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No aNiversário
de a voz de Portugal

vetusto na idade;
jovem no espírito
António Vallacorba

D

ecorreu há dias a passagem do 48º
aniversário deste semanário, fundado em 25 de Abril de 1961.
Tal como o glorioso dia que proporcionou aos portugueses a tão auspiciosa revolução dos cravos, é uma efeméride digna de ser assinalda por tudo
quanto representa para a comunidade.
E que não perdeu pela demora involuntária da minha parte por razões óbvias,
mas que terá passado despercebida na
memória de muitos outros!...
É justo sobremaneira lembrar o espírito de sacrifício e de dever de intrépidos homens como Manuel da Mota,
por exemplo, no estabelecimento deste
projecto que deu voz à comunidade e
que principiou por ser publicado inicialmente em Portugal.
Uma voz, aliás, que nos aproximou
do nosso país, ao defender os nossos
direitos democráticos, língua e cultura, enquanto constituindo orgão imprescíndível de apoio ao comércio
local, instituições civis e reliosas, sem
dúvida numa presença lusa de muito
destaque neste imenso paٕís que generosamente nos acolheu.
Neste ano dos 25 anos de colaborador e de 3 anos como director, relembro sobretudo a administração dirigida
por outro grande intrépido e ex-editor
do jornal, Valdalino Ferreira, assim
como o seu antigo director, o saudoso
Armando Barqueiro.
Entretanto, numa situação de sobrevivência incerta, o jornal foi adquirido
por Eduino Martins. Com ele veio uma
equipa jovem, nas pessoas de Sylvio
Martins e Kevin Martins, responsáveis
Continuação na página 2

Bairro Português

Bancos de pedra...
e de palavras

Ver página 14

vírus à porta do Quebeque
Miguel Félix e TSF
gripe suína já invadiu o Canadá. No
momento desta edição partir para
impressão, treze casos foram confirmados através do Canadá. Mesmo se nenhum caso foi confirmado no Quebeque,
as autoridades consideram que é apenas
uma questão de tempo antes que o vírus
se manifeste na província. Treze Canadianos já contraíram o vírus, e as autoridades pensam que dois Quebequenses
também. Os dois doentes fazem actualmente objecto de uma investigação, indicou o director nacional da saúde pública,
o Dr. Alain Pereira. Um 3º foi tratado
num estabelecimento de Montreal. Os
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seus sintomas não preocupam os médicos, de modo que foi autorizado a sair do
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hospital.
A directora-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Margaret Chan,
considera que a gripe suína que já matou
152 pessoas no México pode tornar-se
uma pandemia mundial, muito embora
ainda seja cedo para fazer previsões deste género.
Margaret Chan lembrou que esta doença
é transmissível, e por isso pode tornar-se
uma pandemia. Ela pediu às autoridades
para que estejam atentas para eventuais
variações raras deste vírus e para fazerem
alertas caso esta resulte em gripes severas e pneumonias.
Continuação na página 4
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No aNiversário de a voz de Portugal

ageNda CoMuNitária

vetusto na idade; jovem no espírito

CeNtro de aCção
soCio-CoMuNitária de MoNtreal
O Centro de Acção sócio-comunitária de Montreal informa que está a organizar uma sessão de informação sobre os recursos legais em caso de
separação no dia 5 de Maio, terça-feira, às 14h15. Esta actividade faz
parte da programação do mês de Maio destinada à 3a idade. Se o tema
lhe interessa, não falte. Convidada: Adélia Ferreira, advogada.
O Centro de Acção sócio-comunitária de Montreal informa que está a organizar uma excursão ao festival das tulipas no dia 14 de Maio. Esta actividade insere-se na programação da primavera destinada ao grupo da 3a
idade. Todas as pessoas de 55 anos e mais podem participar nesta actividade. O autocarro sai do CASCM às 8h da manha e regressa às 19h.
Para mais informações contactar: 514-842-8045.

dia das Mães
O Clube Portugal de Montreal celebra o Dia das Mães domingo 10 de Maio
pelas 13h00. Esta festa será animada por Duarte Froias e DJ Fernando
Vinagre. Para mais informações 514-844-1406.

PeNsaMeNto da seMaNa
Recomende aos seus filhos moralidade; somente isso, e não dinheiro, poderá fazê-los felizes.
Beethoven

eFeMÉrides - 29 de aBril
1429 - Joanne d’Arc entra na cidade de Orleães, França, reivindicando
vitória sobre as forças inglesas.
1826 - D. Pedro IV de Portugal outorga a Carta Constitucional.
1838 - É inaugurado o Real Teatro do Salitre, em Lisboa, construído pelo
arquitecto João Gomes Varela.
1870 - É inaugurada a estátua de D. Pedro IV no Rossio, em Lisboa.
1945 - II Guerra Mundial. Holocausto. O 7ºExército dos EUA liberta o campo de concentração nazi de Dachau.
1947 - A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa é invadida pela
polícia de choque, numa tentativa de dominar os protestos dos estudantes
Clinique d’optométrie
à ditadura
do EstadoLuso
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4 février
2009 do Vietname acaba.
1975
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o Mundo em crise
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pela feitura do jornal.
O futuro, novo sangue...
Há quem vaticine dias negros para
a imprensa escrita, por causa da influência da Internet. Neste momento,
não temos ainda motivos para receio,
pois deve ser pouco numerosa a existência de computadores entre leitores
da minha geração.
Depois, evidentemente que seria
bom termos mais jovens nos nossos
quadros de colaboradores. Trabalhase, contudo diligentemente para tal.
Só que as coisas levam o seu tempo.
Foi, por isso, com imensa satisfação,
pela visão e sentido de oportunidade
demonstradas, que assistimos recentemente às nomeações de Nancy
Martins e de Sandy Martins, para as

amachado@avozdeportugal.com

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Tel.: 514 849-9966

Continuação da página 1
posições de, respectivamente, editora
e de directora-adjunta deste decano
dos jornais luso-canadianos.
Para elas, para o Eduino Martins,
Sylvio Martins, Kevin Martins, colaboradores e todas as demais pessoas
envolvidas na feitura deste semanário,
uma saudação muito especial, extensiva a todos os leitores, comerciantes,
instituições e comunidade em geral.
(Falando ainda desta data, convém
e é bom fazer uma breve referência
àquele outro “25 de Abril” supracitado, sobretudo por ter restituído a democracia aos portugueses em geral, e
em virtude do que, muito lhe devem
as autonomias regionais madeirense
e açoriana, consagradas que estão na
Constituição portuguesa).

ntes de começar este texto pensei escrever sobre
algo que as pessoas gostam de ler – sobre temas
que nos dão esperança, que alegrem os corações dos leitores. Infelizmente, é difícil ignorar a realidade do mundo em que vivemos hoje. Pois tanto a imprensa escrita
como a televisiva só nos transmitem más notícias. As
pessoas andam deprimidas. E o caso não é para menos,
aqui no nosso Portugal já há meio milhão de desempregados.
Só para dar dois exemplos, desde Janeiro deste ano, no
distrito de Braga, 200 empresas abriram falência. O número de desempregados registados em Março nos centros de emprego de Braga era de 47,375. No distrito do
Porto o número de desempregados registados também
em Março era de 112 mil. O despedimento é uma situação quase generalizada por todo o país.
Há famílias a perderem as suas habitações porque não
conseguem pagar as prestações das hipotecas, desempregadas da indústria têxtil aparecem a chorar diante
das câmaras de televisão porque temem o futuro. E há
também quem receie que a falta de empregos possa vir a
causar violência social. Como diz o ditado: a onde não
há pão todos ralham e ninguém tem razão.
Devemos, sempre que possível, ter e transmitir uma
atitude positiva – o anseio de ver a luz ao fundo do túnel. Só que, os cenários que se alastram a nível mundial
da crise económica e que colocam em risco o principal
objectivo que é o combate à pobreza, deixam muita gente céptica e a pensar se não estamos, realmente, perante

ÉDiTRice: nancy martins
DiRecTeUR: António Vallacorba
DiRecTRice-aDJoiNTe: sandy martins
aDMiNiSTRaTioN eT RÉDacTioN: Kevin martins
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collaBoRaTeURS:
Antero Branco, elisa rodrigues, diamantino de sousa,
dinora de sousa, Helder dias, J.J. marques da silva,
João mesquita, José de sousa, manuel carvalho, Victor Hugo,
miguel Félix, natércia rodrigues, tiago múrias, raul mesquita

Hebdomadaire fondé le 25 avril 1961

uma grande depressão mundial.
A actual instabilidade financeira veio agravar os estragos já provocados pelo aumento dos preços dos cereais
e do petróleo. E a crise global instalou-se. E segundo o
economista Juan Torres Lopez, “no Mundo, nos próximos tempos, teremos que encarar um maior endividamento – e alguém terá que pagar os milhares de milhões
de dólares que os bancos centrais e tesouro põem à disposição das instituições financeiras”. Ou seja: “there is
no free lunch”.
Os recursos provirão dos próprios cidadãos directamente na forma de impostos ou indirectamente como
renúncia a gastos públicos (como na educação e saúde). Será, como sempre, o Zé povinho a pagar a factura. Está-se mesmo a prever que dentro de pouco tempo
começaremos a ouvir o discurso contrário ao que temos
ouvido até aqui. Agora voltarão a dizer que todos devem
contribuir para conseguir a estabilidade económica. De
facto, já começaram com a cantilena do costume de
que para se sair desta crise é preciso moderar os salários. Destas fontes sairá o dinheiro para que os ricos,
que provocaram a crise com a sua ganância vergonhosa,
saiam dela incólumes e ilesos.
Não é preciso ser um génio para compreender que o dinheiro fácil e barato levou ao endividamento excessivo,
utilizado na aquisição de bens numa óptica de reembolso a longo prazo. Esta é a origem para a importante
baixa dos montantes disponíveis para empréstimos a
empresas e particulares e para a falta existente à escala
global nos mercados financeiros.
Após vários anos de “facilidades”, hoje a concessão ao
crédito é bastante mais apertada, os riscos são maiores,
levando ao adiamento de projectos de investimentos
que poderiam ajudar a diminuir o desemprego.
É neste ciclo de recessão económica global – em que
o poder de compra é cada vez mais reduzido e o desemprego cada vez maior – que grande parte da sociedade
ocidental e não só, está a encarar com acrescidas dificuldades.
Desde 1929, ano da Grande Depressão nos Estados
Unidos da América, que o Mundo não vivia um clima
de tamanha incerteza em relação ao futuro.
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Breves
Apresentam-se
menos queixas
Portugal teve uma queda no
número de queixas de violação desde 1993, uma diminuição que contraria a tendência
de outros países, concluiu
um estudo da Universidade
Metropolitana de Londres e
da Delegação de Lisboa do
Instituto Nacional de Medicina Legal que foi apresentado
a semana passada. “As mulheres ainda têm dificuldade
em queixar-se de violação às
autoridades, sobretudo quando as circunstâncias em que
ocorreu não correspondem
ao estereótipo de violação”,
refere o documento.
IMIGRAÇÃO
Cerca de 74% dos brasileiros
em Portugal pensam estar
generalizada no país a discriminação baseada na etnia
ou na origem da imigração,
tendo a mesma opinião 60%
de africanos subsarianos, segundo um inquérito da UE.
Idosos mais
activos na internet
Os idosos, particularmente
com mais de 70 anos, são
o grupo etário com maior
crescimento na utilização da
internet, pelo que é urgente
dar-lhes mais atenção , defenderam especialistas no
18º Congresso Internacional
da World Wide Web, em Madrid, Espanha. Estudos divulgados referem que nos EUA,
por exemplo, quase metade
dos idosos com 70 a 75 anos
afirmaram ter usado a internet no último ano.
Acordo ortográfico
em vigor “este ano”
O ministro da Cultura, José
António Pinto Ribeiro, disse
domingo que o Acordo Ortográfico entrará em vigor
“seguramente este ano”,
mas não apontou uma data
concreta.
Legos para todos os
gostos na Lourinhã
A maior exposição nacional de
peças em lego do país “Uma
aventura ao mundo da Lego”
começou segunda-feira na
Lourinhã, sendo esperados 30
mil visitantes durante os sete
dias da feira. Paulo Castanho,
director da exposição, revelou
que se trata de “uma cidade
gigante” e que haverá, por
exemplo, “veículos dos filmes
do Batman, castelos, uma cidade de cowboys, comboios
e naves espaciais”.
COIMBRA
O novo Hospital Pediátrico de
Coimbra e um centro público
de procriação medicamente
assistida na Maternidade Bissaya Barreto arrancam até ao
final do ano, garantiu o presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de Coimbra, Rui Pato.

Mais de cem filarmónicas
activas no arquipélago

O

gosto pela música nos Açores continua a passar de geração em geração,
mantendo uma tradição que se traduz na
existência de 106 filarmónicas dispersas
pelas nove ilhas e que, além de escolas,
funcionam como pólos de dinamização
sócio-cultural.
Numa demonstração desse dinamismo,
a cidade de Ponta Delgada promoveu um
espectáculo com oito bandas filarmónicas
da ilha de S. Miguel, num espectáculo integrado nas comemorações do aniversário
do 25 de Abril, que foi precedido de um
desfile nas Portas do Mar, a nova zona
marítima da capital açoriana. Desde o século XIX que as filarmónicas assumem
nas ilhas uma relevante função cultural e
social, inicialmente circunscrita aos homens, mas que foi sendo progressivamente alargada às mulheres. A sobrevivência
destas filarmónicas está assegurada devido
à aposta das bandas na criação de escolas
de música gratuitas para crianças e jovens.
Formada em 1846, a Filarmónica Triunfo
da Ribeira Grande, da ilha de S. Miguel, é
a banda mais antiga do arquipélago. Apesar de já não ter uma actividade regular, os
35 músicos que a integram fazem questão
de se juntar para tocar por alturas da festa
religiosa de Nossa Senhora da Estrela. O
presidente da filarmónica, Ildeberto Garcia, assegurou à Lusa que existe um grupo
de pessoas interessadas em reavivar a ban-

Reestruturação do
Instituto Camões

da, que, ao longos dos seus 163 anos de
existência, actuou em vários palcos regionais e internacionais e chegou a ter uma
escola de música para estimular a renovação dos seus componentes. Mais nova
apenas oito anos, a Sociedade de Instrução

e Recreio Amarense, da ilha de São Jorge,
é a segunda banda mais antiga dos Açores,
debatendo-se actualmente com a falta de
instalações condignas para desenvolver
a sua actividade. “A actual sede não tem
condições nenhumas de segurança para os
músicos. Já tivemos que reforçar uma das
vigas”, assinalou à Lusa o presidente da
filarmónica, Fernando Soares. A solução
do problema parece estar, no entanto, próxima, já que, segundo Fernando Soares,
dentro de “um a dois meses” a actual sede
será demolida para permitir a construção
de um novo edifício na freguesia de Santo
Amaro, orçado em cerca de 300 mil euros. Fernando Soares salientou que a nova
sede vai proporcionar melhores condições
para o ensino da música e para os ensaios
da banda, que conta com 42 músicos no
total, dos quais 14 são mulheres.

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

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

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

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

DROGA- A PSP deteve na
sexta-feira cinco homens referenciados por tráfico de droga
no Bairro da Cruz Vermelha,
na zona Alta de Lisboa, um
dos quais suspeito de três
tentativas de homicídio de
elementos da PSP.
8057_RegRetr_AVozPortugais.indd 1
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reestruturação do Instituto Camões, cujas competências no domínio do ensino de português no
estrangeiro passam do Ministério da Educação para a
tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros, estará
finalizada numa semana, disse o secretário de Estado
das Comunidades Portuguesas.
Segundo António Braga, o projecto decreto-lei sobre o
novo regime jurídico do ensino do português no estrangeiro (EPE), assim como a reestruturação do Instituto
Camões irão, ao mesmo tempo, a Conselho de Ministros.
“As leis estão a ser construídas em simultâneo, os processos negociais correram em paralelo e neste momento todas as leis associadas à reestruturação do Instituto
Camões, do Ensino do Português no Estrangeiro e dos
Centro Culturais estão a caminho [do Conselho de Ministros]”, disse António Braga aos jornalistas depois da
assinatura de um acordo de entendimento com vários
sindicatos de professores sobre o regime jurídico do
EPE.
O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas
salientou que não houve atrasos na reestruturação do
Instituto Camões.
“Não houve atraso, houve a consolidação dos diferentes espaços para a sua reestruturação e este foi um
passo muito importante, muito relevante, que foi justamente criar as condições para que arranque esta nova
modalidade [ensino do português no estrangeiro] ou a
modalidade neste novos termos, com paz social e com a
mobilização e o empenho dos docentes”.
“A ambição é alargar às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo inteiro a oferta da modalide de
ensino de português no estrangeiro. Ele que espraia-se
por diferentes formas de realização, enquanto língua
materna, estrangeira ou de opção”, referiu o secretário
de Estado.
António Braga também declarou que é previsível o
aumento do número de docentes nesta modalidade de
ensino do português no estrangeiro, que ainda será determinado, devido ao alargamento da oferta do ensino
do português a outros países.
Sobre a manutenção ou eventual saída da presidente do
IC, o secretário de Estado declarou que “a vontade das
pessoas não pode deixar de ser respeitada”, acrescentando que foram criadas “as condições para que o IC
possa manter o caminho que tem vindo a percorrer, com
a doutora Simonetta Luz Afonso”. LUSA

A

Jovem português vence
prémio mundial de dança

A

gala de atribuição do Youth American Grand Prix
Competition 2009 realizou-se na noite de quartafeira, no City Center, em Nova Iorque, e encerrou cinco
dias de eliminatórias.
Marcelino Sambé, um jovem bailarino português de 15
anos, nasceu em 29 de Abril de 1994, venceu o Youth
American Grand Prix Competition de 2009 na categoria júnior, na final realizada no City Center, em Nova
Iorque, disse à agência Lusa António Laginha. Os prémios incluem uma parte em dinheiro e bolsas de estudo
em escolas de dança de renome internacional como as
norte-americanas American Ballet Theatre e New Yiork
City Ballet, Paris Opera Ballet, San Francisco Ballet ou
Royal Ballet, indicou Laginha, director da edição online
da Revista da Dança.
O Youth American Grand Prix, instituído em 1999
por dois antigos bailarinos do Ballet Bolshoi - Larissa
e Gennado Saveliev -, é uma organização não-governamental destinada a possibilitar a jovens bailarinos de
todo o mundo a formação em escolas de ballet de renome internacional, lê-se no portal da ONG na Internet.
Em 2007, o jovem bailarino integrou o espectáculo “E
Dançaram para Sempre”, de Clara Andermatt, levado à
cena no Teatro Nacional de São Carlos, e recentemente
integrou o elenco da ópera “Crioulo”, no Centro Cultural de Belém.
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ENTRE PORTUGAL E O CANADÁ

TAP e Air Canada
proporcionam as
melhores ligações

A

TAP Portugal e a Air Canada, companhia aérea
canadiana sua parceira na Star Alliance, estabeleceram recentemente um acordo de “code-share”,
que permite a ambas oferecerem aos clientes mais
opções de voos e as melhores ligações possíveis entre Portugal e o Canadá.
A TAP e a Air Canada passaram assim a efectuar
voos em “code-share” entre Portugal e o Canadá
via cidades seleccionadas. Com este acordo, cidades
como Toronto, Montréal, Calgary e Ottawa no Canadá, e Lisboa e Porto em Portugal, foram acrescentadas à rede de operações de ambas as companhias,
traduzindo-se ainda na oferta de significativos benefícios aos respectivos clientes, designadamente, facilidade de reservas, acumulação de milhas nas respectivas redes e as melhores ligações, com um único
bilhete e despacho de bagagem até ao destino final.
“A implementação deste acordo de code-share com
a Air Canada, uma das empresas fundadoras da Star
Alliance, representa um importante passo no estreitamento de laços comerciais com uma das companhias
aéreas mais inovadoras e líder a nível mundial”,
afirmou José Guedes Dias, Director de Alianças &
Relações Externas da TAP, acrescentando ainda esperar que “a oferta de um vasto leque de serviços
directos e mais convenientes possa beneficiar, não só
e particularmente a grande Comunidade Portuguesa
residente no Canadá, mas igualmente os segmentos
de tráfego de negócios e turismo a nível geral.”
“Através de um trabalho conjunto próximo e do desenvolvimento da nossa relação com a TAP, a companhia aérea líder em Portugal e membro da Star
Alliance, a Air Canada passa a oferecer aos Clientes
melhores ligações entre o Canadá e Portugal e alarga a sua já extensa rede de operações para a Europa e além do continente europeu”, afirmou Marcel
Forget, responsável pela Rede e Planeamento da Air
Canada.
No âmbito desta parceria, a TAP passa a dispor do
seu código de voo TP em voos da Air Canada efectuados entre cidades canadianas e destinos internacionais, nomeadamente, Newark (EUA), Londres (Inglaterra) ou Madrid (Espanha). Por seu turno, a Air
Canada colocará o seu código AC em voos operados
pela TAP entre Lisboa ou Porto e os destinos internacionais já referidos.
As duas companhias passam assim a oferecer serviços regulares entre Portugal e o Canadá, através das
melhores ligações a cidades seleccionadas, podendo
cada uma delas utilizar os respectivos códigos em
todo o itinerário.

Manifestação contra
brutalidade policial
custou mais de
320 000$

A

manifestação contra a brutalidade policial, que decorreu a 15 de Março, em Montreal, custou caro
aos contribuintes. TVA soube que o Serviço de polícia
da Cidade de Montreal (SPVM) gastou mais de 320.000
dólares durante este acontecimento, dos quais mais de
235.000 $ em despesas de tempo suplementar. Além
disso, os prejuízos sobre os veículos dos polícias foram avaliados em quase 12.000 $. Esta manifestação
tinha-se saldado com 221 detenções. Na sequência dos
acontecimentos, o presidente da Câmara-Municipal de
Montreal, Gérald Tremblay, indicou que queria forçar
os manifestantes a pré-determinar e respeitar o seu trajecto para evitar as profusões.

Vírus à porta do Quebeque
A ex-directora geral de Saúde de Hong Kong, pediu para
que estes alertas surjam caso estas situações ocorram “fora
dos meses do habitual pico da época de gripe” e para que
sejam reportados casos de incidência em larga escala em
pessoas que não sejam jovens ou idosos. “Os vírus da gripe são muito imprevisíveis e cheios de surpresas, como estamos a ver agora. Precisamos de saber como este vírus se
espalha, qual é o padrão da transmissão e se este vai causar doenças severas e em que idades”, frisou. Chan adiantou ainda que é muito cedo para emitir quaisquer avisos
de viagem, uma vez que ainda são necessários melhores
análises dos casos e mais dados clínicos para eventualmente alertar viajantes para não se deslocarem para certos países. “Ainda não sabemos tudo sobre esta epidemiologia ou
o seu risco, incluindo a possibilidade de este se espalhar
para além das áreas já afectadas. No entanto, o entendimento da OMS, é de que esta é uma situação séria, que
precisa de ser olhada com cuidado”, explicou. Até agora,
esta nova variante do vírus H1N1, uma mistura de vírus
suínos, humanos e de aves, matou 152 pessoas no México,
receando-se que haja mais outros mil casos suspeitos neste
país, tendo dezenas pessoas sido infectadas nos EUA, na
Europa e Nova Zelândia.
O que é esta nova estirpe do vírus da gripe suína? Algumas questões sobre o surto da gripe suína que se estima
que tenha vitimado mais de 152 pessoas no México e infectado 44 nos Estados Unidos, deixando a Organização
Mundial de Saúde a falar de um “potencial de pandemia”.
O que é a gripe suína? Frequente e poucas vezes fatal,
embora com altos níveis de transmissão, a gripe suína é
uma doença respiratória dos porcos. Normalmente, não
é contagiosa para humanos, embora em casos de pessoas
com contacto muito próximo com porcos seja possível a
transmissão dos vírus da gripe suína (que, tal como outros
vírus gripais, está em constante mutação). Mais rara ainda
é a transmissão entre humanos.
Este surto deve-se a um novo tipo de gripe suína? Sim.

Continuação da página 1
Trata-se de uma nova estirpe, nunca vista anteriormente,
do vírus da gripe H1N1. Tem ADN de aves, suínos e humanos.
Quais são os sintomas? Os sintomas são semelhantes
aos da gripe humana normal: dores musculares, febre, tosse, cansaço, embora esta estirpe provoque mais frequentemente náuseas, vómitos e diarreia.
Porque é preocupante? A gripe suína, mesmo nos casos
raros em que é transmitida a humanos, raramente consegue
passar de um humano para outro. Mas esta nova estirpe
parece ser facilmente transmitida entre humanos, aparentemente do mesmo modo que a gripe: por partículas da
saliva de uma pessoa infectada, sobretudo através da respiração e da fala (daí a recomendação de usar máscaras).
Quantas pessoas foram afectadas? Para já, há 152 mortes confirmadas no México e mais de 1600 pessoas potencialmente infectadas por este vírus. Nos Estados Unidos há
44 descrições de infecção.
A OMS avisou para uma potencial pandemia. Porquê? Porque é um vírus que está a afectar pessoas jovens
e de boa saúde (normalmente a gripe atinge mais crianças
e idosos ou pessoas fragilizadas) e ainda por causa da sua
distribuição geográfica – casos em várias províncias mexicanas e na Califórnia e no Texas –, o que mostra que não
está num lugar restrito.
Há alguma vacina? Não há ainda uma vacina. Como são
produzidas em ovos, as vacinas demoram sempre algumas
semanas até chegarem ao público.
E tratamento? Este vírus é sensível a dois medicamentos antivirais, o Tamiflu e o Relenza, que devem ser, no entanto, tomados nos primeiros dias de sintomas para serem
mais eficazes.
E o que estão a fazer os países afectados? As autoridades dos locais afectados estão a lançar avisos para que
as pessoas evitem grandes multidões, e no México foram
encerrados museus, bibliotecas. Até os jogos de futebol do
fim-de-semana se vão realizar com os estádios vazios.

Símbolo canadiano fabricado na China

O

NPD indigna-se de ver que o Governo Federal
compra “alfinetes com a bandeira do Canadá”
fabricados na China, no mesmo momento em que milhares de Canadianos estão a perder o seu emprego. A
deputada neo-democrata Libby Davies tem criticado,
no Parlamento, a decisão do ministério dos Trabalhos
Públicos de atribuir um contrato de 225.000 dólares,
a pedido do Ministério do Património canadiano, para
comprar dezenas de milhares de “alfinetes-bandeirinha”
que são fabricados pela empresa chinesa Xiamen Gaoxu Co. Ltd. Estes alfinetes são vendidos numa loja de
lembranças da colina parlamentar e entregues a todos

os deputados e senadores, que depois os distribuem aos
eleitores do seu distrito eleitoral respectivo. Julgando
inaceitável que estes ornamentos, que representam o
símbolo do país, sejam fabricados na China, todos os
deputados neo-democratas decidiram devolvê-los ao
Ministério dos Trabalhos Públicos. “Estes alfinetes deveriam ser fabricados no Canadá. Estamos em recessão
e estamos a perder tantos empregos no sector das manufacturas. Este contrato deveria ter sido atribuído a uma
empresa canadiana. Trata-se do símbolo do Canadá”,
afirmou Libby Davies.

Relatório embaraçante Benoit Labonté, candidato
para a presidência da
para Emploi-Québec

maior parte dos beneficiários da ajuda social recusariam um emprego a salário mínimo, devido às
vantagens que perderiam, constata um vasto inquérito
efectuado por Emprego-Quebeque. O relatório de Léger
Marketing, produzido em Fevereiro de 2008, propõe o
resumo das observações feitas dois meses antes, para
grupos-tipo de assistidos-sociais, que têm problemas a
reimplantar a população activa. As discussões com quase
70 beneficiárias, que recebem ajudas directas há mais de
dois anos, tiveram lugar em Montreal, em Quebeque e
na Mauricie. Obtido pelo diário La Presse em virtude da
Lei sobre o acesso à informação governamental, o relatório diz que “a grande maioria dos respondentes recusaria
tal oferta”, ou seja, um emprego a salário mínimo, que
passará a ser 9$ por hora, no dia 1 de Maio. “Para eles, o
cálculo é simples: a perda das vantagens financeiras oferecidas pela ajuda-social, combinada a um rendimento
quase equivalente às prestações suplementares (transportes, jardim-escola, cinema, estudos, etc.) não permite de
encarar um emprego com estas condições”.

A

Câmara-Municipal

O

chefe de Vision Montréal, Benoit Labonté, concluiu o congresso 2009 do seu partido este domingo, criticando a administração do actual presidente da
Câmara-Municipal, Gérald Tremblay, prometendo uma
série de decisões que tomaria se for eleito, da qual a dissolução da Sociedade de habitação e desenvolvimento
de Montreal (SHDM). Labonté disse que, durante oito
anos, a administração Tremblay geriu a Cidade “ao diaa-dia, para ela própria, e sempre em modo reacção”. O
senhor Labonté propõe, para além disso, aumentar os
orçamentos das freguesias e reforçar a cidade-centro,
centralizando certas actividades como a circulação,
os grandes projectos e o desenvolvimento económico.
Durante este congresso frequentado por menos de 300
dos 2000 membros de Vision Montréal, a ex-ministra
pequista Louise Harel, assim como David Hanna, professor na UQAM, deram o seu apoio à ideia de Labonté
de apresentar a Exposição Universal em Montreal, em
2020.
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Muito BoNs soMos NÓs

É oficial: ensandecemos
Joel Neto

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

carta dominante: O Louco, que significa Excentricidade.
Amor: Deverá começar a pensar mais em si. Viva o presente
com confiança! saúde: O seu corpo precisa de descanso,
faça o que ele lhe pede. Dinheiro: Evite ser precipitado no
que toca à gestão dos seus rendimentos.
número da sorte: 22 números da semana: 17, 23, 45, 2, 19, 40

touro (20 de Abril - 20 de maio)
carta dominante: 4 de Espadas, que significa Inquietação,
Agitação. Amor: Clima romântico e sentimental na relação
afectiva. saúde: Atravessa uma fase de nervosismo e stress.
Aprenda a perdoar-se a si próprio!
dinheiro: Não arrisque em negócios que não lhe ofereçam garantias.
Seja prudente.
número da sorte: 54 números da semana: 49, 15, 39, 22, 1, 30

GÉmeos (21 de maio - 20 de Junho)
carta dominante: A Estrela, que significa Protecção, Luz.
Amor: Afaste-se da rotina com a pessoa amada. Opte por
fazer aquela viagem há muito planeada. Que a leveza de espírito seja uma constante na sua vida!
saúde: Fase de fadiga excessiva. Descanse mais.
dinheiro: Não se esforce demasiado, pense mais em si.
número da sorte: 17 números da semana: 21, 30, 25, 11, 5, 32

cArAnGueJo (21 Junho - 22 de Julho)
carta dominante: 2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Clima de grande harmonia familiar e amorosa, mas
seja mais compreensivo. saúde: Poderá sofrer de stress.
Mantenha a calma. Preocupe-se com aquilo que você pensa
sobre si próprio, faça uma limpeza interior.
dinheiro: Terá de controlar esse seu instinto materialista.
número da sorte: 38 números da semana: 12, 41, 20, 36, 4, 17

leão (23 de Julho - 22 de Agosto)
carta dominante: A Roda da Fortuna, que significa Sorte
em movimento. Amor: Não se intrometa em relações alheias
pois poderá ser mal interpretado. Deite fora tudo o que o prejudica e tudo o que está a mais dentro de si. saúde: Atravessa uma fase equilibrada neste campo. dinheiro: As suas capacidades de
concentração no trabalho poderão trazer-lhe alguns bons resultados.
número da sorte: 10 números da semana: 12, 4, 32, 47, 19, 7

VirGem (23 de Agosto - 22 de setembro)
carta dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso.
Amor: Dê mais de si aos outros e deixe de se preocupar com
as pequenas atribulações diárias. Que a clareza de espírito
esteja sempre consigo! saúde: Pratique exercício físico suave para relaxar. dinheiro: Deixe os seus investimentos darem frutos.
número da sorte: 51 números da semana: 33, 20, 4, 36, 19, 1

BAlAnçA (23 de setembro - 22 de outubro)
carta dominante: 4 de Ouros, que significa Projectos
Amor: É provável que atravesse um período um pouco conturbado. Viva de uma forma sábia. saúde: Não abuse da sua
vitalidade e das suas energias pois poderá ficar exausto.
dinheiro: Partilhe as suas ideias com os colegas de trabalho e poderão
daí advir algumas oportunidades que deve saber aproveitar.
número da sorte: 68
números da semana: 20, 47, 6, 23, 45, 9

escorPião (23 de outubro - 21 de novembro)
carta dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição,
Poder. Amor: Aproveite bem todos os momentos a dois. É
através do exercício diário da bondade que se pode tornar
uma pessoa verdadeiramente realizada!
saúde: Poderá sentir alguma fadiga física.
dinheiro: Conserve todos os seus bens materiais com zelo e cuidado.
número da sorte: 77
números da semana: 24, 17, 46, 31, 9, 11

sAGitário (22 de novembro - 21 de dezembro)
carta dominante: A Temperança, que significa Equilíbrio.
Amor: Faça um jantar especial e muito romântico para a sua
cara-metade. saúde: Procure não andar muito tenso. Aceite
os erros dos outros e os seus.
dinheiro: Poderá ser surpreendido por uma factura que não esperava.
número da sorte: 14
números da semana: 41, 23, 47, 36, 21, 27

cAPricÓrnio (22 dezembro - 20 de Janeiro)
carta dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez
Amor: Se partilhar os seus problemas com alguém em
quem confie verá que se sentirá bem mais leve.
saúde: Seja paciente quando o comportamento dos outros
não corresponder às suas expectativas. Relaxe um pouco mais.
dinheiro: Período em que terá uma boa segurança financeira.
número da sorte: 30
números da semana: 22, 17, 36, 40, 9, 25

AQuário (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
carta dominante: A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso.
Amor: Organize um jantar para juntar os seus amigos. Nunca perca a esperança nas pessoas, invista nelas!
saúde: Momento calmo e sem preocupações.
dinheiro: Não haverá nenhuma alteração significativa.
número da sorte: 16
números da semana: 14, 19, 23, 46, 2, 42

Peixes (19 de Fevereiro - 20 de março)
carta dominante: O Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: Deixe de lado as mágoas e perdoe o seu próximo. Só erra quem está a aprender a fazer as coisas da
maneira certa!
saúde: Tendência para problemas de memória.
dinheiro: Continue a saber gerir bem o seu dinheiro para não deixar o
barco afundar-se.
número da sorte: 9
números da semana: 20, 13, 4, 26, 7, 10

D

e todas as brincadeiras de infância, a que mais vezes recordo é
provavelmente a dos polícias&ladrões.
O meu pai era polícia, um polícia dedicado e orgulhoso – e os filhos, já se
sabe, gostam de reproduzir as actividades dos pais. Ainda por cima, sempre que ele pestanejava eu ia aos armário roubar-lhe um coldre de cabedal,
iludindo os seus esforços para esconder o fardamento – e
então por ali andava, impante, com a pistola de ventosas à cintura, arqueando as pernas como achava que os
homens grandes e duros arqueavam. Infelizmente, era
mau na brincadeira. O Aurora, meu vizinho do lado, era
o maior. O Jorge, vizinho de cima, não era mau. O Renato, vizinho da frente, safava-se bem – que diabo, até
a Laura, minha irmã, ou a Raquel, a irmã pequenina do
Renato, eram melhores do que eu. Traía-me a ansiedade.
Devia esconder-me e começava a respirar numa ofegância. Devia fugir e o cérebro corria mais depressa do que
as pernas. No fim, era sempre baleado. Na melhor das
hipóteses, pegava de raspão. Mesmo mais tarde, quando
passámos a dispor de uma pressão de ar e começámos
a fazer tiro ao alvo com caricas de pirolito fixadas ao
tronco da amoreira do quintal – mesmo nessa altura, continuei a perder. Pois o Aurora, hoje em dia, é pintor. O
Jorge é professor de português. O Renato é engenheiro
alimentar, a minha irmã mãe extremosa, a Raquel enfermeira. Já eu passo o tempo a escrever, que é, de todas,
a actividade mais inútil para o bem comum. Dos seis, se
há um delinquente, sou eu. Curiosamente, fui sempre o
pior a disparar.
São essas as memórias a que recorro sempre que se fala
dos brinquedos que se dão às crianças – e são essas a
memórias a que volto a recorrer hoje, enquanto esvazio
uma caixa de correio atulhada de emails com os quais
gente de todo o lado me vai dando conta da sua indignação perante as pistolas oferecidas pela Câmara de Porto
de Mós aos alunos das escolas do concelho. As pistolas
são de plástico, disparam setas para um alvo de cartão
– e então os pais dos miúdos, os jornalistas de Lisboa
e cidadãos anónimos de todo o país encheram-se de indignação. Porque a Câmara de Porto de Mós foi forreta,
apesar de andar há que anos a cobrar estacionamento a
quem já paga impostos municipais? Não. Porque andou
a gastar dinheiro na loja do chinês em vez de injectar

dinheiro no depauperado tecido económico autóctone?
Também não. Porque a Câmara de Porto de Mós anda a
incitar à violência. A criar jovens criminosos. A dar cabo
desta geração toda que nós andamos há tantos anos a tentar educar com recurso às didácticas telenovelas infantis
da TVI e da SIC. A promover o mau gosto em Porto de
Mós, onde não tarda um jovem vai pegar numa pistola de
setas e coagir a professora a dar-lhe boas notas, tal como
aconteceu naquela escola do Porto. E, naturalmente, a
criar um ambiente propício ao surgimento dos gangues,
da droga e do tráfico de armas. Atrás de uma pistola
de setas, já se sabe, vem sempre uma Kalashnikov – e
só quando os respeitáveis cidadãos de Porto de Mós começarem a ser abatidos, um a um, é que este país há-de
despertar para a escola de delinquência que se criou naquela terra de ninguém. Pois eu acho que estamos maluquinhos. Nós que, quando acaba mais um episódio da
última telenovela infantil do dia, enfiamos os miúdos na
consola, fomentando uma ausência de vida real que os
esvazia de referências e os convida a vestir a pele dos assassinos em massa e dos senhores do crime que passam
as noites a incarnar – somos nos quem vai criticar a Câmara de Porto de Mós por ter oferecido aos miúdos umas
pistolas de setas porque simplesmente não se lembrou
de mais nada? Pois talvez devêssemos, antes, oferecer
mais pistolas aos miúdos. Pistolas de setas, coldres de
plástico, alvos de cartão e tudo o mais que, depois de nos
termos desresponsabilizado durante tantos anos, gostamos agora de culpar pela relapsia das nossas crianças.
Oxalá nunca lhes faça falta a pontaria. De qualquer maneira, não lhes faz mal nenhum aprender que também há
profissões dignas desempenhadas com uma pistola à cintura – e que também precisam de fazer-se mimetizar. Eu
bem vinha estranhando que, de há uns anos a esta parte,
as crianças me respondessem sempre “técnico de informática” ou “web designer” quando eu lhes perguntava o
que queriam ser quando fossem grandes. Afinal, a minha
pergunta é que era parva. Na verdade, pouco interessa o
que eles venham a ser quando forem grandes – o que importa é não sejam polícias (de resto, fiquem aí caladinhos
a jogar, que o papá hoje tem noite de poker).
“Atrás de uma pistola de setas, já se sabe, vem sempre uma Kalashnikov – e só quando os respeitáveis
cidadãos de Porto de Mós começarem a ser abatidos,
um a um, é que este país há-de despertar a escola
de delinquência que se criou naquela terra de ninguém.”
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CaNoNização

Nuno Álvares pereira, símbolo ao longo dos tempos
figura do Condestável D. Nuno Álvares Pereira,
como militar e como homem piedoso, foi usada como símbolo ao longo dos tempos para unir os
portugueses em torno de um ideal ou como arma de
combate.
Desde sempre o Santo Condestável, canonicamente
santo a partir de domingo, foi apontado como exemplo
de militar “bem sucedido, avaliador cauteloso das circunstâncias antes da tomada de decisão, portador de
uma eficaz ideia de chefia”, refere o professor Ernesto
Castro Alves, num trabalho intitulado “Nuno Álvares:
símbolo e mito nos séculos XIX-XX”.
“A exemplaridade de Nuno Álvares Pereira, como herói e como santo, foi usada nos campos religioso, cultural e político português, com maior intensidade entre
1890 e 1940”, disse à Lusa o historiador, professor na
Faculdade de Letras de Lisboa.

A

O culto popular ao Santo Condestável, misturando a
religiosidade com a simbologia de líder, manteve-se até
ao século XVI, tendo sido refreado durante o período
filipino com o surgimento do mito sebastianista.
Renovou-se a partir de 1890, e mais acentuadamente
no início da República, como forma de combater o anticlericalismo então vigente.
“A convergência dos católicos com os monárquicos
em torno do cultualismo cívico a Nun’Álvares, nestes
primórdios da I República, revestiu um claro sentido
de resistência político-religiosa à prática vigente de republicanização laicista do Estado e da sociedade”, observa Castro Leal, que acrescenta que aqueles sectores
divulgavam uma representação ideológica e moral onde
se valorizavam as dimensões de “vencedor heróico”, de
“condestável santo”, de “monge piedoso”, de “nobre
pelo sangue e pelo carácter”.
Do outro lado tentava-se evitar que, em resposta, se
promovesse “uma espécie de republicanização de
Nun’Álvares, à imagem do que tinha sido feito com Camões a partir de 1880”.
Mas mesmo para destacados elementos da República,
a figura de D. Nuno Álvares Pereira surgia como um dos
maiores nomes de sempre da história portuguesa.
Em Outubro de 1913, o jornal O Século publicou um
inquérito a “29 elementos da elite republicana” com a
pergunta “Qual é a mais bela figura da História Portuguesa?”.
O nome do Santo Condestável aparece com o maior
número de citações (oito), bem à frente do Infante D.
Henrique e de D. Afonso de Albuquerque, com quatro
citações cada. “Entre 1918 e 1926 a Cruzada Nacional D. Nuno Álvares Pereira conseguiu estabelecer
uma ampla convergência patriótica de republicanos e
monárquicos, com a promoção de celebrações anuais
que juntaram em cerimónias oficiais representantes do
Estado, das Forças Armadas e da Igreja Católica”, indicou à Lusa Castro Alves.
O culto religioso, festa do Santo Condestável, acentuou-se com a sua beatificação pelo papa Bento XV em
23 de Janeiro de 1918, sendo consagrado o dia 06 de
Novembro para dia litúrgico do culto nacional dedicado
ao Beato Nuno de Santa Maria.
“O culto cívico, festa do patriotismo, festa da pátria,

foi oficializado na I República em 13 de Agosto de 1920,
como festa nacional, a celebrar a 14 de Agosto, dia da
batalha de Aljubarrota, mas em 1925 o regime republicano criou outra festa nacional, Festa de Portugal em
honra de Camões, a comemorar no dia 10 de Junho”,
referiu o investigador.
Entre 1926 e 1928, “criou-se em áreas da opinião pública a ideia de que essas duas festas nacionais podiam
ser transformadas em feriados oficiais”.
“Acabando com as dúvidas, em 29 de Julho de 1929, o
governo de Artur Ivens Ferraz decretou a confirmação
de todos os feriados nacionais anteriores e introduziu
apenas mais um: o 10 de Junho, não consagrando o 14
de Agosto como feriado nacional”, indicou.
Para trás também ficou o projecto de dar o nome de

Nuno Álvares Pereira à Avenida 24 de Julho, em Lisboa,
iniciativa que gerou polémica entre católicos e republicanos maçónicos e que acabou por ser abandonada.

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

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

46 ANOS

75, Napoléon, Montréal (QC) H2W 1K5

1963 - 2009
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Dossiê Caixa – 5

Direcção 25 Anos
Raul Mesquita
rmesquita@avozdeportugal.com

final dos anos oitenta ficou marcado pelas mudanças no executivo do
CA. O projecto do Manoir Portugais passou de mãos e de orientação, não tendo
ultrapassado a fase seguinte que seria a
desejada construção. Desiludido avisei
em Abril de 1990 a minha demissão na
Assembleia-geral que se aproximava.

O

Continuei, todavia, a acompanhar a
evolução da instituição do exterior. Tempos mais tarde foi a vez de José Manuel
Cabral, que havia entrado em 1989, de
se demitir, tendo ficado como presidente Jorge Seara. Neste período, decidiu o
Conselho de Administração, efectuar novas modificações nas instalações, com,
segundo afirmaram, preocupação de alargar mais ainda o espaço dedicado aos
membros. Não deve ter sido no entanto,
a só razão.
O certo é que essas transformações
deram lugar à criação de um novo posto— o de secretário do Director-geral—,
que nesse contexto mudou penates para
o segundo andar, forçando a deslocação
da escada de acesso à sala de reuniões e
à relocalização desta. Os planos transformaram completamente o funcionamento
interior, ficando a sua geografia nos moldes actuais.
Recordo que juntamente com JM Ca-

bral, apresentámos ao CA, nessa época,
uma proposta de arranjo interior, por discordarmos da forma que previam fazer.
Solicitámos um encontro para apresentação da sugestão que todavia, não mereceu
qualquer atenção do Executivo, que não
respondeu ao pedido, tendo avançado
sem delongas com a ideia que se haviam
fixado. Uma vez mais venceu uma certa
arrogância e desprendimento.
Verificou-se uma certa turbulência neste
compasso de tempo, energicamente criticada, pelo risco de má representação da
instituição junto do público e as prejudiciais repercussões que poderiam ocorrer.
O curioso foi o desconhecimento de vários membros do CA dos acontecimentos
a que faço referência. O que confirma a
constatação de aparente desinteresse da
parte de alguns eleitos, que se limitam a
participarem numa reunião mensal. Sem
mais.
Janeiro de 1994 trouxe na bagagem o
25º Aniversário da Caixa de Economia
Portuguesa.
E o espectáculo que assinalou a efeméride esteve à altura do evento.
Com a direcção artística entregue a
Luís Tavares Bello, este orquestrou um
programa de alta qualidade e dimensão.
A Place des Arts foi teatro deste evento grandioso num domingo à tarde, que
contou com nomes como Carlos do Carmo, na cabeça de cartaz, acompanhado

Brahms, Bizet, Mendelssohn, de Falla,
Sarazate, entre outros clássicos, e Marc

por outros que hoje preenchem os anúncios luminosos das grandes salas de espectáculos mundiais. Faço referência,
sobretudo, a dois jovens, que nessa época se encontravam no início de carreiras
muito prometedoras e que hoje são figuras de proa em qualquer país: Alexandre
da Costa, o jovem violinista de origem
portuguesa, com 14 anos apenas na data
deste aniversário, cuja fama ultrapassa
fronteiras, com as suas interpretações de

Carla Marques e Ana Paula Mota.
A segunda parte do espectáculo foi preenchida unicamente por Carlos do Carmo, com os seus acompanhadores musicais e um grupo de dançarinos.
Carlos, nascido em Lisboa, de mãe fadista consagrada, é desde 1963, uma das
vozes mais famosas da canção nacional,
pela originalidade e inovação que trouxe
ao Fado, à música portuguesa em geral.
Aplaudido em todo o mundo, não ape-

Dupré, imitador com um grande sentido
de humor que já nesse tempo, imitava
mais de 200 vozes por entre valores como
Patrick Bruel, Francis Cabrel, Elton John
ou Céline Dion. Fizeram também parte
integrante do espectáculo duas cançonetistas portuguesas, residentes em Montreal, que muito teriam a dar no restrito
meio artístico da diáspora montrealense:

nas pela qualidade como também pelo
número impressionante de discos vendidos, conta na sua vasta discografia títulos como: “Por morrer uma andorinha”,
“Bairro Alto”, “Gaivota”, “Canoas do
Tejo”, “Os putos” e “Lisboa Menina e
moça”, grandes sucessos que enriquecem
a história da música portuguesa moderna.
São obras do arquivo histórico do Fado.
O artista já actuou em quase todas as

grandes salas do mundo, destacando-se
dois extraordinários recitais na sua cidade natal, no Mosteiro dos Jerónimos e na
Fundação Gulbenkian.
Esta vida de troglodita musical é, na
sua opinião, devido aos portugueses que
correm mundo na procura de melhores
condições de vida, que implicitamente o
colocam em contacto com empresários
e agentes culturais dos diferentes países
onde residem.
As festividades do primeiro quarto de
século na vida da Caixa de Economia
Portuguesa, tinham começado no sábado
com um jantar de gala no Hotel Queen
Elizabeth, organizado e orientado por
Tavares Bello e Eddy Silva. Foi um momento de grande classe num ambiente
sublime, a que compareceram algumas
centenas de pessoas, convidadas pela
instituição, onde se contavam antigos dirigentes e empregados.
Foi o acontecimento do ano no meio comunitário português de Montreal e uma
magnífica demonstração da capacidade
lusa, colocando no mais alto nível a cooperativa financeira dos portugueses.
Na próxima semana trataremos de um
período menos reluzente que nos preocupou nos finais dos anos noventa.

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor
Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
●
●
●
●

Fábrica e sala de exposição:

Grades de alumínio ● Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
escadas em caracol e diagonal ● degraus em alumínio
Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
Grades com vidro ● Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

6327 Clark, Montreal Tel.: 514-362-1300 Fax: 514-362-8882
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Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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Visita a Santa Cruz do
Dr. Pedro de Almeida
Antero Branco

jornal@avozdeportugal.com

O

novo
embaixador de
Portugal no Canadá, Dr. Pedro
Moitinho de Almeida, visitou a
Missão de Santa
Cruz no passado
fim-de-semana, acompanhado pelo cônsul-geral de Portugal em Montreal, Dr.

ca Portuguesa de Montreal e a Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval tinham uma “Dominga” e ambas tocaram,
na igreja, o hino do Espírito Santo. O Dr.
Pedro Moitinho de Almeira assistiu à coroação de membros de ambas as bandas
e das famílias de António Gouveia e de
Marco Paulo Ferreira. Uma celebração
diferente das que está, certamente, habituado a assistir. Desejamos ao senhor

Carlos de Oliveira.
Depois de ter entrado na igreja e de se
aperceber do talento artístico do Padre
José Maria, foi recebido no curso de azulejos portugueses, um dos vinte e dois
cursos oferecidos pela UTL, pelo professor Nelson de Figueiredo. Em seguida
foi-lhe oferecido um porto de honra, no
salão nobre, aonde lhe foi apresentado a
comunidade e membros dos vários grupos ligados à Missão.
No Domingo, esteve presente na missa
do meio-dia, numa celebração repleta de
cultura, em que animou o Grupo Coral
de Santa Cruz e o Grupo de Serenata de
Coimbra liderado pelo Dr. Nuno Carvalho.
Neste segundo Domingo do Espírito
Santo, que por casualidade, a Filarmóni-

embaixador muito sucesso nas suas novas funções.

Festejou-se o 25 de Abril
Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

N

o último sábado, festejou-se no restaurante Caravela, situado no 3991
boul. Saint-Laurent, o 35º aniversário de
25 de Abril, numa sala cheiíssima de calor
humano para celebrar um dos dias mais
marcantes de Portugal: a restauração da

democracia. Mais uma vez, parabéns aos
donos do restaurante por celebrar este
importante dia para os Portugueses.
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Assembleia da Caixa

Faça o que sente que está certo…
Raul Mesquita
rmesquita@avozdeportugal.com

C

omeço este apontamento sobre a Assembleia-Geral da Caixa no último
sábado, com este pensamento de Eleanor
Roosevelt que, completo, diz assim: “Faça
o que você sente que está certo— pois você
será criticado de qualquer maneira, e será
condenado quer faça ou não”.
De algum tempo a esta parte que as assembleias-gerais dão aspectos de torneios
medievais. Parecem transbordar de preocupação para o presidente em exercício que
sofre antecipadamente, segundo as suas
próprias palavras, de angústias em previsão
do dia “fatídico”. E não faltarão aqueles, ou
aquelas, que me vêm já de lança em riste
como “Os doze de Inglaterra” ou qualquer
componente da célebre “Ala dos Namorados”. É certo que tenho tido várias intervenções pedindo esclarecimentos, nem sempre
obtidos, numa preocupação permanente
do rumo que a Caixa de Economia possa
assumir. A perenidade do património português é para mim de importância capital
e não se comove com a simplicidade ou ingenuidade que alguns pretendem observar.
No entanto devo salientar de que, tal como
afirmei no decorrer dos debates, por vezes
vivos nessa tarde, não há nos meus propósitos a intenção de ferir directa ou indirectamente, qualquer membro do Executivo.
Quero, sim, respostas e explicações.
Sabemos que um dos grandes problemas
que assolam o meio cooperativo financei-

fio do tempo, passo a passo, pouco a pouco; e neste doce remanso o tempo escorrega como a areia fina por entre os dedos,
do mesmo modo os poderes dos membros
se escoam nos pores-do-sol de ontem, de
anteontem, do passado, como uma recordação perdida. Que não volta mais.
Ficamos sem saber a percentagem exacta
do número de membros portugueses e de
outras origens, como também não soubemos, se por entre os nossos membros houve
situações de crise por falta de cumprimento
em hipotecas ou outros empréstimos. Todavia, a discussão acendeu-se à volta das alterações (não urgentes) dos regulamentos,
que se vieram a definir como já decididas
pela Federação… Portanto, discussão inútil, supérflua. Houve dois pontos que cativaram mais tempo as atenções e sucessivas
intervenções. O primeiro teve a ver com a
mudança de nome da instituição, que parece ter sido já decidida no ano passado e que
este ano apareceu de novo apenas, como
explicou o presidente, para acrescentar o
nome Desjardins no logo. Então, pergunto:
porquê ter incluído no anexo das propostas
das alterações as seguintes definições: Artigo actual 1.1 Caisse d’économie des Portugais de Montreal, para a modificação :
Caisse Desjardins Portugaise... Se, o nome
já foi mudado no ano passado, nunca deveria ter sido apresentado na sua forma antiga. Nem nos convites convocatórios. Foi

ro no Québec, surgiu com a Lei de 2000
imposta por Bernard Landry, no tempo em
que era primeiro-ministro e que nos seus
utópicos sonhos imaginava o Movimento Desjardins, como o Banco Nacional de
um Québec independente. Para isso, a lei
imposta, forçou uma certa uniformização
das normas vigentes, que veio causar assinalável prejuízo às caixas de grupo, do qual
faz parte a nossa instituição financeira. Porém, a isso vieram juntar-se — e fazem-no
com frequência, — outras determinações
da Federação, animada e encorajada pela
dita lei. Ora é principalmente nesta vertente que fazem incidência as minhas questões
e duvido que a grande maioria do público
habitualmente presente nas assembleias,
tenha compreendido os objectivos visados.
Porque se somos obrigados— apesar de todas as divergências— a cumprir a Lei, já
o mesmo não se pode dizer das alterações
que a Federação queira impor. Essas podem e devem, ser discutidas e se necessário
modificadas ou eliminadas. Creio bem que
ainda, pelo menos até agora, não vivemos
num país totalitário. Daí a necessidade de
se andar de pé.
A tentativa declarada da Federação é
de nivelar as caixas pela mesma bitola.
Verifica-se no trabalho dos pensadores de
Desjardins, uma acção lenta mas eficaz ao

isso que originou a confusão e muita emotividade. O erro foi feito no ano passado. Por
uma assembleia negligente. O outro ponto
teve a ver com o pedido de cedência de poderes da Assembleia para o CA. Verificouse assim uma clara perda de poderes por
parte da Assembleia que delegou no CA
decisões que lhe competem. E que são arriscadas. Foi no entanto para mim bastante
salutar, ter recebido o apoio de gente que
habitualmente se define e mostram como
meus opositores, alguns deles membros do
Executivo, na oposição que fiz às modificações propostas, mas que finalmente, foram
aceites por maioria. Uma maioria despreocupada e demasiado indulgente.
Quanto ao resto, devo acrescentar que já
enviei por e-mail a alguns interessados, a
prova de que num passado bastante recente, como afirmei, as assembleias anuais tinham o título de Assembleia-geral Ordinária, tal como indicado na convocatória do
ano 2003…adivinharam quem dirigia?
E que o nome deontologia apareceu ainda em 2005/2006 naquilo que agora e de
novo, se chama Conselho Fiscal. Os meus
arquivos não falham. E se acreditamos que
o Passado não pode ser um sofá mas antes um trampolim para o Futuro, deixemos
tempo ao tempo de fazer o seu tempo…
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28 de abril de 2009
1 euro = caD 1.601150
SeRviÇoS coNSUlaReS
consulado Geral do Brasil
1 Westmount Sq.,# 1700 514-499-0968
consulado Geral de Portugal montreal
2020Université,24ºandar 514-499-0359
embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa
1 (613) 729-0883
URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS
Polícia, Fogo, Ambulância
9-1-1
Cidade de Montreal
3-1-1
Acidentes de trabalho
514.903.3000
Aide juridique
514.842.2233
Ajuda social
514.872.4922
Assurance-emploi
514.644.4545
Assurance Maladie
514.864.3411
Emigração Canadá
514.496.1010
Emigração Quebeque
514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu
514.890.8000
Hospital Royal Victoria 514.842.1231
Normas do trabalho
514.873.7061

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
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio
514.844.6212

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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

aSSociaÇÕeS e clUBeS

MERCEARIA

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

SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain

514.845.5804

514.842.3373

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

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

Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200

514.985.2411

OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.

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

450.659.4359
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

514.843.3390

SOLMAR
111 St-Paul E.

514.861.4562

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

514.725.2626

SEGUROS

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

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035

MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances
3100Boul.leCarrefour 514.770.9974

TRANSPORTES
AGÊNCIAS DE VIAGENS

TRANSPORTES BENTO COSTA

ALGARVE

514.946.1988

681 Jarry Est

o último adeus
†
aocorposeu
bichinho
é velado, chorado e cremado, como se de um

O

funeral humano se tratasse, mas as cinzas, que são
cuidadosamente depositadas numa pequena caixa, são
de um animal de estimação.
Na Fundação São Francisco de Assis, em Cascais,
fazem-se cremações de animais de companhia, especialmente cães e gatos, mas também há quem procure este serviço quando morre o papagaio, o periquito
ou o coelho doméstico. “É como se fosse o funeral de
uma pessoa”, conta Maria João Pulido, coordenadora de
bem-estar animal da instituição, apoiada pela Câmara
Municipal de Cascais. Tudo se passa numa instalação
própria com câmara frigorífica para conservar os corpos
até à cremação, a penúltima etapa antes de ser entregue
aos donos a urna a que depois darão o destino que escolherem.
Há quem deite as cinzas ao mar,
coloque num vaso com uma planta
ou enterre no jardim, mas há quem
não saiba o que fazer. Daí que o
director-geral da fundação, Tomás
Castelo Branco, esteja a pensar criar
um pequeno cemitério, no qual possam ser depositadas as caixinhas e
colocadas as respectivas lápides.
Até o processo estar concluído é
muitas vezes doloroso o “último
adeus”. “Qualquer pessoa que queira fazer o funeral
não o fará de ânimo leve. Há uma carga emocional muito grande. É como se morresse um ente querido”, diz
Maria João. Na sala dos velórios, que antecede a câmara de cremação, vivem-se autênticos dramas. No final,
ao contrário dos cadáveres dos animais mal acondicionados, as cinzas não representam perigo para a saúde
pública. “São ossos calcinados que nada trazem. Já os
corpos enterrados ou, como às vezes se faz, deixados
nos contentores do lixo, representam um perigo público”, adverte. O serviço de cremação custa 190 euros,
uma receita considerada fundamental para financiar o
trabalho da fundação na recuperação de animais: são
200 bocas para alimentar e vacinar, além de outros cuidados veterinários sempre necessários. No ano passado,
a fundação cremou 2 591 animais: 815 enviados pelos
serviços do veterinário municipal de Cascais e 1 776
entregues directamente.

514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est

514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est

514.844.3054

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St.Laurent

celestina
elestina Aguiar
13/06/1922 – 21/04/2009

Faleceu em Montreal, no dia 21 de Abril de
2009, com 86 anos de idade, Celestina Aguiar,
natural das Feteiras do Sul, São Miguel, viúva
de José Vieira de Medeiros.
Deixa na dor seus filhos (as) José (Lígia),
Manuel (Gilberta), Octávio (Irene), Adriana
(Laudalino), João (Zélia), Armando (Piedade)
e Luís (Luísa); seus netos (as) Carla, Patrícia,
Gina, Jason, Pedro, Kevin, Danita, Sandy, Tiago, Sofia, Armando Filipe, Helder e Elizabeth, e
seus cônjuges respectivos; seus bisnetos (as)
Júlia, Miguel, Samuel, Evan, Julien, Megan,
José Maria e João, assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred dallaire | memoriA
3254 Bellechasse, montreal
514.277.7778 www.memoria.ca
eduino martins
O serviço fúnebre decorreu sexta-feira, 24 de Abril de 2009, após missa de corpo presente, na Igreja Santa Cruz. Foi sepultada no Cemitério
Notre-Dame-des-Neiges.
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.

†

maria do rosário d’Andrade

†

José manuel castanha

Faleceu em Montreal, no dia 27 de Abril de
2009, com 79 anos de idade, Maria do Rosário
d’Andrade, natural da Vila de Rabo de Peixe,
São Miguel, viúva de José Henrique da Estrela.
Deixa na dor seus filhos (as) José Henrique
(Conceição Ferreira), António (Lurdes Vieira),
Maria Idalina (Eduardo Cabral), Fernanda
(José Victoria), Leopoldina (Eduardo Sebastião), Laudelina e Luís (Lúcia Carreiro); seus
netos (as) Patrícia, Rui, Delcio, Christopher,
Kyle, Marlene, Suzete, Gary, Justin, Dylan, Leandro, Salina, Rui, Tiago, Nuno e Raquel; seu
bisneto Gonçalo; suas bisnetas Eriça e Inês; irmãos (ãs), sobrinhos (as),
assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred dallaire | memoriA
3254 Bellechasse, montreal
514.277.7778 www.memoria.ca
eduino martins
O velório tem lugar hoje, quarta-feira 29 de Abril, das 14h às 17h e das
19h às 22h. O serviço fúnebre terá lugar amanhã, quinta-feira 30 de Abril,
após missa de corpo presente, às 11 horas, na Igreja St-Ambroise. Será
sepultada no Cemitério Le Repos St-François d’Assise.
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.

1947 - 2009

Faleceu em Montreal, no dia 24 de Abril de
2009, o senhor José Manuel Castanha, natural
de Ponta Delgada, São Miguel, Açores, Portugal, com 61 anos de idade.
Deixa na dor a sua esposa Maria Helena Marques Castanha; seu filho Rui (Maddalena), sua
filha Nadia; seus netos José Manuel, Anthony
e Emma; irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas,
sobrinhos e sobrinhas, assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred dallaire | memoriA
2159, st-martin e., laval
514.277.7778 www.memoria.ca
Pedro Alves
O funeral decorreu segunda-feira, dia 27 de Abril de 2009, após missa de corpo presente, pelas 11 horas, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Laval,
seguindo depois para o Mausoléu St-Martin, onde foi sepultado, em cripta.
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer pessoalmente, vem por
este meio agradecer a todos os que com a sua presença, palavras e outros
gestos de amizade, os reconfortaram nestes momentos tão difíceis da sua
vida. A todos o nosso sincero obrigado e Bem-Hajam.

514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

MEMORANDUM

514.842.8077

CANALIZADORES

3º Ano de saudade

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

conceição Freitas

514.672.4687

22 de março de 1916 – 30 de Abril de 2006

CLÍNICAS

Filhos, familiares e amigos recordam com
profunda saudade o seu ente querido.
Participam que será celebrada missa pelo
seu eterno descanso, amanhã, quintafeira 30 de Abril de 2009, pelas 18h30,
na Igreja Santa Cruz, situada no 60, rua
Rachel Oeste.
Agradecem antecipadamente a todas as
pessoas que se dignarem assistir a este
acto religioso.

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

Sr varmand

Grande vidente médium

especialista para resolver todos os seus
problemas urgentes e difíceis, até mesmo
as suas dificuldades prévias sem cura.
Regresso definitivo da pessoa amada.
provoca e atrai sentimentos de amor;
sorte em negócios, vida, saúde, finanças,
protecção, etc. Resultado garantido.

514-562-8234

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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aRReNDa-Se

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

Secretária honesta e de confiança,
que fale Português, Francês e Inglês.
Tempo parcial ou inteiro. Para escola
de condução Ómega.
514-271-8306

PortuGAl-Aluga-se casa na Praia
do Bonsucesso na zona de Óbidos/
Caldas da Rainha.
514-351-2998
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

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
Homem para trabalho geral de manutenção. Bom salário.
514-355-7171
Pessoa responsável, para cuidar de
pessoa idosa autónoma – cozinhar,
limpeza, lavar roupa,… Tempo inteiro. Falar Português e Francês.
514-726-4828
Responsável publicidade. Lusodramas. Português, Francês, Inglês.
Experiência/formação na área. arenadesarts@gmail.com

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

experienced cleaning lady
needed. must have car.
monday – thursday.
Boisbriand
450-435-2537
Mulher para limpeza, com experiência, para casa em Rosemont. 4 horas/semana. 10$/hora. Referências
exigidas.
514-409-1199
Paisagista com experiência em
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho em
Laval. Salário conforme experiência.
450-963-3462
Procura-se pessoa para “book keeping” e vendas que fale português
com experiênça.
contactar Harry: 514-849-1433

Paysagiste
terrassement experts
Procuramos operários com experiência
em “pavé-uni”, pavimento e muros.
rive-nord, rive-sud, montreal e
arredores. Bom salário.
marco e luís santos.
514-692-5905 ou 514-692-5792
mbsantos@videotron.ca

econo immeubles
Arrendemos o seu
apartamento por 6075% do primeiro mês.
Fazemos verificações
de referências e de
crédito. PorQue
PAGAr mAis?
mauro
514-781-0350
www.econoimmeubles.com
Arrenda-se, com possibilidade de
venda, apartamento T2, mobilado,
em Lagos, Algarve. A minutos de
praias. 450-963-0989

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

colABore com
o nosso JornAl

identiFicAção
NOME
MORADA
CIDADE
TELEFONE (
)
DATAS DE PUBLICAÇÃO

CÓDIGO POSTAL

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

ReNovaÇÕeS
renovações – cimento

Pintura – cerâmica
especialidade:
casas de banho - cozinha
Garantia escrita - Avaliação gratuita

carlos catarino

514.569.2516

SeRviÇoS
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Homem idóneo e responsável, para
se ocupar de pessoa idosa. Pode
fazer e servir refeição, e pernoitar se
necessário.
514-845-2924

coNTeNToReS
Partilha-se contentor, para arredores
de Lisboa. Saída de Montreal meados/fim de Maio.
514-244-1310

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

viDeNTe

Luís Pereira - Daniel Boal

PORTUGAL EM SUA CASA 24 HORAS

NOTÍCIAS DIÁRIAS DOS AÇORES E DA MADEIRA

GLOBO
& RECORD
(subscrição $35 US / mês)
Visite Portugal,
Açores e madeira
diariamente

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

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

514-554-0213
450-641-7389
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por apenas $395.00
Especial da Primavera
Um ano de garantia total
em sua casa.

Não perca esta viagem!

tel.: 514-947-1479

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

www.lumar-satcom.com

Carlos Arriola

514 862-8898

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

Agent immobilier affilié

A
V
P
9
3
9
7
4

Robert Raymond

514 962-3282
Agent immobilier affilié

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

riViÈre-des-PrAiries

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

ste mArtHe sur-le-lAc
Luxuoso condomínio em sítio calmo. 2
qtos, bela cozinha, qto de banho moderno. Salão e qto de jantar abertos. Lareira a gás. Sistema de filtração da água.
Estacionamento exterior. 157 000$
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aNedotas
P: O que é que acontece se um elefante se apoiar numa pata?
R: O pato fica viúvo!
Um homem alto e forte, que tinha um tique nervoso na vista (estava sempre a abrir e a fechar os olhos) estava num urinol público. Quando olhou
para o lado viu um anão com o mesmo tique nervoso e disse-lhe:
- O senhor não tem vergonha de estar a gozar comigo, não vê que isto é
um tique nervoso que eu tenho. Sinceramente...
- Eu não estou a gozar com o senhor, você é que me está a salpicar a
cara toda.
Gravação de atendimento telefónico no Júlio de matos
TRIIIMM.......... TRIIIMM......... TRIIIMM.........
Responde o atendedor de chamadas: «Obrigado por ter ligado para o
Hospital Júlio de Matos, a companhia mais certa para seus momentos de
maior loucura.
Se você é obssessivo-compulsivo, carregue repetidamente na tecla 1;
se você é co-dependente, peça a alguém que carregue na tecla 2 por si;
se você tem múltipla personalidade carregue na tecla 3, 4, 5 e 6;
Se você é paranóico, nós sabemos quem você é, o que você faz e o que
quer. Espere enquanto rastreamos a sua chamada;
Se você sofre de alucinações, carregue na tecla 7 nesse telefone colorido
e gigante que só você vê à sua direita;
Se você é esquizofrénico, escute cuidadosamente, e uma voz interior irá
indicar-lhe o número que deve pressionar;
Se você é depressivo, não importa a tecla. Nada vai lhe tirar de sua lamentável situação;
Porém...se VOCÊ votou no Sócrates, .... desligue e espere até fim 2009!
Aqui só atendemos loucos e não imbecis!! Obrigado.

Palavras Cruzadas

coimbra em Montreal
Raul Mesquita

rmesquita@avozdeportugal.com

Fotos de Michael Estrela

P

ela segunda vez, esteve entre nós, neste caso duma
forma um tanto inesperada, um conjunto de Fados
de Coimbra. Na primeira vez, em 1987, os membros do
conjunto de Fados de Coimbra, vieram participar no
primeiro Sarau das Bolsas
de Estudo, oferecido pela
Caixa de Economia Portuguesa.
Desta vez, a feliz iniciativa
deve-se ao Consulado-geral
de Portugal, com o apoio
financeiro da mesma instituição portuguesa e da Direcção-Geral dos Assuntos
Consulares.
Para quem gosta destas manifestações coimbrãs, foi motivo de alegria e
de prazer, escutar em silêncio quase religioso
as guitarras e a voz dos elementos da Serenatas de Coimbra. Composto pelos advogados
Nuno Carvalho, viola e voz, sua filha Ana
Sofia Fonseca e David Matias, nas guitarras,
o grupo interpretou na curta hora em que decorreu o espectáculo, alguns incontornáveis
fados coimbrões, como o sempre apreciado
“Samaritana”, terminando com “Coimbra tem
mais encanto na hora da despedida”.
Coimbra, a cidade universitária portuguesa
por excelência, é orgulhosa da sua Universidade criada no século XII, por onde passaram
nomes famosos da Cultura portuguesa, como
Camões, Antero de Quental, Bocage, Garret,
Eça de Queirós e António Nobre e outros não

menos famosos cantadores de Fado, como Mesquita,
Hilário, Góis…, trovadores de um estilo que remonta
ao século XIV.
É frequente, é mesmo um hábito estabelecido que passa
de geração em geração, as serenatas que
os estudantes dedicam às suas amadas
ou em público, seja
nas escadas da Sé
Velha ou no Arco do
Medina, ao lado da maravilhosa e celebrizada Igreja de
Santa Cruz. Momento alto que se viveu em Montreal
com a presença deste simpático grupo, que o público
soube apreciar e até acompanhar em alguns refrãos.

BoCa do iNFerNo

Um recado contra todos os recados
HoriZontAis: 1. Adjectivo (abrev.). Televisão (abrev.). Ligam. 2. Medida
itinerária chinesa. Tira de couro a que o cão vai preso. Letra grega correspondente a p. 3. Representação óptica dos mares e da navegação.
4. Naquele lugar. Ibérico. 5. Porção de azeite equivalente a um oitavo de
quartilho. O Amor. 6. Antiga cidade da Mesopotâmia. Oração que os Muçulmanos fazem a Alá, antes de nascer o Sol. Lantânio (s.q.). 7. Pedaço
de pão embebido em caldo. Vela latina do mastro grande. 8. Pequena ara.
Telefonia sem fios (abrev.). 9. Quantidade de formigas (pop.). 10. Interj.,
designativa de surpresa, chamamento. Branquear com cal. Ou (ing.). 11.
Represa de água onde se afoga o linho a curar. O espaço aéreo. Actua.
VerticAis: 1. . Espírito. Que se pode usar. 2. Diário. Grande porção.
Hectare (abrev.). 3. Curso de água natural, mais ou menos caudaloso. Interj., designa cansaço ou enfado. 4. A ti. Espécie de chinelo de ourelo com
sola de pau. 5. Pedreiro ordinário ou servente de pedreiro. Altar cristão. 6.
Observar. Vazio. Minha (ant.). 7. Canção. Observar em segredo. 8. Unidade de luminância que corresponde à emissão de um fluxo de 1 lúmen
por cm2. Grosa (abrev.). 9. Ontem (ant.). Sétima letra do alfabeto grego
correspondente ao e longo dos latinos. 10. Aprovado (abrev.). Relação.
Nevoeiro e poluição (Londres). 11. Espécie de acácia muito apreciada pelas suas flores. Faz chaga.

sudoKu

Ricardo Araújo Pereira

jornal@avozdeportugal.com

M

anuela Ferreira Leite
percebeu esta semana
que, quando faz conferências
de Imprensa, ninguém liga,
mas quando o Kalu canta uma
canção, vem na primeira página do Público. Deve doer.
A vida de José Sócrates está tão
difícil que, por mais que um cidadão queira recriminálo pela crise em que mergulhou o País, não pode deixar
de admirar a crise em que ele mergulhou a sua própria
vida. Os portugueses podem estar em apuros, mas o certo é que o primeiro-ministro, talvez por solidariedade,
não dorme mais descansado. E, esta semana, a situação
atingiu uma gravidade inimaginável: que o povo contasse anedotas, tolerava-se; que a oposição criticasse,
admitia-se; que ingleses avulsos o acusassem de corrupção, lá se ia aguentando. Mas se os Xutos e Pontapés fizessem
uma música a chamar-me nomes, eu não
sei se resistiria. José Sócrates tem de viver sabendo que o Tim não aprecia o seu
trabalho. Custa. E Manuela Ferreira Leite percebeu esta semana que, quando faz
conferências de imprensa, ninguém liga,
mas quando o Kalu canta uma canção,
vem na primeira página do Público. Também deve doer.
Os recados de Cavaco Silva acabam por
vir na melhor altura para Sócrates. Quem
aguenta a censura dos Xutos, está pronto
para tudo. Por isso, quando Cavaco disse,
no Congresso Associação Cristã de Empresários e Gestores, que o Governo devia resistir à tentação das medidas eleito-

ralistas e dedicar-se a sério à crise, o primeiro-ministro
deve ter bocejado. Eu, confesso, não bocejei. Tenho pela
Associação Cristã de Empresários e Gestores um fascínio enorme, na medida em que não consigo lembrar-me
de actividade mais cristã do que a gestão de empresas.
Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, definir critérios de racionalização e produtividade como
Jesus definiu - não é o que diz a canção? Tudo o que é
dito no âmbito de iniciativas levadas a cabo por aquela
organização me interessa. E, além disso, interessa-me
tudo o que é dito a propósito do que foi dito nessas iniciativas. É essa a razão pela qual recebi com particular
atenção as declarações de Sócrates, segundo o qual o
País não precisa da política do recado. O problema é
que, quando diz que Portugal dispensa a política do recado, Sócrates está, infelizmente, a dar um recado - que,
ao que parece, é precisamente aquilo que
Portugal dispensa.
Percebo a preocupação de quem teme a
deterioração das relações institucionais
entre Cavaco e Sócrates, mas não creio
que haja motivo para inquietação. O recado é a versão política do bilhetinho adolescente. Os namorados passam o dia juntos, mas durante as aulas não deixam de
manter o contacto através de bilhetinhos.
O Presidente e o primeiro-ministro reúnem-se uma vez por semana, mas não
conseguem evitar a troca de recados nos
outros dias. Sócrates, apesar da incoerência filosófica que já enunciei, respondeu
satisfatoriamente ao recado do Presidente.
Mas continuamos todos à espera do que
terá a dizer a Kalu.
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James arruda à descoberta dum novo mundo

H

estuda Ciências Sociais e Comércio, no
prestigioso Colégio Vanier. Ele também
estudou na escola portuguesa Atlântico
até ao nono ano.
Muitos jovens são empurrados a trabalhar, ou os pais escolhem o que o filho (a)
vai fazer no futuro, mas nunca sabemos
até que ponto ele ou ela vai gostar do que
está a fazer. James Arruda é um deles.
Ele está a sentir o sangue português e
quer descobrir e conhecer uma nova vida
e cultura. O Quebeque dá estas oportunidades a alguns alunos que querem
realizar este sonho. Desta vez 8 alunos,
Victoria, Sarah, Kate, Catherine, Audrey,
Marianne, Jenn e James Arruda, vão ir à África, para viver a vida dum Africano e sentir o que é ser Africano, de
17 de Junho a 17 de Julho. Um mês para descobrir uma
cultura, não é muito, mas viver lá vai ser bastante difícil
para um Norte-Americano que aqui tem tudo à proximidade, mas lá, não vai ser a mesma história. Durante esse

reCeita da seMaNa

Bacalhau com crosta de broa

Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

oje em dia, na comunidade em Montreal, temos
sempre o prazer de ouvir falar em novas histórias,
novas intenções, novas ideias, novas aventuras. Esta
história é sobre James Arruda, 17 anos de idade, que
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mês, eles deverão integrar-se à comunidade e educá-los
como professores de Inglês, matemática, etc. E continuar a promover este projecto, bastante interessante, para
as próximas gerações de alunos desta escola que vão
querer ir lá. Tudo isso é uma forma de aprendizagem enriquecedora para os jovens.
Estes 8 alunos vão ir para um país chamado Malawi. O Malawi é um país da África
Oriental, limitado a norte e a leste pela Tanzânia, ainda a leste, sul e oeste por Moçambique e a Zâmbia. A capital é Lilongwe. Parte da região oriental do país é banhada pelo
Lago Niassa, que naquele país é conhecido
como Lake Malawi. De acordo com o relatório de 2005 do FMI, o Malawi é o país mais
pobre do mundo.
O programa “International education center” já está a preparar os 8 alunos com a linguagem, a cultura, como interagir com este
povo e como instruir os alunos de lá. Este
projecto não é gratuito. Todos os alunos devem trabalhar e juntar dinheiro para poder

James Arruda e os seus pais

realizar este projecto. James Arruda está a trabalhar
para realizar este projecto (3000$) e estamos convencidos que ele vai chegar ao seu fim.
Boa sorte, e boas aventuras! A Voz de Portugal estará
à sua espera quando regressará deste interessante projecto.

Ingredientes:
Postas de bacalhau altas
do lombo previamente
demolhadas; Broa de milho;
Cebola; louro; salsa; alho;
azeite; pimenta de moínho

Dificuldade:
Preço:
tempo: 30 minutos
Pessoas: 4
origem: Portugal

Preparação:
Num tabuleiro que possa ir ao forno colocar uma camada de cebola em meias luas e o louro, por cima
dispor as postas de bacalhau e regar generosamente com azeite. Levar ao forno quente (25 minutos).
Entretanto esfarelar a broa aproveitando apenas o
miolo, juntar a cebola, o alho e a salsa bem picadinhos. Temperar com um pouco de sal e pimenta.
Quando o bacalhau estiver quase cozinhado, retirar
do forno e juntar o azeite em que o bacalhau esteve a
assar à mistura da broa, de modo a formar uma pasta.
Dispôr por cima do bacalhau cobrindo-o na totalidade,
e levar ao forno até ficar com uma crosta douradinha.
Servir acompanhado com umas batatas assadas a
murro e umas migas ou grelos salteados!
Receita enviada por Hugo Teixeira,
chefe de cozinha do Restaurante Flor de Sal, Braga

Casal da seMaNa

festa do Homem na Tasca
Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

H

á 6 anos, vimos nascer a celebração dum evento
bastante apreciado, o Dia Internacional da Mulher, que se desenvolveu numa grande festa, celebrada
nas associações e restaurantes de Montreal. Domingo,
19 de Abril, inaugurou-se o “Dia do Homem”, porque
eles também merecem um dia para eles. Este evento foi
realizado no restaurante Tasca, onde nasceu a ideia. E
foi um grande sucesso. Os sócios do restaurante Tasca
ficaram bastante contentes e vão continuar a incentivar
e desenvolver este projecto. Achei que a apresentação
e a escolha da comida foram bastante interessantes. Fiquei com novas amizades, numa festa onde os homens
eram reis. Parabéns ao Nuno, que finalizou este projecto
e fez deste acontecimento um dia memorável para os
homens.

soluções
solução cruZAdAs:
VerticAis: 1. Alma, Usável. 2. Dial, Ror, Ha.
3. Rio, Puf. 4. Te, Chaloca. 5. Trolha, Ara. 6. Ver,
Oco, Mia. 7. Lai, Espiar. 8. Lambert, Gr. 9. Aer,
Eta. 10. Ap, Rol, Smog. 11. Mimosa, Fere.
HoriZontAis: 1. Adj, Tv, Liam. 2. Li, Trela, Pi.
3. Mareorama. 4. Ali, Ibero. 5. Ocho, Eros. 6. Ur,
Hacer, La. 7. Sopa, Oste. 8. Árula, TSF. 9. Formigame. 10. Eh, Caiar, Or. 11. Laga, Ar, Age.
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Bancos de Pedra... e de Palavras
Inês Faro
jornal@avozdeportugal.com

U

m banco de granito e azulejos apresenta-nos ao escritor contemporâneo António Lobo Antunes. “Um povo
que lê nunca será um povo de escravos”,
sobressai em Português e em Francês.
Está lançado o mote. Fala-se de liberdade e comemora-se o 35º aniversário da
revolução de Abril. Estamos em frente do
Parque de Portugal no Boulevard SaintLaurent, uma das principais artérias da
cidade de Montreal. Começa aí a nossa
viagem. A palavra e a arte são os guias e
convidam-nos a uma pausa aqui e ali.
O bairro português de Montreal
ganhou uma nova
dimensão depois do
passado sábado, 25
de Abril. Com o objectivo de destacar a
presença e o contributo da imigração
portuguesa na cidaHelen Fotopoulos
de, frases de doze
nomes maiores da literatura portuguesa,
habitam agora um conjunto de doze bancos em granito e de azulejos contemporâneos propostos por artistas de origem
lusa. Joe Lima coloriu as frases de Dom
Dinis, Padre António Vieira e Fernando
Pessoa. Já os excertos das obras de Gil
Vicente, Bocage e Antero de Quental
foram acompanhados pelos azulejos de
Joseph Branco. Miguel Rebelo foi o responsável pelos bancos com frases de Luís
de Camões, António Lobo Antunes e de
Miguel Torga. Carlos Calado coube-lhe
enquadrar os dizeres de Eça de Queirós,
Natália Correia e José Saramago.

Fotos de Sylvio Martins, Manuel Carvalho e Miguel Félix

Montreal investiu cerca de 200 mil dólares canadianos (130 mil euros) nos
bancos, numa iniciativa que fez parte do
plano geral de requalificação urbanística
do Boulevard Saint-Laurent, num investimento total de 36 milhões de dólares
(22,4 milhões de euros). “Este novo mobiliário urbano exemplifica a riqueza da
comunidade portuguesa em Montreal”,
disse o presidente da Câmara, Gérald
Tremblay, à Lusa.
Para procederem à inauguração dos
“bancos públicos com design original”
no coração do bairro português de Montreal estiveram presentes o embaixador
de Portugal no Canadá, Pedro Moitinho
de Almeida, o cônsul de Portugal em
Montreal, Carlos Oliveira, o responsável
pelo desenvolvimento económico e de
serviços aos cidadãos no comité executivo, Luís Miranda e Isabel dos Santos,
entre outros. Gérald Tremblay que não
pôde estar presente por motivos pessoais, fez-se representar por Luís Miranda,
um dos quais que iniciou este projecto há
tantos anos. Depois do discurso de abertura e das leituras das frases intercaladas
em português e francês, os presentes dirigiram-se ao primeiro banco.
O sol e a Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval vestida a rigor, deram
as boas-vindas aos convidados, curiosos

Pedro Moitinho de Almeida

Luís Miranda

Alojados ao longo de quase um quilómetro, distribuídos pelos dois lados do
Boulevard, a instalação dos doze bancos
no sábado são o resultado de um projecto
que remonta há três anos. Foi nessa altura que a conselheira municipal Isabel dos
Santos viu o seu plano de criação do bairro português ser aprovado pelo executivo
do bairro do Plateau Mont-Royal. Esta
iniciativa não tem porém como objectivo
delimitar o bairro português, mas tratase antes de um projecto “sem limites nem
fronteiras”, como faz questão de salientar a conselheira municipal. Na concretização desta obra participaram artistas,
professores, escritores, entre outros. Um
projecto que não esteve no entanto isento de críticas por parte de quem esperava
fronteiras mais evidentes para o bairro.
De acordo com a Lusa, a Câmara de

e transeuntes. Para alguns, a festa continuou no restaurante Portus Calle, a poucos metros do Parque de Portugal. Já na
recepção, Isabel dos Santos, a principal
defensora e responsável pela coordenação do projecto, foi homenageada pelos
amigos, pelo sucesso da “assinatura urbana”, como gosta de chamar à instalação dos bancos. Um esforço e dedicação
que o Cônsul Carlos Oliveira também
reconheceu. “Faço um balanço extremamente positivo desta iniciativa”, disse.
“Não foi fácil ultrapassar todas as dificuldades e por isso estão de parabéns todas as pessoas envolvidas, a Isabel em 1º

lugar porque foi uma líder”, acrescentou
Carlos Oliveira.

Isabel dos Santos

Presença portuguesa
Na sua primeira visita a Montreal, o
embaixador de Portugal no Canadá ressaltou a importância da iniciativa como
o reconhecimento da presença da comunidade portuguesa na cidade e no país.
“Pretendeu-se oferecer um meio original que valorize os autores e os poetas
portugueses”, destacou Pedro Moitinho
de Almeida. “A cultura é uma das áreas fundamentais em que Portugal tem de

apostar”, acrescentou. “É uma agradável
surpresa ver a nossa comunidade empenhada e interessada em integrar-se na
sociedade canadiana, conservando, por
um lado, as suas tradições e história, por
outro a olhar para o futuro”, comentou o
embaixador. Em entrevista à Voz de Portugal, Pedro Moitinho de Almeida salientou ainda a importância das iniciativas da
sociedade civil, de que esta foi exemplo.
Apelou também a uma maior intervenção
dos clubes e associações da comunidade
portuguesa com vista à promoção e à
afirmação crescente da nossa cultura na
sociedade quebequense.
Continuámos à descoberta dos novos
bancos instalados no bairro português.
Agora mais abaixo, do outro lado do
Boulevard, quem nos fala é o Prémio Nobel português, o escritor José Saramago.

“Hoje, uma língua que não se defende,
morre”. Indo também ao encontro dos
anseios da população quebequense, é de
salientar o cuidado da comissão responsável na selecção das frases. A literatura
pretende assim com esta iniciativa ser
utilizada como movimento de intervenção e afirmação no espaço público. Um
dos responsáveis pela escolha das frases,
Luís Aguilar, reconhece que não foi fácil
chegar a um consenso. “Foi um processo lento, mas que valeu a pena”. “Pôr
a comunidade em diálogo acabou por
resultar naquilo a que Eça de Queirós
chamaria um projecto de “bom senso e
bom gosto”, disse, deixando transparecer
o seu desejo de “fazer com a literatura o
que o futebol fez no Euro: pôr as pessoas
a vibrarem, a discutirem”.
Embora as palavras tenham um papel
importante no sucesso deste projecto,
esta iniciativa não ficaria completa sem o
envolvimento dos artistas na concepção
dos azulejos. Um aspecto que o Cônsul
Carlos Oliveira assinala. “Também foram
integrados artistas de origem portuguesa de reconhecido mérito no Quebeque”,
disse. “O que só prova que a comunidade
tem vitalidade e consegue marcar a sua
presença”, acrescentou.
Aproveitando também o dia em que
se comemorou a afirmação da presença
portuguesa na cidade, Carlos Oliveira,
a poucos meses do fim do seu mandato,
não quis deixar de apelar à reunião de
esforços e acções da comunidade. “Esta
iniciativa não deve ser vista como um fecho de um ciclo, mas antes uma esperança para futuros projectos”.

Conhecida por ser uma das cidades mais
multiculturais do mundo, Montreal tem
agora palavras lusas a colorirem o bairro
português.
Os bancos de pedra... e de palavras
convidam-nos assim a pararmos, a
lermos, reflectirmos ou, porque não, a
aproveitarmos o sol da primavera em
boa companhia.

Quadro escritores/artistas:
Dom Dinis (1261-1325) 				

Joe Lima

Gil Vicente (1465-1536) 				

Joseph Branco

Luís de Camões (1524-1580) 			

Miguel Rebelo

Padre António Vieira (1608-1697)			

Joe Lima

Manuel Maria Barbosa du Bocage (1765-1805)

Joseph Branco

Antero de Quental (1842-1891)			

Joseph Branco

Eça de Queirós (1845-1900)				

Carlos Calado

Fernando Pessoa (1888-1935)			

Joe Lima

Miguel Torga (1907-1995)				

Miguel Rebelo

Natália Correia (1923-1993)				

Carlos Calado

José Saramago (1922-

Carlos Calado

)				

António Lobo Antunes (1942-

)			

Miguel Rebelo
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GP de Bahrein

Jenson Button e Brawn GP…
Uma dupla imbatível?
Hélder Dias
hdias@avozdeportugal.com

J

arno Trulli e
Timo Glock
conquistaram a
primeira dobradinha na história
da Toyota num
treino classificatório. Respectivamente, no primeiro e
segundo lugares, ambos os pilotos confirmaram o domínio da equipa japonesa,
que não conquistava uma “pole position”
desde o GP do Japão em 2005. A dupla
da Toyota garantiu as primeiras posições,
quando todo o mundo pensava que a dupla britânica conquistaria a primeira fila,
com os pilotos Jenson Button, da Brawn
GP, e Lewis Hamilton, da McLaren, que
terminaram na quarta e quinta posições.
O vencedor da última corrida, Sebastian
Vettel, garantiu o terceiro lugar para a
Red Bull. Rubens Barrichello, a bordo da
segunda Brawn GP, e o bicampeão Fernando Alonso, da Renault,
terminaram o seu dia de
trabalho no sexto e sétimo
lugares, respectivamente.
Pela Ferrari, Felipe Massa
e Kimi Raikkonen cravaram o oitavo e décimo melhores tempos do dia. Nico
Rosberg, da Williams, com
um nono lugar, fecha a lista
dos dez primeiros classificados. O destaque negativo
ficou mais uma vez com a
BMW-Sauber, que nitidamente não consegue acompanhar o ritmo, tendo os
seus pilotos ficado fora da última sessão
do treino. A Red Bull e Mark Webber conheceram um dia negro, pois o australiano, atrapalhado por Adrian Sutil da Force
India, não conseguiu classificar-se para a
Q2, largando na 19ª posição.
Domingo, com uma temperatura na ordem dos 51 graus na pista, as verdes deram início à quarta corrida da temporada
e como tal, um vencedor único em três
oportunidades. Jenson Button foi efectivamente o homem do dia. Largando da
quarta posição em Bahrein, soube aproveitar as oportunidades e a boa estratégia
de corrida para chegar a mais uma vitória
no ano. Agora, mais líder do que nunca,
Button soma 31 pontos e vai com o espírito tranquilo e com uma força total para
a fase europeia, que começa com o Grande Prémio da Espanha. Vencedor da terceira corrida do ano no chuvoso circuito
de Shangai , Sebastian Vettel foi o segundo colocado em Sakhir, depois de ter gerado tactica e inteligentemente toda uma
corrida. O italiano Jarno Trulli fechou o
pódio na terceira posição.
A Toyota fez a dobradinha na primeira
fila da linha de partida. Timo Glock, o
segundo, que estava mais leve, ganhou
a ponta logo na largada, deixando Trulli
em segundo. Lewis Hamilton, quinto à
partida, também pulou bem, para a terceira posição, seguido por Jenson Button,
Sebastian Vettel e Rubens Barrichello,

depois de superar Raikkonen numa bela
disputa. Na primeira curva, a luta entre
Barrichello e a dupla da Ferrari, Felipe
Massa e Raikkonen, pela sexta posição,
acabou por complicar a vida do actual
vice-campeão mundial, que com o lado
esquerdo da asa dianteira comprometida,
teve de antecipar seu primeiro “pit stop”.
Na disputa da frente, Button entrou directo com Hamilton e com uma grande
manobra na recta principal conseguiu
ganhar a terceira posição. Apenas com as
Toyota na frente, o Inglês iniciou um ritmo de prova consistente, visando reverter o jogo na primeira rodada de “pits”. E
foi o que aconteceu.
A Toyota decidiu antecipar as paradas
de Glock e Trulli. Com pneus duros e
muito combustível, os dois voltaram para
a pista muito lentos, no meio do pelotão.
Quem agradeceu foi Button, que assumiu
a ponta e, andando rápido nos momentos

importantes, passou a administrar a liderança da prova até a vitória final.
Animado com a terceira vitória de Jenson Button na temporada, mas ainda
atento ao desenvolvimento dos rivais, o
Inglês Ross Brawn promete mais novidades nos carros da Brawn GP para a quinta
etapa do ano. “O carro deste domingo (no
Bahrain) é o mesmo das três primeiras
corridas, ou seja, não mudou nada desde
Melbourne. Agora, o trabalho continua
intenso na fábrica e teremos um passo à
frente na Espanha”, afirmou Brawn.
Enquanto as McLaren, Ferrari (por Raikkonen) e a Renault estivessem bem,
mostrando efectivamente um nítido progresso em pista, o mesmo não podemos
dizer da BMW-Sauber, que conheceu
um fim-de-semana desastroso, ao posicionar na corrida os seus dois monolugares 18º (Robert Kubica) e 19º (Nick
Heidfeld) a uma volta do vencedor. Uma
corrida marcada por um calor intenso, o
que a nível estratégico prejudicou várias
equipas.
Próximo encontro a 10 de Maio no
Grande Prémio de Espanha.
Resultados finais deste G.P. de Bahrain
1. Jenson Button (Brawn GP)
2. Sebastian Vettel (Red Bull)
3. Jarno Trulli (Toyota)
4. Lewis Hamilton (McLaren)
5. Rubens Barrichello (Brawn GP)
6. Kimi Raikkonen (Ferrari)
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Um clube na comunidade

O Clube J.P. é Campeão
Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

H

á três semanas, recebemos a notícia de
que o Clube JP tinha sido campeão
da sua divisão mas,
não tendo informações suficientes, a
notícia foi posta de lado até termos mais
conhecimentos. Esta equipa existe há
alguns tempos, jogando, ganhando, perdendo... E desta vez, ganharam o campe-

onato. No decorrer deste, a equipa passou
por momentos difíceis. Tinha perdido a
sua identificação, um dos seus melhores
jogadores e marcador da equipa, antes
de começar o campeonato, foi vítima de
um acidente. Com a perda deste jogador,
a equipa perdeu a base, muitos tentaram
substitui-lo, mudaram de posição, deixaram de jogar à defesa para o ataque, mas

todos queriam salvar a equipa.
Alguns ficaram preocupados com a falta

de espírito e união dentro da equipa, mas
no final, viu-se o grande talento escondido entre eles. No final do jogo, o Clube
JP recebeu a taça de campeão, depois de
vencer a final por 3-2, e cada um dos jogadores recebeu uma medalha.
Sábado passado, encontrámos, mais
uma vez, esses “grandes” jogadores e os
seus familiares a festejar a vitória do Clube JP e confraternizar na Casa dos Pais.

A Voz de Portugal dá os parabéns a esta
equipa ainda bastante desconhecida da
comunidade.
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liga Sagres: Tudo na mesma...

1ª liga - liga sagres

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

60
56
52
46
45
39
37
32

resultados

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

32
28
27
27
23
22
21
19

PrÓxiMa jorNada

Sexta-feira (24 de Abril)
Sp. Braga-Trofense
1-0
Sábado (25 de Abril)
Sporting-E. Amadora
2-1
Domingo (26 de Abril)
Naval-Rio Ave
0-1
Belenenses-Nacional
1-2
FC Porto-V. Setúbal
2-0
Benfica-Marítimo
3-2
Segunda-feira (27 de Abril)
Leixões-V. Guimarães
2-2
P. Ferreira-Académica
1-1

Sexta-feira (01 de Mai)
Rio Ave-Sp. Braga
15:30
Sábado (02 de Mai)
Académica-Sporting
13:45
Nacional-Benfica
16:00
Domingo (03 de Mai)
E. Amadora-Leixões
11:00
V. Setúbal-P. Ferreira
13:00
V. Guimarães-Naval
13:00
Marítimo-FC Porto
15:15
Segunda-feira (04 de Mai)
Trofense-Belenenses
14:45

liga de hoNra - liga vitalis
1-Olhanense
2-Santa Clara
3-U. Leiria
4-Feirense
5-Estoril
6-Sp. Covilhã
7-Varzim
8-Aves

49
48
45
38
37
36
35
34

resultados

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

34
33
31
29
29
28
28
25

PrÓxiMa jorNada

Sp. Covilhã 2 - 1 Estoril
Vizela 1 - 1 G. Vicente
Feirense 1 - 1 Portimonense
Varzim 1 - 0 Gondomar
Aves 0 - 2 U. Leiria
Boavista 3 - 1 Santa Clara
Olhanense 5 - 0 Freamunde
Oliveirense 0 - 0 Beira-Mar

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

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-Esmoriz
6-Aliados Lordelo

40
34
29
27
24
21

41
40
31
27
22
19

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-Lagoa
4-Atlético
5-Pinhalnovense
6-Odivelas

40
29
28
28
22
22

35
31
31
30
21
21

3ª liga - sÉrie a suBida

3ª liga - sÉrie B suBida

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

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

32
29
29
28
26
23

23
21
21
21
18
18

3ª liga - sÉrie C suBida

3ª liga - sÉrie d suBida

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

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

29
29
29
29
27
26

33
32
26
25
24
21

3ª liga - sÉrie e suBida

3ª liga - sÉrie F suBida

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

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

37
34
26
26
22
22

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

25
24
24
24
18

37
32
30
29
25
22

Taça de Portugal
FC Porto - Est. Amadora

1ª mão: 2-0 2ª mão: 1-2 (3-2)

P. Ferreira - Nacional
1ª mão: 2-2 2ª mão: 3-2(5-4)

Sporting: Dirigentes ainda
acreditam na recandidatura
de Soares franco

O

cenário de uma eventual reconsideração de Filipe Soares Franco quanto à decisão de não se recandidatar a
um novo mandato à frente dos desígnios do Sporting tem
vindo a ganhar força entre os colaboradores mais próximos
do presidente e até nas oposições, pelo que, neste momento, o universo leonino está na expectativa no que às eleições diz respeito. Todos sem excepção, dos mais próximos
colaboradores do presidente do emblema verde e branco
até aos acérrimos opositores do líder, sabem que a presente
semana é decisiva para a definição de quem assumirá o papel de protagonista no acto eleitoral que, deverá realizar-se
no último fim-de-semana de Maio. ojogo.pt

O

s três grandes ganharam todos na
mesma jornada pela segunda vez
consecutiva, e para isso muito contribuíram os seus matadores. Lisandro bisou
e colocou o FC Porto a três vitórias de
assegurar o tetra-campeonato. O Sporting não descola, e sábado foi a vez de
mais dois avançados, Hélder Postiga e
Liedson, resolverem o jogo. Os leões
mantiveram a distância para o Benfica,
que teve em Cardozo o matador de serviço. Só um defesa, David Luiz, se decidiu
intrometer nesta jornada gloriosa para os
avançados dos grandes.
Numa outra luta, esta pelo restrito acesso à Liga Europa (nova versão da Taça
UEFA), já que o Paços de Ferreira deverá ocupar uma das vagas, caso o FC

Porto seja campeão, o que deixa o sexto lugar sem assento europeu, Nacional
e Braga venceram, e Leixões empatou
com o Guimarães num dos jogos que fechou a jornada. O outro foi o Paços de
Ferreira-Académica, partida entre duas
equipas bem encaminhadas na luta pela
permanência, e que dividiram os pontos
sobretudo depois da derrota do Belenenses. Mas talvez a jornada de maior relevo
será a próxima, com a visita de FC Porto
e Benfica à Madeira e a ida do Sporting
a Coimbra. Tudo poderá ficar mais claro ou mais emocionante nas derradeiras
jornadas, um pouco do que se passa na
vizinha Espanha com o Real a recuperar
e a estar só a 4 pontos do Barcelona e a
receber este no próximo fim-de-semana.

liga vitalis: leiria-olhanense
na próxima para decidir tudo...

T

em sido assim praticamente desde o
início da luta entre Olhanense e Santa
Clara. Quando um deles cai, o outro salta
para a liderança. Esta semana o Olhanense, tonificado pela derrota dos açorianos no
Bessa, goleou o Freamunde e reassumiu o
comando. Nada que não possa levar uma
grande volta na próxima jornada, já que o
teste dos algarvios é no terreno do Leiria.
A equipa de Manuel Fernandes vem de
máximos ligados na perseguição aos dois

F.C. Porto venceu, domingo, o Benfica, por 1-0, em Fânzeres, e colocou-se em vantagem na primeira mão das
meias-finais do campeonato nacional. O
golo da partida foi apontado por Reinal-

do Ventura. No sábado, no outro encontro
das meias-finais, que se disputa à melhor
de três jogos, a Oliveirense perdeu, em
casa, com a Juventude de Viana, 4-5.

e. aMadora veNCe dragões, Por 2-1, Na Meia-FiNal da taça

fc porto perde mas vai ao Jamor

Q

uando Farías fez o
1-0 para o F.C. Porto, aos quatro minutos de
jogo, a maioria deve ter
presumido que a partida
estava sentenciada e que
o sonho do E. Amadora de
marcar presença na final
da Taça de Portugal tinha
acabado. Afinal, os tricolores tinham perdido (2-0)
na primeira mão da meiafinal da Taça de Portugal,
no Dragão. Presunção errada. Na primeira parte,
o E. Amadora aproveitou,
e de que maneira, o facto
de Jesualdo Ferreira ter
deixado a descansar Bruno Alves, Raul Meireles e
Rodríguez e marcou dois
golos que fizeram os dragões tremerem. Dois golos
que puseram a fragilidade
portista a nu, mais evidente quando, aos 12 m, Hulk
saiu lesionado. Os dois
tentos tiveram uma assinatura: a de Rui Varela. O
avançado entrou, aos 28
m, e revolucionou o ataque dos da casa, marcando
uma vez (34m) e assistin-

JuPP HeynKes contrAtAdo AtÉ Ao FinAl dA
ÉPocA- Depois do anúncio
do despedimento de Klisnmann, o Bayern de Munique
anunciou a contratação de
Jupp Heynkes, antigo treinador do Benfica, que ficará a
orientar a equipa até ao final
da temporada. O despedimento de Klinsmann foi justificado pelo director desportivo
do clube bávaro, Karl HeinzRummenigge, como sendo
resultado directo dos maus
resultados do clube.
BenFicA: PAtric AGuArdA conclusão do neGÓcio- O futebolista brasileiro Patric “está motivado”
para representar o Benfica
e aguarda apenas pelos detalhes finais na conclusão
do negócio para poder viajar
para Lisboa. Em declarações
à Agência Lusa, o empresário do jogador, Márcio Meller,
sublinhou que o negócio está
bem encaminhado, mas que
Patric “ainda não tem data
marcada para viajar para
Lisboa”, embora esteja “motivado” para vir. “Ainda faltam
alguns detalhes. Há que conversar ainda umas coisinhas
e decidir também a data”, referiu o empresário.

primeiros e está cada vez mais confiante
em conseguir o regresso ao escalão maior.
Na Vila das Aves, os leirienses estabeleceram o recorde da época relativamente a
jogos sem perder, somando a oitava ronda consecutiva a acumular pontos, e não
parecem dispostos a travar... A guerra no
fundo da classificação também está acesa, com o penúltimo colocado, o Boavista,
em zona de despromoção, a apenas três scolAri FAlA do Futuro- Depois de Luis Filipe
pontos do 11.º, o Freamunde.

Reinaldo ventura arruma Benfica

O

Breves

do Anselmo para o segundo golo (41m).
Na segunda metade, o
F.C. Porto acertou agulhas
e entrou mais concentrado.
O E. Amadora continuou
com uma excelente atitude, mas o novo comportamento do F.C. Porto foi

suficiente para manter o
resultado como tinha acabado na primeira parte.
A final da Taça de Portugal vai ser jogada entre
o F.C. Porto e o Paços de
Ferreira no dia 31 de Maio
no estádio do Jamor.

Scolari ter sido despedido do
Chelsea, o treinador brasileiro
referiu, ao jornal britânico Daily Mail, que tem algumas propostas para analisar, nomeadamente, um convite feito pela
Federação de Angola. Scolari, ainda não tomou qualquer
decisão sobre o seu futuro,
deixando para último plano,
o factor financeiro. Quanto
ao cargo para seleccionador
angolano, fez questão de não
desmentir as últimas notícias,
e declarou que “Ainda é muito cedo para dizer o que vou
fazer”. “Tenho ainda mais três
ou quatro propostas, mas não
é mais do que isso”, rematou.
AlVAro PereirA seGuido Peolo BenFicA
Alvaro Pereira, internacional
uruguaio ao serviço dos romenos do CFR Cluj, está a
ser seguido pelo Benfica. O
esquerdino, que tanto pode
actuar a lateral como a médio,
faz parte de uma lista de candidatos a reforçar a equipa na
próxima temporada.
derlei...-Em entrevista ao
programa “Resultado Final”
da Sport Tv, Derlei confirmou,
mais uma vez, que ainda não
sabe se vai prosseguir a carreira depois do final da actual
temporada. Mas, enquanto
não há decisão, explicou que,
por agora, só está interessado
em ajudar a equipa de Alvalade a chegar ao título.
Bento tentA recorde
de 10 triunFos seGuidos-Paulo Bento está a tentar igualar o recorde de 10
vitórias consecutivas estabelecido na primeira temporada
de leão ao peito. Em 2006,
o técnico arrancou para uma
sequência fantástica de triunfos a 28 de Janeiro após uma
vitória por 3-1 no Estádio da
Luz, diante do Benfica.

