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“Dia de Anos”
Benjamim José da Silva

- Há festa! É dia de anos!
Assim se dizia nos meus tempos

quando fazer anos era mais uma
promessa de futuro do que recor-
dações do passado. Mas… os anos
passam. Agora e lá (e aqui tam-
bém!) já ninguém fala com natu-
ralidade. Usam-se palavras “caras”,
refinadas, tiradas do dicionário.
Chama-se a este defeito “obscu-
ridade” que é contrário à desejada
“clareza”, uma das qualidades
essenciais da linguagem. Actual-
mente quem se preocupa com
qualidades ou defeitos?

“Dia de anos”?! – isso era coisa de
poesia de João de Deus! Agora é
pomposamente “aniversário nata-
lício”!

Vamos, pois, remar a favor da
maré, mesmo que as águas estejam
bastante poluídas…

O mês de Abril sempre foi para
mim cheio de “aniversários”: fazia
anos a minha falecida mãe e a
minha falecida cunhada; fazem
anos três dos meus netos, a minha
irmã e a minha afilhada; faz anos a
“revolução” e … faz anos A VOZ DE
PORTUGAL!

Da revolução do 25 de Abril de
1974 tanto se tem falado e escrito
que, se as palavras fossem dinheiro,
Portugal já não precisava mais de
subsídios da Comunidade Euro-
peia nem de depósitos dos emi-
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grantes. Para resumir, da riso-
nha promessa de “Grândola,
vila morena” caminhámos para
a actual “apagada e vil tristeza”
de Camões. Mas os portugue-
ses são uns rapioqueiros: desde
que haja ocasião… “é festa, é
festa, oh Zé!”. Lembram-se da
cantiga, não se lembram?

Quanto ao 25 de Abril de
1961… nasceu A VOZ DE POR-
TUGAL! Tiveram a honra de
iniciar a publicação o editor
Elísio de Oliveira, o adminis-
trador José Simões Silvestre, o
director Artur Ribeiro e o chefe
de redacção Breno de Vascon-
celos. Muitos dos que hoje nos
estão a ler já nasceram depois.
Comparando com a idade de
outros jornais portugueses ou
estrangeiros, 44 anos não é um
recorde de longevidade; é,
certamente, um ror de anos de
dedicação e de trabalho de

“Dia de Anos”
Cont. da pág. 1

várias equipas jornalísticas que
se podem orgulhar de manter
este jornal vivo e digno. Na
segunda página, bem à direita,
publicamos a coluna dos cola-
boradores. A verticalidade
dessa coluna não corresponde
aos sentimentos: deveria ser
um coração com todos lá den-
tro, muito juntinhos! Parabéns!

Não esqueçamos que o cora-
ção precisa de ser apoiado pelos
músculos e pelo esqueleto,
formando assim um todo de
protecção e suporte: parabéns
e um muito obrigado (vindo
sentidamente do coração) aos
nossos queridos Anunciantes e
Leitores!

Continuemos A VOZ DE
PORTUGAL por muitos e bons
anos, mas terminemos este
artigo com o imortal pedagogo
e poeta João de Deus:

Não faça tal: porque os anos
Que nos trazem? Desenganos
Que fazem a gente velho:
Faça outra coisa; que em suma
Não fazer coisa nenhuma,
Também lhe não aconselho.

Apresentamos finalmente
a comissão do dia de Portugal

Sylvio Martins

Terça-feira 26 de Abril 2005,
ao longo dos 50 anos de exis-
tência portuguesa na cidade
cosmopolitana de Montreal, a
comunidade portuguesa, ja-
mais realizou um evento popu-
lar que conhece-se uma conti-
nuidade ao longo dos anos,
impondo-se como tradição cul-
tural dos povos de língua portu-
guesa. Para responder aos
desafios dos novos tempos, foi
instituído em Montreal uma
Comissão Coordenadora, re-
presentada por vários orga-
nismos portugueses. O objec-
tivo desta comissão é de realizar
anualmente o “Dia de Portu-
gal”, implicando várias asso-
ciações grupos, e Clubes portu-
gueses de Montreal.

Nesta noite perguntamos
como começou esta idea de
festejar o dia de Portugal? Com
a vinda do novo cônsul a idea de

uma festa para celebrar o dia
de Portugal recomeçou a sur-
gir. O dia de Portugal se feste-
java-se sempre em privado.
Cada associação fazia uma pe-
quenina festa e o consulado
organizava um cocktail para
este dia. Mas ninguém se junta-
va para fazer qualquer coisa
que podia dar-nos um nome.
Em Toronto, faze-se uma festa
enorme, e tem sempre grandes
artistas convidados e muito
mais.

Aqui fazia-se tudo um pe-
queno, mesmo quando tinha
uma comissão nos anos 80 fize-
ram coisas que todos se lem-
bram-se ainda, mas os anos
passaram e esta comissão ou
organização desapareceu. De-

pois, nunca foi realizado um dia
de Portugal em grande. Fazia-
se pequenas festas mas nunca
mostrar o que Portugal é,  que

Portugal podia fazer para mos-
trar a rica cultura portuguesa.

Num convite que foi feito a
todos os clubes, associações,
grupos e filarmónicas fez-se um
encontro e decidiu-se de fazer
uma comissão para organizar
este evento.

Para festejar durante uma
semana o dia de Portugal deve

-se investir dinheiro para orga-
nizar um evento deste género.
Cada uma das associações que
entraram neste projecto com-
prometeram-se a meter 250$. É
muito pouco mas com isso, é um
começo.

Vários problemas surgiram
mas todos foram resolvidos em
amizade e num objectivo para
realizar este grandioso projecto
que é o DIA DE PORTUGAL.
Esta colaboração não podia se
fazer com a grande ajuda da
Missão Santa Cruz e aos outras
associações que fazem parte
deste grupo.

  Membros da Comissão:
Luis Pereira Sport Montreal e Benfica Presidente
Sandy Gonçalves Carrefour des Jeunes Lusophones Vice-presidente
Conceição Correia Associação Portuguesa do Canadá Secretária
Natércia Rodrigues Casa dos Açores Tesoureira

Leontino Barreiros Casa do Ribatejo
Joaquim Pedrosa Casa do Ribatejo
Fernando dos Santos Clube Portugal de Montreal
Francisco Silvestre Clube Portugal de Montreal
Gil Couto Casa dos Açores
Jorge Matos Clube Oriental Português de Montreal
Sergio Marques Carrefour des Jeunes Lusophones
Antero Branco Missão Santa Cruz
Carlos Fernandes Sport Montreal Benfica
Leonilde Raposo Jovens em Acção

  Coordenadores da exposição
Diamantino de Sousa e Dinóra de Sousa

Clube Portugal
de Montreal

O Clube portugal de Mon-
treal organisa uma festa do dia
das mães abrilhantado pelo
grupo “Orquestra Tropical” A
ementa é entrada de lulas, sopa
de berbigão, frango com sal-
mão e camarão e uma sobre-
mesa. Preço para os sócios
17.50, não sócio 22.50 e as
crianças (6 aos 12 anos) 10.00.
Para mais informações telefone
ao 844-1406
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Revista de  Imprensa
Governo antecipa época de fogos

O Governo decidiu antecipar para 15 de Maio o início da época
de fogos por causa da situação de seca que o país atravessa. O
anúncio foi feito no Fórum TSF, pelo secretário de Estado da
Administração Interna.

Segundo Ascendo Simões, a antecipação da época de fogos vai
ser acompanhada pela «instalação de 60 a 240 postos de vigia por
parte do ministério da Agricultura e a consequente mobilização
dos meios necessários ao combate por parte do Serviço Nacional
de Bombeiros e Protecção Civil».

Para além da antecipação da época de fogos, o Executivo está
também a trabalhar com outros organismos, no sentido de
preparar um ano que se avizinha difícil a nível de incêndios.

«Nessa perspectiva importa que tenhamos todos os serviços da
administração central - Serviço Nacional de Bombeiros e
Protecção Civil, Direcção-geral dos Recursos Florestais, o
Instituto de Conservação da Natureza, o Instituto de Meteorologia
e Geofísica - completamente integrados num sistema de
comunicação e de apoio à decisão que permita fazer, em primeiro
lugar, uma prevenção do incêndio florestal», explicou o
governante.

O secretário de Estado anunciou, também, uma alteração ao
sistema de comando a nível dos Bombeiros «que permita regressar
a um sistema de comando integrado (...) que permita respon-
sabilizar, integrar e coordenar todos os meios de intervenção no
terreno».

Aumento da fiscalização
para combater fraudes

O Governo apresentou, ao início da tarde
desta sexta-feira, o Plano Nacional de Pre-
venção e Combate à Fraude e Evasão Con-
tributivas e Prestacionais que promete não dar
tréguas aos beneficiários faltosos. A aposta do
plano está num aumento da fiscalização. O

objectivo é acabar com as fraudes na Segurança Social.

Comissário europeu
recomenda abertura de inquérito

O Comissário Europeu para o Comércio vai
recomendar a abertura de um inquérito
relativo às importações de têxteis chineses. A
porta-voz de Peter Mandelson diz que as
estatísticas levam à recomendação desta
medida.

Telescópio espacial faz 15 anos
O Hubble faz 15 anos, numa altura em que

é muito urgente a sua reparação. O problema
é que se pretende que as missões do Space
Shuttle se limitem às proximidades da Estação
Espacial Internacional, longe do local onde se
encontra o telescópio. O aniversário vai ser
celebrado um pouco por toda a Europa.

Sampaio adverte Governo para
oportunidade para mudar o país

Jorge Sampaio deixou, esta se-
gunda-feira, uma advertência ao
Governo para a oportunidade que
tem de mudar o país evitando no-
vas crises políticas. Num discurso
emocionado, Sampaio falou sobre
as decisões que tomou, defendeu o
referendo sobre a Constituição
Europeia e a necessidade de mu-
danças em sectores chave.

Partidos defendem “bandeiras”
Os partidos políticos aproveitaram a sessão solene do 25 de Abril

para elogiar a Revolução mas sem esquecer as suas «bandeiras».
O PS elogiou a limitação de mandatos enquanto o PSD pediu pactos
de regime.

Jardim não se revê neste 25 de Abril
O presidente do Governo Regional e líder dos sociais-de-

mocratas na Madeira diz não se rever no «25 de Abril da brigada
do reumático». Crítico, Alberto João Jardim afirma que o “seu” 25
de Abril «não tem nada a ver com essa gente toda que traiu o
espírito da Revolução».

Alberto João Jardim diz que: «o meu 25 de Abril não tem nada
a ver com o 25 de Abril da brigada do reumático» que hoje entende
existir. O presidente do Governo Regional e líder do Partido So-
cial Democrata na Madeira afirma que a sua “Revolução dos
Cravos” «não tem nada a ver com essa gente toda que traiu o
espírito da Revolução, que fizeram de um Regime que estava para
ser um regime democrático um regime corporativo e que hoje é
traduzido numas festividades em que uns tipos gagás dizem umas
asneiras para comemorar a data». Não obstante as críticas ao
caminho que o país seguiu, Alberto João Jardim presta «home-
nagem» à Revolução do dia 25 de Abril de 1974, que pôs fim ao
regime de ditadura iniciado pelo professor Oliveira Salazar, por ter
sido através dela que se deu a autonomia das regiões arqui-
pelágicas de Portugal.
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Revista de  Imprensa
Vaticano: Bento XVI quer ser Papa
missionário como João Paulo II

Bento XVI quer seguir o exemplo do “Papa missionário” João
Paulo II, tendo pedido hoje a Deus que lhe dê força “para anunciar
o Evangelho no mundo actual”, ao rezar junto do túmulo do
apóstolo Paulo, em Roma.

O Papa efectuou hoje a sua primeira saída oficial do Vaticano
desde a sua eleição, a 19 de Abril, ao deslocar-se em peregrinação
à basílica romana de São Paulo, situada na periferia de Roma, para
rezar no túmulo do apóstolo Paulo, apresentado pela Igreja como
aquele que anunciou o Evangelho aos “gentios” (nome então dado
pelos judeus aos pagãos).Recebido por vários milhares de pessoas
e numerosos cardeais e bispos, Bento XVI teve o seu segundo
“banho de multidão” do dia, depois de se ter encontrado durante
a manhã com vários milhares de compatriotas alemães.

Depois de ter recordado na sua homilia a carta de Paulo aos
Romanos, o Papa evocou o exemplo do seu “amado e venerado
predecessor João Paulo II, um Papa missionário cuja actividade
intensa, manifestada por mais de 100 viagens fora de Itália, é
obviamente inimitável”.

“Que o Senhor alimente em mim um amor similar, que não me
deixe em paz perante a urgência de anunciar o Evangelho no
mundo actual”, declarou.

A basílica de São Paulo abriga um mosteiro de beneditinos, a
ordem fundada por São Bento, considerado o patrono da Europa,
cujo nome Joseph Ratzinger adoptou.

Na sua homilia, Bento XVI salientou que “a Igreja é por natureza
missionária” e o seu “principal dever é a evangelização”.

Bento XVI formalmente
entronizado Papa

Ao som de um forte aplauso, Joseph Ratzinger foi formalmente
entronizado Papa Bento XVI, o 265º chefe da Igreja Católica
recebendo o pálio e o Anel do Pescador que são agora símbolos do
seu pontificado.Coube ao protodiácono Jorge Artur Medina
Estevez depor sobre os ombros de Bento XVI o pálio e ao cardela
decano Ângelo Sodano conferir-lhe o anel que marcará todos os
seus documentos pontificais.Já investido com o palio e o anel, Bento
XVI abençoou os fiéis com o Evangelho, provocando um grande
aplauso em toda a Praça de São Pedro e encerrando a cerimónia
oficial de inauguração do ministério pontifical de Bento XVI.Antes
da homilia, 12 representantes da assembleia - três cardeais, vários
religiosos, dois casais e dois jovens, uma do Sri Lanka e um do
Congo - prestaram homenagem a Bento VXI que iniciou de
seguida a homilia, que se espera longa.Bento XVI foi eleito no dia
19 em 24 horas, tendo havido apenas quatro escrutínio durante
o Conclave.

Primeiro-ministro Sócrates
convida Bento XVI a visitar Portugal

O primeiro-ministro português, José Sócrates, convidou hoje o
papa Bento XVI a visitar Portugal e em particular Fátima durante
uma conversa que mantiveram após a cerimónia de entronização
do novo pontífice.”Transmiti ao papa o que parece ser o
sentimento nacional de que os portugueses gostariam de ver este
papa muito brevemente em Portugal”, disse José Sócrates, em
declarações aos jornalistas na embaixada de Portugal junto da
Santa Sé.”O anterior papa visitou-nos várias vezes e com certeza
esse espírito de ligação a Fátima e a Portugal haverá também neste
papa”, frisou.

Técnicos invadem Praia do Pópulo
para vistoriar cabo de fibra óptica

Quem passa pela praia do Pópulo, no Livramento, depara-se com
um grande aparato no areal. Mergulhadores, uma grua, polícia e
um barco junto à costa. Não se trata de nenhuma pesquisa
oceanográfica, nem da busca de algum cadáver, mas sim de uma
equipa de técnicos açorianos e um alemão que estão a fazer uma
vistoria técnica ao cabo submarino de fibra óptica instalado no
areal daquela praia. Trata-se do Columbus III que faz as ligações
de comunicação por cabo entre a Europa e a América, e de S.
Miguel para Santa Maria. As ilhas estão todas ligadas ao cabo por
um sistema de anel com dois segmentos de A1 a A7, que
corresponde às sete ilhas. Para fechar o anel, o próximo passo será
instalar um cabo nas Flores e Corvo, as duas ilhas do arquipélago
que ainda não estão cobertas por este sistema de comunicações.

Tribunal chumba providência
cautelar do Governo Regional

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada decidiu
inviabilizar a pretensão do Governo Regional de instaurar uma
providência cautelar que fizesse parar uma obra de melhoramento
que a Câmara Municipal da Povoação está a executar na via litoral
da Ribeira Quente. O Tribunal não hesita mesmo em qualificar de
“briga” e “quezília” o processo instaurado pelo Governo e é claro
na decisão: “totalmente improcedente, por não provado”.

Fruticultura em debate
em workshop na Terceira

“Fruticultura – Contributo para o seu desenvolvimento” é o tema
genérico do workshop que decorre desde ontem até sábado, no
Museu de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.
A iniciativa apresenta-se estruturada em três áreas de trabalhos,
que incidem sobre “caracterização do agro-sistema frutícola”,
“plantas e fitopatologia” e “pragas e fauna auxiliar”.
O Governo Regional, através da Secretaria Regional da
Agricultura e Florestas, participa no encontro, através do direc-
tor regional do Desenvolvimento Agrário, Joaquim Pires.
Este workshop insere-se nas actividades previstas no Projecto
INTERFRUTA, co-financiado pelo INTERREG III-B, e tem por
objectivo a promoção da fruticultura e pesquisa de plantas
bioactivas, numa perspectiva de protecção e produção integrada,
visando também o envolvimento dos fruticultores e suas
associações, investigadores e técnicos do sector.
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Adeus aos corcundas

Dez a vinte por cento das pessoas que
sofrem uma lesão na coluna vertebral ficam
afectadas na sua mobilidade, acabando por
ficar corcundas. Uma nova terapia faz com
que as vítimas deste tipo de fracturas digam
definitivamente adeus à dor.

Joana sofreu a sua fractura vertebral em
Dezembro de 2003. O dia estava chuvoso.

Escorregou enquanto caminhava e caiu para a frente. Foi uma
queda ligeira mas o suficiente para partir, de novo, uma vértebra
lombar. Tal como milhões de pessoas no mundo, na sua maioria
mulheres com mais de 50 anos de idade, Joana 56, tem os ossos
mais frágeis que o normal porque sofre de osteoporose. A doença
foi-lhe diagnosticada aquando da primeira fractura. Na altura
esteve 15 dias de repouso absoluto, usou um colete durante três
meses e tomou analgésicos.

“Acabei por recuperar bem mas com muitas limitações. Não
podia baixar-me nem pegar em pesos”, recordava a Joana. E a dor
persistia. Este tipo de terapêuticas – designadas por “tratamento
conservador” – não conseguem curar por completo as sequelas de
uma fractura. Entre 10 e 20 por cento das pessoas que sofrem este
tipo de lesões vêem a sua mobilidade afectada e acabam por ficar
com a coluna deformada, desenvolvendo uma espécie de
corcunda (cifose).

Quando Joana sofreu a segunda lesão e os médicos verificaram
que não havia melhoras com a abordagem terapêutica clássica,
sugeriram-lha uma nova alternativa: cifoplastia. É uma intervenção
cirúrgica, minimamente invasiva, dizem os “experts”, que consiste
em preencher a vértebra fracturada com cimento ósseo. Deste
modo aliviando a dor, corrigindo total ou parcialmente a cifose e
recuperando a mobilidade. A “cifoplastia” foi, pela primeira vez,
efectuada em 1998 pelo norte-americano, Mark Reiley.

Segundo os especialistas cerca de meio milhão de europeus
sofrem todos os anos uma fractura por compressão vertebral. Um
simples movimento rotineiro diário, como levantar um saco de
compras, pode causar a lesão. Isto acontece devido à fragilidade
dos ossos motivada pela osteoporose. Até à pouco tempo o
paciente apenas tinha a opção terapêutica de repousar deitado
numa cama, usar um colete e tomar analgésicos. A cirurgia
tradicional para as fracturas vertebrais – sustentar as vértebras
através de parafusos, designados por “fixadores transpediculares”
– não resolvia o problema das fracturas motivadas pela
osteoporose. “Era como tentar colocar um prego em gesso pouco
consistente”, compara Fernandez Baillo, traumatologista da
Clínica de Moncloa, em Madrid.

Agora Joana sente-se bem. Embora tenha que seguir as
recomendações que a aconselham; fazer mais exercícios, seguir
uma alimentação rica em produtos lácteos e ir às consultas de
rotina duas a três vezes por ano. A “cifoplastia” permitiu-lhe
recuperar a sua vida normal: “Hoje já consigo estender a roupa,
baixar-me, pegar nos sacos das compras e pegar na minha neta ao
colo”, disse aliviada.

A mudança
Rui Costa Pinto

O CDS enterrou o estilo da última liderança,
iniciando uma nova era no partidoO resultado
do XX congresso do CDS coloca um sério
travão a uma qualquer futura manobra
interna, do tipo sebastianista. Para surpresa
de muitos, os militantes consagraram a
máxima de que no partido não há ‘portismo’
sem Portas. Em vez de afirmar um rumo

político, Paulo Portas preferiu fazer de conta, carpiu algumas
mágoas e deixou cair alguns queixumes. Tal como muitos outros
líderes, do CDS e de outros partidos, o tempo de Paulo Portas
esgotou-se. Apesar de algumas passagens lúcidas, o discurso que
fez aos congressistas é uma prova inequívoca do seu fim político,
pelo menos enquanto líder partidário. Dois meses depois de ter sido
afastado do poder, Portas averbou a sua maior derrota política, ao
ser obrigado a assistir à escolha de um sucessor que não apoiou.
Tal como sucedeu a Santana Lopes, no congresso do PSD, os
democratas-cristãos recusaram uma solução de continuidade. Os
partidos são assim, impiedosos com os vencidos. É o fim de a
aventura de uma certa direita, que prometeu muito, chegou a
convencer, mas que falhou em toda a linha porque se deixou
enredar nos vícios do sistema. A eleição de Ribeiro e Castro é muito
mais do que a vitória do CDS sobre o PP: é o fim de uma liderança
populista, pomposa e messiânica. A marca informal, as palavras
convictas e o discurso livre foram suficientes para derrotar uma
espécie de clone de segunda de Paulo Portas. Telmo Correia não
aprendeu nada com a derrota eleitoral de 20 de Fevereiro. A pose
de Estado, o tacitismo que envolveu o anúncio da sua candidatura
e a sobranceria de quem julgava ter o resultado no papo abriram
a porta à eleição de um outsider, que tem condições para
surpreender. Trinta e um anos depois do 25 de Abril, a democracia
comemora-se em plena fase de rege-neração dos dois maiores
partidos políticos da direita.

Bento XVI
Henrique Montreiro

A eleição do Cardeal Ratzinger para o trono de São Pedro foi
recebida com uma certa desilusão. Não pelo facto de o novo Papa
Bento XVI ser, teologicamente, um conservador. De facto, nada
faria esperar que a Igreja decidisse realizar uma abertura no corpo
central da sua doutrina, depois do enorme sucesso - é essa a
palavra - que conheceu com o também ele doutrinariamente
conservador João Paulo II.

Desilusão, mas também não pelo facto de Joseph Ratzinger ser
um homem com um passado questionável, mormente sob o regime
de Hitler - há quem o acuse de ter pertencido à Juventude Nazi
(mas ele, não tinha, na altura em que a guerra acabou, senão 18
anos, pelo que o argumento não colhe). Nem sequer desilusão
devido aos seus cognomes como o «cardeal panzer», o «rotweiller
de Deus» ou o «Grande Inquisidor», devido à sua luta tenaz con-
tra a chamada «teologia da libertação».

Os «deveres» do novo Papa
José António Saraiva

Nas vésperas da eleição do sucessor de João Paulo II, não há
comentador que não fale sobre os desafios da Igreja e aquilo que
o próximo Papa terá ou não de fazer. Representantes do PS, do
PCP, do PSD, do CDS e até do Bloco de Esquerda pronunciam-se
sobre a «agenda» do novo Papa e as transformações que ele terá
de introduzir na Igreja. Não percebem que, se a Igreja aceitasse
o aborto, elogiasse a homossexualidade, aprovasse a adopção de
crianças por casais homossexuais, tornar-se-ia igual ao Bloco de
Esquerda, ao PCP ou ao PS.

A Igreja distingue-se exactamente por ser diferente.

As contas de Sampaio
Fernando Madrinha

Quando optou por dissolver o Parlamento e marcar eleições
antecipadas, o Presidente alimentava a expectativa de que dessas
eleições saísse uma solução de governo estável, consistente e,
acima de tudo, capaz de oferecer aos portugueses a confiança que
a equipa em funções não conseguia transmitir-lhes. Uma solução
que excluísse, naturalmente, um novo Governo de Santana Lopes
e Paulo Portas, já que, a verificar-se este resultado, Jorge Sampaio
ficaria sempre - e ficará, se ela de facto ocorrer - numa situação de
insuportável debilidade política. Pondo de parte esta solução
indesejável para o Presidente e uma vez que não existe nenhum
acordo pré-eleitoral do PS com outro partido, a única votação que
pode responder cabalmente às expectativas de Belém e justificar,
à posteriori, o recurso à bomba atómica é a que dê uma maioria
absoluta aos socialistas.

Claro que, se a esquerda eleger, em conjunto, muitos mais
deputados do que a direita, esta mudança ainda poderá valer
como fundamento para a dissolução. Mas sendo a estabilidade e
a governabilidade as questões centrais que hoje se colocam, não
basta o PS ganhar e a esquerda obter a maioria: é preciso que dessa
esquerda saia uma solução de governo que apresente garantias
de estabilidade pelo menos comparável à que é oferecida pela
coligação de direita. E a verdade é que, sem maioria absoluta do
PS - e tendo em conta as posições do PCP, do Bloco e do próprio
CDS, disponíveis para acordos pontuais sobre políticas, mas sem
mostrarem, até agora, disponibilidade para um compromisso de
legislatura - não se vê como poderá José Sócrates oferecer essa
garantia.

Tendo a esperança, sustentada por todas as sondagens, de
chegar pela primeira vez à maioria absoluta, compreende-se e é
legítimo que o líder do PS resista a trabalhar com outros cenários.
Foi o que Durão Barroso fez há três anos e o actual líder do PS tem
até mais argumentos a favor desta atitude do que tinha o PSD em
2002: existindo dois partidos à esquerda do PS, não faria sentido
comprometer-se já com um aliado sem saber sequer com qual deles
chegará à maioria, caso não a obtenha sozinho.
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A Aldeia da Paz
Victor Hugo

Muitos dos portugueses do
Canadá, conhecem o Padre
Mata, o fundador da Aldeia da
Paz no Brasil. O Padre Mata é
aquele missionário carismático,
que vestido duma batina preta,
percorreu durante muitos anos
a América do Norte, a Venezu-
ela e Portugal. Uma pessoa que
merece a nossa admiração e a
nossa estima, não somente pela
sua dedicação à causa pela
qual tem dado a sua vida, mas
também pela sua modéstia e
humildade.

Em 1979,este missionário,
natural da Madeira, decidiu
fundar no Estado de Goiás a
primeira casa para tomar conta
de jovens órfãos e abandona-
dos, depois fundou mais 4 ca-
sas, sendo uma na Baía.

Como todos sabemos o pro-
blema das crianças abando-
nadas no Brasil é muito grave.
As favelas, a pobreza, as mães
solteiras e muitos outros facto-
res socio-económicos, fazem
que muitas crianças e adoles-
centes andem pelas ruas e se
transformem em vagabundos,
e que levaram certas organi-
zações a querer eliminá-los,
como aconteceu há alguns anos
com o esquadrão da morte.

Enquanto o Brasil, que é um
país com muita riqueza, não
conseguir resolver a grande
desigualdade existente entre
ricos e pobres, e até que o sonho
do presidente Lula, de acabar
com a fome no Brasil, se trans-
forme em realidade, haverá a
necessidade de instituições
para ajudar as crianças, que
não têm culpa de ter nascido
nas favelas. O Padre Mata cos-
tumava vir a Montreal, todos os
2 anos pedir ajuda. Infelizmen-

te, os anos e a doença não per-
doam e já há 4 anos que está
impossibilitado de viajar. Ele
tinha um grupo de pessoas que
o acompanhavam às casas on-
de ele ia pedir ajuda. Foram
esses voluntários que pensaram
fazer um jantar para angariar
fundos, para lhe mandar. Foi no
dia 16 de Abril, na cave da
Igreja Sta. Cruz, juntámos à
volta de 500 pessoas que num
ambiente familiar e divertido,
com muita alegria e animação,
se conseguiu arrecadar quase
12 mil dólares. Por vezes ouvi-
mos dizer que aqui em Mon-
treal, também há pobres que
precisam de ajuda. Essa é uma
realidade, mas não é a mesma
pobreza, pois aqui existem
muitas organizações e ajudas
do governo, enquanto no Bra-
sil, se não for a caridade, pouco
mais existe. Devo acrescentar
que também ajudámos os po-
bres de Montreal, pois toda a
comida que sobrou, e foi bas-
tante, foi entregue na “Maison
du Père” uma instituição que
ajuda os sem abrigo. Um outro
aspecto que devo salientar é
que todo o dinheiro apurado,

reverte a favor dos necessita-
dos, não há desvios, nem inter-
ferências, pois é bem adminis-
trado pela irmã Maria de Deus,
uma freira natural de Vancou-
ver, filha de pais de São Miguel,
que abandonou uma bela car-
reira profissional, para se dedi-
car de corpo e alma às crianças
e velhinhos da Aldeia da Paz.
Quero salientar todo o trabalho
e a generosidade dos colabo-
radores do jantar, de todas as
pessoas que deram os seus dons
e também aos comerciantes de
Montreal que embora sejam
muito solicitados, não se recu-
saram a colaborar no êxito
desta festa, e que são: Arca,
(Sr. Cabral) Ourivesaria 4
Rosas, Ourivesaria Zenith, A
Voz de Portugal (Sr. Eduino
Martins), Boutique Lisbonne,
Centre de Affaires de Montréal,
Florista Bouquet St. Laurent,
Ferma Imp. (Vitor Batista)
Velha Europa, Café Paulo, Café
Triângulo, Clube Oriental,
Associação de Lasalle, e as
padarias Notre Maison, Guizot,
os Romados, Padaria Coimbra
e N. Sra. do Rosário.

Em nome do Padre Mata e
das crianças da Aldeia da Paz,
um profundo agradecimento.
A todos bem hajam e que Deus
vos pague.

Portugalíssimo, 10 anos ao serviço da comunidade

Um aniversário e uma festa que merecem palmas
Texto de Mario Carvalho e fotos de Michael Ribeiro

No decorrer dos últimos 10
anos, tornou-se hábito, e faz
parte integrante das nossas
tardes de domingo, ouvir “Te-
mos mais um ouvinte em linha,
Portugalíssimo boa tarde, seja
bem vindo ao programa em
Língua Portuguesa da estação
CFMB, a ser transmitido no
1280 AM, com a boa música,
informação, animação e muitos
prémios para vos dar no decor-
rer da nossa emissão, convosco
do outro lado irá vos fazer com-

panhia Rosa Velosa e o “Totó”
obrigado pela vossa escolha
com desejo de uma boa sinto-
nia”.

Foi no passado sábado, dia 23
de Abril, que os responsáveis
pelo programa radiofónico Por-
tugalíssimo, Rosa Velosa e
António Castro (Totó) orga-
nizaram no salão de festas da
Igreja Santa Cruz, um espec-
táculo de variedades com jan-
tar e baile, para comemorar o
10º Aniversário do já sobe-
jamente conhecido de todos, o
programa Portugalíssimo.

A participação da comuni-
dade e associações não foi das
mais concorridas, já que no
dizer da responsável do evento,
“não consegui encher a sala e já
que um mal nunca vem só, na
véspera da festa, houve mais de
30 pessoas que anularam à
última da hora a sua presença;
realmente torna-se difícil servir
a comunidade e manter activo
um programa de rádio, quando
os seus responsáveis não conse-
guem atingir os seus objectivos
nos eventos que organizam.
Por vezes somos ingratos para
com aqueles que tentam a todo
o custo manter a nossa voz em
ondas. Digo isto não só para
com o Portugalíssimo, mas para
com todos os órgãos de comu-
nicação social e associações da
nossa comunidade, não ocupa-
mos o nosso devido lugar na

comunidade Quebequense por
culpa própria”.

Faz-me recordar uma teleno-
vela Brasileira “Gabriela Cravo
e Canela” onde na canção tema
ela dizia “eu nasci assim eu fui
sempre assim e irei morrer
assim Gabriela”, parece-me
que o mesmo quer acontecer
com a comunidade Portugue-
sa em Montreal, não nos uni-
mos, não colaboramos uns com
os outros para ganhar forcas e
podermos voar mais alto e al-

cançar outros horizontes. Não
somos tão pobres como isto.
Para que o pão seja bom, é
preciso que a levedura faça
uma boa ligação entre todos os
ingredientes, para que tenha-

mos uma boa massa e só depois
é que vai ao forno. Não iremos
a lado nenhum enquanto não
houver uma interligação entre
todos! Nada melhor que um
órgão de comunicação social,
seja ele qual for, para servir de
levedura para todos nós, só eles
podem divulgar a nossa identi-
ficação como comunidade e
espalhar a sua existência.

Realmente a sala não estava
cheia, mas parecia cheia, por-
que cada um daqueles que lá
estava valia por dois pela sua
alegria.

Depois de servido o jantar, foi

a vez da animação musical ter
início, e não poderia começar
melhor, como aconteceu, com
a actuação de uma das surpre-
sas da noite, a magnífica actua-
ção do jovem cantor Alexan-
dre, filho de pai Português e
mãe Italiana, bonita voz e boa
apresentação em palco. De
certo de que com o decorrer do
tempo, muito se irá escrever e
falar deste talento assegurado
para as duas comunidades,
fazendo votos que ele nunca
deixe de cantar na língua de
Camões.

Em seguida, foi a vez do con-
junto Contact fazer a sua pri-
meira parte do baile, com um
vasto reportório de variadas
canções e estilos diferentes.
Não foi nada difícil ver a pista de
dança ser invadida e repleta
continuamente durante a sua
actuação.

Logo em seguida, entrou em
palco o tão desejado pela maio-
ria dos presentes, o já conhe-
cido e consagrado artista luso-
americano, Marc Dennis, sem-
pre alegre, que espalha alegria
e bom humor a todos. Desta
vez, apresentou-se num estilo
diferente, de fato e gravata, ao
contrário das outras vezes que
já o vimos actuar, mas nem por
isso deixou de passear pelo meio
da sala, e até mesmo, cantar e
dançar em cima da mesa ou
cadeira. Marc Dennis continua
a brilhar e alegrar os seus fãs.

Parabéns à Rosa Velosa e ao
Totó, pela sua coragem e perse-
verança que têm mantido no

decorrer destes 10 anos, para
poder continuarem em ondas
este programa de rádio. A Rosa
é uma líder, e por ser líder é que
conseguiu manter vivo o Pon-
tualíssimo!

Desde já, desejo muitos e
muitos mais anos de vida ao
programa, para o orgulho da
sua responsável e para o bem da
Comunidade Portuguesa.

Ainda no decorrer do serão
foram sorteados vários prémios
de presença, que é sempre do
agrado de todos. Também foi
notória a participação de al-
guns comerciantes da comu-
nidade, em particular do agente
imobiliário da Remax, Arlindo
Velosa, que prestou uma ho-
menagem ao Portugalíssimo.

O serão terminou com o sor-
teio das rifas que gozava de
muitos bons prémios, e a conti-
nuação da segunda parte do
baile, animado pelo conjunto
Contact.

Por hoje, termino com a pro-
messa de voltar, obrigado a
todos pela vossa participação,
com o desejo de que continu-
em a participar e à escuta da
nossa comunidade. Fim da
emissão.
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Com outro belo exemplo da Casa dos Açores
Tivemos mais uma exuberante
semana de “domingas”

Texto e fotos de António Vallacorba

As “domingas”, cuja organi-
zação semanal leva à realização

dos impérios do Espírito Santo
(que são as mais populares
festas dos Açores e que os emi-
grantes espalharam um pouco
por todo o mundo), começa-
ram no segundo domingo da
Páscoa, conforme aqui tem sido
divulgado pela nossa colega de
redacção. Natércia Rodrigues.

Na semana passada, assisti-
mos, na medida do possível, ao
desenrolar de algumas dessas
“domingas”, como foram os
casos na Casa dos Açores do
Quebeque (4ª de Anjou) e dos
casais Odete Bento e Eduino
Martins (4ª de Hochelaga) e de
Elsa Falcão e Jorge C. da Silva
(4ª de Santa Cruz), culminan-
do, no domingo, com as respec-
tivas coroações.

Por onde quer que houves-
semos passado durante a se-
mana, bem visíveis foram as
solenes sessões da oração do
terço e da alegria dos momen-
tos de confraternização em
evidente celebração da vida, da
solidariedade, da abundância e
da partilha, num hino de glória
ao Divino e ao próprio povo que
mantém esta tradição bem
enraizada entre nós.

Isto foi verdade no que se
refere tanto à Casa dos Açores
como aos casais supracitados,

cujas coroações, nos últimos
dois exemplos, decorreram na
Igreja Santa Cruz, e onde foram
a cororar, pela “dominga” da
Odete e do Eduíno, as meninas
Liana e Emma Medina; e, pela

da Elsa e do Jorge, a sua filha,
Anabela.

Entretanto, na Casa dos Aço-
res, e com a presença de Fran-
cisco Salvador, conselheiro das
Comunidades Portuguesas,
este evento encerrou apoteoti-
camente no domingo, depois
da cerimónia religiosa na Igreja

St-Benoit, presidida pelo padre
António Sousa, coadjuvado
pelo diácono Joviano Vaz, e com
um vistoso cortejo das coroas,
acompanhado pela Filarmó-
nica do Divino Espírito Santo
de Laval, tendo ido a coroar a
menina Leila Medeiros.

Tal como no sábado, com a
casa cheia e em que houve,
depois do terço, uma refeição

de carne guisada e muito entre-
tenimento, neste último dia foi
servida uma refeição de sopa,
carne assada, cozido, massa
sovada, arroz doce e bebidas,
com muita fartura e naquele

ambiente muito típico destes
dias, mas com aquele “toque”
muito especial da gente desta
simpática colectividade, da
qual faz parte o grupo de canta-
res “Recordações, que animou
a festa.

Como curiosidades desses
dias, registe-se a coincidência
da passagem do 33º aniversário
matrimonial da Elsa Falcão e do
Jorge C. da Silva, assim como
da passagem dos 90 anos do sr.
Francisco Laranjo, cuja cele-
bração decorreu em casa do
casal Odete Bento e Eduíno
Martins.

Felicitamos a Casa dos Aço-
res e os demais casais envolvi-
dos na realização destas bem
festejadas e mui nobre “domin-
gas”.

Datas dos impérios
Este ano, os festejos em lou-

vor do Divino Espírito Santo
começam nos dias 7 e 8 de
Maio, em Hochelaga; 14 e 15 de
Maio, em Santa Cruz; 27, 28 e
29 de Maio, em Laval; 4 e 5 de
Junho, em Anjou; 18 e 19 de
Junho, em West Island; 25 e 26
de Junho, em SteThérèse; e,
finalmente, nos dias 2 e 3 de
Julho, em Blainville.

Sendo o culto à terceira pes-
soa da Santíssima Trindade
uma das mais enraizadas  tradi-
ções açorianas, assente na fé e
no mais puro cumprimento dos
dons do Espírito Santo, apela-
mos para que não se fira o espí-
rito destes festejos, mantendo-
os na mais pura das suas expres-
sões.

Não deverá haver, portanto,
e entre outros, distinções de
classes, de coroas separadas
umas das outras, de mordomos
“desrespeitados” ou “isolados”
dos seus convidados; e muito
menos de discursos anedóticos,
proferidos na euforia do mo-
mento e na presença dos símbo-
los do Divino.

Finalmente, convém lembrar
que cada império tem o seu
próprio mérito. Portanto, nada
de dizer que “este foi melhor do
que aquele”, porque quem dá
do que tem, a mais não é obri-
gado.

Ah! É verdade: Caras donze-
las, por favor não se trajem de
preto quando se incorporarem
nos cortejos das coroas. O Espí-
rito Santo é alegria, não um
cortejo funeral!

“Noite de Fado” no Chez le Portugais
Filipe Estrela

O restaurante Chez le Portu-
gais, aberto recentemente na
nossa Comunidade Portugue-
sa, realizou uma maravilhosa
noite de fado, no último sábado,
dia 23 de Abril.

Por volta das 22h00, após um
delicioso jantar em boa com-
panhia, o proprietário do esta-
belecimento, o Sr. Henrique
Laranjo, apresentou os diversos
fadistas e guitarristas presentes
nessa noite.

O espectáculo foi aberto pela
atracção da noite, a grande
fadista Jordelina Benfeito, a-
companhada por António Mo-

niz à guitarra portuguesa, e
Libério Lopes à viola clássica.
Num ambiente muito acolhe-
dor, foi-nos anunciado os próxi-
mos fadistas: Cristina Rodri-
gues, como convidada especial,
que também foi acompanhada
por António Moniz e Libério
Lopes, a quem se juntou uma
estrela muito conhecida do
fado, o guitarrista e fadista Luís
Duarte.

Ao decorrer da noite, tive-
mos também o prazer de ser-
mos serenados pelas mara-
vilhosas vozes de João Pereira,
Rosie Santos e um dos vetera-
nos do fado, José João, com a
sua guitarra portuguesa.

Foi uma grande delícia estar
na presença de tão grandes
talentos!

Uma carta de parabéns
Manuel Louro

Excelentíssimo Jornal VOZ
DE PORTUGAL:

Hoje é o dia do teu aniversário
natalício, em que festejas os
TEUS BRILHANTES 44
ANOS!

Tu és uma pessoa humana,
sim - uma pessoa moral, e amo
qualquer ser humano, tens
passado, por todas as vicissi-
tudes e turbulências da vida:
desde a infância, passando
pelas crises da adolescência...
cansaços, desânimos... sem
nunca te ser permitida qual-
quer doença, nem sequer uma
gripe, para poderes estar con-
tinuamente ao serviço da fide-
lidade. Certamente que rece-
beste todas as vacinas em pe-
queno, e elas pegaram todas!

Sei imaginar quanto é difícil
transportar o peso duma gran-
de responsabilidade nos braços
erguidos, sem descanso...

Não sei se neste Continente
existem outros jornais que,
como tu tivessem resistido às
intempéries que fazem os dias
grandes e os anos demasiado
pequenos. Penso que não. Isso

prova o carácter e ideal fortes
daqueles que te deram a vida,
de quantos te têm dirigido, de
todos os que contigo têm cola-
borado e, direi mesmo, de to-
dos os fieis leitores que de
semana em semana, te têm
acompanhado com amor e de-
dicado carinho.

São evidentes em ti, CARO
JORNAL, a profundidade, a
paixão de comunicar o saber e
a cultura, com equilíbrio, har-
monia, discrição e grande
profissionalismo.

Os teus artigos são ricos de
erudição e oportunidade; são
enraizados na realidade portu-
guesa; são escritos para a alma
simples da nossa gente. Tu vais
sempre defronte ao essencial
sem te perderes “nas flores do
tapete”:

- Tu alimentas, louvas e culti-
vas,

- Instruis e educas;
- Concilias sem arrogância;
- Combates altivo a mentira

onde quer que se encontre,
- Unificas e constróis sem

demolir e sem vanglória,
- Dizes forte o que cada um

temerariamente fala baixinho,
dentro de si;

- Tu abres caminhos e hori-
zontes,

- Procuras soluções honestas,
- Imprimes em cada cidadão

da nossa Comunidade o senti-
do da liberdade e solidariedade
indispensáveis ao progresso
válido.

VOZ DE PORTUGAL, eu te
saúdo, pois tu és o reflexo das
virtudes do nosso povo - tornas
presente Portugal inteiro junto

de quem dele está ausente,
alimentando em cada um, o
amor incontornável das ori-
gens... Parabéns, meu JOR-
NAL! e parabéns às excelentes
equipas que se têm sucedido na
tua vida, desde o princípio até
hoje!

A garantia da tua longe vi-
dade e força, consiste na com-
petência, integridade, honesti-
dade intelectual e principal-
mente no AMOR claramente
exprimido por quantos contigo
trabalham e têm trabalhado.

Só Deus sabe o bem que se
faz quando se faz bem. Con-
tinua, Belo Jornal, a fazer bem.

Sim, a tua alma é grande,
muito grande, mesmo; con-
tinua com saúde, amor e cora-
gem, no caminho que te foi
traçado pelo teu primeiro timo-
neiro!

Aceita, DOM AMIGO, a ex-
pressão sincera do meu res-
peito e admiração por ti e por
todos quantos teceram a tua
brilhante história. Parabéns e
longa vida, são os meus votos e
os de quantos trago comigo, e
inumeráveis são - 350 000 portu-
gueses de Toronto.

Um grande abraço e que
Deus te cubra com as maiores
bênçãos, ao serviço dos for-
midáveis portugueses, quais
conquistadores da História
contemporânea, espalhados
pelo mundo, que continuaram
e continuam a dilatar Portugal
com heroísmo, o mesmo Portu-
gal das descobertas que trou-
xeram consigo, enraizado na
alma e no coração, sem nunca
o desfigurarem, por onde pas-
saram.

Mil vezes PARABÉNS, do
mais profundo do meu cora-
ção!!!
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Música
“Back For More”, de Shawn Desman

Com lançamento em Maio
António Vallacorba

Shawn Desman, cujas portas do estrelado se abriram em
rendição ao seu talento multifacetado e carisma, continua
galopante na senda dos êxitos.

Conforme nos revelou recentemente em entrevista exclusiva
para este jornal, prepara-se para lançar agora o seu próximo
trabalho discográfico, no dia 3 de Maio, através de todo o Canadá.

Este será mais um grande acontecimento na sua vida artística.
E um, certamente, esperado com muita expectativa da parte dos
seus inúmeros admiradores/as.

Segundo declarações deste artista, presentemente com 22 anos,
filho de pai micaelense e de mãe terceirense, “Back For More” é
no estilo da música energética dos anos 80; e, tal como nos seus
demais trabalhos da especialidade, traz a qualidade assegurada
dos melhores colaboradores e produtores para a respectiva
gravação.

“Faço música não é para ganhar dinheiro” – assim nos revelou
a sua paixão de artista completo - cantor, dançarino, compositor e
produtor profissional, cuja carreira começou aos 9 anos de idade,
durante eventos das comunidades portuguesa e italiana de
Toronto.

A sua precoce entrada na indústria do entretenimento, ajudou-
o a estabelecer uma sólida base de admiradores latinos através do
mundo, em resultado do que, gravou um dueto intitulado “Amor
de Mujer”, com Alexandre Pires, um dos mais galardoados artistas

brasileiros, com vários discos de platina e vencedor de prémios
“Grammy”. Paralelamente, essa influência latina mostrou-se de
considerável sucesso na gravação, independente, do seu primeiro
disco mono em inglês, “Don’t Want To Lose You”.

Cantar, é a grande paixão do Shawn. Não obstante essa
particularidade, ele é reconhecido como um artista de vários
méritos, na medida em que conseguiu alcançar um vasto
reportório em números de dança, produção e actuação. Neste
aspecto, dos seus créditos de actor e dançarino, destaca-se um
papel principal no filme juvenil “Get Over It”, com Martin Short e
Carmen Electra; vários anúncios publicitários para a Televisão e

actuações em vídeo.
O Shawn, já com um exemplar de platina a seu crédito pelo seu

album de estreia, grava para a companhia BMG/Vik Recordings,
graças à sua ligação publicitária com a firma UOMO. Parale-
lamente, o seu primeiro disco mono “Let’s Go”, escrito e produzido
em colaboração com Perry Alexandre, em 2002, alcançou, numa
semana, a lista dos melhores “40s da Rádio”. Seguiu-se o contrato

com a Reebok para a promoção do calçado de ginástica marca
“Amaze”, e, no ano seguinte, apareceu no filme “Honey”, com
Jessica Alba and Lil’ Romeo.

Já cantou nos Açores e no Continente, no âmbito de uma colos-
sal digressão pela Europa, que incluiu um contrato de 22 dias na
Alemanha. Por outro lado, os seus espectáculos ao vivo, muito
contribuiram não só para a sua popularidade no Canadá, mas
também na Austrália, Japão, Brasil, Índia, Filipinas, Suíça e Coreia.

Disse nutrir uma enorme admiração por Nelly Furtado, outra
assaz popular artista luso-canadiana. E, afirmando que “ela é muito
querida”, adiantou-nos haver a possibilidade de trabalharem jun-
tos.

A “Voz de Portugal” felicita o Shawn Desman e congratula-se
com a notícia do lançamento deste seu novo CD, fazendo votos
para que ocorra do modo mais auspicioso.
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Alma juvenil

Fotos da semana

O novo Clark Kent

As filmagens já estão a decorrer, na Austrália, e Brian
Singer não parece estar arrependido por ter abdicado de
realizar X-Men 3, para se aventurar no mundo de outro su-
per-herói. A escolha do quase desconhecido Brandon Routh
para ser o novo homem de aço continua a ser encarada com
desconfiança, mas eles lá sabem o que andam a fazer. Aqui
está a primeira imagem do novo superhomem, neste caso, na
pele do seu alter ego, Clark Kent. Singer, mesmo assim, ainda
teve tempo para dar uma ajuda ao seu colega Peter Jackson,
na sua última semana de filmagens do seu King King. Isto
porque no seu último diário de produção, Jackson passou o
tempo todo a dormir no set (a fingir muito bem), e passou a
batata quente para Singer. Não se sabe como irá ser esta nova
aposta de Jackson, mas pode ver-se que o bom humor reinou
entre a equipa durante todo este tempo…

Faleceu o NOSSO
Santo Pai João Paulo II

Maria Calisto

Infelizmente, no dia 2 de Abril de 2005
ficou gravado no mundo inteiro o faleci-
mento de João Paulo II. Uma semana após
a Páscoa; dia de chuva e de frio que mostrou
outra vez a saúde muito frágil do Papa João
Paulo II.  No dia 16 de Outubro de 1978,
Karol Wojtyla foi eleito Papa, e o seu nome
converteu-se em João Paulo II, com apenas
58 anos de idade, sendo assim o primeiro
Papa não italiano em 450 anos. João Paulo II

não era simplesmente um Papa, mas era para muitos um ídolo, um
homem direito e humilde, contra o aborto, o divórcio, a homo-
sexualidade. O nosso Papa era amado de todos. Este nosso Pai
Santo passou 27 anos da sua vida a viajar e levando a palavra de
Deus através o mundo inteiro, pedindo Paz no mundo, pedindo
perdão às nações e à Igreja -a religião deu certas mágoas. João
Paulo II não foi um Papa como os outros, este homem foi mais que
um homem, mais que um padre, ele foi um Santo para todos os
países, todas as religiões, toda a humanidade. Não somente
perdemos um Papa, mas também um herói na nossa vida. João
Paulo II será imor-talizado para sempre nos corações dos crentes.

Alguns momentos que marcaram a vida do Papa:
18 Maio 1920: Nascimento de Karol Wojtyla em Wadowice
(Polónia)
13 Abril 1929: Karol perde sua mãe, Emilia Kaczorowska
18 Abril 1941: Falecimento do seu pai Karol Wojtyla, o pequeno
Karol fica então sozinho, sem família.
29 Fevereiro 1944: Quase morre quando um camião nazi trapaça-o
1 Novembro 1946:  Ordenado padre
15 Novembro 1946: Deixa o seu país para ir estudar em Roma
1960: Escreve o livro Amor e Responsabilidade
1969: Pela primeira vez, João Paulo II vai aos Estados Unidos
16 Outubro 1978: Fica sendo Papa e escolhe o nome de João Paulo II.
2 Junho 1979: Volta à Polónia
13 Maio 1981: Quase assassinado por um Turco, fica
hospitalizado durante 77 dias.
1984: Veio pela primeira (e última) vez a Montreal, onde a
cantora Céline Dion interpretou a canção “Une Colombe”.
1991: Escreveu uma carta a George Bush e a Saddam Hussein
para resolver o conflito em paz e não numa guerra, mesmo isso não
impediu a guerra do Golfe.
13 Maio 2000: O Papa revelou o terceiro segredo de Fátima
23 Julho ao 2 Agosto 2002: Foi a Toronto celebrar o dia mundial
da juventude.
Maio 2003:  O Papa é afectado com doença do Parkinson.
2 Abril 2005: Falecimento deste nosso Pai Santo.

O mundo derramou lágrimas pelo salvador da humanidade e
muitos crentes compararam a morte do Papa com a do Cristo. O
Papa, mesmo doente, nunca deixou de lutar pela vida, até aos
últimos dias. Com o triste falecimento do Papa, a Igreja perdeu um
grande homem, um grande Salvador, um grandioso CRENTE.
Com a sua partida, ele nos deixa uma grande dor humanitária,
mas a sua missão foi realizada. Karol Wojtyla foi, antes de nada, um
homem com sentimentos. PAZ, ALEGRIA, AMOR e IGUA-
LIDADE são as palavras para que lutava João Paulo II.

Domingo 24 de Abril de 2005 Sarah Da Silva, 9 anos com a
cintura morena em Karaté estilo Kyokushin, mereceu o
primeiro lugar no combate e também o terceiro lugar em Kata .
Esta competicão teve lugar no Collège Stanislas em Outremont
e foi organizado pelo centro Lamarre.

Mais uma joia na nossa comunidade

Inspirada por uma das páginas do jornal A Voz de Portu-
gal, pintou um quadro. Fiquei admirado pelo seu talento,
mostrando que todos podem fazer de uma foto, uma obra-
prima.

Espírito Santo, abençoe os Pobres
Vou escrever neste papel
O que a minha memória recordou :
A Rainha Santa Isabel,
Quando os pobres coroou.

Juro que hoje senti
Alegria de chorar...
Alegria quando vi
Um pobre a coroar

À tua casa foi convidado
E sentou-se à tua mesa.
Na vossa memória ficará gravado
Para sempre de certeza.

Parabéns Eduino,
Que momento de encanto!
Agora ele segue o seu destino,
Com a força do Espírito Santo.

Autoria de Carlos Martins

Sarah Pacheco
A SARAH representou oficialmente o

Canadá em três Festivais da Canção
Europeus, tendo conquistado o primeiro
lugar em todos: o festival Chaminé d’Ouro
em Portimão (1990), 14ª Gala Internacio-
nal dos Pequenos Cantores da Figueira da
Foz, patrocinado pela Unicef (1992) e o 1º
Festival Jovem das Comunidades Portu-
guesas da RTP (2000) onde interpretou o
tema vencedor “Eu Sou” perante uma
audiência de 35 milhões de pessoas. Este
ano, conquistou o primeiro lugar no Festi-
val da Canção de CIRV-FM 88.9 com tema

“Farrapos de Gente” que a própria compôs juntamente com Rui
Balsemão da Silva. A Sarah passou de simples actuações em festas
para as quais era convidada a vencedora de festivais pelo melhor
tema e melhor interpretação.

 Questionada sobre os sucessos conseguidos, Sarah Pacheco
diz: “Não passo muito tempo a pensar neles porque continuo
ocupada com o meu trabalho e empenhada no meu futuro. Adoro
cantar e actuar. Tenho tido muita sorte e estou grata pelo facto das
pessoas gostarem do meu trabalho”.

 Através do anos, já actuou em Portugal continental e nos Açores,
incluindo o Festival do Mar de Peniche perante mais de cinquenta
mil pessoas. Já partilhou do palco com grandes nomes da música
como os SantaMaria, Jorge Ferreira, Roberto Leal, Lucas e Mateus
e a diva brasileira Carmen Silva. A sua carreira também passa por
ter aparecido no programa televisivo Allan Frew & Friends,
apresentado pelo ex-vocalista da banda canadiana Glass Tiger,
Allan Frew, e foi convidada para participar num concerto de
beneficiência da rádio canadiana WAVE 94.7. A Sarah já cantou
para presidentes de câmaras, primeiros ministros e entidades
governamentais, incluindo o Presidente de Portugal. A sua
presença em palco tem o poder de encantar o público através da
sua energia e sensualidade, para além de uma voz de ninfa. Em
2000, Sarah Pacheco recebeu o prémio “The Arts Acclaim Award
2000” da cidade de Brampton, Canadá.

 Para além de ser a cantora mais jovem a aparecer três vezes no
espectáculo esgotado de “Stage West Theatre – Home of the
Stars”, Sarah Pacheco tem actuado em Boston, California, Ber-
muda, Vancouver, Victoria, República Dominicana, Cuba,
Calgary, Montreal, Winnipeg, Fórum do Ontário Place em Toronto
e no palco principal do parque de diversões de Paramount
Canada´s Wonderland. Nos últimos dois anos, Sarah Pacheco e os
seus gerentes têm estado ocupados com viagens a Nova Iorque,
California e Nashville para gravações com produtores de renome
internacional e reuniões com presidentes e vice-presidentes de
editoras, incluindo a Sony e a Warner que já ofereceram contratos
à jovem cantora. Ela vai actuar sábado 7 de Maio ás 19:30 na
associação do Espírito Santo de Hochelaga. Não perca esta
ocasião para ver esta artista.
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Comunidade

No 23 de Abril, decorreu a 36ª
Assembleia da Caixa de Econo-
mia dos Portugueses de Mon-
treal. A Caixa de Economia dos
Portugueses de Montreal foi
muito falada nos últimos tempo
mas desta vez foi uma assem-
bleia sem guerra, sem pala-
vrões. Pude ver que todos esta-
vam mão a mão com muito res-
peito. A ordem do dia era as
Boas vindas do Presidente, a
leitura e aprovação da ordem
do dia, aprovação da Acta da
última Assembleia Geral, a
mensagem do Presidente, o
relatório do Conselho de admi-
nistração, relatório do Con-
selho de Verificação e de Deon-
tologia, apresentação do ba-
lanço financeiro, apresentação
da distribuição dos fundos de
ajuda ao desenvolvimento do
meio, aprovação dos relatórios
apresentados, a aprovação da
taxa de juro sobre os «depósitos
de participação», aprovação da
repartição dos excedentes das
operações, eleição dos dirigen-
tes do Conselho de Adminis-
tração, eleição dos dirigentes
do Conselho de Verificação e de

Deontologia, o período de per-
guntas e respostas, os agradeci-
mentos, e finalmente, o Encer-
ramento da assembleia.

O presidente, Emanuel Li-
nhares, começou com estas
palavra “Prezados membros da
Caixa de Economia dos Portu-
gueses de Montreal. Esta minha
comunicação não se resume a
um simples relatório anual. Para
além de redobrada honra e prazer
com que submeto à vossa apre-
ciação a prestação de contas de
mais um ano de actividade fi-
nanceira da nossa Caixa de Eco-
nomia, cumpre-me, igualmente,
sublinhar os bons resultados
alcançados e anunciar-vos os
próximos desafios que temos de
enfrentar. Porque está previsto
um tempo reservado à apresen-
tação dos balancetes e resulta-dos
financeiros anuais, deixo à direc-
ção-geral, o encargo de abordar
esse aspecto, num outro mo-
mento. Começo por destacar,
pela relevância que tem tido
para a vida da Caixa de Econo-
mia, a conclusão do processo ju-
dicial designado por COFO.
Prossigo, sublinhando que a
Caixa de Economia conseguiu
superar as metas propostas e,
simultaneamente, conheceu um
significativo crescimento no que
à sua actividade diz respeito,
continuando a apresentar bons
indicadores de risco e de solidez
financeira, apesar da pressão
exercida na margem financeira
pelo paga-mento da dívida CO-
FO.”

Terminou este discurso “Na
qualidade de Presidente da Cai-
xa de Economia dos Portugueses
de Montreal foi uma honra ser-
vir-vos. Citando o Dr. Bento de
Jesus Caraça, numa frase que
sintetiza, na minha opinião, o
sentido deste meu mandato: «Se
não receio o erro é porque estou
sempre pronto a corrigi-lo».”

Continuando com o relatório
do conselho de verificação e de
deontologia como presidente,
Clementina Santos com este

36a Assembleia geral da nossa
Caixa de Economia dos Portugueses de Montreal

discurso “É com imensa satis-
fação que vos acolhemos hoje na
assembleia geral anual da nossa
instituição, a C.E.P.M. Deve-
mos estar orgulhosos pelos resul-
tados financeiros obtidos no
decorrer do último ano fiscal. Há
pois que reconhecer o trabalho do
conselho de administração, da
direcção e de todo o pessoal, mas
temos sobretudo que admitir que
todo o sucesso da nossa institui-
ção se deve à confiança mani-
festada pelo conjunto dos mem-
bros. O conselho de verificação e
de deontologia efectuou sete
reuniões, duas das quais em
conjunto com o conselho de
administração, durante o ano
financeiro que terminou a 31 de
Dezembro de 2004.”

E finalmente a directora-
geral, D. Jacinta Amâncio, que
fez um discurso muitíssimo
bem e que mereceu palmas de
toda a sala.

“ Na qualidade de directora-
geral da Caixa de Economia dos
Portugueses de Montreal, cabe-
me apresentar-vos, com grande
satisfação, os resultados do ano
financeiro de 2004 desta Nossa
Caixa de Economia. Um dos
objectivos principais a que nos
propusemos, no início deste ano
financeiro, foi a mobilização dos
jovens para a participação e
integração nas actividades da
Caixa de Economia dos Portu-
gueses de Montreal, apoiando-os
no seu desenvolvimento pessoal e
sócio-cultural. Isto, num mo-
mento em que o envelhecimento
e o quase término da imigração
portuguesa no Canadá colocam
sérios desafios à sobrevivência da
nossa instituição financeira.

A fim de promover o nosso
crescimento a médio prazo, num
contexto que todos sabemos
competitivo, necessário se torna
sermos líderes de produtividade
e geradores de maior lucro por
unidade de custo, o que impõe
um rigoroso controlo da despesa.

Acompanhando a evolução
tecnológica e dela fazendo recur-
so, conseguimos aumentar a
produtividade e eficiência. Por
isso, a entrada em funciona-
mento do projecto (E.LM. -
Evolução Infraestrutural M/C)
permitiu-nos mudar toda a base
tecnológica da nossa instituição
com naturais consequências no
volume de negócios, ainda que a
sua implementação não esteja
totalmente concluída. Assim,
graças à solidez financeira e
liderança tecnológica todo o vol-
ume de negócios melhorou sensi-
velmente no ano 2004, no que à
rentabilidade e eficiência diz
respeito, mantendo-se, simulta-
neamente, os riscos controlados.

BALANÇO
O activo da vossa cooperativa

financeira apresentava, a 31 de
Dezembro de 2004, um total de
71,962,789$. Este montante
sofreu um acréscimo de
8,071,684$ no activo do ano

transacto, ou seja, um aumento
de 12.6%, enquanto o cresci-
mento do activo para o conjun-
to das caixas Desjardms se cifrou
num aumento de 7.9%.

Os investimentos na Federa-
ção, assim como o total da liqui-
dez necessária às operações de
balcão da CEPM, totalizaram
20,298,851$, os empréstimos
aumentaram 8,190,811$ relati-
vamente ao ano anterior, totali-
zando 49,618,645$, o que repre-
senta um aumento extraordi-
nário de 19.8%. O total dos em-
préstimos concedidos a dirigen-
tes e a funcionários da Caixa,
assim como às pessoas ligadas aos
seus dirigentes foi de 187,510$,
durante o exercício financeiro
em análise. As outras compo-
nentes do activo atingiram o
montante global de 2,045,473$. A
Caixa de Economia dos Portu-
gueses de Montreal contava, a 31
de Dezembro de 2004, com 5669
membros, cujos depósitos, num
total de 64,908,400$, represen-
tam um acréscimo de 7,103,336$
(12.2%), um aumento signifi-
cativo, se comparado com o
crescimento de 7.2% verificado
no conjunto das Caixas Desjar-
dins Estes resultados devem—se,
sobretudo, aos depósitos a prazo
e às diversas contas de poupança.
Os empréstimos mantidos na
Federação sofreram uma peque-
na alteração e elevam-se a
1,212,103$, enquanto que outros
elementos, tais como os juros a
pagar e os impostos devidos,
representam um montante de
1,722,588$, que se traduzem
num aumento de 14.7%. 0 acti-
vo da Caixa atinge, assim, ac-
tualmente, 9503 parcelas de
qualificação social, a que corres-
ponde um montante de 47,515$
e 2,000$ em fracções constantes
Depois de pagos os impostos e de
ter sido feita a contribuição regu-
lar para os fundos de reserva
geral, os excedentes deste exer-
cício financeiro a serem repar-
tidos, são da ordem dos 275,535$,
montante que analisaremos, de

seguida, mais pormenorizada-
mente. Os fundos acumulados
na reserva geral atingiram o
montante global de 3,794,698$.

RESULTADOS E EXCE-
DENTES

As nossas receitas totalizam
3,406,424$, dos quais 2,630,766$
são provenientes dos emprésti-
mos pessoais e das empresas,
359,358$ resultam dos investi-

mentos da CEPM e 416,300$
são originários dos depósitos em
liquidez. Podemos, pois, con-
cluir que as receitas da CEPM
provêm dos nossos membros,
numa percentagem de 77.27.
Em contrapartida, os encargos
financeiros totalizam 867,480$,
dos quais 796,130$ são também
distribuídos em juros pagos aos
membros. Foram liquidados,
igualmente, 71,350$ de juros
sobre os nossos empréstimos à
Federação.

Temos ainda outras despesas
que se adicionam aos custos dos
juros pagos, ou seja, 2,592,280$
para encargos diversos e
146,607$ para pagamento de
impostos. Em contrapartida
registamos receitas diversas da
ordem dos 777,296$, que nos
permitem equilibrar os nossos
encargos. Para concluir este
relatório, temos o grato prazer de
informar que os excedentes deste
exercício financeiro, antes de
deduzidos os impostos, totalizam
678,504$, o que representa um
rendimento sobre o capital de
16.57. Se tomarmos em consi-
deração a despesa extraordinária
de 500,000$, relativa à regula-
rização do caso “COFO”, a Cai-
xa produziu lucros da ordem dos
1,178,504$, o que repre-senta,
neste contexto, um rendimento

de 28.77 sobre o capital. Aca-
bámos de apresentar um breve
resumo do relatório financeiro
da Caixa de Economia dos Portu-
gueses de Montreal, até 31 de
Dezembro de 2004. Estes objecti-
vos e os bons resultados obtidos só
foram possíveis devido ao traba-
lho dos vinte e três profissionais
competentes e dedicados que
constituem a equipa da Caixa e
às capacidades de gestão do nosso
Conselho de Administração.O
nosso capital humano tem-se
mostrado garante do cresci-
mento futuro. Por isso pusemos
em marcha novos projectos,
susceptíveis de assegurarem o
desenvolvimento profissional, a
criatividade e a ambição dos
profissionais que trabalham
connosco.

Estamos orgulhosos dos re-
sultados alcançados, resultados
que nos colocam numa posição
privilegiada para avançar, com
determinação, para a prosse-
cução do nosso objectivo que,
estamos conscientes, é ambicio-
so: ser a Caixa de Economia dos
Portugueses de Montreal a insti-
tuição portuguesa, por excelên-
cia, mais rentável e uma referên-
cia incontornável para a Comu-
nidade Portuguesa montrea-
lense.

Não gostaria de terminar esta
mensagem sem agradecer, de
forma muito particular, ao Con-
selho de Administração, ao Con-
selho de Verificação e de Deon-
tologia, assim como, a todos os
empregados da nossa Caixa, pelo
significativo apoio que me de-
ram ao longo deste ano finan-
ceiro. Mas, quero, sobretudo,
agradecer aos nossos membros,
pela preferência e confiança que
sempre nos têm manifestado,

permitindo-nos atingir resulta-
dos tão encorajadores. É com
estas palavras de esperança que
encaramos o ano financeiro de
2005.”

Os administradores que ter-
minam o mandato eram Paulo
Paulino, Francisco Valdez e
Jorge Vasco e os candidatos
eram Rosana Pires-Gonçalves,
Manuel Puga, Paulo Paulino,
Cristina Silva, Francisco Val-
dez. Os candidatos eleitos fo-
ram Manuel Puga, Rosana
Pires-Gonçalves, Francisco
Valdez. Também caminhando
na outra eleição de um mem-
bro no conselho de verificação
e de deontologia os candidatos
eram Luís Soares, Raul Mes-
quita, Eduarda Fernandes,
Alexandre Gravito, Antonieta
Nascimento. O candidato eleito
foi Luís Soares.

As bolsas de estudos foram
atribuídos a David de Andrade,
nível colegial de 500.00$, a
Karina Borges, nível univer-
sitário 1º ciclo de 1,500.00$ e a
Myrzah Bello, nível universi-
tário 2º ciclo de 2,500.00$ (mes-
trado). E os prémios de encora-
jamento foram atribuídos a
Daphné Santos-Vieira, nível
universitário 1 º ciclo de
250.00$, Karl Pinheiro, nível
universitário 1º ciclo de 250.00$
e Maria José Raposo de 250.00$
pela a sua implicação na comu-
nidade.

Parabéns e bem-vindo, da
parte do jornal A Voz de Portu-
gal, aos novos eleitos e aos
jovens que receberam as bolsas
que vão lhes ajudar a ter um
próspero futuro e a Caixa de
Economia dos Portugueses de
Montreal pela esta iniciativa.

2005-04-27.pmd 4/26/2005, 4:51 PM11



A VOZ DE PORTUGAL, 27  de  Abril  de  2005 - Página

Guia do Consumidor
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                             514.273.9638

ASSOCIAÇÕES
E CLUBES
Ass. Angolana de Montreal           313-6465
Associação N. S. de Fátima(Laval)    681-0612
Associação Portuguesa do Canadá    844-2269
Associação Portuguesa
do Espírito Santo           254-4647
Associação Portuguesa de Lasalle     366-6305
Associação Portuguesa
de Ste-Thérèse           435-0301
Caixa de Economia
dos Portugueses           842-8077
Casa dos Açores do Quebeque           388-4129
Centro de Ajuda à Família           982-0804
Centro Português de Referência       842-8045
Centro Comunitário do Espírito Santo    353-1550
Clube Oriental Português de Montreal   342-4373
Clube Portugal de Montreal           844-1406
Grupo Folclórico Campinos
do Ribatejo         353-3577
Rancho Folclórico Verde Minho          768-7634
Ass.Port.West Island                           684-0857
Português de Montreal           739-9322
Sporting Clube de Montreal           499-9420
Sport Montreal e Benfica           273-4389

Consulado Geral
de Portugal

2020  Rua University, suite 2425
Montreal  (Québec) H3A 2A5

Tel.: 514.499.0359
HORÁRIO DE ABERTURA

2ª, 3ª, 5ª,6ª das 9 às 12h30
4ª das 9h - 12h30 e das 14h-17h

UM SERVIÇO DO

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

HISPANO-LUSO
220  Rua Rachel Est   514.849.8591

LATINO
177 Mont-Royal Est 514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est 514.844.3054

TAGUS
4289 St-Laurent 514.844.3307
BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent   514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent    514.842.8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL INC.
4267  Av. Coloniale   514.285.1620

514.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

CONTABILISTAS
GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent                        514.232.3095

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

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent 514.843.3863

ESCOLAS DE CONDUÇÃO
ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O 514.272.5779

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

                                           514.385.3541

FARMÁCIAS
FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio                   514.844.6212

FLORISTA
FLEURISTE  FLORATERIA  ENRG.
90 AV. Des Pins O.                      514.288.1322

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent                         514.845.5335

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent
Eduino Martins, Cel.: 514.277.7778

514.862.2319

ALFRED DALLAIRE Groupe Yves Legaré
1350  Autoroute 13, Laval          514.595.1500
 Víctor Marques   514.570.9857

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

HOTEL
RAMADA BLAINVILLE
www.hotelramadablainville.com
1136 Boul. Labelle                    450.430.8950

Site Web
www.cgportugalmontreal.com

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ambulância                                   842-4242
Clínica Portuguesa Luso         849-2391
Polícia                9-1-1
Bombeiros                                   872-1212
Hospital Hôtel-Dieu         844-0161
Hospital Royal Victoria         842-1231
Hospital Ste-Justine         345-4931
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc         842-6141
Hospital Montreal para Crianças     934-4400
Serviço de Auxílio aos
Emigrantes(SANQi)         842-6891
Sun Youth, Serviços de Urgência      842-6822

CH TV
Portugalíssimo
Rádio  Centre-Ville
Radio Clube Mtl.
TVPM

514.522.4150
514.483.2362
514.495.2597
514.849.9901
514.993.9047

Igreja Baptista Portuguesa          484-3795
Igreja Católica de Santa Cruz           844-1011
Igreja N. S. de Fátima de Laval        687-4035
Assembleia de Deus          583-0031
Centro Cristão da Família          376-3210
Igreja Nova Unção            593-9950
Igreja Cristã Vitoriosa           525-9575

RÁDIO E TELEVISÃO

IGREJAS

Necrologia

514.287.3370

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave.                  514.484.3795

CENTRO CRISTÃO DA FAMÍLIA
Assembleia de Deus do Canadá
2500 Boul. Rosemont (esq. Iberville)
Pastor:  Carlos  Figueiredo              514.376.3210

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert                                514.271.6452

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides
Laval, Québec 450. 669.7467

MÓVEIS
ARCA
4117 St-Laurent                                514.842.0591

MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent                                514.845.6028

NOTÁRIOS
M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203         514.843.5626
EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent                      514.985.2411

OURIVESARIA
OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3723 Boul. St-Laurent 514.843.8727

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent 514.288.3019

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                          514.288.2082

QUIROPRATAS
DR. MARC  CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou                  351-1716

RENOVAÇÕES
LES RÉNOVATIONS LISBONNE INC.
Tony                                                   514.593.6649
Dominique        514.842.6420
RESTAURANTES
CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE  E. 514.858. 6030

CASA VINHO
3750 MASSON        514.721.8885

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.        514.844.4588

SOLMAR
111 St-Paul E.                                   514.861.4562

REVESTIMENTOS
ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent                               514.845.1520

TAPIS RENAISSANCE  ST-Michel
7129 Boul. St-Michel                              514.725.2626

TIPOGRAFIAS
TYPOGAL LTÉE.
4117-A, St-Laurent                           514.844.0388

Fax: 514.844.6283
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

       514.946.1988
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Manuel de Faria
1930 - 2005

  Faleceu em Montreal, no dia 21 de Abril de 2005, com 75
anos de idade, o Sr. Manuel de Faria, natural do Faial, Açores.
  Deixa na dor sua esposa Maria-Alice Dos Santos, sua filha
Lina (Nick), seus netos Kevin e Melissa. Também deixa na
dor sua irmã Estela, sua sobrinha Sandra, cunhados,
cunhadas, assim como vários relativos e muitos amigos.
  Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
12415, rua Sherbrooke este
514. 277.7778    www.memoria.ca
Pedro Alves
  O funeral teve lugar ontem, dia 26 de Abril, na Igreja St-Marcel, seguindo
depois o cortejo fúnebre para o cemitério St-Enfant Jesus, em Pointe-Aux-
Trembles, onde foi sepultar.
  A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer a todas as
pessoas as muitas provas de carinho e amizade, bem como a todas
aquelas que, por qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu sentimento
de pesar por tão infausto acontecimento.
A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

†

Liberal Moreira
1935 - 2005

  Faleceu em Montreal, no dia 24 de Abril de 2005, com a
idade de 69 anos, o Sr. Liberal Moreira, natural de Fasa de
Cima, São Miguel, Açores, filho de António Moreira e
Evangelina da Silva.
  Deixa na dor suas irmãs Aura e Odete, seu irmão Vasco
(esposa e filhos), assim como muitos familiares nos
Estados Unidos, Portugal e Canadá, e muitos amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
3254, Bellechasse
514. 277.7778    www.memoria.ca
Pedro Alves

  O defunto encontra-se ainda hoje, 27 de Abril, no salão, das 8h30 às 9h00.
  Seguir-se-á o funeral, hoje, pelas 10h00, na Igreja Santa Cruz, seguindo
depois o cortejo fúnebre para o cemitério Notre-Dame-des-Neiges, onde irá
sepultar.
  A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer a todas as
pessoas as muitas provas de carinho e amizade, bem como a todas aquelas
que, por qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu sentimento de pesar
por tão infausto acontecimento.
  A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

†

Francisco Teixeira
1941 - 2005

  Faleceu em Laval, no dia 20 de Abril de 2005, com
a idade de 63 anos, o Sr. Francisco Teixeira, natural
de Faial da Terra, São Miguel, Açores.
  Deixa na dor sua esposa Maria Braga, seus filhos
Helena (Alberto Barbosa), Nélia (Paul da Silva) e
David, seus netos Sarah, Filipe, Meaghen e Andrew,
cunhados e cunhadas, assim como muitos familiares
e amigos.
  Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, boul. St-Martin este, Laval
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins
  O funeral teve lugar segunda-feira, 25 de Abril, na Igreja Notre-Dame-de-
Fatima, seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério Notre-Dame-
des-Neiges, onde foi a sepultar.
  A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se
dignaram a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma,
se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

†

† Agostinho Pimentel
1931 - 2005

  Faleceu em Montreal, no dia 22 de Abril de 2005, com
73 anos de idade, o Sr. Agostinho Pimentel, natural de
Maia, São Miguel, Açores.
  Deixa na dor sua esposa Elvira Rodrigues, Grace (João
Valério), Luís, seus netos David e Christine, suas irmãs
Maria do Carmo, Palmira e Teresa, seu cunhado Manuel,
sua cunhada Natalia, sobrinhos e sobrinhas, assim como
muitos outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

  O funeral teve lugar segunda-feira, 25 de Abril, na Igreja Santa Cruz,
seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério Notre-Dame-des-Neiges,
onde foi a sepultar.
  A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignaram
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

DRa. KATHLEEN
MARY EDUARDO VALENTE

Agradecimento
Seus pais, Graciano de Oliveira Valente

e Maria Graciosa da Con-ceição Eduardo
Valente, seu mari-do Dr. José Manuel
Orge Dias, filho Karl André Valente Orge
Dias e restante família, na impossibilidade
de o fazerem pessoalmente, vêm por este
meio, expressar a sua maior gratidão, à
Exma. Direcção, Corpo Docente e alunos
da Escola Portu-guês do Atlântico, ao
Jornal “A Voz de Portugal”, bem como a
todas as pessoas de suas relações e
amizade, pela amabilidade que têm tido
para connosco, ao acompanhar-nos na dor
que estamos atravessando: - a perda da
nossa
QUERIDA KATHLEEN.

†
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Serviços &  negócios
PRECISA-SE
CADROPORTE

Pessoal para trabalho geral e
para enquadramento de

portas de metal.
700 boul. Industrial

BLAINVILLE
Gil da Silva (450) 434-9000
ext.238 (514) 708-3207

Operários, mínimo de 5 anos exp. em
“pavé-uni” e muros de apoio. Bom
salário. Tempo inteiro.

(514) 820-5247RTD Transport
Uma oportunidade de carreira
para motoristas sérios, nos
Estados Unidos da América, no
nordeste, no médio-oeste, no
sudeste e nos E.U.A centrais.
Muito bom salário.
Por favor chame Tony,

no 514.685.0409

Procuramos operários para com-
panhia de paisagismo. Com ou sem
experiência.

Carlos Fernandes
(514) 725-4077

1 3

Precisa-se de homem, com ou sem
experiência, em “pavé-uni”, muros e
pedra. Margem sul de Montreal. Bom
salário.

Carlos (514) 231-7583

O Mount-Royal Club precisa em-
pregado de mesa, com alguma
experiência. Oferecem-se boas
condições de trabalho e outras
regalias. Comunicar com o Sr. João
Fonseca:

Por fax (514) 849-9605, ou
por escrito:

1175, Sherbrooke Ouest,
Montreal, Quebec,

H3A 1H9

Precisa-se de 2 ou 3 homens para
companhia portuguesa – serviço de
jardinagem. Salário conforme
experiência.

Tel: (450) 442-3751
ou (514) 605-9084

ALUGA-SE

Precisa-se cozinheiro, empregado de
mesa, pessoa para lavar loiça, para
restaurante de fina cozinha italiana.
Com experiência.

Apresentar-se com CV
no540, Boul. Marie-

Victorin, em Boucherville.

Precisa-se de padeiro com
experiência.

Padaria Notre-Maison
(514) 844-2169

Precisa-se de uma secretária para
uma clínica médica. Tempo parcial
(noite). Perto do metro Jean-Talon.
Falar francês e inglês. Para mais
informações, contactar:

Dr. Benoit Lambert
(450) 437-5499

URGENTE - Precisa-se de 2
pessoas para desossar carnes.
Com alguma experiência.

Tel: (514) 718-3975

Precisa-se pessoal com experiência,
para montar ou instalar rampas e
escadas em alumínio ou aço.

Apresentar-se no 8975 Pascal
Gagnon, ou contactar Enza ou

Tony
(514) 327-2200

Aluga-se 5 1/2 em St-Michel, na parte
de cima de um duplex.

Tel: (514) 374-1934

Aluga-se um 5 1/2 na 25e Avenue.
Próximo de escola.
Tel: (514) 852-6494 ou 979-6494

Aluga-se apartamentos, 1 x 3 1/2
$600; 1x4 1/2 $700; 1 x 5 1/2 $700,
na St-Laurent, entre Mont-Royal e
Villeneuve. Aquecimento não incluído.
Tel: (514) 843-6036 ou 285-2763

VENDE-SE
Vende-se restaurante-churrasqueira
português, na zona sul. Bom potencial.

Contactar (514) 830-7942

Diversos
Procura-se espaço em contentor, se
possível para a zona entre Aveiro –
Espinho. Até meio de Junho.

Tel: (514) 374-8532

Vizion
Trabalhos em cerâmica; trabalho

geral em pinturas; gesso; «
gyprock »; canalização;

remodelações completas de
casas de banho.

Avaliação gratuita.
www.vizion.ca

RBQ: 8307-5143-37
Tel: (514) 581-2360
ou (514) 244-5532

Procura-se pessoa, de preferência
mulher, que tem apartamento para
dividir.

Tel: (514) 718-3975

Deixe de viver com medos, stress,
e revoltas. Seja positivo e feliz
conseguindo tudo o que mais
deseja na Vida, fazendo reiki.Para
mais informações contact:

514-276-4138

Precisa-se cozinheiro, a tempo inteiro
ou para fins-de-semana.

Contactar (514) 844-4588
Restaurante Braseiro

Precisa de empregados de mesa
com experiência. Falar Francês e
Inglês. Tempo inteiro ou parcial.
Apresentar-se com o seu

C.V. no 8261, boul. St-Laurent.

URGENTE – precisa-se de
empregados com experiência,
para limpeza residencial. Tempo
inteiro ou parcial, de dia, entre as
9 e as 17h. Disponível imedia-
tamente.

Deixar mensagem:
John

(514) 886-1817

Procuramos pessoa para lavar loiça,
“busboy” e para a cozinha.

Tel: (514) 836-3066
Precisa-se padeiro com experiência
e aprendiz padeiro.

Tel: (514) 279-6567

Full time bundler (cutting room) needed
in a Ville Saint-Laurent Garment mfgr.
If interested,

call (514) 333-7171 x228
Precisa-se de empregado para fábrica
em Ville St-Laurent, para empacotar
os recortes. Tempo inteiro. Os
interessados devem tel. ao

(514) 333-7171, local 228

Aluga-se apartamento, 51/2 no 2º
andar. Rosemont/Petite Patrie. $580/
mês. Livre 1º de Julho. Sem animais.

Contactar (514) 374-2963

Investigação de 20 pessoas que
querem perder de 9 a 19 lbs em 30
dias, em saúde. Resultados
garantidos.
Sr. Figueiredo (514) 743-6646

Não podem mais trabalhar das 9 às
17h? Não querem mais patrão?
Autonomia financeira ao vosso
alcanço. Chame para informar-se
sobre uma ocasião formidável.
Aumente o seu salário em 10 a 15
horas/semana. $500 a $1500/
semana.
Sr. Figueiredo (514) 743-6646

Pequenos
anúncios

284 - 1813
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Cultura
AGENDA COMUNITÁRIA

Dra. Maria Helena Martins
Horóscopo Semanal

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta da Semana: Valete de Paus, que significa Amigo,
Notícias Inesperadas.
Amor: Tome cuidado quando se dirigir à pessoa que ama.
Meça as suas palavras.
Saúde: Poderão surgir algumas dores musculares.

Dinheiro: Ajude o seu melhor amigo. Nem sempre o dinheiro é tudo.
Número da Sorte: 33 Números da Semana: 17, 23, 45, 2, 19, 40

Carta da Semana: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor:  Encontra-se numa fase positiva, mas, algo poderá
surgir que o conduzirá a uma reflexão acerca do futuro.
Saúde:  Adopte uma alimentação equilibrada.
Dinheiro:  Seja prudente, cuide das suas economias.

Número da Sorte: 45 Números da Semana: 49, 15, 39, 22, 1, 30

Carta da Semana: Rei de Copas, que significa Poder de
Concretização, Respeito.
Amor: Tome cuidado para não perder aquilo que pensava
estar conquistado.
Saúde: Relaxe! Aproveite melhor o seu tempo disponível.

Dinheiro: Os seus negócios estão no bom caminho.
Número da Sorte: 50 Números da Semana: 21, 30, 25, 11, 5, 32

Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia e
Prosperidade.
Amor: Desfrute da companhia da pessoa amada, pois o amor
está no ar.
Saúde:  Proteja-se do sol, tome cuidados especiais.

Dinheiro: Atravessa um período positivo. Avalie as condições que se
proporcionarão.
Número da Sorte: 65 Números da Semana: 12, 41, 20, 36, 4, 17

Carta da Semana: O Diabo, que significa Energias
Negativas.
Amor: Enfrente os problemas, de modo a poder resolvê-los.
Fale abertamente com o seu par.
Saúde: Controle a fadiga, descanse mais. O seu corpo tem

limites.
Dinheiro: Poderá vir a receber uma pequena fortuna.
Número da Sorte: 15 Números da Semana: 12, 4, 32, 47, 19, 7

Carta da Semana: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor: Evite ligar a intrigas, acredite no seu par. Amar é confiar.
Saúde: Cuide de si, não exagere nos doces.
Dinheiro:  Possível aumento nos seus rendimentos, fruto de
muito trabalho e dedicação.

Número da Sorte: 18
Números da Semana: 33, 20, 4, 36, 19, 1

Carta da Semana: Ás de Paus, que significa Iniciativa.
Amor: O desejo de quebrar a rotina será intenso. Dê asas à
imaginação.
Saúde: Faça exercícios respiratórios, dê atenção ao seu
organismo.

Dinheiro: A sua capacidade de organização é muito boa, no entanto, não
seja inflexível.
Número da Sorte: 23
Números da Semana: 20, 47, 6, 22, 45, 9

Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força na
Adversidade.
Amor: Dê espaço ao seu companheiro. A sua possessividade
poderá vir a afectar o vosso relacionamento.
Saúde: Escute o seu organismo, não adie mais a ida ao

médico.
Dinheiro: Atravessa uma fase favorável.
Número da Sorte: 31 Números da Semana: 24, 17, 46, 30, 9, 11

Carta da Semana: 7 de Espadas, que significa Interferências.
Amor: A sua profissão ocupa-o demasiado. Tente aproveitar
ao máximo o seu tempo disponível criando momentos especiais
com o seu par.
Saúde: Procure levar uma vida mais calma e tranquila.

Dinheiro: A arrogância para com os seus superiores só lhe pode ser
prejudicial.
Número da Sorte: 57 Números da Semana: 41, 23, 47, 36, 21, 27

Carta da Semana: 9 de Espadas, que significa Angústia.
Amor: O relacionamento com as pessoas que o rodeiam não
é o mais favorável, tenha cuidado com os seus actos.
Saúde:  Prováveis problemas de fígado. Beba álcool
moderadamente.

Dinheiro: Momento propício para investir em bens materiais.
Número da Sorte: 59 Números da Semana: 22, 17, 36, 40, 9, 25

Carta da Semana: Valete de Espadas, que significa Atento.
Amor: Dê mais atenção à pessoa amada. Uma demonstração
de carinho sabe sempre bem.
Saúde: Procure um ginásio, o exercício fará com que se sinta

melhor.
Dinheiro: Revele os seus conhecimentos, a sua vida profissional poderá
estar prestes a mudar.
Número da Sorte: 61 Números da Semana: 14, 19, 23, 46, 2, 42

Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosidade
Amor: Esforce-se por compreender melhor os pontos de
vista e as necessidades do seu par.
Saúde: Evite exagerar nos temperos. Poderá prejudicar o seu

aparelho digestivo.
Dinheiro: Momento favorável. Aproxima-se um período de concretizações.
Número da Sorte: 70 Números da Semana: 20, 13, 4, 26, 7, 10

E tudo lhes é perdoado
Gustavo Fernandes

O Brasil ainda é o maior país católico do
mundo. A Igreja Católica Apostólica Romana
tem até crescido em termos percentuais, no
entanto, em proporção à população brasileira
tem vindo a perder terreno em detrimento
de outras confissões religiosas, nomea-
damente a favor das religiões evangélicas
(baptistas, adventistas, luteranos, meto-
distas, presbiterianos, pentecostais, Assem-

bleia de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus, etc.) aumen-
tando ainda o número dos sem religião.

Contudo, a Igreja ainda domina, sobretudo nas seis maiores
cidades brasileiras. Por outro lado, é visível o domínio do aparelho
político por parte das mais variadas confissões religiosas,
designadamente dos evangélicos, impedindo que o homem sonhe,
que o sonho comande a vida e o mundo pule e avance.

As desigualdades sociais acentuam-se, contribuindo para a
insegurança dos pacíficos cidadãos devido ao aumento da
violência. Por seu turno, a Justiça brasileira tenta a todo o custo
cumprir a missão que lhe está confiada, no entanto, esbarra muitas
vezes com vicissitudes de vária ordem que a impedem de cumprir
em pleno o seu papel, com a celeridade devida, imparcialidade e
justiça social. A comunicação social brasileira relata diariamente
casos de corrupção, violência, desigualdades sociais e de pobreza
extrema quer material quer moral.

A caso que vou referir foi amplamente noticiado pela imprensa
brasileira, com mais ou menos destaque, mostrando o quanto de
ridículo chegam os políticos e pseudo-políticos na tentativa de
continuar a auferir os privilégios materiais de que são beneficiários
pelo cargo que desempenham e manter o poder efémero que
detém, com completo desprezo pelo mais comum dos cidadãos.

Sessão de Limpeza espiritual para salvar deputado ameaçado
de ver seu mandato impugnado (o sublinhado é nosso).

O Deputado André Luiz (sem partido, do Rio de Janeiro), cujo
mandato pode ser impugnado pela Câmara por quebra de decoro
parlamentar, protagonizou uma cena fora do habitual, quando em
discurso, diante de pastores parlamentares da bancada evan-
gélica, anunciou sua fé em Deus e em Jesus Cristo como salvador
da Humanidade e declarou a sua conversão ao cristianismo.

Esta súbita e oportuna conversão, aconteceu no final de um culto
que se realiza todas as manhãs de Quarta-feira, na sala onde
funciona a Comissão de Constituição e Justiça, à qual costumam
comparecer parlamentares filiados e responsáveis de diversas
confissões evangélicas.

Com ar abatido, André Luiz, diante de cerca de 20 repre-
sentantes da bancada evangélica, pediu protecção espiritual e
apelou por uma oração especial pública que o consolasse.

O deputado Pedro Ribeiro (PMDB-CE) e Pastor da Igreja Uni-
versal do Reino de Deus, perguntou a André Luiz se estava ou não
arrependido dos seus pecados e se confessava ou não a sua crença
em Jesus. Perante a rápida e afirmativa resposta, Pedro Ribeiro,
erguendo os braços, invocou Jesus e Deus, pedindo misericórdia
“para curar as angústias e ajudar o colega André Luiz a superar
suas dificuldades”. Com os braços erguidos ao alto, clamou:
“Senhor levanta seu corpo caído”.

A impugnação do mandato de André Luiz surge na sequência
de o Conselho de Ética da Câmara considerar autêntica uma
gravação na qual o deputado André Luiz tenta extorquir quatro
milhões de reais (R$ 4 milhões) ao empresário de jogos Carlinhos
Cachoeira para o livrar de acusações na CPI da Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro, no decurso de apuramento de
responsabilidades da gestão de Waldomiro Diniz à frente da Loteria
Estadual do Rio de Janeiro.

Na fita gravada, o deputado André Luiz afirma que participou
em tiroteios e que mandou matar inimigos nos subúrbios do Rio
de Janeiro.

Segundo o deputado Adelor Vieira (PMDB-SC), Pastor da
Assembleia de Deus e presidente da Frente Parlamentar
Evangélica (FPE), que reúne 60 deputados e três senadores, a
conversão religiosas “não obriga os deputados evangélicos no
julgamento do caso”, acrescentando que os evangélicos “acolhem
pessoas que vivem momentos difíceis e buscam conforto na
oração”.

Na verdade tudo lhe deve ser perdoado, como aconteceu com
o deputado federal Alessandro Calazans, também do Rio de
Janeiro, envolvido no mesmo processo de André Luiz.

Na realidade ambos foram acusados de quebra de decoro
parlamentar. Na passada semana Alessandro Calazans suspirou
de alívio. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro rejeitou o
pedido de impugnação do seu mandato. Em votação secreta, 37
deputados acreditaram ou fingiram que acreditaram que o colega
Calazans foi vítima de uma armadilha. Calazans foi apanhado em
flagrante reclamando que o dinheiro de Cachoeira – dinheiro que
ele chama de “andorinhas” – não havia aparecido. Mesmo assim
foi Absolvido pelos colegas que compararam o seu sofrimento ao
calvário de Jesus Cristo.

“Foi feita justiça”, disse Calazans com os olhos marejados de
lágrimas, depois de, em seu discurso de defesa, ter citado o Salmo
26: “Faz-me justiça ó Eterno, pois sem mácula caminhei pela vida
fora”.

André Luiz deve ter o seu destino político votado esta semana
em Brasília, mas, tal como o seu colega, também ele acredita na
absolvição embora  seu caso seja levemente mais delicado. Em vez
de “andorinhas” André Luiz aparece nas gravações pedindo
quatro milhões de reais, sem rodeios, códigos ou subterfúgios.

Nas vésperas de seu julgamento, o deputado André Luiz
anunciou o seu encontro com Cristo, conversão que significa uma
mudança radical para quem meses antes se vangloriava de Ter
morto oito pessoas numa aventura de fim de semana nos morros
cariocas.

Será um milagre, mas como se viu pelo exemplo de Calazanz,
milagres acontecem na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

Clube Portugal de Montreal
O Clube portugal de Montreal organisa a festa do 22º

aniversário do Rancho Praias de Portugal abrilhatado por
Duarte e DJ Xmen no sábado 30 de Abril de 2005 pelas 19:00
horas. Para mais informações ao reseras, telefone ao
514.844.1406

Escola Católica de St. Bruno
“5th Annual Multicutural Night” que se irá realizar no dia 6 de

Maio no ginásio da escola entre às 6 da tarde e nove da noite. A
escola esta localizada na 402 Melita Crescent entre a Dupont St
e Davenport Rd.

Espírito Santo da Santa Cruz
Os Mordomos da Grande Festa do Divino Espírito Santo da

Missão de Santa Cruz em Montreal, convidam a comunidade
em geral a rezar o terço todos os dias do 8 ao 14 de Maio de 2005.
Será no salão do Divino Espírito Santo às 19H30. Deixamos aqui
um outro convite a todas as pessoas que têm coroas e bandeiras
a incorporarem-se no cortejo que terá lugar no dia 15 de Maio
às 12H00. Para mais informações, queira contactar José de
Freitas para o telefone (514) 725-1767 ou 777-2057.
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Viva o futebol
Superliga: campeão vai ter o
maior número de derrotas de sempre

O campeão nacional da época 2004/05 vai registar o maior
número de derrotas que uma equipa alguma vez registou no
campeonato quando ganhou o título.

O pior registo até esta temporada era o de cinco derrotas para
a equipa que chegou em primeiro. A derrota do Sp. Braga  em
Penafiel fez com que o campeão deste ano o seja com seis.

Até esta 30.ª jornada já Benfica, Sporting, F.C. Porto e Boavista
tinham seis ou sete derrotas. Com a derrota  do Braga , os
bracarenses passaram também o «limite» das cinco e vai haver um
novo recorde.

Inglaterra: Arsenal adia decisão
do título para a próxima jornada

O Arsenal venceu  o Tottenham, por 1-0, e adiou a questão do
título de campeão de Inglaterra para a próxima jornada. À
passagem da 34.ª ronda, o Chelsea está agora com 11 pontos de
vantagem quando faltam disputar quatro jogos a cada equipa e os
respectivos 12 pontos.

À equipa de José Mourinho basta agora vencer o Bolton no
próximo sábado para garantir o título. Dessa forma, o Chelsea já
não terá sequer de esperar pelo resultado do Arsenal (o que
aconteceu hoje) para saber se é campeão.

Vencendo o Bolton, a equipa dos portugueses Tiago, Ricardo
Carvalho, Paulo Ferreira e companhia assegurará à 35.ª jornada,
12 pontos pelo menos de vantagem sobre os «gunners» quando
só restarem então 9 por disputar.

José Veiga:
«Tenho a certeza absoluta
que o Benfica vai ser campeão»

José Veiga, director do Benfica, no final do encontro com o
Estoril, que terminou com a vitória dos encarnados por 1-0.

«Não há campeões sem sofrimento. É de realçar a atitude dos
jogadores, que demonstraram que queriam ganhar este jogo.
Faltam quatro finais. Litos? Não sei por que criticou a arbitragem.
Temos de ver que ele é um treinador jovem, começou a treinar há
pouco. Ainda há pouco tempo estava nas escolinhas do Estoril.
Está a dar os primeiros passos, não podemos levar muito a sério o
que diz. Temos de lhe dar mais tempo para fazer o seu trabalho.
Não comento a arbitragem. Desde o Benfica-F.C. Porto que
deixámos comentar a arbitragem. Foi uma arbitragem normal.
Benfica na frente da Superliga? Tenho a certeza absoluta que o
Benfica vai ser campeão

Rescaldo da 30ª jornada da SuperLiga
A diferença das equipas

Estarei enganado ou o Beira-Mar tem uma bela equipa – bons
centrais, médios duros, avançados rápidos e possantes? Estarei
enganado ou a Académica tem que ser uma equipa boa e
experiente para aguentar o ritmo elevado que impôs o Sporting
(mesmo sem jogar bem)? Ou que o Estoril foi capaz de aguentar
o Benfica até dez minutos do fim?  Ou que o Gil Vicente foi capaz
de jogar no campo todo com o Sporting, com o FC Porto ou com
o Benfica? Ou que Ndoye, Wesley, Tanque, Ahamada, Manoel,
Bruno Tiago, Ezequias, Marcel, José Castro tinham lugar no
plantel em muitos dos seis ou sete primeiros classificados? Acresce
que todas estas equipas da parte baixa da tabela classificativa são
difíceis de defrontar: tacticamente muito organizadas – veja-se o
Estoril ou o Beira-Mar ainda nos jogos de anteontem –, defesas
altos e fortes, marcações seguras, avançados rápidos.

Mesmo as pequenas equipas concedem pouco aos adversários.
É por isso que este é um dos melhores campeonatos de sempre
em Portugal.

Dizem alguns que não, que a única diferença é que o FC Porto
está pior. Precisamente: o FC Porto não tem piores jogadores, mas
como nunca foi uma equipa este ano, perde com muito mais
facilidade. Até de 0-4.O Benfica continua a sofrer e a fazer sofrer
os milhões de adeptos que desesperam pela conquista do
campeonato. A equipa é uma pilha de nervos, um drama
permanente, uma montanha-russa de inquietações: não
convence, não inspira confiança, não é capaz de desferir o golpe
de autoridade que distingue os campeões.

Este Benfica é um sofrimento cruel para milhões de pessoas e não
tem mostrado um pingo de classe na recta decisiva da prova
(nesse aspecto vai bem acompanhado, diga-se). Se o Benfica não
ganhar o campeonato com esta conjuntura, em que há tanta, tanta
gente a “empurrar” de diversas maneiras os ‘encarnados’ para o
título, acho que metade do País vai parar ao psicanalista.

O jogo com o Estoril foi uma lástima, em vários aspectos
(arbitragem miserável incluída), e o Benfica ficou a dever mais
uma vitória agónica – estava o Estoril com nove!!! – a esse
futebolista maravilhoso chamado Pedro Mantorras. O tipo cheio
de “jinga” e vontade, capaz de fazer a diferença quando os colegas
já nem sabem o que fazer à bola. E depois, pimba!, o homem marca
e decide com uma alegria contagiante.

Mantorras é um genuíno, o brinca na areia a quem Trapattoni
deve a manutenção na liderança e a continuação deste ambiente
de “causa nacional” em que parece embrulhada a candidatura
benfiquista.

O Braga deve ter dito adeus ao título com a derrota em Penafiel
– que noite desastrada de Cândido Costa! - mas continua a lutar
pela Liga dos Campeões. O próximo jogo com o Sporting é decisivo
para os minhotos – só a vitória interessa.

O Sporting tropeçou quando não podia ter tropeçado, mas con-
tinua a depender de si próprio para ser campeão. O que significa
que tem de ganhar já em Braga – dificílimo! – para poder
continuar a acalentar o sonho de todos os sportinguistas: ganhar
o título ao Benfica na Luz.

Reverso da medalha: um desaire em Braga e o Sporting pode ver-
se ultrapassado também pelo Porto e baixar ao 4.º lugar... que não
dá acesso à Liga dos Campeões. É que o Porto, mesmo contin-
uando a não convencer ninguém, teve o mérito de não descolar
irreversivelmente. A luta continua.

Valentim
Loureiro
assume funções
na Liga de Clubes

Depois de ter estado ausente
durante um anos e três dias
mais precisamente, o major

Valentim Loureiro reassumiu
funções depois de as acusações
de que é alvo no caso Apito
Dourado terem caducado.

Há poucos instantes, Valen-
tim Loureiro, entrou na sede
da Liga de Clubes onde era
aguardado por muitos jorna-
listas e afirmou não ter sentido
saudades das seus funções no
âmbito do futebol nacional.
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