres da existência. Assim, uma vida intensa e bem preenchida continua a ser a melhor fonte de estimulo e de exercício para
a memória. Na verdade, ler, jogar às cartas interessarse pelo mundo que nos rodeia, sair de casa e conver-
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sar é muito mais gratificante e útil do que apenas tentar
memorizar listas de números e palavras. Muitos idosos conseguem recitar longos poemas que aprenderam
quando eram jovens ou até lembrarem-se dos nomes de
todos os rios e afluentes do país, mas não se lembram
do nome de alguém que acabou de lhes ser apresentado.
Sabemos que a memória recente é mais afectada pelo
envelhecimento. É Por isso que muitas vezes se ouve
dizer, e não apenas aos mais velhos, que já não se lembram daquilo que comeram ao almoço. A verdade é que
os idosos evidenciam maiores dificuldades na aquisição
de novas informações. A depressão é um dos factores
que muitas vezes explica alguns problemas da memória.
Na sequência do envelhecimento ou isolamento social,
há muitas pessoas idosas deprimidas. Nestas condições
dificilmente existem motivos para estimular a mente.
É preciso alimentar a nossa memória. O cérebro humano é um órgão particularmente exigente em matéria de
alimentação. Entre alguns, encontram-se os ácidos gordos de peixe insaturados. Assim, este tipo de gorduras,
em que os óleos vegetais são ricos, só pode ser fornecido ao cérebro através da sua inclusão na dieta alimentar.
O cérebro precisa ainda de ser alimentado com outras
substâncias como as proteínas e certos tipos de açucares
presentes nos cereais e nas féculas. Por último, as vitaminas são nutrientes sem as quais o cérebro não pode
passar. As vitaminas do grupo B são particularmente
importantes. Aliás, os sintomas de deficiência em vitamina B1 são uma imediata diminuição da eficácia da
memória. Vá lá, cuida da sua preciosa memória – nem
que seja para recordar os melhores momentos da sua
vida.
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Breves
Frio mata mais
em Portugal
Portugal é um dos países da
União Europeia onde mais se
morre por falta de condições
de isolação e aquecimento
nas casas, conclui um estudo
de especialistas da Universidade de Dublin que comparou
14 países europeus. De acordo com a investigação, “Portugal tem a maior taxa (28%) de
excesso de mortalidade no Inverno”, seguido de Espanha e
Irlanda, ambos com 21%. “As
nossas casas não estão nada
preparadas para enfrentar o
frio”, disse Claudia Weigert, da
Divisão de Saúde Ambiental
da Direcção Geral da Saúde.
Professora acusada
de matar aluna de
oito anos
O corpo de uma menina de 8
anos, alegadamente assassinada pela professora, foi
encontrado dentro de uma
mala, numa lagoa, na Califórnia, EUA. Melissa Huckaby,
de 28 anos, que leccionava
na Escola Dominical, foi detida e acusada de sequestro
e homícidio da aluna, depois
de serem detectadas várias
incongruências no depoimento da docente. Ainda não se
sabe quais os motivos que
levaram ao alegado homícidio, e, para já, a polícia não
divulgou o resultado dos exames post mortem. Entretanto,
Melissa, já reconheceu que a
mala onde foi encontrado o
corpo da aluna era sua, mas
que teria reportado a falta da
mala um dia antes da menina
ser encontrada. A menina,
Sandra Catu, era amiga da filha da professora e estava desaparecida desde o dia 27 de
Março. Terá sido vista pela
última vez a brincar perto da
casa onde a docente vivia.
Finanças penhoram
pavilhão S.Bernardo
O pavilhão do Centro Desportivo de S. Bernardo (Aveiro)
foi penhorado pelas Finanças,
estando a sua venda, por carta
fechada, prevista para o próximo dia 30, pelas 11 horas, na
2ª Repartição de Finanças de
Aveiro. Segundo o edital exposto na Repartição de Finanças, o pavilhão foi penhorado
“por reversão da firma Ulisses
Ribeiro Controlo e Gestão de
Empresas, Lda.”, em virtude
de ter reconhecido ser devedor
àquela empresa de um crédito no montante de 99.676,20
euros, tendo entregue, até ao
momento, apenas o montante
de 40 mil euros, “pelo que a
venda se destina a arrecadar
a importância de 59.676,20
euros”. O valor base para a
venda é de pouco mais de um
milhão de euros. É a segunda
vez que no curto espaço de
um ano o pavilhão do Centro
Desportivo de S. Bernardo é
penhorado pelas Finanças.
Em meados do ano passado,
estava em causa uma dívida
de cerca de 16 mil euros do
clube ao fisco. Porém, razões
de natureza processual levaram à suspensão da venda
judicial, em meados de Junho
do ano passado.

Analistas afastam perigo de deflação em Portugal
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Embaixada sem pedidos de ajuda

Tailândia: Portugueses
Inflação negativa pela
primeira vez em 40 anos estão bem
O
A
taxa de inflação homóloga em Portugal registou um valor negativo pela
primeira vez desde o “início da década
de 1960”, revelou o Instituto Nacional de
Estatística (INE). A variação do índice de
preços em Março “cresceu” -0,4% face
ao mesmo mês do ano passado. Os preços dos transportes e dos combustíveis
foram os principais culpados desta evolução negativa, mas os das outras classes
de consumo subiram o que, segundo os
analistas, afasta os riscos de deflação em
Portugal. Apesar da descida da taxa de
inflação homóloga, a comparação mensal
dos preços foi positiva: de Fevereiro para
Março, o índice de preços no consumidor
subiu 0,8%. Um valor que contraria a estagnação anterior, já que não houve qualquer alteração deste índice entre Janeiro
e Fevereiro deste ano (variação nula). A
contribuir para esta subida da inflação
mensal estiveram os saldos da Primavera, com os preços do vestuário e calçado
20% mais caros.

A culpa dos combustíveis
Segundo o INE, a descida de preços verificada entre os meses de Março do 2009
e 2008 deveu-se à queda de cerca de 1%
“na classe dos transportes, reflectindo sobretudo a redução significativa dos preços dos combustíveis”. De facto, enquanto em Março do ano passado os preços
dos combustíveis estavam em ascensão,
a caminho dos máximos que vieram a
registar-se em Junho, este ano verifica-se
a tendência contrária. Também os preços
da habitação, água, electricidade, gás e
outros combustíveis subiram.
Com os preços a aumentarem nesta
classe de consumo, não se pode verdadeiramente falar em deflação. Para isso
é preciso que a descida dos preços seja
generalizada em todos os bens e serviços,
prolongada no tempo e que haja a perspectiva da situação continuar no futuro,
como explicou à Lusa Rui Constantino,
economista-chefe do Santander Negócios.

FREEPORT-O PS diz que o ministro
da Justiça, Alberto Costa, está disponível
para prestar, no Parlamento, “todos os
esclarecimentos necessários”, sobre as
alegadas pressões no “caso Freeport”.

Recuperação de 100 escolas
ainda este ano-O Ministério da
Educação vai antecipar a recuperação de
mais de 100 escolas do ensino secundário,
seleccionadas para a fase 3 do programa de
reorganização escolar. Centena de escolas
vão beneficiar de 1,2 mil milhões de euros.
Somando esta terceira fase, a modernização
escolar abrange 332 escolas até 2015.

UNIVERSIDADES-O ministro do Ensino Superior, Mariano Gago, negou que
as universidades estejam sem verbas para
pagar salários.

s 142 portugueses registados na Tailândia não pediram até agora qualquer ajuda, o que indica que
estão bem, numa altura em que o país vive momentos
de conflito entre manifestantes anti-governamentais e
o exército, que já causaram pelo menos dois mortos e
mais de 110 feridos.
Segundo o embaixador português em Banguecoque,
contactado pela TSF, o movimento que protesta na capital tailandesa não tem uma liderança clara, o que torna a
situação imprevisível.
‘O risco de acções que até podem não ser protagonizadas pelos manifestantes anti-Governo coloca perante
o Governo e as autoridades problemas mais delicados
pela sua imprevisibilidade’, sublinhou António Faria e
Maya. Por isso, ‘tanto a força policial, como o exército
terão de intervir sempre no sentido da protecção e segurança e não reprimir o movimento de manifestantes’,
concluiu o diplomata. Banguecoque e outras cinco províncias vizinhas estão sob estado de emergência, após
vários dias de manifestações que o exército, enviado
para as ruas ainda não conseguiu controlar.
Entretanto, Espanha, França, Reino Unido, Austrália e
EUA aconselharam os respectivos cidadãos a adiarem
deslocações à Tailândia, até que a calma regresse às
ruas, ou que tentem evitar as zonas onde decorrem as
manifestações, nomeadamente em Banguecoque e províncias adjacentes, onde está imposto o estado de emergência. Dois homens, de 19 e 54 anos, foram baleados
durante uma luta entre manifestantes e os moradores de
um bairro, segundo fontes ministeriais e hospitalares.
Os violentos confrontos entre o exército e os manifestantes nas ruas da capital tailandesa já provocaram pelo
menos 113 feridos, dos quais 23 soldados, segundo os
dados fornecidos pelos serviços de socorro. TSF

Militares proibidos de
usar tatuagens e
maquilhagem

N

ão há qualquer margem para dúvidas. Os militares
do sexo masculino estão expressamente proibidos
de usar maquilhagem e pintar as unhas. A norma consta
de um despacho do Chefe do Estado-Maior do Exército,
general Pinto Ramalho, que entrou em vigor no passado
dia 1. O objectivo é claro: apertar as regras de apresentação e atavio dos militares.
“Não é permitido o uso de qualquer tipo de maquilhagem.” Esta é uma das normas destinadas aos militares do sexo masculino,
expressa no documento a
que o CM teve acesso, e
onde nada foi deixado ao
acaso. “As unhas devem
apresentar-se limpas e
cuidadas, não podendo ser
pintadas e não devendo,
em comprimento, exceder
três milímetros, medidos
desde a ponta dos dedos.”
Para as mulheres as regras são menos apertadas. É permitido o “uso de maquilhagem discreta” e as unhas podem ser “pintadas em tom discreto”. O mesmo acontece
com os adornos. As militares estão autorizadas a usar
“um brinco no lóbulo inferior de cada orelha, de configuração discreta e sem fantasias ou pendentes”.
As regras apertadas e pormenorizadas causaram “momentos de boa disposição nas casernas”, como relatou
ao CM o presidente da Associação Nacional de Sargentos (ANS), António Lima Coelho. “Isto é cair no
ridículo. Sempre imperou o bom-senso, não percebo a
necessidade de se instituir regras que vão ao ponto de
proibir a maquilhagem para os militares do sexo masculino. Até parece que não têm coisas mais graves em
que pensar como o atrasa no pagamento dos diferenciais”, afirmou.
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Eleições federais no Outono?

S

eis meses depois das últimas eleições, o Partido conservador relança a
sua máquina eleitoral à vista dum possí-

que formem um Comité, a fim de recrutar um candidato que levará a bandeira
conservadora nas próximas eleições,

Bicicletas BIXI recompensadas
nos Estados Unidos

O

sistema de bicicleta em livre-serviço
BIXI, lançado pela Cidade de Montreal, permitiu a esta de ganhar um prémio
no concurso americano Edison Awards.
BIXI ganhou o Gold Edison Award na
categoria Energia e Desenvolvimento
duradouro (Energy & Sustainability). O
concurso recompensa os produtos mais
inovadores na sua categoria. O sistema
BIXI, que deve fazer o seu aparecimento
esta Primavera nas ruas de Montreal, continua a acumular honras. Classificou-se

igualmente na 19ª posição no quadro de
honra das 50 melhores invenções de 2008
da revista Time. BIXI é a contracção das
palavras bicicleta e táxi. O projecto consiste a pôr 3000 bicicletas à disposição dos
cidadãos de Montreal para um aluguer a
curto prazo. As bicicletas serão repartidas
em diversos lugares, nos bairros centrais
da cidade. Montreal tornar-se-á a primeira cidade norte-americana a dotar-se dum
sistema de bicicleta em livre-serviço desta
envergadura, de acordo com a Cidade.

Passaporte Canadá fecha o
seu serviço de pedidos em linha

vel voto no próximo Outono. A directora
das operações políticas do Partido conservador no Quebeque, Claude Durand,
mandatou recentemente todas as associações de distrito do partido que não têm
deputados na Câmara dos Comuns, para

soube o diário La Presse. A senhora Durand também enviou às associações um
questionário exaustivo de mais ou menos
cinquenta páginas, que deve preencher
qualquer pessoa que aspira aos sufrágios
para o Partido conservador.

E

nquanto as outras agências governamentais aumentam os seus serviços na Web, Passaporte Canadá fecha o

Benoit Labonté entre nós

Em Montreal, já
cheira a eleições
Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

E

m Fevereiro tivemos a oportunidade de encontrar, pela primeira vez,
o Senhor Benoit Labonté quando o nosso colega Raul Mesquita deu o primeiro
passo e apresentou o novo líder de Vision
Montreal. Há duas semanas, foi desta
vez, a primeira visita do senhor Benoit
Labonté na comunidade portuguesa e no
Plateau. Sabendo que a nossa comunidade está num meio importante de Montreal
e que Benoit Labonté quer conhecer um
pouquinho mais sobre os portugueses.
Ele foi de visita através da comunidade
a pé, visitando comércios portugueses como a Caixa Portuguesa, o Centro Comunitário Santa
Cruz, alguns restaurantes e cafés
portugueses. Para ver e constatar
o que se passa nesta comunidade
e também antecipar o que se passará dentro pouco tempo. É claro,
nós não somos estúpidos, já cheira a eleições que serão realizadas
em Novembro deste ano.
Durante o nosso encontro apercebemo-nos de que Benoit Labonté gostaria de ter um candidato português, para representar
este ou outro bairro em Montreal,
onde possa haver uma certa vantagem nas eleições. Ele revelou:
“algumas estratégias, que está a
preparar, como uma melhor ajuda sóciocomunitária, um aumento dos orçamentos e rendimentos dos bairros através de
Montreal, o melhoramento das grandes
artérias principais de cidade, acabar a
guerra entre a cidade de Montreal e os
bairros. Tudo isso e muito mais, está previsto para estabilizar a situação da cidade
de Montreal, onde não se vêem os progressos mas apenas que tudo está a ficar
muito caro”.

As novidades no Bairro
É interessante de notar que durante os
três últimos anos estivemos a espera do
bairro português e do parque dos Açores
que não apareceram. Mas como estamos
a chegar às eleições, todos estes projectos antiquíssimos vão ser apresentados
como por magia. Benoit Labonté criticou o governo municipal porque para se
verem estes projectos serem realizados,
devemos esperá-los quatro anos caindo como por milagre sempre nas épocas eleitorais… Eu acho ridículo, que

seu serviço de pedido de passaporte em
linha. Mais cedo este mês, a agência afixou no seu sítio Internet um curto comunicado que informa a população que, a
partir de 30 de Abril, o serviço deixará

de estar disponível. Esta medida ocorre
na sequência de queixas formuladas junto do comissariado à protecção da vida
privada do Canadá a respeito das lacunas da agência em matéria de segurança. No entanto, um porta-voz
de Passaporte Canadá indicou que o
serviço de pedido de passaporte em
linha fechava simplesmente porque
não é assim tão “cómodo” para os
Canadianos, porque os formulários
interactivos devem ser preenchidos
depois de ter feito o “download”
partir do sítio Web da agência. Estes formulários devem seguidamente ser apresentados a um agente de
Passaporte Canadá. O serviço de pedido
de passaporte em linha tinha sido lançado
em grande pompa em Janeiro de 2005. As
autoridades tinham então anunciado que
permitiria reduzir o tempo de espera.

O seu lixo não faz parte
da sua vida privada...

O

Tribunal supremo do Canadá, deliberou que um antigo membro da
equipa nacional de natação do Canadá
não podia invocar o direito à vida privada, quando lançou ao lixo, elementos
de prova dum laboratório clandestino
de produção de ecstasy. Num veredicto
unânime, os sete magistrados concluíram
que Russell Patrick, abandonou os seus
direitos à vida privada, quando depositou
quatro sacos de lixo em cercadura dum
caminho público de Calgary. Em nome

dos seus confrades, o juiz Ian Binnie
explicou que o senhor Patrick perdeu o
seu direito à vida privada, a partir do momento em que depositou os seus sacos de
lixo atrás da sua propriedade, onde eram
acessíveis a qualquer cidadão. Este processo era percebido como um caso tipo, a
fim de determinar se os lixos domésticos
eram protegidos pela carta dos direitos e
liberdades, assim como as residências e
as conversações telefónicas.

Contadores de água:
não haverá penalidades

O
a Isabel dos Santos esteja a fazer uma
estratégia muita suja para ser re-eleita
ou aparecer como a grande salvadora
da imagem dos portugueses, mas levar
quatro anos para realizar dois pequenos
projectos é muito tempo e muito pouco
para a nossa comunidade. Será que Benoit Labonté vai fazer a mesma coisa?
Ele respondeu “não, porque o meu Montreal deve andar e não ficar parado como
agora”.

presidente da Câmara Municipal de
Montreal, Gérald Tremblay, convida à prudência e a não tirar conclusões,
mesmo se anunciou a semana passada
que suspendia temporariamente o contrato dos contadores de água, o tempo que
o verificador-geral da Cidade examina o
processo. Interrogado sobre este assunto
durante uma conferência de imprensa, o
presidente da Câmara Municipal Tremblay, disse esperar uma decisão do verificador-geral “o mais rapidamente possível”. Além disso, precisou que não havia
penalidade a pagar durante a suspensão
do contrato pela Cidade, pelo menos se
as despesas de financiamento ou de capital humano não forem comprometidas
pelo parceiro privado. Uma cláusula de
anulação também está prevista ao contra-

to. Indicou também que se for claramente
demonstrado que a Cidade paga 150 milhões de dólares a mais do que deveria
pagar para os tais contadores de água, ele
iria rever o contrato de modo que o dinheiro dos cidadãos seja “gasto” de maneira
“justa”. O contrato para a instalação de
32.000 contadores de água foi concedido
ao consórcio Genieau para os contadores
em meios institucionais, comerciais e industriais. O contrato é avaliado em 355
milhões $. As perguntas foram levantadas, recentemente, relativamente ao valor do tal contrato, assim como sobre as
relações entre o ex-presidente do Comité
executivo da Cidade de Montreal, Frank
Zampino, e o homem de negócios Tony
Accurso, que co-dirige o consórcio.

CELTEL MOBILITE • LAMBRO • THE MORE YOU SAVE • NEW AD FOR MARCH 04, 2009
A VOZ DE PORTUGAL • 4231B, BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL (PQ) H2W 1Z4 • TEL. 514.284.1813 • F. 514.284.6150 • PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM
FORMAT: 10,49 IN X 195 AGATES • COLOR: CMYK • LANGUAGE: PORTUGUESE • PUBLICATION DATE: MARCH 04, 2009
BY KEVIN MARTINS

A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 15 de abril de 2009

5

POUPE
MAIS

preocupe-se menos
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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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muito bons somos nós

esquece a crise
Joel Neto

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

carta dominante: O Dependurado, que significa Sacrifício.
Amor: Irá manifestar-se em si uma forte sensualidade.
saúde: Com disciplina e controlo melhorará certamente.
Lute, lute sempre... Lute para ser feliz! dinheiro: Poderá ter
tendência para gastar mais do que habitualmente.
número da sorte: 12 números da semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36

touro (20 de Abril - 20 de maio)
carta dominante: 5 de Copas, que significa Derrota.
Amor: Caso esteja livre e descomprometido poderá surgir
brevemente a pessoa que idealizou. saúde: Tenderá a sofrer
de fadiga. Durma mais. O cansaço tomará conta de si, procure o seu médico e tome umas vitaminas para revitalizar o seu corpo.
dinheiro: Poderá voltar a surgir uma proposta que estava suspensa há
algum tempo.
número da sorte: 41 números da semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48

gÉmeos (21 de maio - 20 de Junho)
carta dominante: 8 de Copas, que significa Concretização,
Felicidade. Amor: Poderá surgir um mal entendido, mas com
calma tudo se resolve. saúde: Este será um período de paz,
aproveite para descansar. Seja o seu melhor amigo!
dinheiro: Momento pouco favorável para grandes investimentos.
número da sorte: 44 números da semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33

cArAngueJo (21 Junho - 22 de Julho)
carta dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade. Amor: Entre em contacto com os seus familiares e
amigos que estão distantes e verá como custará menos a
suportar a saudade. Não se deixe dominar por maus presságios! saúde: Dê mais atenção aos seus ouvidos.
dinheiro: Não espere grandes alterações neste campo da sua vida.
número da sorte: 52
números da semana: 9, 11, 25, 27, 39, 47

leão (23 de Julho - 22 de Agosto)
carta dominante: 10 de Ouros, que significa Prosperidade,
Riqueza e Segurança. Amor: Andará muito sentimental e por
isso o seu relacionamento amoroso estará colorido e cheio de
ternura. Olhe em frente e verá que existe uma luz ao fundo do
túnel! saúde: Espera-o um período isento de preocupações.
dinheiro: Fique atento e evite qualquer tipo de gasto supérfluo.
número da sorte: 74
números da semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47

Virgem (23 de Agosto - 22 de setembro)
carta dominante: A Justiça, que significa Justiça.
Amor: Não tenha atitudes infantis relacionadas com ciúmes
doentios. Aprenda a trazer para a luz o melhor do seu ser!
saúde: Cuidado com a auto-medicação.
dinheiro: Época favorável ao investimento em novos negócios.
número da sorte: 8
números da semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44

BAlAnçA (23 de setembro - 22 de outubro)
carta dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, Depressão, Escuridão. Amor: Esteja atento a tudo o que o rodeia.
saúde: Não terá que se preocupar, está em plena forma.
dinheiro: Algumas dificuldades avizinham-se.
número da sorte: 60
números da semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

escorPião (23 de outubro - 21 de novembro)
carta dominante: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem
longa, Partida Inesperada.
Amor: Deixe o ciúme de lado e aproveite bem os momentos
escaldantes. Que o futuro lhe seja risonho!
saúde: Cuidado com os excessos alimentares.
dinheiro: Período menos favorável para empréstimos.
número da sorte: 34
números da semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39

sAgitÁrio (22 de novembro - 21 de dezembro)
carta dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Através do diálogo poderá clarificar algumas dúvidas com a sua cara-metade. A felicidade
espera por si, aproveite-a!
saúde: Cuidado com os vírus gripais.
dinheiro: Reina a estabilidade neste campo.
número da sorte: 33
números da semana: 1, 2, 8, 16, 22, 39

cAPricÓrnio (22 dezembro - 20 de Janeiro)
carta dominante: 3 de Ouros, que significa Poder.
Amor: Período bom para estar com o seu amor. Descubra a
imensa força e coragem que traz dentro de si!
saúde: Manter-se-á numa situação estável.
dinheiro: A sua carreira está em alta.
número da sorte: 67
números da semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36

AQuÁrio (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
carta dominante: O Papa, que significa Sabedoria
Amor: Os ciúmes não nos levam a lado nenhum, tenha confiança na pessoa que tem a seu lado.
saúde: Cuidado com a diabetes, não coma muitos doces.
dinheiro: Momento propício para um investimento mais sério. Que o sucesso esteja sempre consigo!
número da sorte: 5
números da semana: 7, 11, 19, 24, 25, 33

Peixes (19 de Fevereiro - 20 de março)
carta dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil.
Amor: Procure estar mais tempo com os seus amigos e familiares. Tenha a ousadia de sonhar!
saúde: Faça com maior regularidade análises ao sangue.
dinheiro: Os gastos desenfreados podem prejudicá-lo significativamente.
número da sorte: 29
números da semana: 5, 25, 36, 44, 47, 49

arilyn Monroe, Jane Mansfield,
Ursula Andress – todas elas se
fizeram fotografar para a Playboy.
Miles Davis, Martin Luther King,
Jimmy Carter – todos eles deram entrevistas à Playboy. Salvador Dali,
Andy Warhol, Bruce Weber – todos eles publicaram a
sua arte na Playboy. Norman Mailer, Ian Fleming, Gore
Vidal – todos eles escreveram para a Playboy também.
Se é verdade que o sonho assumido de qualquer intelectual é poder um dia discutir Aristóteles entre peças
de lingerie, o seu sonho nunca confessado será seguramente o de percorrer a filosofia toda onde nem sequer a
lingerie resista. E a Playboy é isso: o encantador lugar
onde nenhum biquíni resistiu a um peito abundante, o
reconfortante espaço onde nenhum ensaio sobreviveu a
uma púbis depilada em borboleta – e, já agora, o mágico paradeiro onde há muito tempo nenhum clássico
da literatura vinga sobre o Photoshop, circunstância que
sobre todas as outras contribuiu para a paz, a concórdia
e a felicidade em geral.
Dizer que a compramos pelos artigos, naturalmente, é
tolice. De vez em quando volto a pegar na minha primeira Playboy, uma edição brasileira de 1996 (sim, eu
despertei vergonhosamente tarde para a pornografia) em
que Maitê Proença me absolvia toda a adolescência ao
passear-se nua entre os habitantes de uma aldeia siciliana – e continua a decorrer ainda muito tempo até que eu
me canse outra vez daquele rosto belo e enigmático, daqueles seios como laranjas e daqueles glúteos em forma
de coração e passe, enfim, a reler o conto de Luiz Vilela,
a crónica de Luiz Fernando Veríssimo ou a reportagem
de Nirlando Beirão que acompanhava Fernando Henrique Cardoso, o então Presidente da República Federativa do Brasil, numa série de viagens pelo mundo. Basicamente, comprei-a por Maitê – e ainda é por Maitê
que volto a pegar nela (embora também Maitê se tenha
esforçado por mostrar-me, ao longo de uma recente entrevista a Carlos Vaz Marques, o quanto um ser humano
pode perder o sentido de humor a partir do instante em
que publica um livro).

M

aviso de eleições

antónio castro
(Tótó) recandidata-se ao posto de vice-presidente
para
as eleições do
comité executivo sindical da
companhia Distinction, que
se realizarão no próximo sábado, dia 18 abril no local
800 situado no 920 rua de
port Royal e. Montreal.
Tótó apela ao seu voto para
poder dar continuidade ao
bom trabalho que tem vindo a realizar ao longo deste
seu último mandato.
obrigado pelo seu voto.
Um abraço
antónio castro

Porque a Playboy vai onde mais nenhuma revista, livro,
quadro ou filme alguma vez foram antes ou depois dela.
Primeiro, recuperou a pornografia pré-vitoriana, despiu-a de moralismos e sacrilégios – e levou-a ao grande
público. Depois, resistiu à pressão da crueza, fugiu à
estética do desbragamento – e manteve-a sóbria, com
um mínimo de elegância e outro tanto de bom gosto. Se
as revistas masculinas do final do século XX triunfaram,
foi porque se empenharam num equilíbrio que lhes permitisse, apesar de tudo, serem deixadas sobre a mesa da
sala ou dentro do cesto de jornais do WC sem escândalo
para o visitante de ocasião. E, no entanto, devem-lhe
tudo, essas revistas. A ela, Playboy. Que, aliás, nunca se
quis útil para decorar mesas ou cestinhos, conhecedora
como sempre foi desse abismo humano que é a constante necessidade de um resto de vergonha, de um resto de acanhamento e de transgressão – sabedoria que,
de resto, a levou a manter-se sempre leal ao seu duplo
papel de conforto imediato para homens solitários e de
ilegitimidade possível para homens casados a contas
com problemas de estímulo ou impulsos de evasão que
de outra forma bem poderiam significar o fim de todas
as coisas.
Se a Playboy vai ou não vingar em Portugal, país a
que chega 55 anos depois da sua fundação (e quase 40
países depois do início da sua internacionalização), não
sei. A pornografia está em todo o lado, da publicidade à
TV, das revistas cor-de-rosa às universidades mais circunspectas – será de certeza precisa muita imaginação
para consolidar um produto que se banalizou entre tanto
sucedâneo. Para já, no entanto, assinalo com entusiasmo a circunstância de o lançamento em Portugal ocorrer
precisamente em época de crise, contexto que como sabemos representou o supremo tónico para algumas das
mais importantes revoluções éticas e estéticas da história da Humanidade. O resto de verá. Inclusive se, efectivamente, a respeitabilidade comezinha permanece a
suprema obsessão dos povos pobres, periféricos e mesquinhos – e se, entretanto, os portugueses permanecem
o povo pobre, periférico e mesquinho que durante tantos
anos resistiu a um ícone da pop culture internacional
com a benignidade da Playboy.
«A Playboy é isso: o encantador lugar onde nenhum
biquíni resistiu a um peito abundante, o reconfortante
espaço onde nenhum ensaio sobreviveu a uma púbis
depilada em borboleta»
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Dossiê Caixa de Economia-3

Início dos anos oitenta
Raul Mesquita
rmesquita@avozdeportugal.com

os finais dos anos 70 foram realizadas algumas reuniões de trabalho com vistas à construção de um
novo local, mais espaçoso e funcional, tal como descrito
no texto anterior.
Surgiu a possibilidade de compra do terreno do 4244
que na retaguarda, face para a rua Clark, tinha uma habitação bastante velha que não interessava manter. Assim, Diamantino Cancela, que na altura era vendedor
de imóveis, negociou a compra do terreno e da velha
casa na Clark, a fim de dar lugar às novas instalações
e estacionamento. Foram feitos dois projectos para a
construção. O mais bonito foi desenhado por um técnico
de nome Paulino, que é irmão de um dos dirigentes actuais. Em termos de concepção, de linhas, de harmonia,
era sem dúvida o melhor. Pecava todavia, disseram-me,
por menos funcionalidade que o outro apresentado e
que acabou por ser considerado. Pagou-se no entanto, o
trabalho executado pelo primeiro técnico, agradecendolhe a preciosa colaboração.

N

Pouco tempo depois fazia-se o lançamento da primeira
pá de terra e iniciava-se a construção do edifício, que
foi inaugurado em 1980. Era presidente Casimiro Xabregas, que acompanhou na cerimónia da inauguração,
o presidente em exercício da Federação das Caixas de
Economia do Québec. Seria no entanto injusto não salientar, a extraordinária e efectiva dedicação de Casimiro Xabregas, totalmente benévola, durante o período da
construção, muitas vezes em detrimento da sua própria
actividade profissional e do convívio familiar.
Maus empréstimos
Atravessou-se depois um negro período devido à concessão de maus empréstimos, que atingiram a volumosa
soma de cerca de 300 mil dólares. Para uma instituição
que empreendia a sua ascensão, foi um período muito
difícil, que criou um considerável défice nas fundações
da Caixa. O problema principal, deveu-se ao facto dos
dirigentes da Comissão de Crédito autorizarem o máximo permitido—8 mil dólares— para empréstimos pes-

soais, em nome de membros das suas famílias imediatas
ou de amigos próximos, mas que eles próprios recebiam
e utilizavam na criação de comércios, que finalmente,
acabaram por falir ou desaparecer do horizonte. Os assinantes desses empréstimos recusaram fazer os pagamentos, alegando que nunca tinham visto a cor do dinheiro por ser um tal ou tal que o guardou. Há ainda
muita gente em Montreal que foi parte integrante desse
esquema, mas que curiosamente, continuam a frequen-

tar a instituição e as suas gentes. Sem vergonha.
A época de José Manuel Cabral, CA
Entrou então para o CA um profissional competente
que teve uma influência enorme não só no equilíbrio da
situação, como também na formação que pouco a pouco, reunião após reunião, transmitia aos restantes elementos do Conselho de Administração: o contabilista
encartado José Manuel Cabral.
É sem dúvida graças ao rigor das normas aplicadas e
das decisões discutidas e aprovadas em conselho, que a
CEPM vai recuperar. As primeiras medidas tomadas foram a de substituir os elementos do Conselho de Crédito
e do responsável pelo departamento. Passou-se também,
a analisar mais profundamente a capacidade financeira
daqueles que pretendiam obter empréstimos, mesmo se
se privilegiava a idoneidade do membro. Continuaram
por parte do Celestino de Andrade, as incursões às casas
de conterrâneos convidando-os a aderirem à instituição,
oferecendo juros mais atraentes que os praticados pelos bancos. Deve salientar-se que até há poucos anos, a
concorrência era feroz. Contrariamente ao que acontece
hoje, em que a Caixa é praticamente a única instituição
financeira num largo raio de acção, nesse tempo e até
finais dos anos 90, havia no mesmo espaço, 5 bancos
muito próximos, que dividiam a clientela. Logo defronte, estava o Banco de Montreal, que nos “sugava” uma
considerável faixa de clientes e que logo após termos
colocado a primeira caixa automática, nos imitou, in-

troduzindo uma na sucursal. Antes, porém, deste episódio— que se passou no meu tempo, anos mais tarde—
a cooperativa navegava a pleno vapor para se afastar
da tormenta. Como nos disse José Manuel Cabral: “A
Caixa tinha tido um ano de perdas e não podíamos ter
outro de seguida, caso contrário, a Federação punhanos sob tutela. Era imprescindível evitar essa situação.
Não podíamos conceber sermos dirigidos e controlados
por estrangeiros. Gente que não conhece as nossas tradições, os nossos hábitos. Tivemos por isso que tomar
uma decisão drástica que muitos membros não compreenderam bem. Decidimos cobrar a cada membro dois
dólares, para evitar de acabarmos o ano com défice.
Foi essencial para a Caixa e, finalmente, os membros
foram depois suficientemente recompensados, graças
às medidas tomadas, algumas delas contra a vontade
da Federação. Mas a nossa constante preocupação, era
a de dar os serviços mais baratos possíveis aos nossos
membros”. Por outro lado, uma das medidas propostas
pelo presidente JM Cabral, relacionou-se com as hipotecas. Nesse tempo, a Caixa apenas fazia segundas hipotecas o que, para além de darem poucos lucros, não
tinham qualquer garantia. Assim, em vez de se concederem fundos “para segunda mão” passaram-se a fazer
primeiras hipotecas, com a garantia do imóvel. Os benefícios aumentaram e com o aumentar do número de
membros e de depósitos que se iam efectuando, foi-se
pagando o prejuízo que se tinha verificado tempos antes
e que tinha sido coberto pela Federação. Por outro lado,
Celestino de Andrade, mantinha um contacto directo e

permanente com os membros e agia muitas vezes como
assistente social. Na verdade muitas pessoas o procuravam, fosse pedindo-lhe conselho para esta ou aquela situação que atravessavam, para a marcação de uma
consulta médica ou qualquer outro assunto de carácter
pessoal. A CEPM era assim um género de centro de serviços sociais a qualquer hora do dia.
Entretanto, com a estabilização financeira assegurada
e sempre com a preocupação de trabalhar para os membros e não para a Federação, “vários pontos de vista tinham de ser tomados em consideração de modo a fazêlos beneficiar das campanhas que encetamos no nosso
local e nos meios de informação comunitários” diz-nos
JM Cabral. Nesse sentido mantiveram-se certos serviços gratuitos ou mais reduzidos, que outras instituições
bancárias. E graças à conjunção de esforços entre o CA
e o Director e a uma colaboração, não submissa, com a
Federação, das várias promoções de serviços Desjardins
realizadas nesta época, a Caixa foi várias vezes galardoada com certificados de reconhecimento, por atingir
percentagens de progressão superiores às suas congéneres.
Entramos agora no período em que este humilde fazedor de textos foi eleito para fazer parte do CA da Caixa
de Economia Portuguesa, na companhia de José Manuel
Cabral, Casimiro Xabregas, Me. Eduardo Dias, Celestino de Andrade, José Gírio, Guilherme Cabral, Joaquim
Neto e Emanuel Linhares.
Corria o ano de 1983.
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Celebrações da Páscoa em Santa Cruz
Antero Branco

jornal@avozdeportugal.com

A

s celebrações
da Páscoa
em Santa Cruz
iniciaram-se na
passada sexta-feira, dia 3 de Abril,
com a celebração
do Perdão. Nesse
dia, todos os paroquianos foram convidados a levar uma lata de refrigerante, va-

zia, como sinal de penitência. Em troca
foi-lhes dado uma fita verde para que as
levassem na Vigília Pascal. Treze foram
os sacerdotes que estiveram presentes
na cerimónia. Até mesmo o Reverendo

Fotos de Elizabeth Branco

Padre Leblanc, fundador da Missão, fez
questão de estar.
Na quarta-feira, o “Vamos Comer Juntos”, festejou esta quadra festiva, com
“rancho” melhorado e, para animar o almoço, fizeram apelo ao artista comunitário José Luís, que muito bem animou a
festa, com o seu vasto repertório de música popular portuguesa.
Quinta-Feira Santa, para mim, a cerimónia litúrgica mais comovente. Em que
Cristo decide lavar os pés aos discípulos,
em sinal de humildade e de serviço marcado pelo amor que é a verdadeira entrega. O centro da celebração da QuintaFeira Santa é a instituição da Eucaristia
e do sacerdócio. É o novo mandamento
do amor que Jesus deu aos seus discípulos. Nesse dia, os ministros extraordinários da comunhão renovaram as suas
promessas. As pessoas que previamente
se tinham inscritos levaram a comunhão
aos doentes e três adolescentes fizeram a

é o princípio e o fim de tudo”. Durante
a Vigília Pascal, o casal João e Laurinda Nicolau celebrou em comunidade as

que está por detrás do altar com cerca de
novecentas latas que a comunidade tinha
levado no dia do Perdão. Que aquelas

latas de diferentes cores e de diferentes
proveniências representavam a vida e a
fé de cada um de nós. Que nessa diversidade se tinha formado aquele Cristo
Ressuscitado. Naquele Cristo não se vê
se a lata é de refrigerante ou de cerveja,
se é azul, amarela, verde ou vermelha. A
única coisa que é igual é o fundo dela e
é realmente o que se vê. Naquele Cristo ressuscitado ele incorporou uma lata,
simbolizando aqueles que não puderam
vir ou que estão afastados, porque aquele
Cristo representa toda a comunidade.
Domingo de Páscoa, em que a comunidade celebra a ressurreição de Jesus Cristo, em Santa Cruz é também dia do envio
das coroas e bandeiras do Espírito Santo.
Dia em que a comunidade as leva ao altar
para serem benzidas e lhes é entregue a
oração “Cântico de Caridade”. Durante
as próximas sete semanas as famílias rezam em suas casas ao Divino e em cada
Domingo vêm à Igreja coroar. Durante a
celebração o casal Gabriela e José Medeiros, que tem a Terceira coroa durante
as sete semanas, celebrou em comunidade as suas bodas de prata.

sua primeira comunhão, Cristina, Dário
e Ricardo.
Na Sexta-Feira Santa, os Romeiros, logo
de manhã cedo, partiram na sua caminhada de mais de vinte quilómetros, de Santa
Cruz até à Missão de Nossa Senhora de
Fátima de Laval. Às três da tarde teve
início a cerimónia da Paixão do Senhor,
em que as pessoas foram convidadas a levar uma flor para a depositarem no altar
aquando a adoração da Cruz. No final da
tarde, teve lugar a Via-sacra das crianças
da catequese, presidida pelo Padre Clifford de Souza.
Sábado de Aleluia, celebração repleta
de alegria. É neste dia que se procede à
bênção do Círio Pascal. O Círio simboliza a luz de Cristo, que ilumina o mundo.
Na vela, estão gravadas as letras gregas
Alfa e Ómega, que querem dizer “Deus

suas Bodas de Ouro. O senhor João Nicolau disse que para um casamento durar
cinquenta anos é preciso saber perdoar.
O senhor Padre José Maria, na homilia,
disse que tinha construído a escultura

A comunidade de Santa Cruz viveu uma
Páscoa repleta de fé, de emoções e de
simbolismo, graças à generosidade do
Reverendo Padre José Maria e dos seus
assistentes, Padres Clifford e António.
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símbolos dos romeiros nos açores

Romeiros percorreram
200 quilómetros na Terceira
caminhada “Peregrinos do Infinito”
reuniu este ano meia centena de Romeiros do Santuário de Nossa Senhora da
Conceição numa jornada de cerca de 200
quilómetros pelas estradas da ilha Terceira.
“A romaria é encarada com esperança
e testemunho público do sentido penitencial da fé nesta época de Quaresma para
a Páscoa da Ressurreição”, disse à Lusa
o reitor do seminário, padre Francisco
Dolores. Os cerca de meia centena de
romeiros, com idades entre os 8 e os 65
anos, eram oriundos das ilhas Terceira,
São Miguel (4) e Graciosa (4) e percorreram as estradas da ilha ao longo de duas
centenas de quilómetros de orações e penitências. A romaria iniciou-se com uma
missa no Santuário, seguida da partida
em direcção à primeira freguesia, Santa Bárbara, onde pernoitaram. Ao longo
do percurso, feito em duas alas pelas estradas, os romeiros rezam pais-nossos e
ave-marias por si e por todos quantos os
abordam a solicitar orações. De acordo
com a tradição, o público podia abordar
os romeiros perguntando: - Quantos irmãos são? Recebe por resposta: - Somos
cinquenta e mais três que são Jesus, Maria e José.
Este diálogo é feito entre o público e o
“procurador das almas” o elemento que
vai no fim da romaria para receber os pedidos.
Quem pede, explica Francisco Dolores, também fica obrigado a rezar tantas
ave-marias de acordo com o número de
romeiros. No ano de 2007 os romeiros
foram solicitados para 140 pedidos de intenções, número esse que se elevou para
200 no ano passado. O grupo, onde se
integrou o mestre, era encabeçado pelo
romeiro mais novo que transportava a

A

cruz e pelo contra-mestre, rezando todos
alternadamente, pais-nossos e ave-marias
com terço que seguravam nas mãos, que
complementava um outro que traziam ao
peito. O vestuário dos Romeiros estava
de acordo com a simbologia do tempo
quaresmal e representava diversas facetas do calvário e Paixão de Cristo.
A saca que levam às costas, onde transportam roupa, simboliza a cruz de Cristo, enquanto o xaile representa o manto
vermelho que os romanos colocaram em
Jesus Cristo quando foi julgado. O lenço,
que por vezes serve para tapar a cabeça,
representa a coroa de espinhos e o bordão
simboliza a vara de cana que deram a Jesus Cristo quando lhe disseram que era o
Rei dos Judeus. Ao longo dos cinco dias
de caminhada, sempre no sentido dos
ponteiros do relógio, e orações, os Romeiros pernoitaram e alimentaram-se nas
freguesias de Santa Bárbara, dormindo na
Casa dos Romeiros. Depois na freguesia
da Agualva pernoitaram no Centro Social
enquanto nas freguesias do Porto Martins
e, depois, São Sebastião, dormiram em
casas de particulares que os acolheram.
A marcha dos Romeiros terminou junto à
Ermida de Santo António, no Monte Brasil em Angra do Heroísmo num “jantar
com as famílias”. O último acto foi uma
missa no Santuário de Nossa Senhora da
Conceição. Segundo o padre Francisco
Dolores estas romarias, ainda que mais
pequenas nas distâncias percorridas, foram tradicionais na ilha Terceira ao longo
dos séculos XVIII e XIX.
Durante o século XX, “não tenho registo da realização de qualquer romaria”,
assevera. As romarias na ilha foram retomadas no ano de 2007 com 26 pessoas e continuada no ano passado com 39.
auniao.com

Centro Cultural dos
Açores aberto no Canadá

A

cidade de London, no Canadá, inaugurou no passado fim-de-semana o
Centro Cultural dos Açores, uma cerimónia que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal do Nordeste.
Em London vive uma significativa comunidade de nordestenses, gente muito dinâmica
no que respeita à dinamização
da cultura açoriana.
Na abertura deste novo espaço, o presidente da Câmara
Municipal do Nordeste, José
Carlos Carreiro, levou uma exposição de fotografia do concelho, que permanecerá no recinto neste
primeiro mês de abertura ao público do
centro.
Respondendo à vontade da direcção do
Centro Cultural dos Açores de London, o
presidente da Câmara do Nordeste aproveitou a ocasião para saudar e felicitar a
comunidade nordestense e açorianos em
geral residentes na cidade de London
pela iniciativa de abertura de mais este

pólo de promoção da cultura açoriana no
Canadá, em nome da preservação da cultura ancestral destas comunidades.
O Centro Cultural dos Açores exibe,
igualmente, um vídeo turístico a promover as potencialidades turísticas do concelho de Nordeste.
Nesta deslocação ao Canadá, o presidente da Câmara do
Nordeste esteve também presente num baile convívio na
cidade de Mississauga. O baile foi promovido por naturais
da Lomba da Fazenda e pretendeu angariar fundos para
apoiar obras de beneficiação
da igreja da freguesia.
Durante esta semana, José Carlos Carreiro será recebido pelo presidente da
Casa dos Açores de Toronto, Carlos Botelho, para apresentação de cumprimentos
e entrega de uma peça de artesanato que
passará a integrar a colecção de artigos
artesanais da Região em exposição na
nova sede da Casa dos Açores da maior
cidade de Ontário.
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Romeiros do Quebeque

Comovente jornada
de fé e boas vontades
António Vallacorba

avallacorba@avozdeportugal.com

S

exta-feira
Santa. Eram
oito horas da
manhã (a polícia não tem
autorizado a saída mais cedo),
quando o Rancho dos Romeiros do
Quebeque (RRQ) saíu da Igreja de Santa Cruz rumo à Igreja de Nossa Senhora
de Fátima de Laval, depois de orações e
cânticos pertinentes à romaria e de uma
prece da parte do padre José M. Cardoso, na qual pediu que estes irmãos chegassem ao fim da jornada com a sua “fé
reforçada”.
Este foi o 22º ano deste piedoso acontecimento, protagonizado por uma
centema de irmãos, cujos guias foram:
Menino da Cruz, Brian Medeiros (depois Nélia Vieira, polícia); Mestre, João
Vital; Contra-Mestre, António Moniz; e
Procurador das Almas.

o rancho a partir da carrinha de apoio,
guiada por João Rebelo e patrocionada pela empresa Alfred Dallaire. E tal
como os demais irmãos que, eles sim,
palmilharam o asfalto das ruas das cidades referidas e sempre se reconhecem
pecadores, fiz também deste dia, tal
como eles e elas, uma jornada de reflexão e de retrospectiva da minha vida espiritual e de reconciliação com Cristo,
a fim de caminharmos para uma vida
nova com o Jesus Ressuscitado.
“Deus te salve oh Santa Casa, pelos
anjos rodeada”...
As Igrejas de St-Enfant-Jesus, Nossa
Senhora da Defesa, Santa Cecília, StVincent Ferrier, St-Maxime e St-Martin
foram os templos privilegiados pela
nossa visita, sendo a de Santa Cecília
e a de St-Martin as únicas que não nos
abriram as portas (nesta última, orou-se
junto ao cemitério).
Na de St. Vincent Ferrier, aonde che-

“Romeiro alegre, cansado
Duma longa caminhada
Recorda o teu passado
Numa promessa sagrada”.

gámos pelas 10h30, esperava-nos muita
gente afecta à nossa comunidade, a qual
inclusivamenete nos prepararam uma
bem apreciada merenda, à semelhança
dos anos anteriores.
À chegada a Laval, por cerca das
16h00, o padre Arruda enalteceu a fé e
o sacrificios dos romeiros, sendo-lhes
depois oferecida uma recepção no salão
do Centro Comunitário, graciosidade
da Sociedade de S. Vicente de Paulo
local. Convém neste momento salientar
todo o apoio que foi novamente prestado (publicamente reconhecido por João
Vital por onde quer que se passou),
pelas firmas Alfred Dallaire-Memória,
Magnus Poirier, Padaria Lajeunesse, os

Quer chova, quer irradie o sol, todos os
anos nesta sexta-feira da paixão e morte
de Jesus, os romeiros enchem de fé e
oração as ruas de Montreal e de Laval,
numa manifestação de piedade singular
e numa tradição que remonta ao Séc.
XVI e aos cataclismos naturais que assolaram a “Ilha Verde” naquela época.
De facto, o terramoto de Vila Franca
do Campo, em 1522, que soterrou a
antiga capital micaelense, causando a
morte a milhares dos seus cidadãos, es-

Foto Ricardo Santos

teve na origem das muitas tradições que
o povo açoriano ainda hoje segue religiosamente, em particular na Ilha de S.
Miguel e pelas comunidades açorianas.
Devido à minha doença, acompanhei

vários padres e igrejas; Silvio Machado, Ildeberto Silva, Manuel da Ponte,
os órgãos comunitária da comunicação
social, entre uma longa lista de indíviduos e empresas.
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MERCEARIA

RESTAURANTES

SÁ & FILHOS

CHEZ DOVAL

4701 St-Urbain

14 de abril de 2009
1 euro = caD 1.635350
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

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

450.659.4359
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

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

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

REVESTIMENTOS

NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200

4057 Boul. St-Laurent

514.987.7666

OURIVESARIAS

LATINO
177 Mont-Royal Est

514.849.1153

355 Rachel Est

514.844.3054

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent

514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
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
4270Boul.St-Laurent,#209- 514.499.1624

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE

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

GARAGENS
514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035

111 St-Paul E.

514.273.9638

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio
514.844.6212

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

SOLMAR

ALGARVE
CONFORT

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

514.845.5804

514.843.3390

GRANITE LACROIX INC.

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

681 Jarry Est

150 Marie-Anne E.

MONUMENTOS

AGÊNCIAS DE VIAGENS

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

514.842.3373

514.985.2411

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

514.861.4562

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

CAntinHo dA poesiA

Solicitude

Rasguei da terra o ventre e, semeei,
Em fértil solo, pequenina uma semente,
Que após nascer com cortesia cuidei
E vi crescer pouco a pouco lentamente !...
Reguei com mil cuidados a raiz
E o tempo a fez viçosa com a idade,
Vê-la aumentar fez de mim um ser feliz,
Por ser a minha árvore d’amizade...
A vida inteira dediquei prà conservar,
Sem a deixar nem um momento ao abandono,
Não fora tão sòmente “o plantar”!...
Aquela árvore é pra mim todo um tesouro,
Porque as folhas que colhi em cada Outono,
São os amigos, que valem mais do que o ouro!...
Euclides Cavaco

estaO mundo
faltando
amor
moderno esta agitado
Com seus carros velozes e a televisão!
Os computadores mostrando e fazendo,
Apesar de tudo isso...
Esta faltando amor em nossos corações.
O homem moderno não sabe o que quer,
Fica indeciso e sem decisão.
Enquanto a ciência se multiplica,
Esta faltando amor em nossos corações.

†

evangelina costa

Faleceu em Laval, no dia 8 de Abril de 2009,
com 53 anos de idade, Evangelina Costa,
natural da Vila do Porto, Santa Maria, Açores,
esposa de Eduardo De La Piedra, natural do
Peru.
Deixa na dor seu esposo; seu filho Patrick;
sua filha Jennifer; sua mãe Maria Coelho;
suas irmãs Dulce, Helena e Coralia, seus
irmãos Luís, João, Rui e Paul e seus cônjuges
respectivos; sua sogra Dina Navarro; seus
cunhados (as), sobrinhos (as), assim como
outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred dallaire | memoriA
2159 boul. st-martin este, laval
514.277.7778 www.memoria.ca
eduino martins
O serviço fúnebre decorreu segunda-feira, 13 de Abril de 2009, após
missa de corpo presente, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Laval. Foi
sepultada no Cemitério St-Vincent-de-Paul.
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.

†

José carlos cabral
1942 - 2009

Faleceu em Lasalle, no dia 13 de Abril de 2009, com 66 anos de idade,
José Carlos Cabral, natural de Ponta Delgada, São Miguel, Açores, viúvo
de Maria da Gloria Raposo.
Deixa na dor seus filhos Francisco (Sónia Marta), Nelia, Luísa (Luís
Fonseca), Nelson (Jean-Ann Jarvis), Steven (Josie Spagnolo), seus netos,
assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred dallaire | memoriA
4231, boul. st-laurent, montreal
514.277.7778 www.memoria.ca
O velório terá lugar amanhã, quinta-feira 16 de Abril de 2009, das 14h às
17h e das 19h às 22h, e sexta-feira, 17 de Abril, das 9h às 9h30, seguindose as cerimónias fúnebres, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz. Será
sepultado no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
Your last breath was a precious one!
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

MEMORANDUM
2º ano de saudade

José inácio da silva
f. 17 de Abril de 2007

A mídia apresenta feitos notáveis.
Descobri-se um planeta com luz e calor.
No Paquistão e na Índia ouve-se terremoto.
Enquanto isso em nossos corações,
Esta faltando o essencial,
Esta faltando amor.

Natural da Praia da Carvoeira, Algarve,
viveste 92 anos com amor e alegria.
Vivias tão contente, em paz e harmonia.
No dia 17 de Abril, dia muito lembrado,
Nossa Senhora te chamou, para seu
anjo louvado.
Renovam profunda gratidão pelas
presenças amigas na liturgia do 2o
ano em sufrágio pela sua alma, que se
realiza sexta-feira, 17 de Abril de 2009,
pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz.

No Iraque um só homem bomba,
Conseguiu matar vinte pessoas,
O que causou tristeza e muita insatisfação,
Isto quer dizer,
Que esta faltando amor em nossos corações.
O homem moderno não pode deixar,
Que a ciência evolua e ele não,
Enquanto ele pensar assim,
Esta faltando amor em nossos corações.
Vivaldo Terres

Sou o espírito da treva...
Sou o Espírito da treva,
A Noite me traz e leva;
Moro à beira irreal da Vida,
Sua onda indefinida
Refresca-me a alma de espuma...
Pra além do mar há a bruma...
E pra aquém? há Cousa ou Fim?
Nunca olhei para trás de mim...
Fernando Pessoa

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.
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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
Companhia de construção procura
condutor com carta de condução
“classe 5”.
514-977-7173
Homem para limpeza, 25h/semana,
de noite. Salário segundo decreto,
14.95$/hora.
telefonar, das 9h às 17h:
450-665-4417
spa mont-royal
Cherche esthéticienne avec plus
de 1 an d’expérience.
Procura esteticista com mais de
1 ano de experiência.
514-578-3175

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

CLASSIFICADOS

01
02
03
04
05
06
07

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

eMpReGoS

eMpReGoS

viDeNTe

Secretária honesta e de confiança,
que fale Português, Francês e Inglês.
Tempo parcial ou inteiro. Para escola
de condução Ómega. 514-271-8306
experienced cleaning lady
needed. must have car.
monday – thursday. 450-435-2537
Pessoa c/ experiência para prensar
roupa em lavandaria. Tempo inteiro.
raphaël
514.843.7223 ou 514.867.2221
Empregado de sala com experiência
de servir à mesa e bar. Falar Francês e Inglês. carlos 514-843-8212

Procuramos condutor com carta de
condução classe 1 ou 3. Também
procuramos jornaleiro.
Augusto moniz
514-863-1865

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

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

aRReNDa-Se

Pessoa procura quarto para viver.
514-264-8964

Aluga-se para férias: Apartamento
em Portugal, no Algarve, em Vilamoura. Central, remodelado, a 10
min. a pé da praia, ao mês ou por
periodo de 6 meses.
Para informações, contactar
pelo telefone, 514-727-3533

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

514-554-0213
450-641-7389
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 candidato
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

514 862-8898

eNcoNTRoS

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.
Parques,
escolas
e todos os serviços. 1600
à Rivière-des-Prairies. 2 qtos, 1 espaço
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$

CÓDIGO POSTAL

Todos os classificados devem ser pagos antes da publicação.
Pelo telefone, VISA ou MASTERCARD unicamente.
Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal.
*Taxas não incluídas. Preço por publicação.

veNDe-Se

PortugAl-Aluga-se casa na Praia
Reformado procura companheira
SERVICES
IMMOBILIERSna
VERSAILLES
CARLOS
ARRIOLA & ROBERT RAYMOND
do
Bonsucesso
zona •de
Óbidos/
que gosta de viver perto do mar no
FORMAT: IMMOBILIER; 2 COLS X 63 AGATES • NOIR ET BLANC • MODIFICATION POUR 1 AVRIL 2009
Caldas
da Rainha.
viajar
e conduzir.
Sem encarA VOZ DE PORTUGAL • 4231B, BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL (PQ) H2W 1Z4 • Estoril,
TEL. 514.284.1813
• F. 514.284.6150
• PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM
514-351-2998
K.M.
gos e assunto sério. 514-844-6407

Carlos Arriola

identiFicAção
NOME
MORADA
CIDADE
TELEFONE (
)
DATAS DE PUBLICAÇÃO

pRocURa-Se

Grande 5 ½ em St-Michel.
514-374-1934

Pessoal para limpeza de fim de tarde/noite, com experiência. 1h30/5x/
semana, em St-Eustache.
450-437-1800

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. $23/
hora. também procuramos jornaleiro com
alguma experiência. Óptimas condições.
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ste mArtHe sur-le-lAc
Luxuoso condomínio em sítio calmo. 2
qtos, bela cozinha, qto de banho moderno. Salão e qto de jantar abertos. Lareira a gás. Sistema de filtração da água.
Estacionamento exterior. 157 000$

Toronto a
transformar-se
em subúrbio?

Todos ouviram falar na Grande Região de Toronto (GTA),
mas quem um dia imaginava ouvir falar em GMA, GBA?
GRHA? Esses acrónimos podem ainda parecer insensatos, mas um relatório publicado recentemente, detalhando
os crescimentos económicos, demográficos e sociais de
Toronto, demonstra que a cidade arrisca transformar-se
numa simples recordação de maior metrópole do Canadá
– substituída, talvez, pela Grande Região de: Mississauga
(GMA); de: Brampton (GBA); ou mesmo de: Richmond Hill
(GRHA).
O jornal Toronto Star sugere que a mudança possa
acontecer em breve, atribuída em grande parte à indústria estagnante de Toronto, a uma economia frágil e a um
crescimento demográfico mais lento, no outrora poderoso
motor económico do Canadá. De acordo com o relatório, 1
em 4 residentes de Toronto está agora classificado como
habitante a “salário baixo,” comparado com apenas 1 em
8 residentes dos subúrbios da cidade – na região 905.
Toronto conheceu uma magra média de crescimento de
emprego, ou seja uns humildes 1.1%, entre 2002 e 2007
(no mesmo período, os “905” bateram os 2.8%), e a sua
população cresceu de apenas 0.3% durante o mesmo período. Pelo contrário, a população dos subúrbios da cidade cresceu, em média, 3.5% entre 2002 e 2007. Figuras
alarmantes, certo. Contudo, o argumento mais devastador
vem de outros domínios. Primeiramente, as oportunidades de emprego a longo prazo são pouco prometedoras
na baixa citadina. As companhias principais como IBM e
Honda, abrem novos locais na zona 905, e os negócios
estabelecidos há décadas na cidade, estão a cortar nas
despesas imobiliárias, e cobiçam a zona 905, onde as taxas sobre os imóveis e os custos de operação, são uma
fracção do que se tornaram em Toronto. E, talvez o mais
importante… é fácil vender o sentimento “anti-Toronto”. É
a cidade de polarização do país – amada por muitos, mas
detestada por muitos mais. O tráfico aborrece os condutores e, apesar das estatísticas, a cidade inteira cansa-se
dos crimes cometidos em Toronto. Compreende-se mais
facilmente porque poucos se apressam para lá viver. O
jornal atribui a situação ao efeito “dominó” que se amparou
da GTA na última década. Era comum ver as massas deslocarem-se para a cidade todas as manhãs para, no fim do
dia, fugir dela, sendo um torniquete porque os trabalhadores de Toronto não viviam lá. Essa tendência está em risco
de mudar completamente. As novas oportunidades permitem a muitos dos residentes dos subúrbios de trabalharem
próximo de casa e, inversamente, sendo os residentes
da baixa da cidade de Toronto que devem agora fazer a
permuta e ir trabalhar nos subúrbios. Mas, mesmo se são
pontos negativos, serão realmente suficientes para causar
uma mutação assim tão dramática para que Toronto perca
o seu apelido de “central do poder”? O centro da cidade
expandiu-se e criou oportunidades de emprego e de domicílio desde os anos 1800. A definição própria do crescimento saudável. Estes subúrbios ficarão, individualmente,
mais fortes, mas apenas tornarão a Grande Região de Toronto mais próspera. Toronto, poderá ter muitos defeitos,
mas estará provavelmente ainda forte por alguns anos...
Adaptação de Jason Buckland, Sympatico/MSN
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pAlAvrAs CruzAdAs

boCA do inferno

Queres protocolinho?
Ricardo Araújo Pereira

jornal@avozdeportugal.com

D

HoriZontAis: 1. LeAve cujo canto parece dizer o seu nome. Asnal. 2.
Quadrúpede feroz, da família dos cães. A si mesmo. 3. Planta liliácea da
China. Época notável. Imposto Automóvel (abrev.). 4. Suf. de agente ou
profissão. Surripiar. 5. Preposição (abrev.). Antes do meio-dia (abrev.).
Mulher acusada de um crime. 6. Prender-se com elos. Chefe mouro. 7.
Sociedade Anónima (sigla). Outra coisa (ant.). Doença do cafezeiro. 8.
Tubagem para condução de petróleo, ou seus derivados, a longas distâncias. Bário (s.q.). 9. Televisão (abrev.). Personalidade muito importante
(sigla). Prata (s.q.). 10. Observei. Impassibilidade, indiferença. 11. Além,
naquele lugar. Embarcação de recreio, de motor ou de velas.
VerticAis: 1. PilParagem (ing.). Fruto da sorveira. 2. Fictício. Instituto
Camões (abrev.). 3. Actínio (s.q.). Artigo antigo. Extraterrestre (abrev.).
4. Dinheiro (gír.). Do feitio de ovo. 5. Mulher fantástica, sereia dos rios
e lagoas na mitologia indígena (Brasil). Unidade de medida de irradiação ionizante absorvida. Parte mais larga da enxada. 6. Rosto. Peça de
vestuário para a mão. 7. Palavra havaiana que designa lavas ásperas e
escoriáceas. Mulher que cria criança alheia. Tio ou tia (infant.). 8. Calção
muito curto e justo. Anormalidade da vista que só permite ver os objectos
a pequena distância do olho. 9. Lamento. Caminhar. Ástato (s.q.). 10.
Terceira vogal (pl.). Fraga à beira-mar. 11. Cão adestrado para a caça de
lebres. Espécie de palmeira de que se fazem azagaias.

CAsAl dA semAnA

iz o protocolo que ninguém pode tocar na rainha
de Inglaterra (como durante anos foi evidente, o
protocolo não impõe a mesma regra à princesa de
Gales)
A acreditar na imprensa nacional e internacional, os
dirigentes do G20 passaram quase dez minutos a discutir a solução para a crise mundial e o resto do tempo
a reinventar o protocolo, a quebrar o protocolo e, ocasionalmente, a seguir o protocolo. Escreveram-se várias
páginas sobre o jantar que Brown ofereceu às mulheres
dos governantes. Parece que os canapés estavam formidáveis, mas as opiniões dividem-se quanto ao convite
que a anfitriã fez a Naomi Campbell, a modelo que arremessa telemóveis aos empregados, e quase toda a gente
reprovou que tivesse convidado a sua própria mãe, por
muito que a senhora não tenha historial de arremesso
de aparelhos de telecomunicação. A indisposição da rainha com os gritos de Berlusconi, durante a fotografia
de grupo oficial, também foi longamente analisada. Há
quem diga que Berlusconi se comportou como um arruaceiro malcriado, outros dizem que estava apenas a ser
italiano, outros ainda defendem que é quase impossível
distinguir aqueles dois padrões de comportamento.
Nenhum observador deixou de registar também a troca
de presentes entre a rainha e o casal Obama. O presidente dos Estados Unidos ofereceu a Isabel II um iPod
contendo imagens da visita que a rainha fez à América,
e a rainha ofereceu a Obama uma fotografia sua acompanhada do marido, o Duque de Edimburgo.
Sempre me fez confusão que a rainha, sendo rainha,
não tivesse conseguido melhor marido do que um duque, mas guardarei essa reflexão fascinante para outra
ocasião. O que me interessa notar neste momento é o
facto de a generalidade dos analistas ter considerado
gentil uma troca de presentes que me parece, em ambos

os casos, profundamente ofensiva: Obama recordou à
rainha a visita que ela fez a um território que já foi administrado pela família dela e que agora é administrado
pela família dele; a rainha, mesmo sendo chefe de um
país que tem, no campo da fotografia, tradições como a
da página dois do jornal The Sun, oferece ao presidente
americano uma foto de dois gerontes. Cada uma à sua
maneira, ambas as atitudes constituem desconsiderações revoltantes. O caso mais delicado foi, no entanto,
a transgressão protocolar levada a cabo por Michelle Obama e pela rainha. Diz o protocolo que ninguém
pode tocar na rainha de Inglaterra (como durante anos
foi evidente, o protocolo não impõe a mesma regra à
Princesa de Gales), mas a mulher de Obama abraçou-a,
e a rainha, em lugar de a censurar, abraçou-a de volta. O
ódio entre representantes de países diferentes pode levar o mundo à ruína, mas o afecto também cria incidentes diplomáticos graves. As relações internacionais são
complicadas do ponto de vista político, mas do ponto de
vista afectivo são ainda mais complexas. Ainda no âmbito da visita de Barack Obama à Europa, uma última
nota sobre o papel desempenhado por Durão Barroso,
que foi nenhum. Devo confessar, no entanto, que estou
preocupado com o estado de saúde de Durão Barroso.
Primeiro, porque Durão Barroso está a ficar sem sobrancelhas. Não se trata de uma metáfora política, estou a
ser literal: neste momento, Barroso tem apenas três ou
quatro pêlos em cima de cada olho, o que é razoavelmente inquietante. Segundo, temo pelas costas do nosso
antigo primeiro-ministro. Obama veio lamentar a política internacional seguida por Bush e prometeu um novo
rumo. Barroso, que na cimeira dos Açores ajudou Bush
a concretizar a política que Obama critica, disse agora
estar maravilhado com a mudança prometida pelo novo
presidente. São pinotes que devem fazer mal à coluna.

portugal: imigrantes e estrangeiros têm
direito a assistência médica em portugal?
António A. Archer Leite

jornal@avozdeportugal.com

A

sudoKu

Constituição da República Portuguesa dispõe que
todos os cidadãos, mesmo os
estrangeiros, têm direito à prestação de cuidados de saúde. Por
essa razão, todos os meios de
saúde existentes devem ser disponibilizados de acordo com as
necessidades de cada um e independentemente das suas
condições económicas, sociais ou culturais.
Qualquer cidadão que se encontre em território nacional, e se sinta doente ou precise de cuidados médicos,
tem direito a ser assistido num Centro de Saúde ou
num Hospital (em caso de urgência).
As pessoas que estão ilegais em Portugal não devem
ter medo, podem e devem procurar os serviços de saúde sempre que dele necessitem. Se alguma entidade do
Serviço Nacional de Saúde se recusar a prestar cuidados
médicos, os cidadãos estrangeiros devem dirigir-se ao
gabinete do utente, pedir o livro de reclamações e registar a sua reclamação.
O que deve fazer um imigrante ou estrangeiro para
poder ter assistência médica em Portugal?
Deve requerer o Cartão de Utente.
Para que serve?
O cartão de utente é o documento que comprova a
identidade do seu titular perante as instituições e serviços integrados no S.N.S. (Serviço Nacional de Saúde) e
é necessário nas seguintes situações:
• Prestação de cuidados de saúde;
• Requisição de exames complementares de diagnóstico;
• Prescrição e aquisição de medicamentos.

Todos os estrangeiros podem obter este cartão?
Se for estrangeiro com autorização de permanência,
residência ou com visto de trabalho, deve exibir perante
os serviços de saúde da sua área de residência , o comprovativo de autorização de permanência , residência ou
visto de trabalho em território nacional.
Se for estrangeiro sem autorização de permanência, residência ou visto de trabalho, tem de pedir um atestado
de residência na junta de freguesia comprovativo que
mora em Portugal há mais de 90 dias.
Onde obter o cartão de utente?
O cartão de utente deve ser adquirido no Centro de
Saúde da área da sua residência, na Loja do Cidadão
ou em qualquer balcão de atendimento do Ministério
da Saúde.
Quanto custa?
É gratuito.
A prestação de cuidados médicos tem custos?
Por cada consulta ou cuidado prestado, o utente do
S.N.S. paga a chamada taxa moderadora, sendo:
• € 2,10 a taxa de uma consulta no centro de saúde;
• € 2,85 por uma consulta no Hospital;
• €3,40 no serviço de urgência no centro de saúde;
• €7,75 no serviço de urgência do Hospital.
Casos de isenção do pagamento de taxas moderadoras:
• Crianças até aos 12 anos de idade;
• Mulheres grávidas;
• Mulheres em consulta de planeamento familiar;
• Cidadãos com doenças crónicas;
• Desempregados inscritos nos centros de emprego;
• Jovens em consulta no centro de atendimento a Adolescentes na área de saúde sexual e reprodutiva.
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confessionário

reCeitA dA semAnA

Bacalhau de creme

seu pior defeito é ser minucioso; como profissão
gostaria de ter sido médico; todos os lugares em
que sente bem são os melhores do mundo; a Bíblia
foi o melhor livro que leu... É Joe Puga, grande artista de Montreal, o confessado desta semana.
A Voz de Portugal: Como se define a si próprio?
Joe Puga: Como um homem generoso e amigo do seu
amigo.
AVP: Qual é a sua melhor virtude?
JP: A simplicidade, honestidade, dinamismo, a amizade sincera, amigo da família.

AVP:E o seu pior defeito?
JP: Minucioso.
AVP: Qual é a sua melhor recordação de infância?
JP: São duas as recordações de infância – uma delas
foi uma festa de Natal em casa dos meus pais, depois de
ter recebido como oferta um conjunto de bombos e as
respectivas baterias. A segunda: as imagens bonitas que
ficaram dos concursos de brincadeira (nas canções) com
a minha irmã Connie.
AVP: Quando criança, que profissão sonhava vir a
ter?
JP: Médico e músico.
AVP: O que significa para si a vida?
JP: A vida para mim é algo que não se explica através de um simples significado. A vida é para ser vivida
melhor e bem, pois todos nós temos um princípio e um
fim: nascer para morrer. Agora há que ser felizes nesta
passagem na Terra.
AVP: Em que época histórica gostaria de ter vivido? E porquê?
JP: Gosto de viver nesta época. É mais moderna e
agora temos mais meios tecnológicos para podermos ter
uma vida mais facilitada que antigamente.
AVP: Qual é o melhor sítio do mundo?
JP: Todos os lugares onde nos sentimos bem e felizes.
AVP: E o pior?
JP: Todos os lugares onde nos sentimos em perigo por
causa das guerras, da violência e da falta de confiança
neste mundo de hoje.
AVP: O que é viver imigrado?
JP: Sou apenas filho de imigrantes, mas posso tentar
descrever o que sinto em relação a esta pergunta. Viver
emigrado tem dois sentidos, o primeiro é saber viver
uma vida cómoda, aconchegada, tendo em conta as origens que não se devem esquecer. Por outro lado viver
imigrado, é ser Cidadão e do mundo e aí o imigrante
deve sentir nos ombros a responsabilidade de não criar
um mundo seu, só para si, fechar-se com as suas tradições e costumes. Este deve, ao contrário, partilhar toda
a sua cultura com outros povos e deles tentar aprender

novas coisas, bons valores.
AVP: Qual é a viagem mais agradável que fez?
JP: Há três viagens das quais guardo belas recordações são: à Expo em 1998, em Lisboa. A digressão que
fiz aos Açores e ao Continente português em 2004. A
viagem ao Japão com o TIC. TIC. TAC., em 1997.
AVP: Quais são as características que mais admira
no sexo oposto?
JP: Adoro ver uma mulher elegante. Assim como
aprecio na mulher o seu lado cultural e intelectual bem
desenvolvido.
AVP: O que mais o incomoda nos
outros?
JP: A hipocrisia, a maldade, a mentira e a injustiça.
AVP: como costuma ocupar os
tempos livres?
JP: Viajando, lendo, cantando, conversando com os amigos.
AVP: O que mais lhe agrada no
seu trabalho?
JP: A satisfação dos meus funcionários e clientes, no meu posto de
trabalho, e a alegria do meu grupo de
fãs, na música.
AVP: E o que mais lhe desagrada?
JP: A inveja de alguns, a mentira de
outros e a falsidade barata.
AVP – Em que é que mais gosta
de gastar dinheiro?
JP: Em roupa, viagens, arte e espectáculo, gastronomia e prendas.
AVP: Qual é o seu prato preferido?
JP: Grelhados, de preferência frango à portuguesa, camarão e saladas bem confeccionadas.
AVP: Qual é a sua canção preferida?
JP: TIC.TIC.TAC. Com ela ganhei um disco de ouro.
AVP: Qual é o melhor livro que leu?
JP: A Bíblia, como livro de inspiração.
AVP – Qual é o melhor filme que viu?
JP: « La vita è bella »
AVP – Que notícia gostaria de encontrar amanhã no
jornal?
JP: Que as pessoas do mundo se arrependessem do mal
que andam a fazer: aos inocentes, às florestas, aos céus
e aos mares.
AVP: Se fosse invisível para onde iria?
JP: Para um lugar onde pudesse levar a minha família
e amigos para não ver ninguém mais sofrer, esse seria o
meu paraíso preferido visível.
AVP: Qual é a personagem internacional que mais
admira?
JP: A animadora Oprah Winfrey.
AVP: E qual é a personalidade nacional?
JP: David Suzuki – o senhor que está à origem de
muitas Associações mundiais de protecção ao Meio
Ambiente.
AVP: O que pensa deste confessionário?
JP: Penso que é uma maneira de o leitor conhecer um
pouco mais a “pessoa confessada”. E acho bem que o
confessionário exista e nos leve mais facilmente até aos
leitores.
AVP: Se fosse todo-poderoso, qual é a principal medida que tomaria?
JP: Não acredito no poder, os poderosos acabam por
cair do pedestal um dia ou outro. Mas se fosse rico e pudesse ajudar o mundo, as medidas que tomaria seriam as
seguintes: Investia na educação das pessoas. Segundo,
ajudaria todas as mulheres abandonadas e as suas crianças. Terceiro, dava um teto aos pedintes da rua.
AVP – Qual é o provérbio em que mais acredita?
JP: Para o mundo somos simplesmente mais um Ser. Mas
para uma pessoa, nós podemos ser o seu mundo.

Ingredientes:
Dificuldade:
Bacalhau demolhado 4 postas Preço:
Batata 1 kg; azeites 2dl
tempo: 40m
Pessoas: 4
Cebola e 1couve flor 1und.
origem: Portugal
Cenouras médias 3unid.
Manteiga 50g; Leite 7.50dl; farinha de trigo e 1 de farinha maizena 2 colheres de sopa; sal, pimenta e sumo
de limão q.b.
Preparação:
Descasque as batatas e as cenouras, lave-as e deixe-as
inteiras. Lave bem a couve flor. Descasque a cebola
e corte-a às rodelas. Ponha a cozer em água com sal,
primeiro, as batatas e cenouras e a meio da cozedura
coloque a couve flor e quase no fim (10 minutos antes)
junte o bacalhau e as ervilhas. Entretanto, leve ao lume
a cebola com o azeite até alourar. Prepare o molho branco: num tacho leve ao lume as farinhas com o leite, mexendo sempre, até engrossar. Retire do lume, tempere
com sal, pimenta, sumo de limão e junte a manteiga.
Quando tudo estiver cozido proceda da seguinte maneira: corte as batatas e as cenouras às rodelas; retire
os raminhos à couve flor; retire as peles e espinhas ao
bacalhau. Num tabuleiro untado de manteiga, coloque
em camadas as batatas, o bacalhau, as ervilhas, as cenouras, a couve flor e por cima espalhe um pouco de
cebolada e azeite. Repita as camadas incuindo o resto
da cebolada e acabe com batatas. Cubra com o molho
branco.Leve ao forno aquecido a 190ºC durante 20 minutos para alourar. Sirva quente. Hugo Teixeira

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

01.

elyzium
O rosto dela

02.

mauricio morais
Fica comigo não diga
michelle Pereira
Mãe preta
Jorge Ferreira
Ceia do emigrante

03.
04.
05.
07.

sdP
Preciso de si
nélia
Show me what you got
nicole cordeiro
Música

08.

eratoxica
Nosso Fado(ao vivo)

09.

nikia
Vem comigo
Young Fire
Lonely

06.

10.

soluções
solução cruZAdAs:
HoriZontAis: 1. Saci, Asnil. 2. Chacal, Se.
3. Ti, Era, IA. 4. Or, Larapiar. 5. Prep, Am, Ré.
6. Elar, Amir. 7. SA, Al, Iriz. 8. Oleoduto, Ba. 9.
Tv, Vip, Ag. 10. Vi, Apatia. 11. Acolá, Iate.
VerticAis: 1. Stop, Sorva. 2. Irreal, IC. 3.
Ac, El, Et. 4. Chelpa, Oval. 5. Iara, Rad, Pá. 6.
Cara, Luva. 7. Aa, Ama, Titi. 8. Slip, Miopia. 9.
Ai, Ir, At. 10. Is, Arriba. 11. Lebré, Zaga.

José de Sousa

jdesousa@avozdeportugal.com
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Tragédia titânica
T

otem da ousadia humana, orgulho da engenharia
náutica, colosso de 269 metros de comprimento
e 46 toneladas, obra-prima de 7,5 milhões de dólares, o RMS Titanic, tido e havido como inexpugnável
pelos mais insuspeitos especialistas, soçobrou na sua
viagem inaugural. Ao colidir com um iceberg, nas
últimas horas do dia 14 de Abril, o navio afundou
e levou consigo a vida de mais de 1.500 pessoas nas
águas gélidas do Atlântico norte.
Ao choque e à incredulidade pela notícia, no rescaldo
da terrível tragédia, a ânsia pelas respostas às perguntas
que não querem calar-se. Como um gigante do porte do
Titanic se pode ter simplesmente afundado pelo choque
com um iceberg? Porque o maior e mais moderno navio
de nosso tempo não oferecia plenas condições de segurança a todos os seus passageiros?
Poucos dias decorridos do acidente, porém, as informações eram ainda desencontradas, nebulosas e não
confirmadas. O que se sabe pelos relatos dos cerca de
700 sobreviventes, resgatados pelo RMS Carpathia
horas após o infortúnio, é que o Titanic, que em 10 de
Abril deixara Southampton, na Inglaterra, rumo a Nova
York, colidiu a estibordo com um iceberg na região dos
bancos gelados de Newfoundland por volta das 23h40
do dia 14. No contacto com a proa, a massa flutuante de
gelo abriu um rombo no casco do navio, e a água passou a jorrar para dentro dos compartimentos à prova da
água. Cinco deles teriam sido danificados e inundados,
de acordo com o que tripulantes sobreviventes ouviram
de Thomas Andrews, projectista e construtor da Harland & Wolff (empresa responsável pela fabricação do
Titanic), que inspeccionou o estrago momentos depois
do abalroamento e não sobreviveu ao naufrágio.
Aqui começam as interrogações. Os especialistas não
compreendem o motivo pelo qual o Titanic não alterou
a sua rota, já que recebeu diversas mensagens pelo telégrafo, alertando sobre a presença de icebergs flutuan-

tes (notadamente na região 42º Norte e entre a 49º e
51º Oeste) na véspera da colisão. Mesmo sabendo o seu
caminho potencialmente acidentado, o capitão do majestoso transatlântico optou por manter a rota e a velocidade, confiando na calmaria do oceano - “o mar estava
como relva”, declarou o segundo oficial, tenente Charles Lightoller - e na observação de sua equipa na torre
(que, entretanto, estava sem binóculos). Assim, quando,
às 23h40 os vigias Frederick Fleet e Reginald Lee avistaram um grande bloco de gelo imediatamente à frente

estava comprometido, imediatamente ordenou o envio
de sinais de socorro - tanto via foguetes sinalizadores
quanto mensagens de S.O.S., pelos operadores do semfio - e a imediata evacuação do Titanic. Mas os 20 botes
salva-vidas presentes no navio acomodavam apenas um
número máximo de 1.178 passageiros - número que estava dentro da regulamentação inglesa para navios de
mais de 10.000 toneladas, mas insuficiente para acomodar as 2.223 pessoas que estavam a bordo do transatlântico. Os oficiais Murdoch e Lightoller comandaram

do navio, pouco havia a fazer. “Iceberg à frente!”, anunciaram, em vão. O primeiro-oficial, tenente William
Murdoch, ainda tentou uma manobra para desviar o navio pela esquerda, mas não houve tempo: menos de um
minuto depois, veio a colisão.
Mulheres e crianças primeiro
Quando o veteraníssimo capitão britânico Edward
Smith, de volta à cabine, percebeu que o transatlântico

então a distribuição dos passageiros nos botes, tendo
como directriz a regra internacional de embarcar prioritariamente mulheres e crianças. Por volta de 0h45 de
15 de Abril, o primeiro bote foi lançado ao mar. Dos 65
lugares disponíveis, ele levava apenas 28 passageiros.
Naquele momento, muitos ainda não acreditavam que
o transatlântico novo em folha estivesse realmente em
perigo.
Adaptação de texto da internet

A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 15 de Abril de 2009

15

Coordenado por JOÃO MESQUITA

Breves
Liga Espanhola: Simão
entra para a história
O avançado português do Atlético
de Madrid, Simão Sabrosa, entrou
para a história do clube ao marcar o
segundo golo na vitória sobre o Deportivo, que equivale ao golo quatro
mil dos “colchoneros”, em jogos da
Liga Espanhola. Já o Real de Madrid
venceu o Valladolid por 2-0, com
golos de Raul e Robben, mantendo
assim os seis pontos de atraso que
tem para o líder Barcelona.
Liga Egipto: Manuel José
sai no final do contracto
O técnico português do clube egípcio
Al Ahly, Manuel José, anunciou que
vai deixar o clube na próxima época,
quando acabar o vínculo, mas já avisou que não aceitará nenhum cargo
em mais nenhuma equipa do Egipto.
“Estou encantado com a minha experiência, mas não vou renovar pelo Al
Ahly. Vou descansar antes de decidir
o que farei depois, mas garanto que
não irei treinar qualquer outro clube
do Egipto. Rejeito também a ideia de
ocupar o lugar de seleccionador do
Egipto”, afirmou Manuel José numa
entrevista à televisão Al-Beit Beitak.
Pelo Al Ahly, o treinador português
conquistou 20 troféus. E as hipóteses de voltar a trabalhar em Portugal
aumentam… Será a norte, mesmo
sabendo das divergências entre Manuel José e Pinto da Costa..?
A1GP: Team Portugal ainda
sonhou com a vitória
Filipe Albuquerque e o Team Portugal ainda sonharam com um triunfo
numa das corridas da prova portuguesa, a sexta e antepenúltima do
A1GP, mas acabaram por garantir
dois pódios que mantêm a formação
lusa na luta pelo título. Num Autódromo Internacional do Algarve onde o
número de espectadores acabou por
ser algo desapontante, Albuquerque
ainda liderou a corrida “feature” mas
acabou por ser ultrapassado pela
Suíça e Irlanda, finalizando na terceira posição, à semelhança do que
tinha sucedido na “sprint”. Apesar de
ter falhado o triunfo, o Team Portugal manteve a terceira posição do
campeonato, agora a 12 pontos da
Irlanda, que veio a Portimão “roubar”
a liderança à campeã Suíça.
Balneário em silêncio
O ambiente que se fez sentir no balneário do Benfica, depois do desaire
(0-1) frente à Académica, foi sintomático do momento que a equipa
atravessa: absoluto silêncio entre jogadores e treinador, com este último
a dar alguns sinais de desalento face
a um trabalho que pedia e do qual
esperaria mais sucesso. record.pt
Derlei: «É uma honra»
Apelo de Liedson deixa-o
extremamente orgulhoso
Após reconhecer que actuar ao lado
do número 31 “facilita bastante”, o
dianteiro contratado há época e meia
ao Dínamo de Moscovo assume ser
“um bocado complicado” falar em
continuidade, mas reconhece que
“hoje por hoje, continuava a jogar”.
record.pt
Alex Ferguson: «Ronaldo
não tem sempre razão...»
Alex Ferguson, treinador do Manchester United, falou sobre o internacional português Cristiano Ronaldo
e a sua conturbada relação com os
árbitros, para pedagogicamente afirmar que o craque lusitano nem sempre tem razão nas suas apreciações,
devendo ter mais calma quando toca
o tema. record.pt
Mourinho: «Manchester
pode ganhar ao FC Porto»
José Mourinho, técnico do Inter de
Milão, acredita que o Manchester
United pode ganhar ao FC Porto, no
Dragão, na segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões,
embora tenha apenas empatado
(2-2) em Old Trafford. Tudo porque
Alex Ferguson é especialista nestas
situações. record.pt
Lucho González: «Seria
uma tragédia moral»
Depois de frustrações sucessivas,
Lucho vê finalmente concretizado o
sonho de avançar entre a elite europeia. El Comandante já antevê as
meias-finais e admite que a vantagem portista não pode ser desperdiçada. “Seria uma tragédia moral não
eliminarmos o Manchester United
depois da exibição que fizemos em
Old Trafford”, disse Lucho, citado
pelo jornal britânico “News of the
World”. record.pt

Liga Sagres: Lenços brancos
no adeus encarnado

S

e por um dia não se falasse da arbitragem no mundo do futebol, não era
futebol – pelo menos em Portugal –, e os
grandes não fossem apenas três dos 16
clubes que disputam a Liga Sagres, talvez o mais importante da conversa fosse
o desporto que tem o nome de Futebol.
“O sonho comanda a vida”, mas também é verdade que a realidade ultrapassa muitas vezes a imaginação. Daí que a
notícia seja a derrota do Benfica em casa,
diante da Académica, como sucedeu há
precisamente um ano, e as consequências
que daí podem resultar. Já se suspeitou
que Quique Flores ia embora, mas afinal apareceu João Gabriel a falar de uma

“arbitragem habilidosa e descarada”.
Facto: a oito pontos do líder e a quatro
do segundo lugar, e quando faltam seis
jornadas, o Benfica terá dito adeus ao título, se ainda tinha sonhos, agora resta
continuar a sonhar pelo segundo lugar
e mesmo assim depende de terceiros.
Esta é uma leitura possível para os lenços brancos que se viram no Estádio da
Luz, com a onda de contestação que cai
sobre o clube da águia, com os possíveis
candidatos a pedirem a demissão de Luis
Filipe Vieira. Uma novela que ainda vai
nos capítulos iniciais, mas que muitos já
prevêem o fim...

Liga Vitalis: Santa Clara
com olho… na Liga Sagres

N

a frente continua a luta de titãs entre
Olhanense e Santa Clara. Ninguém
dá o braço a torcer e, fora ou em casa,
as duas equipas recusam-se a vacilar.
Nesta jornada, as pedras no caminho dos
dois principais candidatos à subida foram
mais do que muitas, mas conseguiram ultrapassá-las pela margem mínima. Numa
corrida de fundo, o Leiria vai-se chegando à frente, tendo saltado de quarto para
terceiro, por troca com o Feirense. Numa
recente entrevista, Manuel Fernandes,
treinador dos leirienses, afirmou não que-

rer pressionar os seus jogadores com o
objectivo subida, mas agora, a seis pontos dos lugares mais desejados, que outra coisa lhes poderá pedir? Cássio, esse,
parece estar super-motivado e bisou na
Póvoa de Varzim. Dois golos que o deixam a apenas quatro de Djalmir. No fundo, mas não menos dinâmico, o Boavista
saiu das posições de despromoção, onde
voltou a cair a Oliveirense. Alguém deve
estar a rir-se... depois do Oliveirense ter
cortado relações com o Boavista.

Quique é para
ficar… até ver

Liedson tratado
em Agosto

derrota com a Académica significou
um forte revés nas aspirações do
Benfica – título é uma miragem e segundo lugar, que dá acesso à segunda préeliminatória da Liga dos Campeões, está
mais longe – mas não no projecto para
a próxima temporada, que passa pela
continuidade de Quique Flores à frente
da equipa principal. Aliás, o treinador
espanhol reúne consenso entre os administradores da SAD e ninguém pensa em
mudar o rumo em face do mau resultado
obtido no passado fim-de-semana.

A

L

iedson, referência incontornável dos
leões nas últimas seis épocas, prossegue a sua saga em busca do único título
que lhe falta em terras lusas e nem o sacrifício, que a mazela meniscal no joelho
esquerdo lhe tem imposto, é obstáculo
na demonstração de classe nos relvados
da sua futura pátria. Frente à Naval, o 31
voltou a decidir, ao marcar dois dos três
golos da equipa e oferecendo o outro, de
bandeja, a Pereirinha (em Matosinhos
servira Derlei). A caminho dos 150 golos
– já leva 135 em seis épocas. ojogo.pt

Sporting: Presidentes só
concordam a identificar os inimigos

D

istantes, discordantes em quase tudo.
Foi este o resultado do debate entre
o actual presidente do Sporting e da SAD
leonina, Filipe Soares Franco e o seu antecessor António Dias da Cunha. Num
muito aguardado frente-a-frente transmitido pelo canal SIC Notícias, os homens
que marcaram e continuam a marcar a
actualidade do emblema leonino em vés-

peras de uma importante Assembleia Geral (AG) e num ano de eleições, manifestaram divergência em todos os assuntos
sensíveis do clube e grupo empresarial
leonino, concordando apenas num só aspecto: os elementos que, em tempos diferentes, se lhes opõem, chegando mesmo
ao insulto, são os mesmos! ojogo.pt

FC Porto: “Hulk é invulgar,
Bruno Alves o melhor central”

C

omeçou por ser extremo-direito, mas
a sua envergadura física convenceu
o seu treinador a recuá-lo para o eixo da
defesa. Foi como central que chegou ao
FC Porto e à Selecção Nacional. Após
uma aventura no Standard de Liège, por
empréstimo dos tricampeões nacionais,
o central regressou a Portugal, mas foi
novamente cedido, primeiro ao Portimonense e, agora, ao Estrela da Amadora.

No sábado, jogou pela primeira vez no
Estádio do Dragão, embora vestindo a
camisola do Estrela, mas, aos 23 anos, o
FC Porto já lhe deu instruções para regressar definitivamente a casa. E, desta vez, para ficar. Pois o FC Porto quer
apostar na próxima época numa equipa
jovem, renovada, é a imagem do que será
o futuro técnico do FC Porto. ojogo.pt

1ª liga - LIGA SAGRES

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

54
50
46
42
41
38
36
31

Resultados

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

31
27
24
24
22
20
19
17

próxima jornada

Sexta-feira (10 de Abril)
Sp. Braga-Marítimo
1-1
P. Ferreira-V. Guimarães
1-1
Sábado (11 de Abril)
Leixões-Rio Ave
1-0
Belenenses-V. Setúbal
2-1
Sporting-Naval
3-1
Benfica-Académica
0-1
FC Porto-E. Amadora
3-0
Segunda-feira (13 de Abril)
Trofense-Nacional
1-2

Sexta-feira (17 de Abril)
E. Amadora-P. Ferreira
20:30
Sábado (18 de Abril)
Nacional-Sp. Braga
18:45
V. Guimarães-Sporting 21:00
Domingo (19 de Abril)
Rio Ave-Trofense
16:00
Marítimo-Belenenses
16:00
Académica-FC Porto
18:00
V. Setúbal-Benfica
20:15
Segunda-feira (20 de Abril)
Naval-Leixões
19:45

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

45
45
39
37
34
32
32
32

Resultados

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

31
31
31
28
28
25
24
22

próxima jornada

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

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

2ª liga - Série A Subida

2ª liga - Série B Subida

1-Chaves
2-Moreirense
3-Tirsense
4-Marítimo B
5-Pontassolense
6-Atlético Valdevez

1-Penafiel
2-União Madeira
3-Espinho
4-Lourosa
5-Aliados Lordelo
6-Esmoriz

38
28
27
23
23
21

37
36
27
24
19
18

2ª liga - Série C Subida

2ª liga - Série D Subida

1-Fátima
2-Tourizense
3-Pampilhosa
4-União da Serra
5-Monsanto
6-Operário

1-Carregado
2-Real
3-Atlético
4-Lagoa
5-Pinhalnovense
6-Odivelas

34
29
27
22
21
19

32
27
26
25
21
21

3ª liga - Série a Subida

3ª liga - Série B Subida

1-Vieira
2-Fafe
3-Bragança
4-Merelinense
5-Joane
6-Limianos

1-Rebordosa
2-Padroense
3-AD Oliveirense
4-Paredes
5-Coimbrões
6-Vila Meã

28
27
27
24
24
23

23
21
21
21
18
18

3ª liga - Série C Subida

3ª liga - Série D Subida

1-Cinfães
2-Fiães
3-Tondela
4-Anadia
5-Tocha
6-Ac. Viseu

1-Sertanense
2-Marinhense
3-Sp. Pombal
4-B. Castelo Branco
5-Gândara
6-Vigor Mocidade

28
26
25
25
25
25

29
28
25
25
20
18

3ª liga - Série e Subida

3ª liga - Série F Subida

1-Camacha
2-Igreja Nova
3-Rio Maior
4-Portosantense
5-Casa Pia
6-Sintrense

1-Louletano
2-Cova da Piedade
3-At. Reguengos
4-Farense
5-Juv. Évora
6-Pescadores

31
28
25
23
22
21

3ª liga - Açores Promoção
1-Madalena
2-Vitória Pico
3-Angrense
4-Boavista São Mateus
5-Capelense

24
24
23
23
17

33
28
28
25
25
21

UEFA Champions League
Quartos-de-final 14 Abril 2009
Bayern 1-1 Barcelona (1-5)
Chelsea 4-4 Liverpool (7-5)
Quartos-de-final 15 Abril 2009
Arsenal 14:45 Villarreal (1-1)
Porto 14:45 Man. United (2-2)
Taça UEFA
Quartos-de-final 16 Abril 2009
Dynamo Kyiv 17:30 PSG (0-0)
Man. City 14:45 Hamburg (1-3)
Marseille 14:45 Shakhtar (0-2)
Udinese 14:45 Bremen (3-1)
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