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O casamento
Augusto Machado

Muitos homens e mulheres sonham 
com o dia do casamento. Alcan-

çado o objectivo outro logo se impõe... 
Os filhos, outra casa... O emprego e tan-
tas outras mudanças que é normal ocor-
rerem na vida de um novo casal. Mas e 
se a sua cara-metade não estiver pelos 
ajustes em alguns destes pontos?
Antes do casamento é tudo um mar de 

rosas. Como o amor é lindo, apesar de 
algumas discussões e amuos de percur-
so, não há razões para não perdoar uma 
pequena, ou até mesmo uma grande, fa-
lha... Isto é, tudo se resolve a bem. É 
que, apesar das advertências, os objecti-
vos de vida são comuns e a maneira de 
pensar é o espelho do outro. Ou então 

Jesus, nossa Páscoa
Maravilhoso, Pai da eternidade,
Oferta infusa em termos duma Paz,
Ele é da morte aquela potestade    
Que vira Amor na bênção que nos traz!
Príncipe de existência, em comunhão
No céu, era a Palavra, era a Promessa,
E aqui, na morte, foi ressurreição,
Páscoa dum justo que o cristão confessa.
Foi o Cordeiro humilde, e foi a Cruz
Que mistifica um feito triunfante
Mas justifica o Ser, pois é Jesus!     
Bom Conselheiro, o Salvador amante,
É para nós Passagem, também Luz,
Caminho certo duma fé constante!
J.J. Marques da Silva

Este ano a
Páscoa é muito cedo!
A Páscoa é sempre no primeiro domin-

go depois da primeira lua cheia do 
equinócio da Primavera (20 de Março). 
Esta datação da Páscoa baseia-se no ca-
lendário lunar que o povo hebreu usava 
para identificar a Páscoa judaica, razão 
pela qual a Páscoa é uma festa móvel no 
calendário Romano. Este ano a Páscoa 
acontece mais cedo do que qualquer um 
de nós irá ver alguma vez na sua vida! E 
só os mais velhos da nossa população vi-
ram alguma vez uma Páscoa tão temporã 
(mais velhos do que 95 anos!).
1)A próxima vez que a Páscoa vai ser 

tão cedo como este ano (23 de Março) 
será no ano 2228 (daqui a 220 anos). A 
última vez que a Páscoa foi assim cedo 
data de 1913.
2) Na próxima vez que a Páscoa for um 

dia mais cedo, 22 de Março, será no ano 
2285 (daqui a 277 anos). A última vez 
que foi em 22 de Março foi em 1818.   
Por isso, ninguém que esteja vivo hoje, 
viu ou irá ver uma Páscoa mais cedo do 
que a deste ano. Boa Páscoa!
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FIlARMóNICA PORTUGUEsA DE MTl
A FPM vai actuar no teatro La Chapelle (3700 St-Dominique) no dia 20 de 
Abril pelas 16h00. A FPM apresentará o seu novo repertório de 2008.
Para mais informações e reservas contactar: Victor Barreira (514 554-
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ClUbE DE PORTUGAl DE MONTREAl
O Clube Portugal de Montreal organiza o almoço da Páscoa, no dia 23 de 
Março com a discoteca Memories. 
Para mais informações contacte 514 844.1406.
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porque há sempre um dos membros do casal que acre-
dita ser capaz de mudar o consorte. E há também quem 
sonhe que, em algum momento da relação, ele ou ela 
vai adquirir capacidades extra-sensoriais para perceber 
e satisfazer todos os seus caprichos.
Por esse motivo, muitos dos problemas só surgem de-

pois de dado o nó. “Ter expectativas face ao casamento 
é essencial ao processo de investimento e de crescimen-
to, como é qualquer desafio. Porém essa expectativa não 
deve ancorar-se num só elemento do casal”, adverte a 
psicóloga, Tânia Cardoso. 
Aguentar a pressão. Se existissem fórmulas para ter um 

casamento de sucesso, os advogados não teriam tanto 
trabalho para separar o que Deus uniu. Mesmo conhe-
cendo esta verdade empírica, há quem  tente explicar 
as regras do amor, de forma a encontrar os factores de 
risco e eliminá-los. 
Os investigadores acreditam que a causa do desenten-

dimento dos membros do casal está nas elevadas expec-
tativas que cada cônjuge deposita no outro. Já que não é 
fácil lidar com as decepções. 
Quanto aos casais com uma situação familiar mais 

estável – esses iniciam uma vida a dois com a noção 
exacta das dificuldades e com um entendimento perfeito 

O casamento Continuação da página 1
com o outro. 
Nos Estados Unidos houve quem fizesse um estudo 

envolvendo 82 casais, chegando à conclusão de que as 
pessoas que tinham a expectativa de que os seus parcei-
ros iriam ser sempre gentis, carinhosos e compreensivos, 
assim que percebem que tal não vai acontecer admitem 
que só continuam casados porque têm a capacidade de 
perdoar e desculpar as faltas do outro. 
Ou seja, por incrível que possa parecer a alguns, con-

seguem manter uma visão optimista das coisas.  
Assim, antes de dar o grande passo, é essencial que 

cada indivíduo reconheça as suas limitações,  poten-
cialidades e desejos, pois um autoconhecimento e uma 
boa auto-estima potenciam uma exploração do próprio 
e permitem transmitir ao outro o que deseja. Entender o 
casamento não como uma união de dois indivíduos mas 
como a transformação de dois sistemas que já existem, 
sem perda da sua identidade. 
Viver uma vida a dois, com todas as adversidades 

que possam surgir, nem sempre é fácil. Contudo está 
nas mãos de cada um fazer com que resulte. Apesar de 
não haver receitas milagrosas, que ajudem a fermentar 
o bolo: compreensão, cedência de ambas as partes, res-
peito mútuo e, acima de tudo... muito, muito amor!

Proibir piercings pode ser “atentado à liberdade”
O sociólogo do Instituto de Ciências Sociais da Uni-

versidade de Lisboa, Vítor Sérgio Ferreira, admite 
que, a ser aprovada, a proposta de proibir os piercings 
a menores “pode vir a ser sentida como um atentado à 
liberdade individual, quer pelos jovens, quer pelos pro-
fissionais da área de ‘bodypiercing’ e tatuagens”. Em 
declarações, acrescenta: “Os jovens vivem o corpo de 
forma muito possessiva, é o único lugar sob o qual têm  
todos os direitos e é normal que venham a sentir que a 
sua liberdade está a ser atentada”. O Partido Socialista 
(PS) entregou na sexta-feira no Parlamento um projecto 
de lei que proíbe que qualquer menor de 18 anos faça 
um piercing, uma tatuagem ou opte por maquilhagem 
permanente.
O documento acrescenta ainda a proibição de piercin-

gs na língua, boca e genitais a pessoas de todas as ida-
des. Em causa, segundo o PS, está a protecção de zonas 
do corpo em que músculos, tendões e veias podem ser 
afectados. Em contrapartida, a magistrada Dulce Rocha 
admite que “a liberdade não é um bem absoluto”, no 
sentido em que “pode ser limitada em função de um 
bem jurídico superior que é, neste caso, a saúde”. 

“Há uma lei que diz que não se pode fumar haxixe e as 
pessoas também podem dizer que se trata de um atenta-
do à liberdade individual. E neste caso estamos a falar 
de adolescentes, cuja personalidade ainda nem sequer 
está definida”, adianta. Nas casas de “bodypiercing” 
e tatuagens, a notícia caiu como uma bomba. “Não se 
pode proibir ninguém a fazer o que quer com o seu cor-
po. Esta lei vai levar a que os jovens procurem o merca-
do negro”, diz Natacha Fontinha, responsável pela Bad 
Bones.

CANTINHO DA POEsIA

Páscoa Musical
Este é dia do sol maior

Da vida em si, é só este o dia
Ficou a noite, de lá, menor

Ficou a morte, sem dó, vazia

Trinai guitarras, tocai flautas
Harpejai salmos, tamborilai

Virai os viras, rodai as valsas
Repicai sinos dançai, dançai

Este é o dia em que nós passamos
Da terra avara para a prometida

Com Cristo erguidos, com Cristo vamos
Passar a Páscoa, cantar a vida

J.M.C  (Páscoa 2008)
Feliz Páscoa a todos os leitores de A Voz de Portugal

Pe. J. M. Cardoso

sPORT MONTREAl E bENFICA
O Sport Montreal e Benfica organiza o almoço do dia da Páscoa, no dia 
23 de Março com o conjunto Tradition pelas12h30. 
Para reservas contacte: 514 273.4389.

MIssãO DE Nª sRA DE FÁTIMA
Para toda a Comunidade Portuguesa de Laval, Montreal e arredores, os 
nossos votos de Páscoa muito feliz na alegria da Ressurreição do Senhor.  
A Páscoa é realmente um grito de victória.  Nós cristãos acreditamos que 
Cristo ressuscitou, que a vida é mais forte que a morte, que não obstante a 
cruz, não obstante o sofrimento, é o amor que sempre vence… Que Cristo 
ressuscite no coração e na vida de cada um/a de nós.  Que Cristo ressus-
cite nas nossas famílias e na nossa comunidade. No amor. Na amizade. 
Na alegria. Na paz.  Feliz Páscoa!  Pe. José Vieira Arruda
Quinta-feira Santa: Celebração da Ceia do Senhor com Lava-Pés 20h00
Sexta-feira Santa:  Paixão e Morte de Jesus e Enterro de Jesus Morto  18h00
Sábado Santo: Vigilia Pascal  20h00
Domingo de Páscoa:   Celebração da Ressurreição do Senhor 11h00

MIssãO sANTA CRUz
Quinta-Feira Santa – às 20h00 
- Celebração da Ceia do Senhor com cerimónia do Lava-pés 
– Primeira comunhão de 4 jovens 
– Comunhão enviada aos doentes 
– renovação do compromisso dos ministros da comunhão
SOMOS TODOS CONVIDADOS PARA A GRANDE MESA DO SENHOR. 
Um pão, símbolo da presença de Jesus, será entregue no final desta 
celebração 

Sexta-Feira Santa – às 15h00 
- Celebração da Paixão
- Às 14h00, Chegada dos Romeiros
- 18h00 – VIA-SACRA das Crianças
Como de costume, trazemos uma flor para a cruz

Sábado -  Vigília Pascal – às 21h00
Esta Celebração consta de 4 partes: Liturgia da Luz, Liturgia da Palavra, 
Liturgia Baptismal e Eucaristia. Como esta é a celebração das celebra-
ções a nossa participação é importante.

Domingo - Dia de Páscoa
Teremos celebrações às 10h00 e às 12h00
Na celebração das 12h00 teremos a cerimónia da entrega e envio das 
Coroas do Espírito Santo com a presença de todas as famílias que rece-
bem o Espírito Santo

Os Romeiros em S. Miguel
Fotos de Helder Brum
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DETENÇÕES
Sexta-feira e sábado foram 
detidos 47 indivíduos, a 
maioria deles em acções de 
fiscalização, por apresentar-
em taxas de álcool no sangue 
superiores a 1,24 gramas por 
litro, anunciou a GNR.

BALEADO
Um militar da GNR de Santa 
Maria de Lamas foi atingido a 
tiro quando surpreendeu três 
indivíduos a tentar arrombar o 
portão de uma fábrica, infor-
mou a Brigada de Trânsito.

COMUNICAÇÕES
Os Açores soreram um corte 
de comunicações de duas 
horas, o que levou o Gover-
no Regional a pedir explica-
ções à Autoridade Nacional 
de Telecomunicações.

bREVEs Jardim: 30 anos à frente da Madeira 
Alberto João Jardim 

celebrou, segunda-
feira, 30 anos na Presi-
dência do Governo Re-
gional da Madeira. O 
dirigente madeirense já 
anunciou que este será 
o seu último mandato e 
que irá renunciar ao car-
go em 2011.
Em declarações à Lusa, 

Jardim sublinha que a prin-
cipal mudança no arquipé-
lago prende-se com a alte-
ração das mentalidades. 
“Era uma sociedade ex-

tremamente hierarquizada, 
feudalizada mesmo, sobre-
tudo nas relações culturais, 
sociais, humanas. Hoje é 
uma sociedade moderna, 
sem preconceito, europei-
zada”, afirmou. 
Jardim já declarou que 

este será o seu último man-
dato e aponta o início de 
2011 para que seja eleito 
o novo líder do PSD-Ma-
deira no XIII Congresso 
Regional. 
“Nessa altura já apresen-

tei o último orçamento e já 
executei praticamente todo 
o programa”, justificou 
Jardim em declarações ao 
DN-Madeira.
Apesar de desde 1982 

anunciar a sua retirada 
“desta vez disse-o em oca-
siões muito solenes e mui-
to sérias justamente para 
evitar marcha-atrás e para 
evitar que o meu partido 

arranjasse argumentos for-
tes de última hora”, escla-
receu. 
Alberto João Jardim tra-

çou como objectivos da 
sua última legislatura con-

cluir o programa do Go-
verno saído das eleições 
de 2007, lutar pela revisão 
Constitucional e pelo apro-
fundamento da autonomia 
da Madeira e conseguir 
uma transição pacífica da 
liderança do PSD-M. “Para 
episódios eventualmen-
te chocantes basta o PSD 

nacional” afirmou em tom 
bem humorado. 
Sucessão 
“Os madeirenses devem 

conhecer a maneira de go-
vernar, como é que se com-

porta o novo líder do PSD 
e o candidato à presidência 
do Governo Regional em 
Outubro de 2011, para que 
a escolha dos madeirenses 
não seja um voto no escu-
ro” afirmou quando ques-
tionado sobre a sua suces-
são. 
“O que eu gostava que o 

meu sucessor conseguisse 
era ter mais votos do que 
aqueles que eu consegui” 
afirma Alberto João Jar-
dim. Para o Presidente do 
Governo Regional, o perfil 
do seu sucessor terá de ser 
“uma pessoa que mereça 
a confiança da maioria do 
eleitorado” e que “dê ga-
rantias à população que 
tem capacidade para o lu-

gar”. 
Acrescenta ainda que terá 

de ser alguém que não po-
derá ter “rabos de palha” 
na sua “vida económico-
material” e que terá “de ser 
uma pessoa com um forte 
poder de comunicação, po-
der de dialogar com a po-
pulação sobre os assuntos 
que interessam”, declarou.

PONTE 25 DE ABRIL
SOFRE OBRAS EM 2009
A Ponte 25 de Abril, em Lis-
boa, sofrerá obras de conser-
vação em 2009. No entanto, 
uma intervenção mais pro-
funda da estrutura, sugerida 
por um relatório da consul-
toria Parsons e divulgado no 
sábado pelos semanários 
“Sol” e “Expresso”, ainda não 
tem data definida para avan-
çar. De acordo com o “Diário 
de Notícias” na sua edição do 
domingo, o vice-presidente 
da Estradas de Portugal, 
Eduardo Gomes, admite que 
a prazo será “necessária 
uma intervenção de fundo 
na estrutura” da ponte, que 
já estará a ser preparada 
desde 2004, mas que estu-
dos daquele organismo não 
indicam como urgente. No 
próximo ano, a ponte será 
pintada e soldada.
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Excesso de álcool origina
metade das detenções
Quase metade das detenções efectua-

das no ano passado pela GNR e PSP 
no âmbito das acções de fiscalização de 
trânsito deveu-se ao excesso de álcool, 
segundo o relatório anual de sinistrali-
dade de 2007 apresentado. O documento 
refere que, em 2007, a Guarda Nacional 
Republicana (GNR) deteve 24 371 con-
dutores, dos quais 12 045 (49 por cento) 
por excesso de álcool e 10 704 (44 por 
cento) por não estarem habilitados a con-
duzir. Divulgado pela Autoridade Nacio-
nal de Segurança Rodoviária (ANSR), o 
relatório dá conta de um total de 2,5 mi-
lhões de condutores, que originaram 24 
371 detenções e 545 618 contra-ordena-
ções. Em termos de contra-ordenações, 
53 por cento foram leves, 39 por cento 
graves e oito por cento muito graves. 
Dos 802 648 condutores fiscalizados 

pela Polícia de Segurança Pública (PSP), 
591 735 foram multados. O relatório refe-
re ainda que 76 por cento das contra-orde-
nações foram leves, 19 por cento graves 
e cinco por cento muito graves. No que 
respeita a velocidade, a PSP encontrou 
ainda no ano passado 46 755 condutores 
que circulavam acima do limite legal de 
velocidade, 13 289 com álcool e 33 com 
substâncias psicotrópicas. 
Castelo Branco líder 
O relatório anual de sinistralidade de 

2007, apresentado em Lisboa, revela que 
os acidentes rodoviários diminuíram um 
por cento no ano passado face a 2006, 
apesar de se ter verificado um ligeiro au-

mento do número de mortos (mais qua-
tro). Castelo Branco, Faro e Santarém fo-
ram os distritos onde se registaram mais 
acidentes com vítimas mortais no ano 
passado, revela o relatório anual de sinis-
tralidade de 2007 apresentado na sexta-
feira. De acordo com o relatório, da res-
ponsabilidade da Autoridade Nacional de 
Segurança Rodoviária, o número de víti-
mas mortais no distrito de Castelo Bran-

co aumentou 71 por cento no ano passa-
do relativamente a 2006. O documento 
revela que no ano passado houve um to-
tal de 35 311 acidentes, menos um por 
cento que em 2006. Os 35 311 acidentes 
provocaram 854 mortos, mais quatro que 
em 2006, 3 116 feridos graves, ou seja, 
menos 10,5 por cento, e 43 202 ligeiros, 
menos um por cento.
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Divórcio facilitado 
na internet
Desde quinta-feira já é possível reque-

rer um divórcio por mútuo acordo 
através da internet. No site www.divor-
cionahora.com preenche-se o requeri-
mento. Depois, a empresa encaminha o 
processo para uma conservatória e marca 

o dia para o divórcio. A primeira fase do 
processo, na internet, não dura mais do 
que 20 minutos, desde que estejam dis-
poníveis todos os elementos relativos aos 
cônjuges e procuradores. 
O site foi lançado pelo advogado Ja-

nuário Lourenço em conjunto com uma 
empresa de tecnologias ligadas à justiça, 
com sede na Inglaterra. Este serviço ago-

ra disponibilizado de forma gratuita para 
divórcios simples (sem bens ou filhos co-
muns) é célere, reduzindo o tempo médio 
do processo. O serviço Divórcio na Hora 
é possível graças ao Cartão do Cidadão, 
que permite assinar documentos electró-

nicos em casa e mantém o mesmo valor 
legal que um requerimento em papel.
Ao serviço podem aceder os cidadãos 

portugueses que residem em território 
nacional ou nas Comunidades Portugue-
sas, dentro e fora da União Europeia, e 
ainda aos cidadãos brasileiros que resi-
dem em Portugal ao abrigo do Tratado de 
Porto Seguro.

Recordes do euro
preocupam líderes da UE
Os líderes da União Europeia mostra-

ram-se a semana passada preocupa-
dos com os máximos históricos consecu-
tivos atingidos pelo euro e pelo petróleo, 
bem como pela volatilidade dos merca-
dos, cenário que afirmam ser um risco 

para a economia.
“A economia europeia não pode estar 

completamente imune a certos desenvol-
vimentos que estão a ocorrer nos mer-
cados financeiros”, disse o presidente 
da União Europeia, José Manuel Durão 
Barroso, antes do arranque da cimeira 
europeia que teve lugar em Bruxelas. O 
euro voltou a atingir um novo recorde, 
negociando acima dos 1,56 dólares, e em 
Nova Iorque o petróleo atingiu os 111 
dólares por barril. A Europa está “cada 
vez mais vigilante” em relação a estes 
recordes, disse o ministro das Finanças e 
primeiro ministro do Luxemburgo, Jean-
Claude Juncker.
Mesmo com estes riscos e a crise nos 

mercados financeiros, o BCE voltou a 

recusar descer as taxas de juro. No seu 
boletim mensal, o BCE disse esperar um 
período de “taxas de inflação elevadas, 
mais prolongado que o esperado há me-
ses” e, por isso, “não há margem de ma-
nobra”. 

Bolsas em queda 
Os novos máximos históricos do petró-

leo e do euro agitaram também as bolsas 
de valores. A bolsa nacional caiu mais de 
dois por cento e liderou as perdas entre 
os principais mercados europeus. 
O PSI-20 encerrou com 19 títulos no 

vermelho e já acumula um prejuízo anu-
al de 21 por cento. A excepção às perdas 
foi a Jerónimo Martins que subiu mais de 
dois por cento. E as maiores quedas fo-
ram protagonizadas pelo Banco Comer-
cial Português e Banco Espírito Santo.
Também a Europa chegou a perder mais 

de dois por cento ao longo da sessão, de-
vido ao agravamento da crise no mercado 
do crédito.

Valentim Loureiro
nega encontro com árbitros
Valentim Loureiro negou, em comu-

nicado, a realização de alegados 
encontros particulares, ou em ambientes 
familiares, com Carolina Salgado, referi-
dos em tribunal pela ex-companheira de 
Pinto da Costa. 
No princípio deste julgamento, o ma-

jor e os outros 23 arguidos do processo 
“Apito Dourado” de Gondomar optaram 
por manter o silêncio. 

“Ao tomar conhecimento de que a tes-
temunha Carolina Salgado relatou, no 
Tribunal de Gondomar, encontros com a 
minha mulher, venho desmentir, de for-
ma veemente, que tais encontros tenham, 
alguma vez, ocorrido em ambiente par-
ticular ou familiar”, refere o autarca de 
Gondomar, em comunicado enviado à 
agência Lusa, salvaguardando “em even-
tos oficiais”.

PSP lança registo de armas e munições
A PSP está a ultimar um programa in-

formático que permitirá saber, em 
tempo real, que armas e munições estão 
a ser compradas e vendidas em Portugal. 
Este sistema colocará em rede a polícia e os 
armeiros. “Será uma mais-valia na recolha 
e tratamento automático dos dados, e tam-
bém na simplificação e desburocratização 
do processo”, explicou ao semanário, o in-
tendente Luís Farinha, do departamento de 
Armas e Explosivos da PSP. O programa 
está em fase final de testes e prevê-se que 

comece a funcionar até Junho. A criação 
deste sistema está planeada desde que a 
nova Lei das Armas entrou em vigor, a 24 
de Agosto de 2006, mas a Associação dos 
Armeiros de Portugal (AAP) ainda não foi 
informada. Ana Ferreira, da AAP, diz que 
actualmente os armeiros estão “obrigados 
a enviar à Direcção Nacional da PSP, no 
prazo de 15 dias, um resumo da actividade 
e todos os elementos de compra e venda de 
armas e munições”. Em 2007, foram apre-
endidas pela PSP quatro mil armas ilegais.
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COORDENADO POR MIGUEl FélIx
mfelix@avozdeportugal.com

Só mais uma 
semana para utilizar 
telemóvel ao volante
Falta apenas uma semana para que os automobilistas 

alterem os seus hábitos de falar com o telefone portá-
til enquanto conduzem. A partir de 1 de Abril, o telemóvel 
deverá ser munido de um dispositivo “mãos-livres” se de-
sejar utilizá-lo em movimento. “O serviço “mãos-livres” 
tornar-se-á obrigatório, mas haverá um período de graça 
de três meses”, explicou o porta-voz da Segurança do 
Quebeque em Estrie, Louis-Philippe Ruel. Durante este 
período de sensibilização, uns folhetos serão distribuídos 
pelos corpos policiais aos motoristas recalcitrantes.

Referendo deixa
de ser obrigatório
Os militantes do Partido Quebequense concluíram o 

seu conselho nacional, em Saint-Hyacinthe,  do-
mingo passado, 16 de Março. Adoptaram designada-
mente, em plenário, a proposta da sua chefe, Pauline 
Marois, de desembaraçar-se da obrigação de ter um re-
ferendo aquando de um primeiro mandato. De acordo 
com a Sra. Marois, que se dirigiu aos jornalistas, os tra-
balhos do conselho nacional permitirão ao PQ relançar 
os apoios na população.

Afeganistão:
Missão prolongada

Em Ottawa, os deputados aprova-
ram o prolongamento da missão 

canadiana na província de Kandahar, 
no Afeganistão, até 2011. Conserva-
dores e liberais chegaram a entender-
se sobre o texto da moção. O Bloco 
Quebequense e o NPD, contudo, vo-
taram contra. No total, 198 deputa-
dos, os conservadores e parte dos li-
berais, aprovaram a moção, contra 77 

bloquistas e neodemocratas, que votaram contra. Uma 
rejeição teria significado a queda do Governo, dado que 
tratava-se de um voto de confiança.

Postes Canada procura arma
para proteger os seus carteiros

Governo passa o teste
O governo Charest sobreviverá ao seu orçamento 2008-

2009. A oposição oficial indicou que votaria a favor do 
orçamento da ministra Monique Jérôme-Forget. O chefe da 
Acção Democrática do Quebeque (ADQ), Mario Dumont, 
indicou que o orçamento do governo Charest não era ideal, 
mas que continha muitas medidas interessantes, de modo 
que o seu partido o apoiará, assegurando a sobrevivência 
do Governo. O chefe da oposição oficial vê também posi-
tivamente as medidas tomadas. Por outro lado, diz-se pre-
ocupado pelo facto do orçamento endividar a província a 
longo prazo. No que diz respeito à pequena ajuda atribuída 
ao sector florestal, o Sr. Dumont diz que só um orçamento 
não poderá resolver “anos de erros do Governo”.

Caixas Desjardins: 
uma presidente!

Pela primeira vez aa sua história, uma mulher acederá 
ao posto de presidente e chefe da direcção do movi-

mento das Caixas Desjardins. O colégio eleitoral da insti-
tuição financeira escolheu Monique Leroux para suceder 
a Alban D’Amour. É igualmente a primeira vez no Cana-
dá que uma instituição financeira desta importância será 
dirigida por uma mulher. Monique Leroux ocupará ofi-
cialmente o seu novo posto depois das assembleias anu-
ais do movimento das Caixas Desjardins, que terão lugar 
na cidade de Quebeque, no dia 29 de Março. Desjardins, 
que conta com quase 6 milhões de membros, é o mais 
importante empregador privado no Quebeque, com um 
activo de 144 mil milhões de dólares.

A Sociedade Canadiana dos Correios está à procura 
de uma nova arma, a fim de proteger os seus car-

teiros contra os cães, os ursos e ocasionais agressões 
cometidas por particulares. A sociedade da Coroa pediu 
aos fabricantes que lhe apresentassem soluções de subs-
tituição aos “vaporizadores de pimenta”, à disposição 

dos carteiros, que se tornam às vezes ineficazes, devi-
do a ventos fortes ou à rapidez dos cães. John Caines, 
porta-voz dos Correios, afirmou em Otava que todos os 
anos, alguns 300 trabalhadores da sociedade são mor-
didos por cães. A maior parte das mordeduras é menor, 
mas algumas são debilitantes.
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AssOCIAçãO PORTUGUEsA DO WEsT IslAND

Com novo “folgo” de vida
António Vallacorba
avallacorba@avozdeportugal.com

António Macedo é o presi-
dente do novo executivo da 

Associação Portuguesa do West 
Island (APWT), conforme o re-
sultado do acto eleitoral realiza-
do no domingo passado, pondo 
assim termo às especulações que 

se haviam levantado sobre a possibilidade desta simpá-
tica colectividade deixar de existir.
Assim sendo, a nova Direcção passa a ser constituída 

por: António Macedo, presidente; Orlando da Paz, vice-
presidente; Carlos Sousa, tesoureiro, e Eugénio Correia, 
secretário, a par de outros dirigentes e de responsáveis 
pelas demais secções.
Falta de gente para trabalhar, fraca participação do pú-

blico nas actividades sócio-culturais e recreativas (cer-
tamente, diz-se, pela exagerada existência de associa-
ções, clubes e demais colectividades), é um facto com 
o qual essas nossas instituições têm vindo a debater-se 
desde algum tempo a esta parte. E a tendência é de a 
situação continuar acentuar-se cada vez mais.
Negligência, também tem havido alguma, no que con-

cerne à preparação dos organismos para o futuro -, espe-
cificamente no que diz respeito à implicação dos jovens, 
com um espaço próprio e com uma visão assaz realista 
da sua acentuada integração na sociedade local. 
Entretanto, a APWT chama a atenção das pessoas inte-

ressadas, que a sua sede estará aberta todas as quintas, 
sextas-feiras e sábados a partir das 18h30.
Mais informa, que as “domingas” terão início neste 

domingo de Páscoa, sendo que a primeira delas se re-
alizará no 12 Hyman, em Dolard-des-Ormeaux. (Para 
mais informações, poderão ligar para o 514.421.6335).
Felicitamos o António Macedo e o todo o novo elenco 

directivo, com votos de continuação de bom trabalho na 
preservação da nossa língua, cultura e tradições a que a 
APWT se tem dedicado naquela importante zona oci-
dental de Montreal.
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Carta Dominante: O Dependurado, que significa Sacrifício.
Amor: Evite ser demasiado possessivo com a sua cara-
metade. Saúde: Este é um período em que necessita ver 
espelhadas nos seus bens materiais as suas características 
próprias, ou seja, sente necessidade de se identificar com os 

seus objectos pessoais. Dinheiro: O período não é favorável a grandes 
investimentos.Número da Sorte: 12
Números da Semana: 1, 2, 3, 10, 19, 25 Dia mais favorável: sábado

Carta Dominante: 8 de Copas, que significa Concretização, 
Felicidade. Amor: Seja sincero, abra o seu coração e revele 
os seus sentimentos. Saúde: Controle os níveis de coleste-
rol. Dinheiro: O trabalho em equipa está favorecido. Sente-
se com uma vontade extraordinária de estar em movimento, 

procura actividades de acção onde possa expandir as suas energias. 
Aproveite bem esta época. Número da Sorte: 44
Números da Semana: 3, 4, 5, 6, 9, 35
Dia mais favorável: segunda-feira

Carta Dominante: O Carro, que significa Sucesso. Amor: 
No plano afectivo sente-se inseguro e com ideias negati-
vas acerca daquilo que os outros pensam ou julgam de si, 
abandone essas ideias para bem de todos. Não deixe que 
interfiram na sua relação amorosa. Saúde: Cuidado com as 

mudanças bruscas de temperatura. Dinheiro: Invista no seu visual, con-
ceda um pequeno mimo a si próprio. Número da Sorte: 7
Números da Semana: 1, 5, 11, 14, 33, 36 Dia mais favorável: quinta-feira

Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. Amor: 
Não se prevêem grandes alterações no plano afectivo. Não 
ponha de parte aqueles que ama. Saúde: Cuidado com pos-
síveis quedas.  Dinheiro: Sente-se nesta fase cheio de ener-
gia física e psicologicamente, o que lhe poderá ser favorável 

no que diz respeito à tomada de decisões. Número da Sorte: 28
Números da Semana: 1, 5, 7, 8, 11, 17 Dia mais favorável: segunda-feira

Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligente, 
Prático. Amor: Poderá sentir-se um pouco triste e melancóli-
co. Caso desconfie de algo, fale abertamente com a pessoa 
que tem a seu lado. Saúde: O seu organismo é o espelho do 
seu estado de espírito. Não se deixe abater por uma peque-

na constipação. Ingira alimentos ricos em vitamina C. Dinheiro: Cuidado 
com as más intenções de um colega de trabalho. Deve ter mais atenção 
com a forma como gere as economias. Número da Sorte: 78
Números da Semana: 2, 13, 24, 33, 49, 51 Dia mais favorável: quarta-feira

Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota. Amor: 
Aproveite os momentos de diversão que irá passar com a 
sua família. Partilhe com ela os seus pensamentos e peça-
lhes alguns conselhos, verá que não se arrependerá. Saúde: 

Tendência para emagrecer. Cuidado com dietas desmedidas. Dinheiro: 
Não deixe que as preocupações do seu trabalho prejudiquem a sua saú-
de e a sua vida familiar. Número da Sorte: 41
Números da Semana: 10, 25, 39, 41, 55, 68 Dia mais favorável: domingo

Carta Dominante: 8 de Espadas, que significa Crueldade.
Amor: Seja mais ousado. Entregue-se aos prazeres da pai-
xão. Saúde: Cuide dos seus pés. Lembre-se que eles são a 
base do seu corpo e por isso requerem uma atenção espe-
cial. Dinheiro: Período marcado por inúmeras reuniões de tra-

balho. Número da Sorte: 58 Números da Semana: 15, 17, 22, 38, 42, 60
Dia mais favorável: domingo

Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Poder
Amor: Seja firme. Mantenha os seus pontos de vista. Não 
permita que os seus amigos influenciem as decisões que 
toma. Saúde: Cuidado com as dietas exageradas. Pode 

prejudicar a sua saúde. Dinheiro: Poderá receber a resposta pela qual 
tanto ansiava. Anime-se, vai ser positiva. Número da Sorte: 67
Números da Semana: 4, 9, 13, 21, 37, 41 Dia mais favorável: terça-feira

Carta Dominante: O Imperador, que significa Concretiza-
ção. Amor: Não esconda os seus sentimentos da pessoa 
amada. Revele aquilo que sente. Tente controlar as recorda-
ções menos positivas que tem do seu passado afectivo.
Saúde: Relaxe um pouco mais, anda muito tenso. Inscre-

va-se numa modalidade desportiva. Será bastante benéfico para o seu 
bem-estar físico. Dinheiro: Não terá problemas de maior. Momento em 
que se pode permitir alguns gastos supérfluos. Número da Sorte: 4
Números da Semana: 12, 29, 31, 40, 56, 57 Dia mais favorável: quinta-feira

Carta Dominante: O Julgamento, que significa Novo Ciclo 
de Vida.
Amor: Se partilhar os seus problemas com alguém em 
quem confie verá que se sentirá bem mais leve. Durante 
este período poderá conhecer alguém muito especial. Saú-

de: Sistema nervoso alterado. Aposte no exercício físico. Dinheiro: Es-
tabilidade financeira. Poderá receber uma quantia avultada de dinheiro, 
proveniente de um familiar. Número da Sorte: 20
Números da Semana: 4, 6, 10, 20, 33, 45 Dia mais favorável: sexta-feira

Carta Dominante: Os Enamorados, que significa Escolha.
Amor: Ouça os conselhos dos seus amigos. Eles podem 
ter mais razão do que pensa. Diga abertamente ao seu 
companheiro tudo o que pensa acerca dele, assim poderá 
esclarecer certas dúvidas. Saúde: Relaxe, deixe as preocu-

pações para trás. Não tenha medo de ir ao médico. Dinheiro: Seja pru-
dente na forma como administra as suas finanças. Número da Sorte: 6
Números da Semana: 11, 29, 31, 55, 56, 59 
Dia mais favorável: quarta-feira

Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição, 
Poder. Amor: Grandes surpresas românticas. A sua relação 
afectiva estará em profunda harmonia. Saúde: Tendência 
para excessos, modere os seus impulsos.
Dinheiro: Evite os conflitos no local de trabalho. Momento 

propicio para investir num novo negócio.
Número da Sorte: 77
Números da Semana: 6, 9, 15, 26, 30, 70
Dia mais favorável: segunda-feira

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

BALANÇA (23 de Setembro -  22 de Outubro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Joel Neto
jornal@avozdeportugal.com

MUITO bONs sOMOs Nós

Estado líquido

À mais interessante proposição 
da cultura nos últimos tempos, 

encontrei-a no festival Serralves em 
Festa. Entre iniciativas várias, o pro-
grama previa uma residência para 
uma cantora francesa, cujo desafio 

era o de criar um hit. Fabienne Adéoud, definida como 
“alternativa”, encabeça uma banda tida como “experi-
mentalista”. Nunca teve um hit, até porque não é disso 
que se trata. Mas talvez pudesse tê-lo. Talvez todos os 
bons músicos, mesmo os mais herméticos, pudessem ter 
uma galeria de hits, assim se dispusessem a aprender as 
técnicas, a dominá-las em seu favor – assim verdadei-
ramente o quisessem. Serralves quis conferi-lo. E, in-
dependentemente dos resultados, acendeu um holofote 
essencial sobre a cultura dos dias de hoje.
O que faz um hit musical, um best-seller literário, um 

grande êxito cinematográfico – eis um tema que inquie-
ta o artista contemporâneo. Simultaneamente privada 
e liberta de paternalismos idiotas, a cultura meridional 
passou a ter de sustentar-se, como antes dela tinha já 
de fazer a cultura setentrional – e encontra-se agora em 
pleno brainstorming sobre como ceder o suficiente sem 
ceder de mais. Eu tenho reticências. Primeiro: quem 
nunca teve atenção à linguagem do povo, às suas an-
siedades, não pode de repente tocar-lhe o coração. O 
número conta – e por isso haverá sempre uma cultura de 
massas e uma cultura elitista, ainda que com fronteiras 
indecifráveis. Segundo: não é seguro que um êxito exi-
ja uma cedência. A história da arte está cheia de obras 
populares que vingaram no campo erudito – e, da mes-
ma forma, de obras eruditas que vingaram no campo 
popular. Nós chamamos-lhe às vezes cultura popular 
de qualidade, à falta de melhor nome para as obras que 
milagrosamente se colocam na tal indecifrável intersec-
ção. Mas é mais do que isso.
Qual é o livro mais vendido de todos os tempos? A Bí-

blia Sagrada. Qual é o livro historicamente mais estuda-
do pelos académicos? A Bíblia Sagrada também. Porque 
usa todas ferramentas que hoje atribuímos ao best-seller, 
claro: um imaginário (com uma excelente interpretação 
do real), uma intuição (com uma extraordinária técni-
ca narrativa) e um marketing (com uma enorme sump-

tuosidade na biografia dos seus autores). Mas também 
porque identifica uma inalienável vocação humana e a 
explora como nenhum outro livro. O homem não tem 
apenas necessidade de Deus – tem vocação para Deus. 
Vamos por onde formos, acabamos sempre no domínio 
do escatológico, entre morte, julgamento, céu e inferno. 
E encontrar uma tal vocação faz toda a diferença. Na 
literatura como em qualquer outra arte.
Temos ficado sempre aquém da Bíblia. Mas com boas 

aproximações. Há três elementos essenciais no processo 
criativo: a constatação do caos, a dúvida sobre a nature-
za desse caos e a proposta de explicação para esse caos. 
Se é de fórmulas que falamos, vamos de novo à quími-
ca: o caos será o estado sólido, a dúvida o estado líquido 
e a explicação o estado gasoso – e as experiências têm 
oscilado precisamente entre esses estados, entre dife-
rentes tónicas atribuídas a cada um desses estados. A 
auto-ajuda, com as suas reflexões sobre o inferno ser-
mos nós, acabou: colocava toda a tónica no Homem, 
os problemas como as suas soluções – e é já claro que 
não estamos preparados para isso. O esoterismo rom-
peu noutra direcção: apresentava um caos sobrenatural 
com explicações sobrenaturais, próximo do maravilho-
so – acabou também, nós queremos ter uma palavra a 
dizer. Dan Brown recuperou o estranho: o caos parece 
sobrenatural, mas é natural, com uma explicação natu-
ral também – mas nós já nos fartámos de livros sobre a 
Opus Dei, e aliás o próprio Dan nunca mais consegue 
parir o livro seguinte.
Entretanto, os cinemas estão cheios de fantástico, que 

em vez de estados puramente sólidos, puramente gaso-
sos ou essencialmente sublimados (no sentido químico 
da palavra sublimação, que é a passagem de sólido a 
gasoso sem passar pelo estado líquido), coloca toda a 
tónica na dúvida – na dúvida sobre se estaremos loucos 
nós, que percebemos o real tão absurdo, ou se estará 
louca a sociedade, que não o percebe absurdo como ele 
é. Aparentemente, isto está mais próximo do que quere-
mos ver, ler, ouvir: nós precisamos da dúvida – nós pre-
cisamos do estado líquido, intermédio, fugidio, dúbio. 
Dá-nos esperança, ainda que nos cause terror.
Mas temos continuado, apesar de tudo, aquém da Bí-

blia. Da vocação. E, enquanto Fabienne não identificar 
uma nova vocação humana, não conseguirá produzir 
um ‘hit’ – e seguramente estará sempre longe de produ-
zir um clássico. * revista NS’
“Qual é o livro mais vendido de todos os tempos? A 

Bíblia Sagrada. Qual é o livro historicamente mais es-
tudado pelos académicos? A Bíblia Sagrada também.”
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Idosos seropositivos rejeitados pelos lares
Há lares apoiados pelo Estado que se recusam a 

aceitar idosos seropositivos. No ano passado, a 
Segurança Social recebeu três queixas. Estas chegaram 
“devidamente documentadas” aos serviços do Instituto 
da Segurança Social (ISS), revelou o presidente daque-
le organismo, Edmundo Martinho, acrescentando que 
“os processos ainda estão a decorrer”. Num dos casos, 
adianta o responsável, terá havido “quebra do sigilo 
profissional” do médico que divulgou a situação clínica 
do idoso aos responsáveis do lar. Nas três instituições de 
solidariedade social, comparticipadas pelo Estado, os 
infectados só conseguiram vaga depois da intervenção 
dos serviços do ISS.
“Estamos perante uma nova realidade, que trouxe no-

vas problemáticas. Existem mais pessoas com alguma 
idade que são seropositivas”, lembrou por seu turno He-
lena Silveirinha, do ISS. 
De acordo com o Instituto Ricardo Jorge, estão noti-

ficadas no país 2 411 pessoas seropositivas com mais 
de 55 anos. Nos últimos tempos, tem aumentado expo-
nencialmente o número de novos casos de infecção na 
população mais velha.
Se nos anos 80 raramente surgiam mais de dez novos 

casos de seropositivos por ano, na década de 90 já ron-
davam os cem e actualmente chegam a ultrapassar os 
200. A evolução das terapêuticas trouxe um aumento da 
esperança de vida dos seropositivos mas trouxe também 
um problema: hoje existe uma camada da população en-
velhecida que está infectada e de pessoas que não sabem 
como lidar com estes doentes.
Alegar que não há vaga ou pedir mais dinheiro são al-

gumas das formas usadas para barrar a entrada a quem 
está infectado. 
“Todos os dias recebemos queixas de pessoas que di-

zem que os serviços não os aceitam”, disse Margarida 
Martins, presidente da Associação Abraço. Também na 

Liga Portuguesa Contra a Sida (LPCS) são frequentes 
os relatos de doentes que não conseguem entrar num 
centro de acolhimento, alegando “estarem cheios ou 
não terem capacidade para dar resposta”. 
“Já não se ouvem justificações com base na infecção, 

porque sabem que incorrem numa pena. Agora, as res-
postas são camufladas”, explicou a presidente da LPCS, 
Eugénia Saraiva.
Guetos 
Sílvia Rocha, assistente social da LPCS, também co-

nhece vários casos de discriminação, que acredita se-
rem ampliados com a falta de respostas dos serviços 
sociais.
“A inclusão em lares já é difícil só por si e, havendo 

poucos lugares, torna-se ainda mais difícil dar uma vaga 
a um seropositivo”, alerta. Por isso, a liga recorre mui-
tas vezes aos serviços da Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa, mesmo não sendo apologista da separação 
definida pela instituição nos finais da década de 80. 
Na Misericórdia, é feita a diferenciação entre as pesso-

as que estão infectadas e as outras. 
A instituição criou espaços específicos para as vítimas 

do VIH, nomeadamente acolhimento residencial, apoio 
domiciliário e centro de dia. 
Hoje, a Santa Casa mantém duas residências para sero-

positivos com graves problemas socio-económicos. 
Apesar de Maria Eugénia Saraiva defender que “não é 

a filosofia da Liga haver guetos para pessoas com VIH, 
que é uma doença como outra qualquer”, a associação 
acaba por recorrer muitas vezes aos serviços da Miseri-
córdia, um projecto criado numa altura em que “a dis-
criminação era assumida” mas sempre na esperança de 
se tornar obsoleto, frisou Ana Campos Reis, responsá-
vel da Misericórdia. 
No entanto, 19 anos volvidos, os comportamentos dis-

criminatórios mantêm-se. 

“O meu sonho era que um dia este serviço deixasse de 
fazer sentido. Mas penso que ainda há um longo cami-
nho a percorrer”, lamentou. Entretanto, o presidente da 
União das Misericórdias portuguesas, Manuel Lemos, 
garantiu desconhecer a situação.
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Fado e… “requinte fadista”

Sexta-feira, dia 
14 de Março 

de 2008, assisti-
mos a uma mara-
vilhosa noite de 
fados, entre ami-
gos, no restau-

rante Tasca. Começou por um jantar, o 
qual estava uma delícia e muito bem ser-
vido, decorrendo este ao 
som da música do nos-
so amigo acordeonista, 
Rui Mateus. Rui, além 
de interpretar algumas 
canções com poemas do 
poeta José da Concei-
ção (presente na sala) 
também participou com 
o seu acordeão (claro) a 
acompanhar os fadistas. 
O elenco fadista era 

composto pelos músicos, 
António Moniz à guitarra 
portuguesa, Luís Duarte 
à viola clássica (tocando 
duas guitarradas de “Pri-
mor”) e pelos fadistas Jordelina Benfeito 
e Carlos Rodrigues, os quais, todos eles, 
nos proporcionaram uma noite de “Fado” 
para não esquecer. Que maravilha!

Como em muitas de noites de “Fado”, 
entre os ouvintes há sempre quem can-
te (esta não fugiu à regra). Roberto Ca-
bral, antigo vocalista do conjunto “Os 

Sombras”, também fez a sua parte, assim 
como João Rebelo (Pica), que cantou e 
interpretou em duo com Carlos Rodri-
gues a “Igreja de Santo Estêvão” o qual, 
surpreendeu e foi bastante apreciado por 
todos os presentes, pois, são duas vozes 
que se dominam bem em duo. Foi uma 
noite, realmente, muito boa e muito es-
pecial.    

Aos proprietários (José Manuel e 
Franklin), a toda a “equipa” deste restau-
rante Tasca pelo acolhimento, pelo exce-
lente serviço que executaram e aos nossos 
“artistas”, um grande louvor de parabéns, 
com continuação de muito sucesso.   
Bravo!
Foi realmente fado bem “Requintado”

Elisa Rodrigues
jornal@avozdeportugal.com
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Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Clínica Portuguesa Luso      514.849.2391
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Hospital Ste-Jeanne-d’Arc    514.842.6141
Hospital Ste-Justine              514.345.4931
Normas do trabalho               514.873.7061

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Consulado Geral
de Portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

Tel.: 514.499.0359

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                    450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                         514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo   514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                          514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc              514.388.4129
Casa do Ribatejo                    514.729.9822
Centro de Ajuda à Família            514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo                514.353.1550
Clube Oriental                            514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Instituto Cultural Açoriano          514.323.7391
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
Folc. Campinos do Ribatejo    514.353.3577
Folc. Português de Mtl.            514.739.9322
Missão N. Sra. de Fátima     450.687.4035
Missão Santa Cruz                        514.844.1011
Rancho Folc. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfica        514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

www.secomunidades.pt

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent                 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent                  514.844.3307
VOYAGES ELITE PLUS
1530 Fleury este                     514-381-5200           
www.voyageseliteplus.com

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent                   514.849.6619
CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale         514.285.1620
  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
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451
DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209 -  514.499.1624
DISCO MÓBIL
DISCO Móbil Entre Nós
Marinho               514.875.4800 dia
Depois das 19h             514.324.7415 noite
DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent                514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484

514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio      514.844.6212

FLORISTA
FLEURISTE FLORATERIA
90 AV. Des Pins O.             514.288.4548
                              Fax.: 514.288.0225
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent                    514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804

HIPOTECAS
INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO 514.886.7001
HELIO 514.497.3896

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.             514.484.3795
MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert                                  514.271.6452

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain                                514.842.3373
MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Bl. des Laurentides     450. 669.7467
NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203             514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
Me. ÉLIZABETH DA SILVA
1555 Boul. de l’Avenir, #306
Laval, Qc.                         450.663.3743

OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent                514.843.8727
PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod                514.272.0362
PEIXARIA
BLUE COAST
130-A, Beaumont          514.270.5079

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.                            514.288.2082

QUIROPRATAS
DR. MARC CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon E.             514.351.1716

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.                                   514.844.4588
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562

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

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

18 de Março de 2008
1 Euro = CAD 1.571290

†EM MEMóRIA DE TEREsA PEREIRA 

Um tesouro de coração
repleto de bondade
António Vallacorba
avallacorba@avozdeportugal.com

Maria Teresa Pereira, já não é mais! Extremosa esposa 
de Manuel A. Pereira, nosso comum amigo e distinto ex-

presidente da Casa dos Açores do Quebeque, faleceu, com 
a idade de 64 anos, quinta-feira transacta, 13 do corrente, 
depois de quase um ano de intenso sofrimento, que aceitou 
estoicamente e na esperança da salvação, mas nos deixando 
envoltos numa profunda consternação e mágoa. 
Faleceu, também, na paz do seu Deus, da dos familiares, 

amigos e de todos quantos a conheceram.
Natural de Ponta Delgada, Ilha de S. Miguel, era filha de Jo-

aquim P. Pereira e de Isabel Coelho, e irmã de Olga Carneiro 
(João), todos já falecidos.

A Teresa deixa na dor 
o esposo, o filho Tony 
(Debbie) e a filha Suzie 
(Serge); os netos Kyle, 
Emily e Marissa; os ir-
mãos António (Fátima 
Furtado), José Joaquim 
(Salomé Vital) e Mário 
(Angela Azevedo), as-
sim como sobrinhos, 
outros familiares e uma 
imensidão de amigos. 
O seu corpo foi a en-

terrar mui dignamente 
sábado passado, de-
pois da missa de corpo 
presente na Igreja San-
ta Cruz, concelebrada 
pelos padres António 
Araújo e José V. Arruda, 

coadjuvados pelo diácono JovianoVaz, e acompanhada por 
Filomena Amorim, numa cerimónia muito participada, com 
várias elegias e a confirmar a estima e popularidade que a 
defunta desfrutava entre todos.
Embora consciente de que nesta chamada do Senhor a Te-

resa acabaria finalmente por encontrar a paz tão desejada e 
merecida, não é fácil aceitar a perda de uma amizade que ao 
longo de 40 de anos floriu tão exuberantemente.
Nossa foi de facto uma amizade intensamente vivida e sem-

pre expressa no melhor sentido da palavra em momentos de 
alegria e dos de menos assim; em convívios familiares, quer 
do Natal, quer pela simples desculpa de estarmos juntos; nos 
nascimentos e casamentos dos nossos filhos; por romarias, 
festas religiosas comunitárias e por tantas outras festas po-
pulares; nas da Casa dos Açores e das outras colectividades 
durante o que o sorriso da Teresa já era metade da festa!
Fervorosa devota do Senhor Santo Cristo e do Divino Espí-

rito Santo, contudo jamais perdia, fizesse sol ou chovesse, a 
oportunidade de manifestar a sua fé e de marcar presença, 
pois, como dizia, “as festas fazem-se com gente”.
A vida desta nossa querida amiga sempre se caracterizou 

pela simplicidade, de esposa e mãe exemplar, de amiga “a 
tempo inteiro” e com uma enorme capacidade de nos conta-
giar com a sua bondade, simpatia e forte personalidade. 
Era daquelas raras pessoas que nos marcam positivamente 

pela sua influência, fazendo vir ao de cima o melhor que há 
em cada um de nós.
Na Casa dos Açores do Quebeque, a que esteve ligada du-

rante muito tempo e pela qual nutria uma paixão invejável, 
prestou valiosa e apreciada colaboração em tudo a que era 
chamada e onde granjeou imensas amizades e gozava de 
grande estima e admiração. 
Por ela, somos todos melhores seres humanos.
É pena ela se ter ido ainda tão cedo, quando muito mais e 

melhor teria para nos dar e nos enriquecer. 
Por tudo isso,

Oh, quão penoso não ter havido
Um Santo Cristo que te valesse,
Um Espírito Santo que houvesse

A minha súplica ouvido
Nas horas de uma prece!

Mas compreendi
(como se eu não soubesse!)

que tal como todos nós
da tua bondade ciosos,

Ambos te quiseram para si.

Uma missa do 7º Dia será celebrada na quarta-feira, 19 
do corrente, às 18h30, na Igreja Santa Cruz, seguida de um 
encontro entre familiares e amigos, na Casa dos Açores do 
Quebeque, onde será postumamente prestada uma homena-
gem à Teresa. 
Paz à sua alma.

Maria dos Anjos Sousa Moniz
1920 – 2008

Faleceu em Laval, com a idade de 87 anos, a Sra. 
Maria dos Anjos Sousa, viúva do Sr. António Moniz, 
naturais de Rabo de Peixe, São Miguel, Açores.
Deixa na dor seus filhos Maria de Fátima Moniz 
(Benjamin Moniz), José Moniz (já falecido) e João 
Carlos Moniz (já falecido); seus netos Jeffrey Moniz 
(Lucy Russel), Catherine Moniz (Frank Vacaro), 
Kevin Moniz e Corey Moniz; seus bisnetos Miguel, 
Annabelle, Zahra e Alya; sua irmã Virgínia Sousa 
Reis; cunhados (as), sobrinhos (as) em Montreal 
e Estados-Unidos, assim como muitos outros 
familiares e amigos.
Uma missa de corpo presente teve lugar na Igreja 
Nossa Senhora de Fátima de Laval, presidida pelo Rev. Padre José Vieira 
Arruda, seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção ao Cemitério 
Notre-Dame-des-Neiges, onde foi a sepultar, ao lado do seu esposo, 
descansando os dois para a eternidade.
A família vem por este meio agradecer a todos os que com sua presença, 
palavras e gestos de amizade os reconfortaram nestes momentos difíceis 
da sua vida. A todos o nosso sincero obrigado e Bem-Hajam.

Os serviços funerários estiveram a cargo de :
MAGNUS POIRIER inc.

222 boul. des Laurentides, Laval
Director: José Teixeira

Tel.: 514-727-2847

José Bento Arruda
Faleceu em Montreal, no dia 12 de Março de 2008, 
com 64 anos de idade, José Bento Arruda, natural de 
São Braz, São Miguel, esposo de Maria da Conceição 
Branco, natural da Maia, São Miguel, Açores.
 Deixa na dor sua esposa, seus filhos (as) Filomena, 
Paula, Lúcia (Yann Mongrain), Nancy (Robert Reda), 
Maria José, Jaime e Celina; seus netos Philippe e 
Júlia; sua mãe Maria Sousa; sua irmã Georgina (João 
Bulhões), assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514.277.7778    www.memoria.ca 
Eduino Martins
O funeral decorreu sexta-feira, 14 de Março de 2008, após missa de 
corpo presente, na Igreja Santa Cruz, seguindo depois o cortejo fúnebre 
em direcção ao cemitério Notre-Dame-des-Neiges, onde foi a sepultar.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

†

† Carlos Cândido
Faleceu em Montreal, no dia 17 de Março de 2008, 
com 83 anos de idade, Carlos Cândido, natural 
de Santo Amaro, São Jorge, Açores, esposo de 
Leontina Almeida.
 Deixa na dor sua esposa, seu filho António Carlos, 
suas filhas Maria do Céu, Emília, Teresa, Leontina, 
Natal, Luísa e Graça e seus cônjuges respectivos; 
seus netos (as) e bisnetos (as), assim como outros 
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1111, Laurier oeste, Outremont
514.277.7778    www.memoria.ca 
Eduino Martins

O velório tem lugar hoje, quarta-feira 19 de Março de 2008, das 14 horas 
às 22 horas. O funeral terá lugar amanhã, quinta-feira 20 de Março, às 
9 horas, na Igreja Santa Cruz, seguindo depois o cortejo fúnebre em 
direcção ao Mausoléu St-Martin, onde irá a sepultar.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7º 
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza domingo, 23 de Março, ao 
meio-dia (12h00), na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.
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4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec)   H2W 1Z4

Tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150CLASSIFICADOS
01
02
03
04
05
06
07

$  9,00*
$11,00*
$13,00*
$15,00*
$17,00*

  IDENTIFICAÇÃO
NOME
MORADA
CIDADE   CÓDIGO POSTAL
TELEFONE   (         )
DATAS DE PUBLICAÇÃO  

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

  PAGAMENTO

Todos os classifi cados devem ser pagos antes da publicação.
Pelo telefone, VISA ou MASTERCARD unicamente. 

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal.   
*Taxas incluídas. Preço por publicação.

Toda a pontuação, espaços, números e/ou caracteres especiais contam como 1 
carácter. Depois de uma pontuação, deve colocar um espaço. Se o montante enviado 
for insufi ciente, o anúncio será cortado para refl ectir o montante do pagamento.

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

(514) 820-5247
Les Entrepreneurs Bucaro Inc.

Empresa em plena expansão procu-
ra instalador de “pavé-uni”, com um 
mínimo de 5 anos de experiência. 
Também procuramos jornaleiro com 
3 anos de experiência. Salário con-
forme qualificações. Muitas regalias. 

Para informações
contactar (514) 325-7729 

VIDENTE

MAssAGENs ERóTICAs

Satisfação garantida
Procuramos raparigas 18-35 anos

(514) 273-5482 - 7167, rua St-Hubert

Thai – Californiano
2-4-6 mãos. $25/$35 com marcação

20 raparigas bonitas/semana.
6-8 raparigas de varias nacionalidade por dia. 

Linhas da mão  e cartas. Vidente 
com dons naturais. Resolve os 
seus problemas sem voodoo. 

Rosa (514) 278-3956

ALUGA-SE

COSTURA
Compramos e vendemos máquinas 
de costura domésticas. Fazemos re-
parações. 514-844-4351

EMPREGOS

Companhia de 
paisagismo procura 
2 empregados com 
experiência (salário 

segundo experiência) 
e 2 empregados 
sem experiência 

($15 e mais). 
Tempo inteiro. 

Montreal. 
Contactar David 

514-979-5604

Homem com experiência geral de 
construção de imóveis, para traba-
lhos ligeiros e reparações gerais. 
Pessoa dinâmica. Tempo inteiro.

Bom salário 514-355-7171

Casal para mantimento de imóvel, 
em Laval (metro Cartier) – 52 apar-
tamentos. Alojamento fornecido. 

514-355-1233

Grande 4 ½ aquecido. Entradas má-
quinas de lavar e secar. Semi-cave. 
Renovado. $585/mês. Rua Orle-
ans e St-Joseph. 514.254.3366 ou 
514.346.3721Em Laval, precisa-se de senhora 

de companhia para senhora. Deve 
pernoitar. Possibilidade de folga ao 
fim-de-semana. 

Contactar Natália 450.689.3883

Senhora de companhia, na zona 
Villeray, para senhora de 3ª idade, 
autónoma. Pode ou não pernoitar. 
Fazer refeições ocasionalmente. 
Horas e horário a discutir. 

Referências. 514-235-0906

Aluga-se prédio c/ 3 pisos 
+ restaurante no Algarve

3º nível: 5 quartos individuais c/ WC privativo + 
sala, cozinha e 2 terraços c/ vista mar.
2º nível: Restaurante/bar, cap. 80 pessoas, c/ 2 es-
planadas, vista mar. Serviço de “take away”
1º nível: espaço p/banquetes com 300 m2. Tudo de-
vidamente equipado.
Situado em zona de praia, entre Ferragudo, Porti-
mão, e Carvoeiro.

Tlm: +351919590099 
email: bonnedouche@sapo.pt

Montreal: David Dias: 514-861-4562
Fax: 514-878-4764

A Pastelaria Forcier procura paste-
leiro com experiência. 

514-382-2143

Escola privada procura empregado/a 
de limpeza a tempo inteiro. Deve ter 
experiência e ser bom trabalhador. 
Regalias e salário competitivos. Co-
nhecimentos de inglês e/ou francês. 
Referências exigidas. 

Contactar Barbara 
514-489-5321, local 238. 

5 1/2, no Plateau Mont-Royal. No 2º 
andar dum duplex. $725/mês. 

514-244-1310 ou 514-995-1444

Oração ao Divino Espírito Santo
Divino Espírito Santo Vós que me esclareceis em tudo, Vós que iluminais to-
dos os meus caminhos, para que atinja a felicidade. Vós que me concedeis o 
sublime dom de perdoar e esquecer todas as ofensas e até o mal que me têm 
feito; Vós que estais comigo em todos os instantes, eu quero humildemente 
agradecer por tudo o que sou e por tudo o que tenho e confirmar mais uma 
vez a minha esperança de um dia merecer e poder juntar-me a Vós e a todos 
os meus irmãos na perpétua glória e paz. Amén! Pai Nosso e Avé Maria. 
Obrigado mais uma vez. 

R.J. 

Recherchons personne pour 
ménages d’appartements meublés 
genre suites d’hôtel. Idéal pour 
mère avec enfants d’âge scolaire, 
expérience hôtelière appréciable, 
secteur St-Urbain et avenue des 
Pins.  Doit parler ou comprendre le 
français, être vigilante, méticuleuse, 
ponctuelle et avoir le souci du détail.  
Lundi au samedi, heures flexibles de 
9 :30AM  à 3 :00PM, 10 à 15 heures/
semaine. Candidate sérieuse et 
vraiment intéressée seulement. 
Merci.  $10/heure.  514.845.7711

EMPREGOS

Schwartz’s procura empregado/a 
para trabalhar ao balcão, sexta-feira, 
sábado e domingo à noite. Contactar 
Frank, antes das 10h30 da manhã. 

514-842-4813

Cozinheiro/a com experiência. Tem-
po inteiro ou parcial. Para restauran-
te bem conhecido da comunidade. 

514-240-3912

Jardineiro, para paisagista. Cortar 
relva, arbustos, plantar flores, etc. 
Emprego permanente. No Inverno, 
limpezas e limpar neve. Ter carta de 
condução. Min. 3 anos de experiên-
cia. 514-251-7503 ou enviar CV por 
fax: 514-931-6705

Senhora para ajuda doméstica. Tem-
po parcial ou inteiro. 514-495-4550

Senhora para limpeza, com expe-
riência. Deve falar inglês. 514-274-
1407 ou 514-277-2220 (depois das 
12h00)

Vendedora, que fale francês ou in-
glês, com experiência, para loja de 
vestidos, no Boul. St-Laurent. 15 ho-
ras/semana. Muito bom salário. 
Deixar mensagem 514-862-3036

Empregado/a de mesa. Dia ou noite. 
Tempo inteiro. Apresentar-se no 65 
Jarry este. 514-385-9290

Paysagistes Jardin de l’Étoile procu-
ra homem, com ou sem experiência, 
em “pavé-uni”, muros e pedra. Rive-
sud de Montreal. Bom salário. Car-
los (514) 231-7583

ENCONTROS
Jovem mulher procura homem entre 
35-40 anos, em boa situação finan-
ceira. Assunto sério. Enviar foto e 
resposta para C.P. 48709, CSP Ou-
tremont, Outremont (QC) H2V 4T9.

ORAÇÃO
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15 DE MARçO DE 1961

Uma data a não esquecer
Miguel Félix
mfelix@avozdeportugal.com

Na história, há 
m o m e n t o s 

grandiosos e ou-
tros de luto. A 15 
de Março de 1961, 
a União das Popu-
lações de Angola 

executou um ataque que se tornou num 
momento marcante na história das guerras 
das colónias. A Associação dos Ex-Com-

batentes do Québec lançou uma exposição 
para explicar e apresentar os pormenores 
dum triste momento do século XX para 
Portugal e a África. Com o apoio do res-
taurante Chez le portugais, que acolhe a 
exposição até ao fim desta semana, de Edu-
íno Martins do Afred Dallaire|MEMORIA 
e do Centro de Mecânica Edmund, a As-
sociação dos Ex-Combatentes mostrou 
que é também importante relembrar e re-
flectir sobre os momentos trágicos da his-
tória. São esses momentos que permitem 
ver a importância da paz e de continuar 
a promovê-la neste mundo. Porque num 
conflito, são os inocentes que sofrem das 
estratégias militares.
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CAsAl DA sEMANA

FOTO DA sEMANA bOCA DO INFERNO

Música portuguesa forever

É um sonho que tenho de há 
muito: de repente, uma boa 

quantidade de artistas anglo-
saxónicos decide que a língua 
inglesa é um bocado foleira e 
que as músicas ficam com muito 
mais pinta se forem cantadas em 

português
A lei que obriga as rádios a passar mais música portu-

guesa alterou por completo o nosso panorama radiofó-
nico: hoje em dia ouve-se mais música em inglês. 
Muito bem, talvez seja exagero. Mas não andará muito 

longe da verdade. 
A lei não obriga as rádios a passar uma determinada 

quota de música boa, até porque a qualidade da música 
depende de um critério subjectivo. 
O problema é que a nacionalidade da música também 

parece difícil de determinar objectivamente. 
Uma música tocada com instrumentos estrangeiros, 

cantada em língua estrangeira e produzida em estúdios 
estrangeiros por produtores estrangeiros pode ser por-
tuguesa, e uma música cantada pela Nelly Furtado em 
português (supondo que a língua que Nelly Furtado fala 
quando pensa que está a falar português é, de facto, por-
tuguês) pode ser estrangeira.
Vamos supor que a Madonna é acometida de uma vi-

rose esquisita e resolve gravar um vira do Minho em 
português. 
Pode acontecer. 
É um sonho que tenho há muito: de repente, uma boa 

quantidade de artistas anglo-saxónicos decide que a lín-
gua inglesa é um bocado foleira e que as músicas ficam 
com muito mais pinta se forem cantadas em português.

 Pois bem, eis um facto chocante: 
o vira da Madonna não será considerado música portu-

guesa, por muito que ela esganice a voz, raspe no reco-
reco e malhe nos ferrinhos. 
Por outro lado, a Ana Malhoa pode cantar o Like a 

Prayer da Madonna numa espécie de inglês e canta, que 
eu já ouvi com estes que a terra há-de comer. 
Como é óbvio, a terra, se fosse minha amiga, tinha-os 

comido antes de esta infeliz ocorrência se ter verifica-
do. 
O que me preocupa é que o Like a Prayer da Ana Ma-

lhoa, além de contar como música, o que já é estranho, 
conta como música portuguesa.
Espero não ser mal interpretado: não tenho nada contra 

a música portuguesa que é cantada em língua estrangei-
ra. 
Mas tenho dificuldade em distingui-la da música es-

trangeira. 
Sobretudo, acho que se podia variar. 
Se a lei permite que a música portuguesa não seja, di-

gamos, portuguesa, julgo que se podia arriscar um pou-
co mais. Por exemplo, compor uma boa música, palpi-
tante de novidade, numa língua morta. 
Discipulae rosas donant magistrae, nomine Iuliae. 

Dava um grande tema. 
Quanto mais não seja porque, se não estou em erro, 

anda para ali um ablativo. 
Alguém componha uma rockalhada em latim, se que-

rem ver o que é bom. 
O ablativo sempre me deu vontade de abanar o capa-

cete. 
O genitivo nem tanto, mas o ablativo anima mesmo 

uma festa. 

Ricardo Araújo Pereira
jornal@avozdeportugal.com
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A Associação Saudades da 
Terra Quebequente celebrou 

sábado, dia 15, o seu décimo pri-
meiro aniversário. Este comemo-
rável evento, talvez o mais po-
pular de todos, foi celebrado no 
subsolo da Igreja St-Enfant Jesus 

com sala cheia… Mais de setecentas pessoas. O salão 
estava lindamente decorado, sendo o azul a cor predo-
minante, talvez para nos lembrar o mar. Peixes, crus-
táceos, luzes, e até mesmo um barco, faziam parte da 
decoração. Mário Carvalho, um dos organizadores deste 
evento subiu ao palco a dar as boas vindas e a agradecer 
a presença de todos. Os hinos do Canadá e de Portugal 
foram tocados, subiu um grupo de crianças com as ban-

deiras, as cestas do pão e uma oração foi pronunciada.
Na Ribeira Quente, um dos fundamentais atractivos da 

festa é um bom dia de praia que depois se conclui com 
um bom jantar de chicharro e festa rija pela noite fora. 
Nós, aqui nesta outra margem do Atlântico, temos me-
nos sorte devido ao clima glacial que temos e aos mon-
tes de neve que se têm feito sentir bastante fortes neste 
Inverno, mas ao entrarmos no salão, parece que só nos 
faltava mesmo era estarmos sentados à beira da entrada 

da freguesia à espera do barco que trazia o chicharro. 
Foram pois dadas as “honras” ao chicharro que, como 
sabemos, é um dos principais alimentos na gastronomia 
açoriana.

Foi um bom jantar e um boníssimo serviço. Com este 
evento também se celebra a chegada da Primavera. De 
parabéns está a administração, cujos membros são: 
Roberto Carvalho, Presidente; José Manuel Cabral, 

O Chicharro da Ribeira Quente...
Fotos de José Rodrigues

Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com
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Vice-presidente; José Gafanhoto, Tesoureiro, Mário 
Carvalho, Secretário;  Directores: António Chico, João 
Branco, Roberto Abarrota, Jerry Arruda, João M. Li-
nhares e Tito Carvalho.

 Ainda antes do jantar terminar, uma jovem vinda de 
Toronto foi chamada ao palco para começar a parte mu-
sical. Foi ela Jessica Pereira, que nos cantou algumas 
canções do seu primeiro CD, lançado a semana passada 
em Toronto. Pena foi não se poder ver bem os cantores 
devido à falta de luzes no palco. Mais tarde, foi a Vanes-
sa Sousa que começou com uma canção do mar. Tem ela 
uma voz bonita e expressiva e logo conquistou a simpa-
tia de todos. Eddy Sousa veio logo de seguida, também 
com uma canção do mar, e obteve um sucesso maravi-
lhoso. Jimmy Faria não faltou a este super espectáculo, 
cantando algumas canções do seu recente CD. Muita 
vibração e simpatia fizeram com que Jimmy mantivesse 
bem viva a onda de ritmo a que ele nos habituou como 
admiradores. O grupo Tony Silveira veio de Toronto e 
regalou os presentes com a sua actuação.

Foi um serão onde houve muita alegria, boa música e 
muita dança, e levou-nos a esquecer os problemas do 
dia-a-dia. A animação foi contagiante e um casal, Her-
culano e Maria Luísa Rego, foi homenageado como 
sendo um casal que participou nesta festa desde a pri-
meira vez. Também o antigo Presidente, José Pimentel, 
foi convidado ao palco para entregar uma foto panorâ-
mica da Freguesia da Ribeira Quente ao antigo Vice-
presidente, Mariano Miúdo. Houve vários prémios e o 

serão continuou até mesmo ao amanhecer.
Creio que nestes convívios culturais e tradicionais, 

desenvolve-se e perpetua-se a cultura e a língua portu-
guesa através da música e da gastronomia, transmitindo 
todos estes valores às gerações vindouras. Estão todos 
de parabéns. Foi uma festa muito positiva tanto para os 
organizadores como para os participantes. Podem ir ver 
o novo site  web: www.quebequente.com.

O Chicharro da Ribeira Quente...
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Hoje é Dia do Pai…

Março é o mês da Primavera, este 
ano da Páscoa, e também do Dia 

do Pai. Todos os anos, no dia 19 de Mar-
ço, festeja-se, em Portugal, o Dia do Pai.
O homem que passou noites em claro ou 

horas nos médicos e hospitais, neste dia 
é muita vez esquecido, devido a desaven-

ças e diferenças de opinião que possam 
existir entre pais e filhos.
Mas sabe por que razão em Portugal co-

memora-se o Dia do Pai a 19 de Março?
Reza a história que a data foi escolhi-

da por se tratar do dia de S. José, pai de 
Jesus, servindo esta para se fazer uma 
homenagem especial a todos os pais do 

mundo.
O culto a São José começou no século 

IX. Apesar de não se saber ao certo em 
que data José nasceu ou morreu, o papa 
Gregório XV, em 1621, referiu a data de 
19 de Março como sendo a da sua morte, 
data escolhida para celebrar o amor do 

pai.
Como se sabe, nem todos 

os países celebram o Dia 
do Pai neste dia: no Brasil, 
é no segundo domingo do 
mês de Agosto, na Alema-
nha o dia do Pai é o dia da 
Ressurreição de Jesus Cris-
to, na Rússia é o dia 23 de 
Fevereiro, chamado Dia do 
Defensor da Pátria.
Na América do Norte, o 

Dia do Pai é celebrado no 
terceiro domingo de Junho. 
Segundo a história, no ano 
de 1909, uma filha de um 
veterano de guerra quis ho-
menagear o pai que, depois 
da morte da mãe, criou os 7 
filhos, ainda em idade pe-
quena, e levou a ideia de ha-

ver um dia para festejar os pais da Amé-
rica até ao poder político. Assim, 14 anos 
mais tarde, o presidente Calvin Coolidge 
(em 1924) apoiou a ideia e ficou o feste-
jo à escala nacional, em Junho, por ser o 
mês de nascimento do tal veterano
A todos os Pais, um feliz Dia do PAI!

João Mesquita
jornal@avozdeportugal.com
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sPORTING FEz UM jOGO INTElIGENTE E MERECEU VENCER O bOlTON

Pereirinha limitou-se a carimbar o passaporte
O Sporting ganhou ao Bolton, por 1-0, em Alvalade, e 

apurou-se para os quartos-de-final da Taça UEFA. 
Depois de um empate (1-1), em Inglaterra, Pereirinha 
marcou o golo que resolveu definitivamente uma eli-

minatória que pareceu nunca querer fugir aos leões. A 
equipa verde e branca é a única sobrevivente portuguesa 
na Europa. O Sporting apresentou-se sem Miguel Velo-
so, que foi substituído por João Moutinho na função de 
médio defensivo. 
Os leões tiveram outras ausências, mas dos jogadores 

mais influentes só Veloso, lesionado, faltou. Liedson 
voltou ao ataque, o que já não acontecia há alguns jo-
gos.
Pior apresentou-se o Bolton, que deixou de fora a 

maioria das suas estrelas. Ivan Campo, Nolan ou Diouf 
são alguns dos jogadores que ficaram de fora da par-
tida, seja por lesão, castigo ou opção técnica. É que o 
treinador dos Wonderers, Gary Negson, já afimou que a 
prioridade é a liga inglesa, na qual o Bolton está na zona 
de despromoção. Quem ganhou com estas ausências foi 

COORDENADO POR jOãO MEsQUITA

o avançado português Ricardo.
A primeira parte do encontro não teve espectaculari-

dade. O Bolton nunca criou grande perigo, tal como o 
Sporting. Mas este era o tipo de jogo que os leões que-
riam, ou seja, a equipa limitou-se a ser inteligente. 
Na segunda parte, o encontro melhorou um pouco e o 

Sporting continuou a ser a melhor formação em campo. 
Não foi, por isso, com admiração que os adeptos leoni-
nos festejaram o golo de Bruno Pereirinha aos 84 minu-
tos e a passagem à próxima fase da prova europeia.
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COORDENADO POR jOãO MEsQUITA

ClAssIFICAçãO
1 - FC Porto                              57 
2 - Benfica                               41 
3 - V. Guimarães                        41 
4 - V. Setúbal                             37 
5 - Sporting                         37 
6 - Sp. Braga                         33 
7 - Belenenses                      33 
8 - Marítimo                       31 

9 - Boavista                      31 
10 - Nacional                                29 
11 - E. Amadora                    25 
12 - Académica                    23 
13 - Naval                              23 
14 - Leixões                           21 
15 - P. Ferreira                         19 
16 - U. Leiria                                9 

REsUlTADOs

Sexta-feira (14 Mar) 
U. Leiria-V. Guimarães                     0-1 
Sábado (15 Mar) 
Académica-Belenenses 0-0 
Leixões-FC Porto                   1-2 
Domingo (16 Mar) 
Boavista-E. Amadora                   2-1 
P. Ferreira-V. Setúbal                 2-1 
Sp. Braga-Naval                    3-0 
Marítimo-Benfica 1-1 
Segunda-feira (17 Mar) 
Sporting-Nacional 4-1 

REsUlTADO DA TAçA UEFA

sPORTING -
bENFICA -

bOlTON
GETAFE

1ª MãO

1-1

1-2

Sexta-feira (28 Mar) 
V. Guimarães-Marítimo         16:30 * 
Sábado (29 Mar) 
E. Amadora-Académica 12:00  
Benfica-P. Ferreira                   15:15 * 
Domingo (30 Mar) 
Nacional-U. Leiria                     12:00  
Sp. Braga-Leixões                   12:00  
Naval-Sporting                  12:00 + 
Belenenses-FC Porto       15:45 * 
Segunda-feira (31 Mar) 
V. Setúbal-Boavista 19:45 * 

PRóxIMA jORNADA
* SPTV + RPTI

sUPERlIGA - lIGA bWIN

2ª MãO

1-0

0-1

sPORTING - RANGERs
1ª MãO
3 ABriL

2ª MãO
10 ABriL

BWin Liga: Segundo por um fio

Chalana seguro até ao final, 
depois Carlos Queiroz
Fernando Chalana tem assegurada a sua continuidade 

como técnico encarnado até ao final da temporada. O 
“Pequeno Genial” foi a escolha de Luís Filipe Vieira para 
suceder a Camacho e já recebeu garantias do presidente ben-
fiquista de que vai continuar no cargo independentemente 
dos resultados. Desta forma, o novo treinador pode trabalhar 
com calma e tranquilidade, pois sabe que, sejam quais forem 
os resultados obtidos pelo conjunto encarnado, manterá o 
cargo. No entanto, esta decisão não representa qualquer tipo 
de ingerência no papel de Chalana, que vai continuar a ter 
total liberdade para trabalhar com o plantel. 

A estreia de Chalana no campeonato só rendeu um 
ponto ao Benfica – não ganha há quatro jornadas 

consecutivas, pior série da época –, mas foram três pon-
tos acreditados no prestígio de José António Camacho. O 
problema da equipa não era o treinador, não será do futu-
ro director-desportivo, mas é certamente dos jogadores. 
Até porque para o jogo com o Marítimo havia a motiva-
ção/obrigação de correr atrás do Guimarães. Risque-se a 
ideia de que o Benfica precisa de um sofá do psicólogo 
e que Chalana é um género de Messias. Precisará, antes 
de mais, de correr mais do que um Guimarães a quem 
nunca faltou motivação. Quem deve estar melhor psico-
logicamente são o Braga e o Paços de Ferreira, unidos na 
cruzada contra treinadores centenários – Ulisses Morais, 
da Naval e Carlos Carvalhal, do Setúbal, respectivamente 
– e mais bem alimentados na alma e na tabela classificati-

va, ainda que três pontos sejam, por enquanto, pouco para 
o muito que lhes falta alcançar. Seja como for, deitaram 
para trás das costas mais de dois meses a dormir mal, algo 
que continuará a ser um problema para Leixões e Acadé-
mica que viram os pacenses aproximarem-se da linha de 
água. Os pés continuam secos, mas as ondas passaram a 
rebentar mais perto. E não sendo do campo da psicologia, 
imagina-se o moral com que devem andar os jogadores 
do Boavista, que não fosse o FC Porto – sim, é cada vez 
mais líder, como se isso ainda fosse notícia – e poderia 
exibir-se como a melhor equipa da segunda volta. Melhor 
do que os Vitórias e bem melhor do que dois dos grandes, 
uma última palavra para os leões, que resolveram o jogo 
em 11 minutos, marcando 4 golos e desperdiçando mais 
um penálti… Já são 5 falhados em 8. Quem e o próximo 
a falhar?

Liga Vitalis: Rio Ave em primeiro
Ronaldo parece ser nome fadado para grandes fei-

tos no futebol. A um chamaram-lhe “fenómeno”, a 
outro acrescentaram-lhe o diminutivo e depois há o por-
tuguesíssimo Cristiano, o rapaz das fintas estonteantes. 
Aquele de que se fala hoje é quase um desconhecido, 
mas também fez jus ao nome. Ronaldo do Rio Ave, a 
que os companheiros chamam “polaco”, por força das 

raízes dos bisavós, marcou o golo do triunfo do Rio Ave 
no terreno do Penafiel e lançou a equipa para a primeira 
posição do campeonato, algo inédito para os vila-con-
denses, por troca com o Trofense. 
De Ronaldo já se falou, de Bruno Filipe vai falar-se 

muito no futuro próximo. Joga no Gil Vicente, tem 22 
anos e um faro notável pelo golo. Há duas jornadas de-
cidiu a vitória frente ao Gondomar, agora fê-lo diante do 
Fátima, com um golo e assistência para outro. 
Nas profundezas da tabela, o herói da jornada foi o 

Aves. A concorrência perdeu-se em derrotas e a equipa 
de Henrique Nunes, que era última, saltou para a 13ª 
posição, acima da linha-de-água.
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Lewis Hamilton simplesmente impecável…

Arrancou, e da melhor manei-
ra, o Campeonato do Mundo 

da Fórmula 1, prova Rainha des-
te fabuloso desporto automóvel. 
A Austrália, hóspede desta pri-
meira prova do calendário 2008, 
recebeu em Melbourne, no seu 

circuito de Albert Park, todos quantos  através destas 
dezoito provas, defenderam as suas cores e lutaram por 
um lugar cimeiro na tabela classificativa. Muitas modi-
ficações se fizeram, muitas leis mudaram, muitos quiló-
metros se percorreram durante estes três meses e meio 
de interregno para que todas as equipas, sem excepção, 
nos possam trazer tudo quanto de novo existe em ter-
mos aerodinâmicos e tecnológicos. E eles aí estão, es-
tes bonitos monolugares com um colorido bem festivo, 
direi mesmo domingueiro, a rodar, cantando bem alto, 
como se de uma bela melodia se tratasse. E que dizer 
destes destemidos pilotos, lutando contra as milésimas 
de segundo, sabendo que com um simples pestanejar, o 
pior poderá inesperadamente acontecer! Bravo a eles. E 
boa sorte a todos. Que o melhor ganhe!
Sábado, onze horas da noite em Montreal... Todos os 

amantes da F1 se apressam em mudar de canal. RDS os 
espera com uma super descrição dos meus amigos Pier-
re e Bertrand… Que dizer de nós, sentindo desde já a 
forca G fazer pressão contra a cadeira! Enfim, o começo 
de mais uma época que, esperemos, seja espectacular.
Após três sessões classificatórias (a primeira de vinte, 

a segunda de quinze e a terceira de dez minutos), Lewis 
Hamilton, da McLaren, arranca a primeira “pole” da 
temporada. O inglês superou o Polaco Robert Kubica 
e a sua surpreendente BMW-Sauber por apenas 0,155 
seg.  após este ter concretizado uma excelente volta na 
última fase desta sessão classificatória. H. Kovalainen, 

McLaren, fez o terceiro melhor tempo, seguido de Filipe 
Massa, primeiro e único Ferrari a fazer o Q3, pois Kimi 
Raikkonen, actual Campeão do Mundo, com problemas 
na bomba de combustível do seu monolugar, não passou 
a primeira fase. Robert Kubica, BMW, que não largou 
Hamilton durante as primeiras 16 voltas, seria o primei-
ro a visitar as garagens para reabastecimento e mudança 
de pneus. A Bridgestone ofereceu duas qualidades de 
pneus neste Grande Prémio – goma mole e intermediá-
ria dura –, visto o estado da pista, muito quente.
Os vermelhos da Ferrari conheceram em Melbourne 

um fim-de-semana desastroso. Filipe Massa não estava 
lento, estava verdadeiramente lentíssimo e não aprovei-
tou. Após o erro no início da corrida, era o piloto que 
menos conseguia avançar durante a prova. Na 25ª volta, 
Coulthard e ele provocam a segunda entrada do carro de 
segurança, quando bateram forte na primeira curva do 
traçado. O Francês Sebastien Bourdais, da Toro Roso, 
estreante na Fórmula 1, esteve impecabilíssimo nesta 
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sua primeira presença e, não fosse o rebentamento do 
seu motor, o novo recruta terminaria a corrida num brio-
so quarto lugar. Mesmo assim, Bourdais ainda arrecadou 
os seus primeiros pontos para o Mundial de Pilotos.

No final da corrida, Lewis Hamilton declarou à impren-
sa: “Esta vitória foi talvez a minha melhor em carreira, 
pois eu sinto que estou melhor em todos os aspectos. 
Não digo que fosse perfeita, pois ainda posso melho-
rar”, que prosseguiu lisonjeando o seu bom amigo, Nico 
Rosberg, da Williams, pelo seu primeiro pódio. 
 Resultados deste G.P. da Austrália
1. Lewis Hamilton (McLaren) 1h34:50.616
2. Nick Heidfeld (BMW-Sauber)
3. Nico Rosberg (Williams)
4. Fernando Alonso (Renault)
5. Heikki Kovalainen (McLaren)
Próximo encontro a 23 de Março, no Grande Prémio 
da Malásia. 
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