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OrçamentO pOliticamente inteligente

o orçamento do estado 
para 2019 é o assunto da 

ordem do dia. enquanto uns 
vão dizendo que é o mais elei-
toralista possível, Mário Cen-

teno, por seu lado, defende que é difícil consi-
derar este orçamento do estado eleitoralista 
e o Presidente Marcelo, dando uma no cravo 
e outro na ferradura, entende que é inevitá-
vel que o orçamento contenha medidas eleito-

ralistas, estando sempre ao lado do Governo, 
manifestando ainda a satisfação por saber que 
as contas públicas não vão descarrilar quando 
comparadas com as de outros países!
Por minha parte, eu considero que é um orça-

mento politicamente inteligente, atendendo a to-
das as prebendas que ele oferece a todos os sec-
tores, pois os cidadãos na sua generalidade não 
foram esquecidos e saem contemplados nesta pro-
posta. Por isso, ninguém pode estar em desacordo 
com as propostas deste orçamento, pois têm em 
vista agradar as pessoas, com muitos “candiles” 

para distribuir, precisamente numa altura coin-
cidente com 2 atos eleitorais no mesmo ano, as 
Europeias e as Legislativas nacionais. Por outro 
lado, os especialistas e fiscalistas ficam de olhos 
em bico com a proposta de Mário Centeno, pois 
para além de tudo isto, ele veio prometer que o 
défice vai cair para perto de zero e, ainda assim, 
vai gastar mais quase 4 mil milhões de euros dis-
tribuídos pelos vários programas de despesa do 
Estado, como a Saúde, a Educação ou a Defesa.  
Não sou economista, mas fico perturbado com 
este maná caído do céu, se tivermos em conta que 
mais uma vez e pesquisando qual a execução fi-
nanceira relativa a 2018, mais uma vez, permite-
-nos perceber que entre o que o governo de An-
tónio Costa promete e aprovado pela Assembleia 
da República e aquilo que realmente se gasta vai 
uma grande distância. São as cativações, meus 
senhores! Vejo os Partidos da geringonça feli-
císsimos com os ganhos que cada um teve para 
votar favoravelmente o orçamento, mas ninguém 
se preocupa se efetivamente o que está a ser pro-
metido será ou não cumprido, aquando da execu-
ção deste já famigerado orçamento. Dando como 
exemplo apenas o que está a acontecer este ano, 
a diferença da execução já vai em 1087 milhões 
de euros, relativamente ao orçamento em que o 
Governo “previa” gastar mais 2.464 milhões de 
euros que aquilo que na altura previa que fosse o 
resultado de 2017. O aumento continua a ser nos 
gastos cada vez mais expressivos. Entretanto, no 
orçamento de 2019 prevêem-se gastar mais quase 
4 mil milhões de euros e o mesmo aconteceu em 
2016 e 2017. No entanto, vamos todos fazer coro 
a louvar incessantemente o nosso Ministro das 
Finanças que conseguirá a mesma proeza de An-
tónio Salazar, enquanto Ministro das Finanças de 
então, pois que este orçamento vai ter uma marca 
histórica com um défice de apenas 0,2%, nunca 
antes conseguido na democracia portuguesa.
E apesar de tudo isto, vão bater palmas e cantar 

loas a Mário Centeno, os funcionários públicos, 
os pensionistas, os utilizadores dos transportes 
urbanos com o custo dos passes a baixar, será co-
locado um ponto final nas proibições das valoriza-
ções de progressões remuneratórias, assim como 
são de novo postas em prática dos prémios de de-
sempenho. Por outro lado, vai haver mais funcio-
nários públicos, pois haverá um programa de con-
tratações para permitir que quadros técnicos da 
função pública possam ser renovados e possamos 
trazer sangue novo” para a administração pública.
Não menos importante nesta política orçamental 

de Mário Centeno é o facto de Portugal ter uma 
almofada orçamental que se aproxima muito rapi-
damente dos objetivos do quadro europeu e que, 
assim, será possível “deixar funcionar os estabili-
zadores automáticos”. “Portugal fica mais prepa-
rado para enfrentar essas dificuldades”.
Que mais queremos, se o próprio Presidente da 

República manifestou a satisfação por saber que 
as contas públicas não vão descarrilar quando 
comparadas com as de outros países! Neste mo-
mento todos dão vivas a Mário Centeno, como 
será no futuro?

BOdas de OurO, 
JOsé e lucinda grilO

Como é lindo celebrar 50 
anos de casados, voltar à 

igreja, renovar as promessas 
do matrimónio.
O aniversário de casamento, 

como este, merece uma comemoração muito es-
pecial, afinal as bodas de ouro de um casamento 
significa renovar os votos, as promessas, o amor, 
a felicidade de os dois estarem juntos, porque ás 
vezes a falta de saúde não perdoa. É reviver os 
momentos mágicos do ‘sim’ dado um ao outro, 
quando deixaram de ser dois, para ser um só e 
relembrar de todos os bons momentos e as di-
ficuldades superadas juntos, beijar os rebentos 

que nasceram desta união. O casamento para 
sobreviver é necessário saber, enfrentar as difi-
culdades, os mal entendidos e percebemos que 
estar juntos e respeitar esse compromisso exige 
coragem, paciência, determinação e muito amor.
Do casal Grilo nasceram 5 filhos, 4 raparigas, 

e um rapaz, Olga, Patrícia, Jéssica, Stéphanie  e 
José. 
Dez netos, 8 meninas e dois meninos, Ariana, 

Emily, Sara, Thomas, Brian, Angelica, Alexan-
dria, Serena, Isabella e Guiliana. No sábado dia 
13 de Outubro de 2018, o casal Lucinda e José 
Grilo, reuniram familiares e amigos para juntos, 

na igreja de Santa Cruz, seguido de uma brio-
sa receção, celebrarem as bodas de ouro do seu 
casamento, 50 anos depois, rodeados dos seus 
queridos filhos e netos, genros e nora, agora tudo 
é diferente apenas o amor entre os dois resistiu 
a erosão do tempo, cabelos brancos, pernas que 
já não obedecem ao mandar do cérebro, o tempo 
passou e não parou, deixando marcas visíveis, 
no rosto de cada um, sobretudo na fragilizada 
saúde do Sr José Grilo! Foi no longínquo dia 
13 de Outubro de 1968,  que o enlace matrimo-
nial foi realizado na então freguesia de Rabo de 
Peixe, paróquia do Senhor Bom Jesus padroeiro 
desta nobre e pitoresca Vila de Rabo de Peixe, 
ilha de São Miguel, Açores. As Bodas de Ouro 
São muito especiais na vida de um casal. Trata-
-se de celebrar uma vida em comum. 
Ao comemorar as Bodas de Ouro o casal cele-

bra 50 anos de amor, meio século! É uma vida a 
dois, cheia de emoções, momentos mais anima-
dos e outros mais difíceis. Do mesmo modo, o 
casal celebra um casamento nobre, inabalável e 
resistente ao passar dos anos.
Parabéns ao casal Grilo e familiares, pela sorte 

de puderem desfrutar de um sentimento verda-
deiro e perfeito, maior que todas as adversidades 
e dissabores vividos nesses cinquenta anos de 
vida comum, e tão difícil de alcançar.

Mário CArvAlho
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realizou-se sábado dia 20 
de outubro na prestigio-

sa sala “renaissance”  o jan-

tar de gala de celebração do 40º Aniversário 
da Casa dos Acores do Quebeque.
A primeira Casa dos Açores do Canadá foi fun-

dada a 18 de Julho de 1978 ainda antes da Casa 
de Ontário fundada em 1978  e a Casa de Win-
nipeg fundada em 1985. Os fundadores da Casa 
dos Acores do Quebeque Manuel Contente, Ta-
deu Rocha, Carlos Saldanha, Maria Elvira Sal-

danha, e Joviano Vaz.
O evento contou com a presença entre outros do 

novo Embaixador de Portugal no Canadá João 
do Carmo Ataíde de Câmara, o novo Cônsul-ge-
ral de Portugal em Montreal António Barroso,  o 
Diretor Regional das Comunidades Paulo Teves, 
o Diretor de Azores Airlines  Canada Carlos Bo-
telho.
A noite iniciou-se com o Hino Português e o 

Hino dos Açores, logo de seguida o mestre de 
cerimonia Manuel António Pereira ofereceu as 
boas vindas a todos presentes e aos convidados 
de honra. O Presidente da Casa dos Açores subiu 
ao palco para homenagear e oferecer uma lem-
brança de reconhecimento aos Ex-Presidentes 
desde o Primeiro Presidente Guilherme Cabral, 

Manuel António Pereira, António Tavares, Ema-
nuel Martins, Dora Beirão (não presente), Gil 
Couto e João Damião Sousa. 
A sua primeira direção oficial constituída por 

Guilherme Cabral Presidente, António Tavares 
Vice-Presidente, Manuel António Pereira secre-
tário, Benjamin Moniz tesoureiro, e ainda cin-
co(5) vogais Norberto Aguiar, Carlos Saldanha, 

Alfredo Ponte, José Coelho, e Victor Puim.
Diversas direções se sucederem ao longo dos 

anos. O Grupo “Reviver”, um convívio de ido-
sos, é uma das atividades mais importante da 
Casa dos Açores, com atividades programadas 
ao longo do ano, como o Rancho Folclórico 
Ilhas do Encanto da Casa dos Açores que fazem 
um programa cultural formidável para a comuni-
dade. Várias intervenções foram feitas com en-

FrAnCisCA reis
Fotos de joão ArrudA
e huMberto CAbrAl

40º aniversáriO da casa 
dOs açOres dO QueBeQue
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tregas de lembranças de reconhecimento. 
Seguiu-se um espetáculo de artistas começando 

com Júlio Lourenço já conhecido na Casa com 
as suas lindas melodias. Jordelina Benfeito a 
nossa Cotovia açoriana que nos encanta sempre, 
Kassio Cruz um artista que se tem destacado em 

vários países do mundo, dono de uma voz incon-
fundível, uma bomba no palco, artista muito  hu-
milde, adoro a maneira como ele partilha o seu 
talento com as pessoas. O som esteve a cargo de 
DJ Machado.
O sorteio teve vários prémios, o primeiro um 

anel de oiro, vencedora Olívia Paiva, oferta de 
Connie Freire; duas viagens aos Açores, ofer-
ta de Azores Airlines; Carlos Botelho subiu ao 
palco para entregar as viagens, uma a Maria 

Amaral  e a outra viagem a Carlos número de 
bilhete 1524, Carlos não estava presente, a Casa 
dos Acores mencionou que vai telefonar para o 
número de telefone está no bilhete.
Parabéns à Casa dos Açores do Quebeque e a 

todos que pelo trabalho que tiveram na organiza-
ção deste jantar igualmente na organização dos 
três (3) dias  de atividades culturais (semana cul-
tural).  A direção atual é composta presentemen-
te por Benjamin Moniz, presidente; Etelvina Pe-
reira, vice-presidente; Alice Macedo, tesoureira; 
José Domingos Silva, diretor; Teresa Chaves, 
diretora, António Calisto, diretor e Fernando Ar-
ruda, diretor.
A Casa dos Açores do Quebeque como todas as 

outras casas dos Acores espalhadas pelo mundo 

tem como dever valorizar e promover o patrimó-
nio cultural e tradicional que nos identifica como 
povo Açoriano na diáspora enquanto verdadeira 

instituição cultural dos Açores. São instituições 
representativas da Açorianidade no exterior dos 
Açores. A Casa dos Açores do Quebeque tem 
como objetivos: congregar a comunidade açoria-

na radicada no Quebeque, preservar e divulgar 
os seus valores culturais, promover os Açores na 
província do Quebeque. 
viva a Casa dos Açores, quatro(4) décadas 

de historia açoriana e graças ao apoio do Go-
verno regional dos Açores.
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joão GAGo dA CâMArA

sr. GuirAsso
Grande médium vidente capaz 

de resolver o seu problema de amor, sorte, retorno 
do seu ente-querido, proteção total, desrespeito, di-
vórcio, magia negra, exame, negócio, trabalho, pen-
samentos perigosos. resultado imediato, trabalho 
honesto e discrição garantida. Fala francês e inglês

marcação para encontros todos os dias

438 226.2577
email: guirasso.medium@gmail.com

PArAlelo 38

Os BeiJOs na minha avó

uma das recordações mais 
bonitas que a minha vida 

guarda foram os beijos que dei 
e que recebi em especial da mi-
nha avó paterna. 
Que cheirinho vinha da sua cara 

do sabonete de glicerina verme-
lho que comprava no então armazém “Domingos 
Dias Machado” e que só ela usava essa marca na 
família. 
Que cheirosa era a querida avó! 

Dela recebi beijos e beijava-a com o amor que 
só um neto que gosta conhece, sempre no respei-
to, que era inquestionável (nem devia sonhar em 
estar a falar em respeito num caso destes), entre 
avó e neto, como se aquele beijo fosse a âncora 
do pequeno barco que eu era a trazer-me forças 
contra as tempestades que encontraria lá fora. 
Aquele beijo verdadeiro e puro era o meu porto 

seguro.
Trazem-nos as modernices dos tempos e atrás 

delas um debate sobre assédio sexual lançado no 
programa “Prós e Contras” da RTP, um professor 
da universidade a vir defender que uma crian-
ça não deveria ser forçada pelos pais a beijar os 
avós, por essa obrigatoriedade constituir violên-
cia exercida sobre a criança. 
Que parvoíce é essa ... e que perversidade!?... 
E o que se está a incutir nas mentes frágeis de 

meninos e de meninas que seria suposto cresce-
rem despreocupada e saudavelmente sem esse 
tipo de dúvidas e de medos!
Atente-se ser medonho criar-se hoje um filho 

sabendo-se que 85% dos atentados sexuais a 
crianças acontecem no seio das próprias famílias 
(essa percentagem alucinante e aterrorizadora 
estará mesmo certa? Corresponderá efetivamen-

te à verdade?), algo deveras repugnante e revol-
tante. 

Se assim é, que gente é essa, ordinária, nojenta, 
desrespeitadora, insensível, asquerosa, cujo lu-
gar é mesmo só atrás das grades?!... 
Apesar deste quadro negro e preocupante, ge-

neralizar-se para o todo (e continuo a achar essa 
percentagem da realidade portuguesa excessiva, 
urgindo ser melhor explicada ...) e pretender-se 
romper com os bons princípios da educação e do 
respeito, da união familiar tradicional, em que 
um neto familiarmente cumprimenta de beijo 
os seus segundos pais, os avós, esses que são os 
seus segundos educadores e defensores, que os 
prezam, que os amam incondicionalmente, que 
acima de todos se orgulham deles, é afirmar que 
os princípios foram-se todos por água abaixo, ou 
que o mundo enlouqueceu de uma vez por todas.
Continuarei a ser um avô beijoqueiro, riso-

nho, brincalhão, transportando-me à idade de-
les, tornando-me mais um deles, voando com 
eles nos baloiços e descendo os escorregas com 
eles vertiginosamente e de cabeça para baixo, 
fazendo carreiras nas ondas, mergulhando nas 
piscinas, comendo de vez em quando com eles 
“fast food”, dando com eles cambalhotas nos 
relvados, fazendo-lhes cócegas até se fartarem 
de rir, construindo com eles castelos de legos, 
pregando-lhes sustos, contando-lhes histórias 
de outrora, correndo atrás deles nos relvados... e 
eles adoram-me e eu a eles, num respeito mútuo, 
que é integridade, que é sensatez, que é alegria 
e amor fraterno incondicional, que é equilíbrio 
emocional.
Pudesse eu hoje apanhar a minha avó viva para 

lhe poder encher a cara de beijos!
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lancamentO dO livrO “le guide des parents
vOyageurs” - O guia dOs pais viaJantes,
autOria de sOphie reis

Quarta feira passada dia 
17 de outubro no res-

taurante Melissa foi um dia 
muito especial para a sophie 
Reis, filha do nosso colabora-

dor do jornal hélder reis, pois foi o lança-
mento oficial do livro “Le Guide des parents 
voyageurs”, o guia dos pais viajantes que via-
jam com os filhos.

O restaurante estava repleto de familiares e 
amigos de Sophie Reis, descendente portugue-
sa, empreendedora, esposa e mãe de dois filhos, 
Clara 6 anos e Edgar 3 anos.
Sophie afirma que viajar com os nossos filhos é 

inclui-los nas nossas vidas e viajar para Portugal 
em família é um dos preferidos lugares, um lugar 
com segurança sem dúvida.
Explica Sophie que muitas vezes é o medo do 

que se vai encontrar em lugares desconhecidos, 
particularmente viajando com crianças que ne-
cessitem de cuidados especiais, este guia tem 

FrAnCisCA reis
toda a informação que necessita para organizar 
a sua viagem em família junto com a criação do 
BB Jetlag, bbjetlag.com é um site de informação 
ao serviço dos pais onde vai encontrar muita in-
formação para viajar com os seus filhos.

Afirma Sophie que o objetivo deste livro é para 
que os leitores se sintam motivados a viajar em 
família.
O jornal A Voz de Portugal deseja muito sucesso 

a Sophie Reis. E, para terminar o livro de Sophie 
Reis encontra-se na nova Livraria das Memórias 
situado no 4231-B Boul. St-Laurent em Montreal.


