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Apontamento
Festa de
A Voz de Portugal
António Vallacorba

A passagem do 45º aniversário
da fundação deste jornal, foi publi-
camente assinalada no sábado
transacto, durante uma festa sobre
a qual se relata mais detalhada-
mente numa outra local destas
páginas.

Sabendo-se que cada festa tem o
seu mérito próprio, esta ficou
marcada pelo aspecto familiar
dum encontro popular entre as
pessoas mais ligadas ao jornal,
amigos,  instituições e colecti-
vidades cujos representantes se
dignaram honrar-nos com as suas
presenças, em número de algu-
mas três centenas.

Evidentemente, que gostaría-
mos de ter tido o abraço fraterno e
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Os textos, fotos e i lustrações
publicados nesta edição são da
inteira responsabilidade dos seus
autores, não vinculando, directa ou
indirectamente, o cariz editorial e
informativo deste jornal.

Passeio a Ottawa ao Festival das Tulipas
O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal,

organiza uma excursão a Ottawa no dia 11 de Maio.  Esta
actividade enquadra-se na programação da Primavera
destinada ao grupo da 3ª idade. CASCM:  (514) 842-8045

Festa Na Senhora de Fátima em Kingston
A Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval organiza

uma excursão a Kingston para a festa Nossa Senhora de
Fátima, no domingo 14 de Maio de 2006. Para reservas
(450) 629-5228 ou (514) 281-0039.

Dominga do Espírito Santo
Luis e Madalena Brum têm o prazer de convidar as

pessoas que desejarem acompanhá-los na oração do terço
esta semana, referente à 3ª dominga do Espírito Santo, do
Império de Ville d’Anjou. Deverão dirigir-se ao 5363 St.
Urbain. Para mais informações:(514) 273.5979.

solidário de muitas mais pessoas e de orga-
nismos comunitários; porém, também reco-
nhecemos que cada qual tem as suas pró-
prias vidas e actividades institucionais, sem
esquecer que estamos a atravessar o interes-
sante período das “domingas” do Espírito
Santo. Contudo, e tal como a concepção de
agregado familiar e institucional significa a
existência de vários membros, certamente
que algum deles/as poderia ter marcado a
presença que lhe aprouvesse.

Para quem assistiu e compareceu ao
evento com o espírito de que não é nas
prisões (com grades e guardas) nem nos
hospitais (temos lá as enfermeiras e os
médicos) que se conhecem os Amigos, mas
na celebração da vida e do sucesso que

Festa de
A Voz de Portugal

devemos reconhecer nas pessoas, certa-
mente que terá dado por bem empregue o
tempo que passou durante este jantar-
dançante, com bom entretenimento e cujo
espectáculo, sem desmérito para os demais
intervenientes, conheceu um dos seus
momentos mais altos com a extraordinária
actuação desta distinta “senhora” do fado e
de tantas outras expressões da música popu-
lar – São.

Entretanto, a vida continua. Vai continuar. E
o jornal estará aqui na sua rotina semanal de
um orgão da comunicação social que sabe
reflectir a comunidade em que se insere, para
anunciar e divulgar as suas actividades.
Mesmo daquelas instituições e das pessoas
que.. marcaram presença pela ausência!

Cont. da pág. 1

 O ministro timorense dos Negócios
Estrangeiros, José Ramos-Horta, assegurou
que «será feita uma reflexão» sobre os
motivos que originaram os confrontos em
Díli que começaram na sexta-feira. Entre-
tanto, a capital timorense regressa à norma-
lidade.

As autoridades garantiram que vão reflec-
tir sobre os motivos que conduziram aos
actos de violência no país registados entre
sexta-feira e sábado e que estão relacionados
com a crise militar que se prolonga desde
Fevereiro.

«Na altura devida será feita, de forma
absolutamente honesta e humilde, uma
reflexão e análise que nos habilite a perceber
se estas situações poderiam ou não ser
evitadas, com acções atempadas e adopção
de políticas apropriadas», afirmou o ministro
timorense dos Negócios Estrangeiros numa
declaração enviada à agência Lusa.

Neste documento, José Ramos-Horta
agrdeceu a «excepcional serenidade» das
representações diplomáticas sediadas em
Díli a as «palavras de encorajamento e que
apoio que ouvi dos ministros dos Negócios
Estrangeiros de Portugal e de outros líderes
estrangeiros».

O chefe da diplomacia timorense apro-
veitou a ocasião para criticar a Timor Tele-
com, que gere as comunicações da rede fixa
e móvel no país relacionadas com uma
situação de excepção que levou ao aumento
considerável de tráfego na rede móvel na
sexta-feira. Entretanto, o primeiro-ministro
timorense pediu que os militares revoltosos
se entreguem às autoridades, garantindo
que estes seriam ouvidos, na tentativa de se
resolver a crise militar no país.

A principal zona dos confrontos que se
registaram na sexta-feira e sábado na entrada
ocidental da capital timorense Díli deixou de
estar sob controlo militar, passando a Polícia
Nacional de Timor-Leste a assegurar a
manutenção da ordem pública. A noite de

Ramos-Horta assegura que será feita
reflexão sobre origem de confrontos

sábado foi a primeira em que se deixaram de
ouvir tiros na região de Comoro, muito
embora nessa altura ainda se tenham regis-
tado tiros esporádicos em alguns bairros da
capital.

Entretanto, Díli tem regressado à norma-
lidade, até porque todos os supermercados,
algumas estações de venda de combustíveis
e restaurantes já voltaram a abrir, relata a
agência Lusa.

Também em declarações a esta agência,

fontes militares disseram que a intensidade
da troca de tiros leva a considerar que o
número de mortos possa ser superior aos
cinco, oficialmente anunciados pelas autori-
dades. Os violentos confrontos que começa-
ram na sexta-feira foram protagonizados por
militares contestatários, acompanhados por
bandos de jovens desempregados e que
protestavam contra o afastamento admi-
nistrativo de 591 soldados das Forças Arma-
das. A confusão criada por estes grupos foi
resolvida com a entrada em cena de efectivos
militares que após terem executado duas
operações de limpeza conseguiram colocar
os militares contestatários e os jovens em
fuga. Dez pessoas foram detidas.

CONCURSO CESARIA EVORA
Vencedores deste concurso são:
CD da Cesaria Evora -Rogamar
- Evaristo Medeiros, Laura Ferreira,  Jennifer Pacheco,
Teresa Augusto, Teresa Labao
CD da Cesaria Evora autografado
- Americo Salvador, João Manuel Francisco
Discografia completa da Cesaria Evora
- Joana Monteiro Hernandes

Luso-Montreal
No programa desta semana podem ver:

. Entrevista com o acordeonista Jorge Pimentel, Luisa
Calado, com o psicólogo Vitor Matias, com Fernanda
Almeida Naturopata, e Julien Thomét do grupo
Bombolessé. Original: Quarta-feira às 20h, Repetições no
sábados às 12h30, terças às 07h30 e quartas às 15h.

Sport Montreal e Benfica
Almoço “Dia da Mães” dia 14 de Maio pelas 12h30 na sua

sede. Esta festa será abrilhantada pelo grupo Contacto. Para
mais informações, contactar (514) 273-4389.
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Portugal abre fronteiras aos
trabalhadores dos novos
Estados-membros

A partir deste 1 de Maio, Portugal, Espa-
nha e Finlândia juntam-se à Grã-bretanha,
Suécia e à Republica da Irlanda, na eliminação
das restrições à entrada de trabalhadores
oriundos dos Estados-membros que, em
2004, aderiram à união Europeia.

Já países como a França e o Luxemburgo
vão optar por uma abertura gradual do
mercado de trabalho enquanto a Alemanha
anunciou que vai manter as restrições até
2009, a data prevista no acordo de adesão para
que sejam as barreiras à livre-circulação de
trabalhadores sejam eliminadas.

Nas últimas semanas, a Comissão Euro-
peia, tem lançado vários apelos aos países
membros para abrirem definitivamente as
fronteiras mas sem grande sucesso. A maior
parte dos países continua a recear que a
medida signifique uma invasão de traba-
lhadores dos oito países e consequentes
problemas nas respectivas taxas de de-
semprego.

No entanto, os dados existentes sobre a
experiência feita no Reino Unido, Suécia e
República da Irlanda estão longe de confirmar
esses receios. A título de exemplo, um
relatório publicado recentemente sobre o
caso britânico diz que apenas uma em cada
oito empresas empregou trabalhadores dos

novos Estados-membros, a maior parte nos
sectores da hotelaria, retalho e construção.

Em Portugal, o Governo explica que a
eliminação das barreiras foi decidida depois
de ter ficado claro que a abertura de fron-
teiras não iria provocar um aumento exa-
gerado da entrada de trabalhadores

Em declarações, o secretário de estado
para os Assuntos Europeus, Fernando
Neves, recordou que cada Estado-membro
«decide em função dos seus interesses e da
avaliação que faz da sua situação».

«O que é importante é que se vá esta-
belecendo a normalidade do processo de
evolução da União Europeia para todos os
estados-membros», concluiu.

Rapazes adolescentes
faltam mais à escola

Desenvolvido por investi-
gadores da Universidade Au-
tónoma de Lisboa, e reali-
zado em parceira com o cen-
tro de formação concelhio do
Fundão, o estudo em causa
teve como objectivos avaliar
do ponto de vista sistémico o
absentismo e abandono esco-
lar e a sua relação com a delin-
quência juvenil.

De acordo com as conclu-
sões, divulgadas pela agência
Lusa, os alunos absentistas
portugueses são adolescen-
tes e maioritariamente rapa-
zes. Já a menor incidência de
casos de absentismo encon-
tra-se no ensino secundário
com 4,9 por cento de situa-
ções.

Para a elaboração do traba-
lho, a equipa portuguesa,
liderada por Célia Sales do
Centro de Investigação em
Psicologia da Universidade
Autónoma de Lisboa, convi-
dou as escolas portuguesas a
preencher até 15 de Junho
de 2005 um questionário
confidencial sobre o absen-
tismo dos seus alunos.

Setenta e oito estabeleci-
mentos de ensino dos dis-
tritos de Aveiro, Braga, Cas-
telo Branco, Coimbra, Faro,
Porto, Santarém, Setúbal,
Leiria, Lisboa e Viseu respon-
deram à chamada.

Nestas escolas, 272 profes-
sores directores de turma
referenciaram 557 alunos
absentistas ou em situação de
abandono, constituindo estes
a amostra que dá sustenta-

ção ao estudo a divulgar no
seminário, que reúne em
Lisboa os parceiros dos ou-
tros países do projecto euro-
peu.

Aos directores de turma foi
pedido, por exemplo, que
identificassem os alunos que
faltaram às aulas durante o
ano lectivo 2004/2005, os
casos que os preocupavam e
ainda os alunos cujas faltas
eram de tal forma preocu-
pantes que poderiam preju-
dicar sua vida pessoal e edu-
cativa.

Para perceber em que mo-
mento escolar o absentismo
é mais acentuado, o questio-
nário foi aplicado aos alunos
do 1º ao 12 º ano e permitiu
aferir, por exemplo, que nesta
amostra o maior número de
estudantes absentistas en-
contra-se no 3º ciclo de esco-
laridade (42,3 por cento),
seguindo-se o 2º ciclo com
33,5 por cento de casos e o 1º
ciclo com 19,2 por cento.

Em declarações à Agência
Lusa, Célia Sales explicou que

o trabalho pretendeu com-
preender quem falta à escola
e porquê, a relação entre o
absentismo e a delinquência
juvenil, o que faz a escola para
combater esta situação e com
que resultados, para que no
futuro possam ser desen-
volvidos projectos de inter-
venção à escala europeia.

Segundo a investigadora, o
trabalho não avalia a quan-
tidade de absentismo no
país, mas retracta como se
produz procurando também
caracterizar o tipo de absen-
tismo, a sua gravidade e a
evolução ao longo do ano
lectivo, assim como as estra-
tégias que a escola experi-
menta.

Portugal é o país da união
europeia com a mais elevada
taxa de abandono escolar
precoce (41,1 por cento),
mais do dobro da média euro-
peia (18,1 por cento).
Segundo um relatório da Co-
missão Europeia, a situação
portuguesa só é ultrapassada
por Malta.

11 mil ataques terroristas em 2005
causaram 14 mil mortos

O relatório anual sobre o
terrorismo elaborado pelo
Departamento de Estado dos
EUA revela um forte aumen-
to de atentados face aos nú-
meros divulgados o ano pas-
sado (11.111 ataques em
2005 contra 651 atentados
em 2004).

Este ano, o Centro nacional
do antiterrorismo, encarre-
gado de coligir os dados, in-
cluiu todos os actos terro-
ristas, e não apenas os liga-
dos ao «terrorismo interna-
cional», isto é, os que impli-
cam cidadãos ou territórios

de pelo menos dois Estados.
Esta nova classificação per-

mitiu incluir os cerca de 3.500
ataques cometidos no Iraque,
que mataram, segundo estes
números, cerca de 8.300 pes-
soas, 55 por cento do total.

Quase três mil pessoas
(cerca de 20 por cento do to-
tal) morreram em consequên-
cia dos cerca de 360 ataques
suicidas.

Embora o relatório precise
que os dirigentes da Al-Qae-
da, e em primeiro lugar Osa-
ma bin Laden, «continuam a
influenciar ideologicamente

os seus partidários um pouco
por todo o mundo», sustenta
que o seu papel operacional
foi largamente reduzido pela
perseguição internacional
que lhes é movida.
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FERREIRA LEMPICKA Avocates

O Irão e os “ayatollahs”
Augusto Machado

Os combustíveis não pa-
ram de aumentar. Nas bom-
bas de abastecimento os
condutores lamentam-se do
preço elevadíssimo. E o ar-
gumento comum é: “os ára-
bes estão a utilizar o petróleo
como arma destruidora para
aniquilar o Ocidente. Os
‘lords’ do petróleo estão a
enriquecer à nossa custa”.
Na verdade, se não se encon-

trar energias alter-nativas breve, as economias do mundo
industrializado correm o risco de sofrer graves conse-
quências.

O recente anúncio pelo presidente Mahmoud Ahma-
dinejad do sucesso das pesquisas nucleares no Irão, ao
arrepio da opinião pública internacional e num claro desafio

às organizações políticas e de cooperação internacionais, só
surpreendeu quem não estava avisado. É de lembrar que
depois da eleição, em Junho do ano passado, de Ahma-
dinejad para a presidência da república islâmica, assistiu-se
no Irão a uma viragem radical e decisiva no regime dos “aya-
tollahs”. Há mesmo quem a designe como a “segunda
revolução islâmica”. A primeira foi, evidentemente, aquela
que aconteceu com o regresso de Khomeiny ao Irão, há
mais de 25 anos, e a consequente destruição do regime do
X á da Pérsia e a expulsão dos americanos do Irão.

O actual líder é um político com uma ideologia de
sentimentos nacionalistas, mobilizador de massas popu-
lares iranianas contra o Ocidente em geral e os Estados
Unidos em particular. E na base de todas as hostilidades
está a dramatização conflituosa à volta do enriquecimento de
urânio - uma causa que tem agitado os ânimos nacionalistas.

Este novo “ayatollah”, no seu discurso triunfalista,
declarou que o Estado de Israel deveria desaparecer do
mapa-mundo. E que não hesitará em fechar as torneiras do
“crude” ao Ocidente, obrigando os ocidentais ajoelhar-se
perante sua alteza. As notícias que nos chegam de Teerão
são de um líder e seus partidários determinados a deso-
bedecer à comunidade internacional em relação ao projecto
iraniano de desenvolver armas nucleares.

Tal compor-tamento deixa-nos a nós, ocidentais, abraços
com mais uma grave crise. Por agora, toca-nos na algibeira,
mas o pior pode vir a seguir... e o que o Mundo não precisa
é de mais ditadores ou lunáticos religiosos.

Entretanto, os Estados Unidos não excluem opção militar
e pressionam o Conselho de Segurança para aplicar
sanções ao Irão.

Mas o presidente Ahmadinejad não se deixa intimidar e
já avisou que tem um dos mais poderosos exércitos do
mundo. Em discurso proferido no decurso de uma parada
comemorativa (que foi mais um “show of force”) no dia do
Exército, o presidente iraniano declarou que as forças
militares iranianas estão equipadas com as mais avançadas
tecnologias para deter qualquer tipo de agressão exterior.
Que Deus nos livre! As consequências de mais um conflito
armado naquela região, já considerada um autêntico barril
de pólvora, seriam devastadoras. Oxalá o bom senso
prevaleça.

XIV Encontro de Professores de Português
dos Estados Unidos e Canadá

Odete Cláudio

Realizou-se nos dias 21, 22 e 23 de Abril em Warwick, Provi-
dence, nos Estados Unidos, o XIV Encontro de Professores
de Português dos Estados Unidos e Canadá. Este Congresso
foi coordenado por Alfredo e Natércia Rendeiro (coordenação
geral) e a Prof. Dra. Teresa de Medeiros da Universidade dos
Açores (coordenação pedagógica) com a colaboração de uma
Comissão formada  por Lúcia Lopes, Ester Naia, Maria Teresa
Calisto, Maria Graça Fernandes, Carol T. Gray, Maria Vitória
Artiaga, Clara Albuquerque, Filomena Costa, Beatriz Branco,
Rosa Ventura, Sílvia Oliveira, Teresa Nunes-Sousa, Maria C.
Prata, Belmira Almeida, Clara Maria Costa e Susana Vieira.

Estiveram presentes, entre outros convidados especiais, a
Coordenadora do Ensino do Português no Canadá, Dra. Graça
Assis Pacheco, do Departamento de Educação da Embaixada
de Portugal em Toronto.

As actividades de carácter pedagógico deste Encontro,
subordinado ao tema “O Enraizar da Lusofonia”, estiveram a
cargo das Dras Maria Teresa de Medeiros, Filomena Morais
e Ana Isabel Serpa, da Universidade dos Açores e Maria F.
Pacheco, da Brown University.

Os temas abordados foram:
- Relação Família e Escola ?  Maria Teresa de Medeiros
- Planificação do Ensino do Português e da Avaliação ?
Filomena Morais, e
- Ensinar Português Hoje - Ana Isabel Serpa
- A Cultura, a Identidade e a Aprendizagem - Maria Pacheco
- Família, Escola, Amigos (para o grupo de jovens) - Maria
Teresa de Medeiros

Representando a nossa comunidade docente, esteve
presente Odete Cláudio, professora actualmente reformada,
que aceitou ser a coordenadora do XV Encontro a realizar em
Montreal, em Abril de 2007. Odete Cláudio leccionou nas
Escolas de Santa Cruz e Lusitana durante um período de
quase 30 anos, foi co-autora dos primeiros programas do
P.E.L.O e é autora de material didáctico destinado ao ensino
da língua portuguesa (do 5.o ao 9.o anos de escolaridade).

Vai constituir-se uma Comissão Organizadora deste
evento e seria do maior interesse que cada uma das
Instituições de Ensino da Língua e Cultura Portuguesas
da área Metropolitana de Montreal se fizesse repre-
sentar nessa Comissão.

Tel.: (514) 849-9966  4242,Boul. St-Laurent, suite 204
Montreal, Qué., H2W 1Z3

  CLÍNICA DE OPTOMETRIA  LUSO

Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista  -  Óculos - Lentes de contacto

Depois do ar, é o mar
Terá sido necessário que os meios de comunicação social

canadianos contactassem o Departamento de Estado
americano para obter alguns detalhes sobre a renovação, pelo
governo da Otava e de Washington, sobre o acordo de defesa
continental NORAD. Foi um porta-voz do Departamento de
Estado americano que confirmou que o ministro canadiano da
Defesa, Gordon O’ Connor, e o embaixador americano no
Canadá, David Wilkins, que haviam renovado o acordo durante
uma cerimónia em Otava. De acordo com que o “Toronto Star”
aprendeu junto do porta-voz americano, a nova trituração do
acordo, doravante “indefinido”, acrescenta na missão da
vigilância do espaço aéreo norte-americano, o controlo das
águas territoriais canadianas e americanas. Assim, os militares
canadianos serão chamados para supervisionar, por conta do
NORAD, o litoral a fim de controlar qualquer navio suspeito,
que poderia ser utilizado numa operação terrorista. Os
deputados canadianos poderiam ser chamados a pronunciar-
se sobre a renovação deste tratado num voto na Câmara das
Comunas, no dia 4 de Maio. Recorde-se que o primeiro-
ministro Harper prometeu, na última campanha eleitoral, que
apresentasse ao voto da Câmara das Comunas todos os
tratados internacionais.

Cinquenta anos de apoio às artes
Umas actividades muito variadas sublinharão, durante o

próximo ano, os 50 anos do Conselho das Artes de Montréal
(CAM). O primeiro do tipo no Canadá, o organismo municipal
que apoia a criação artística, foi fundado em 1956, numa
iniciativa do então presidente da Câmara Municipal, Jean
Drapeau. Durante o próximo ano, uma multidão de actividades
sublinhará este aniversário. Reflectem a diversidade de
disciplinas que o Conselho das Artes de Montréal ajuda. Como
exemplo, uma obra sinfónica foi encomendada a Emily
Doolittle, jovem compositora de Montreal. Será criada pela
Orquestra Metropolitana do Grande Montreal, na Primavera
de 2007. Umas cartas postais de 10 autores do turno, dos quais
Nelly Arcan, serão emitidas. Estes jovens talentos animarão
um pouco por toda a parte, na ilha, com leituras públicas. Uma
exposição em volta reunirá as obras entregues desde 1985
aos laureados do Grande Prémio anual do Conselho das Artes
de Montreal. Outras actividades especiais tocarão os domínios
do teatro, do cinema, da dança e das artes visuais. Este ano,
foram 266 organismos culturais que pediram ajudas fi-
nanceiras, no total de 9,77 milhões de dólares. O ano passado,
O CAM distribuiu 6,8 milhões pelas artes.

Tels.:(514) 282-9976
        (514) 288-5177
Fax: (514) 848-0133

75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

Silva, Langelier
& Pereira Inc.
Assurances Pierre G. Séguin Inc.
Seguros  e serviços financeiros

40ANOS
1963-03

05-03-2006.pmd 5/2/2006, 7:34 PM4



A Voz de Portugal
Quarta-feira 3 de Maio de 2006 5

Menina de Ouro…
Texto de Natércia  e José Rodrigues

Realizou-se domingo, no acolhedor salão de festas de Nossa
Senhora de Fátima em Chomedey, Laval, o lançamento do
último trabalho discográfico da Kelly M. Presentes, para além
da família e amigos, estiveram: Alexandre Duplessis,
Conselheiro de S. Martin, Laval; Francisco Salvador,

Conselheiro das Comunidades Portuguesas de Montreal e
Hull; D. Alika, vereadora e D. Foko, Deputada Federal, que na
sua intervenção mostrou-se muito contente ao ver tanta gente
e desejou à Kelly muito sucesso.

Depois das boas-vindas dadas por Adelaide Vilela e a
apresentação do programa, o almoço foi servido com um
profissionalismo impressionante, sob a direcção de Tony
Câmara.

Um dos pontos altos foi a presença da tia e primo da Kelly
que vieram de Portugal para este acontecimento e que
Adelaide simpaticamente organizou. Flores! Muitas flores
para Kelly; flores das amas que teve, da família, dos amigos e
até do produtor Hernâni Raposo, que não pôde estar presente.
Joe Puga ao lhe entregar umas flores afirmou que Kelly vai
longe, pois tem uma voz “magnífica”.

Adelaide declamou um poema intitulado “Kelly canta” e o
espectáculo prosseguiu com Maria José, natural dos Arrifes,
S. Miguel, Açores e que há muito emigrou para Mississauga.

O fado tem-na feito sonhar e cantar por vários lugares.
Pudemos apreciar o cuidado com que Maria José preparou seu
repertório e a maneira simples e firme da sua actuação, a
elegância de uma verdadeira fadista. Sua voz conquistou o
público.

Karine Rebelo, a jovem dançarina de “belly-dance” inter-
pretou uma dança árabe muito graciosamente.

Chegou o momento alto da tarde, o lançamento do CD “Sou
Boneca”. Kelly, com 12 anos e nascida sob o signo de
Capricórnio, ofereceu canções duma harmonia extra-
ordinária. Este CD que consta de 10 canções, das quais seis
foram escritas por Adelaide Vilela, três por Hernâni Raposo e
uma por Arlindo Moniz, foi a recompensa de todo o esforço
desenvolvido ao longo de vários meses de trabalho árduo e de
várias viagens aos estúdios Midi-Tech.

Adelaide despediu-se com um abraço respeitador e Linda de
Sousa Magalhães, mãe da Kelly, muito emocionada pela vinda
da irmã e sobrinho, agradeceu a Deus pela família que tem e
a todos os que ajudaram para que esta tarde tivesse o sucesso
que teve.

A tarde continuou com a Orchestra Tropical.
Foi uma tarde com princípio e fim. Princípio de uma carreira

que desejamos não tenha fim.
Em meu nome pessoal e do jornal que represento, A Voz de

Portugal, parabéns a Kelly M e votos de uma carreira com
muito sucesso.

Orchestra Tropical com um grupo de jovens que invadiram
o palco a pedido do Mike

Karine Rebelo

Kelly com
seus pais,
tia e primo
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Dra. Maria Helena Martins
Horóscopo Semanal

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

 LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

6

Café Ferreira
10 anos de cumplicidade exclusiva

Texto deManuel Rodrigues e fotos de Sylvio Martins

Ao longo dos anos, que o
Café Ferreira tem de vida,
assistimos ao desenrolar de
mais visibilidade dos produtos
portugueses, culminando ob-
viamente nos hábitos de con-
sumo. Tem mostrado o que de
melhor se faz em Portugal e
representa um incentivo para
uma nova geração de empre-
sários.

Está situado na rua Peel, nú-
mero 1446. A filosofia que

norteia o projecto é estar como em sua casa “entre amigos”,
num ambiente elegante mas descontraído, onde todos se
sentem à vontade. A decoração facilita: reinam os azuis mar,
amarelos, as madeiras e os recantos, podem ver-se os
originais das obras de arte que por encomenda, foram
executadas pela artista portuguesa Sabina, num conjunto
acolhedor e intimista mas ainda assim moderno e arejado.

As mulheres que vivem sob a pressão dos horários e da
necessidade de estar sempre com a aparência impecável, têm
neste espaço a vida facilitada. É escolhido também pela classe
política e empresarial para almoços de negócios, reserva é
recomendada.

O piso superior está disponível para realização de eventos.

De entre uma equipa de bons profissionais, falei com Marino
Tavares que cria pratos requintados. Nasceu em São Roque
Açores e chegou a Montreal em 1967, com 6 anos. Antes de

Carta da Semana: O Enforcado, que significa Sacrifício.
Amor: Tente demonstrar com maior intensidade os sentimentos
que nutre pela pessoa que tem a seu lado.
Saúde:  Possível descontrolo dos intestinos.
Dinheiro: É provável que tenha de enfrentar alguns problemas

financeiros, mas tudo se resolverá.
Número da Sorte: 12 Números da Semana: 4, 17, 25, 33, 2, 23

Carta da Semana: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor: Evite perder demasiado tempo a perguntar “o porquê?”
dos seus sentimentos, mergulhe de cabeça.
Saúde : Tudo correrá dentro da normalidade.
Dinheiro: esteja atento e não deixe escarpar uma boa

proposta financeira que lhe irá ser feita brevemente.
Número da Sorte: 45
Números da Semana: 1, 6, 11, 19, 22, 30

Carta da Semana: A Força, que significa Domínio.
Amor : Os ciúmes excessivos são prejudiciais para o bom
entendimento entre os casais.
Saúde : A saúde está em plena forma

Dinheiro: O equilíbrio financeiro faz parte da sua vida neste momento.
Número da Sorte: 11
Números da Semana: 9, 16, 22, 27, 33, 45.

Carta da Semana:  O Papa que significa Sabedoria.
Amor : Controle-se e não queira ser sempre o centro das
atenções da pessoa que tem a seu lado.
Saúde : A sua alimentação deverá ser um pouco mais
equilibrada.

Dinheiro: Procure um projecto mais credível para que não saia prejudicado.
Número da Sorte: 5
Números da Semana: 2, 14, 17, 39, 42, 48.

Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa Esforço.
Amor: O diálogo é um dos aspectos mais importantes para que
uma relação dê certo.
Saúde : Cuide mais da sua saúde.
Dinheiro: Momento pouco oportuno, para gastos supérfluos.

Número da Sorte: 72
Números da Semana: 7, 19, 25, 27, 39, 41.

Carta da Semana:  Cavaleiro de Ouros, que significa
Maturidade.
Amor: A sua família precisa da sua presença, não lhes falte.
Saúde: Possível desequilíbrio emocional.
Dinheiro: A sua estabilidade financeira está dependente do

seu esforço profissional.
Número da Sorte: 76
Números da Semana: 1, 4, 6, 17, 22, 29.

Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Falsidade.
Amor: Se der ouvidos ao que terceiros dizem poderá ter de
enfrentar alguns problemas na sua relação.
Saúde : Tendências depressivas.

Dinheiro: Evite gastar mais do que realmente pode.
Número da Sorte: 52
Números da Semana: 9, 14, 20, 33, 39, 49.

Carta da Semana: 7 de Paus, que significa Discussão.
Amor: Uma discussão poderá abalar o seu estado de espírito.
Saúde : Cuide da sua alimentação, evite excessos.
Dinheiro : Poderá ter de enfrentar um período de crise,
previna-se.

Número da Sorte: 29
Números da Semana: 11, 25, 27, 33, 45, 46.

Carta da Semana: O Sol, que significa Protecção.
Amor: Evite atitudes possessivas, dê espaço ao seu parceiro
Saúde : Poderá ter problemas de digestão.
Dinheiro : Fique atento, poderão surgir oportunidades de
melhorar financeiramente .

Número da Sorte: 19
Números da Semana: 20, 30, 40, 47, 48, 49.

Carta da Semana: O Mágico, que significa Habilidade.
Amor: Saiba ouvir o seu companheiro, por vezes temos de dar
o braço a torcer.
Saúde : Estável e sem preocupações .

Dinheiro: Precisa de alegrar o seu lar, remodele a sua casa.
Número da Sorte: 1
Números da Semana: 2, 5, 22, 27, 29, 38.

Carta da Semana: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem.
Amor : Reflicta sobre o seu relacionamento.
Saúde : Esforce-se para manter um corpo saudável.
Dinheiro : Aposte numa longa viagem.

Número da Sorte: 34
Números da Semana: 8, 17, 22, 39, 44, 48.

Carta da Semana: Rei de Copas, que significa Respeito.
Amor: Fase propícia para assumir um compromisso.
Saúde: Evite abusar das bebidas alcoólicas
Dinheiro: Surpresas na área financeira, faça apostas.

Número da Sorte: 50
Números da Semana: 3, 7, 11, 15, 29, 47

Contacte-nos: 21 318 25 99,  96 371 73 73 ,   91 727 48 26   ou
mhelenamartins@netcabo.pt
Consulte o Site www.astromhm.com  e obtenha mais informações.

chegar ao mundo da cozinha profissional, andou indeciso
entre estudar engenharia ou jogar futebol e escolheu um
conceito de gastronomia portuguesa de luxo. Estagiou 6

meses num hotel do Algarve e antes trabalhou noutras
cozinhas em Montreal. Cozinha com produtos frescos e de
qualidade, muitos vêm de Portugal como o azeite, peixe e
mariscos, resume o “Chef” Marino Tavares, na cozinha o mais
importante é respeitar os produtos.

No Café Vasco de Gama, uma refeição mais ligeira pode
incluir dezenas de iguarias. Ao pequeno-almoço e almoço:

frutas frescas, tostas, sumos naturais, geleias, saladas, e os
bons pastéis de nata Bela Vista. Se quiser pode comprar e levar
chocolates, azeite, café… tudo com rótulos sonantes. Merece
ainda atenção a lista de vinhos do Café Ferreira pela variedade
e qualidade.

Se o seu passeio até ao centro da cidade é subordinado a
temas específicos, como ao museu de arte, história da cidade
ou compras, será difícil de resistir aos sabores portugueses e
outros, no número 1472, da rua Peel em Montreal.
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Os pioneiros do jornal “Voz
de Portugal” deram corpo a
esta publicação no dia 25 de
Abril 1961. A primeira edição
não foi sequer impressa em
Montreal. Não existiam na
cidade condições para esse
trabalho e, por tal razão, a
composição tipográfica e a
respectiva impressão foram
feitas em Lisboa, nas Escolas
Profissionais Salesianas.

O jornal, inicialmente quin-
zenário, tinha a sua própria
filosofia política de direita e a
história ainda não apurou de
que lado estava a razão, se dos
que defendiam certa estabi-
lidade governativa, se os que
alimentavam as lutas intes-
tinas pelo poder, que decor-
riam dentro e fora do terri-
tório nacional. Alguns meses
mais tarde, conseguiu-se a
impressão numa tipografia
nos Estados-Unidos, a Luso-
American Press de Newark,

que executava trabalhos em
português. Até que em Feve-
reiro de 1962 foram feitos
arranjos com uma empresa
italiana de Montreal, que ti-
nha no seu pessoal um profi-
sional luso, por sinal um tipó-
grafo muito competente, o
José das Neves Rodrigues.

Ironia do destino, o Neves
Rodrigues fazia parte activa
do movimento de oposição ao
regime de Lisboa e, como fiel
anarquista declarado, não
fazia o trabalho com gosto e
entusiasmo. Esta particulari-
dade demonstra o espírito
aberto dos responsáveis de
“A Voz de Portugal” e certi-
fica uma acentuada democra-
cidade, que nem sempre teve
correspondência por parte
dos que combatiam a presen-
ça deste jornal na comuni-
dade. Que fique isso regis-
tado!

Três directores em

Os 45 anos e os 10 anos de vida na internet
Texto da Redacção

menos de quatro anos
O nosso jornal teve como

directores Artur Ribeiro, Luis
Filipe Costa e Dúlio Barreto
Rosette, 1961 a 1964. Até
que em Janeiro de 1965 assu-
miu o cargo o nosso penul-
timo director Armando Bar-
queiro. A primeira medida
tomada por este responsável
foi de colocar “A Voz de Por-
tugal” no centro da via, em
termos políticos. Da “Fo-
lhinha do Consulado”, como
ele classificava a publicação
que, obviamente, então
seguia colada ao regime de
direita de Salazar, passou a
situar-se numa faixa do
Centro, que conferia ao jornal
uma maior credibilidade e
espelhava o sentir da maioria
dos portugueses de Mon-
treal, além de seguir a linha
de pensamento de Armando
Barqueiro, que nunca acre-
ditou em aventuras, nem se

dispôs a atraiçoar as suas
convicções.

Esse itinerário nunca foi
desviado, até hoje, mesmo
no período confuso da Revo-
lução do 25 de Abril 1974,
durante o qual as pessoas e os
órgãos de comunicação não
foram muito bem credên-
ciados. Os anos subse-
quentes vieram provar as vi-
cissitudes do Comunismo,
teoria reduzida no presente à
sua expressão mais simples,
conducente à perda de in-
fluência no espectro da polí-
tica mundial, que deixou de
acreditar no milagre socialista
de Karl Marx e nos proces-
sos criminosos de Staline.
Nessa distante época, as capa-
cidades técnicas do nosso
jornal eram precaríssimas.
Recebíamos pelo correio o
“Diario de Lisboa” e dele
extraímos algumas notícias
publicando-as por colagem.

Com a vinda de um dedi-
cado colaborador para a Re-
dacção, José Manuel Freitas,
obteve-se a participação de
sua esposa em Lisboa, que
colhia recortes de vários jor-
nais e revistas e as fazia seguir
por via rápida para Montreal.
Paralelamente, iam-se conse-
guindo novos colaboradores,
melhorando assim o poten-
cial humano da obra que exi-
ge muita dedicação e espírito
de sacrifício.

Passaram alguns anos que
não foram além da rotina.
Fez-se o que foi possível fa-
zer, sempre presentes em
tudo que dizia respeito à nos-
sa comunidade e ao país de
origem. Reconhecendo em-
bora as nossas limitações
humanas e técnicas, acre-
ditamos ter sido uma pre-
sença digna a favor de Portu-
gal e dos portugueses.

Em 45 anos, nada do que
fizemos incorreu em situa-
ções menos transparentes ou
ridicularizantes e isso se de-
ve ao equilíbrio que advém
de uma orientação ponde-
rada, justa e respeitadora das
regras éticas e deontológicas
de convivência com insti-
tuições e as pessoas. Nin-
guém, em boa verdade, nos
pode retirar essa qualidade.

O início de uma fase
decisiva na vida do jornal

Em Janeiro de 1979 regis-
tou-se uma transformação
radical dos nossos processos
de trabalho, com a mudança

de local, de equipamento e de
pessoal. Carlos de Jesus deci-
diu dedicar-se profissional-
mente à empresa editora de
“A Voz de Portugal” e funda
com outros associados (Luis
Tavares Bello, António da
Silva e Armando Barqueiro) a
Typogal, companhia que não
só edita “A Voz de Portugal”,
como instala uma moderna
tipografia comercial. Carlos
de Jesus, como director-ad-
junto, teve uma influência vital
no relaçamento do jornal, que
passou a ser totalmente origi-
nal, isto é, sem o recurso ao
corte de artigos de outras
publicações. Entretanto, em
Setembro desse mesmo ano
de1979, a equipa receberia
um novo reforço, na pessoa
de Valdalino Ferreira. Esta
figura de trabalhador humil-
de da rectaguarda tem sido,
nestas duas últimas décadas
e meia, o esteio da organiza-
ção e a fonte financeira que
manteve a chama viva de “A

Voz de Portugal”. Sem a sua
dedicação e o seu dinheiro,
há muito que este jornal teria
desaparecido e passado à lista
das recordações da Comuni-
dade Portuguesa de Mon-
treal.

Novo século, novas
ideias

Em Março de 2004 o jornal
“A Voz de Portugal” foi vendi-
do ao Sr. Eduino Martins e
marcou o fim de uma época
onde a técnica e a tecnologia
estavam ultrapassadas. E
uma maneira de o fazer era
remodelar o jornal com uma
nova equipa de jovens, Sylvio
Martins e Kevin Martins,  que
podiam  modernizar o con-
teudo e o visual. Finalmente,
uma das grandes mudanças
no jornal foi a do nosso direc-

tor Armanda Barqueiro, que
faleceu em 2005 e, um ano
depois, substituido por  o nos-
so actual director António
Vallacorba, colaborador que
já se dedicava a este jornal há
tantos anos.

Na era da Internet
É verdade. Quem diria. A

Voz de Portugal na Internet!
Nesta longa caminhada atra-
vés dos anos e de dificuldades
de toda a espécie, tem renas-
cido o espírito de solidarie-
dade todos os que algum
modo, participaram e partici-
pam nesta Obra. Os que es-
crevem, os que executam
trabalho físico e os que nos
confiam a publicidade. São
dezenas de amigos de uma
cadeia que se mantém intacta
e solidária, razão principal da
nossa existência e do prazer
que nos dá a participação nes-
ta Obra Comunitária.

Como vai  longe o tempo
em que o jornal era feito a
corte e cola! Veio o compu-

tador, o tratamento de texto,
a impressora laser, o “scan-
ner” e finalmente, a internet.
Mas será que a internet nos
vai dar um melhor jornal?F oi
uma pergunta que foi feita há
dez anos, quando a internet
estava no berço da tecno-
logia, e a resposta é sim. Aju-
dou muito a simplificar o
meio informativo. O site web
foi criado,  algo que não era
simples em 1996.

Dez anos depois, os leito-
res do nosso jornal já podem
apreciar um a terceira gera-
ção do site web “A Voz de
Portugal”, que mudou de,
para tornar-se, num futuro
próximo, um género de por-
tal da nossa comunidade,
onde todos poderão aceder
às informações comunitárias.
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E viva A Voz de Portugal…
Texto de Natercia e fotos de José Rodrigues

Sábado, dia 29 do corrente
mês, realizou-se no salão de
festas da Igreja St. Enfant
Jesus, 45o aniversário deste
jornal, A Voz de Portugal.

Luís de Melo, o apresentador
da noite, que não deixou de
contar umas “graças com gra-
ça” convidou António Valla-
corba, director geral do jornal,
a subir ao palco. António Valla-

corba, após as boas-vindas a
todos os presentes, salientou
que gostaria de ver o salão
cheio. Notou-se a ausência
das associações e clubes,

estando presentes somente a
Associação dos Pais, Os Ami-
gos da Ribeira Grande, da
Ribeira Quente, da Ass.
Portuguesa do Espírito Santo
de Hochelaga, e a comissão

de Nossa Senhora dos
Milagres.  A união faz a força,
costuma dizer-se, mas a “u-
nião” não se fez sentir muito
forte. O nome de Armando

Barqueiro, antigo director, foi
lembrado.

Seguiu-se com folclore. O
folclore é a alma de um Povo,
e as nossas felicitações ao
Rancho folclórico Português

de Montreal que em breve vai
celebrar o quadragésimo
aniversário, dançaram com
muita arte. O rancho é for-
mado maioritariamente por

jovens que fazem parte dos
bailadores, mas como sozi-
nhos não saberiam como foi o
passado, contam então com
os mais adultos como sábios
na arte de tocadores e can-

Foto de Michael Estrela

tores.
Sylvio Martins, “Redacteur

en Chef et infografiste” agra-
deceu a António Lourenço
pela divulgação da música
folclórica, o qual por sua vez
agradeceu a Sandra Costa e
Verónica Gomes pelo traba-

lho, amor e dedicação que
têm pelo grupo. Sylvio agra-
deceu também a Eduino Mar-
tins, editor de”A Voz de Por-
tugal” e a António Vallacorba
por todo o carinho e sabe-
doria que lhe têm transmi-
tido. Nascido aqui em Mon-

Foto de Filipe Estrela
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E viva A Voz de Portugal…

treal e considerando-se por
isso Canadiano, sente no en-
tanto a dimensão da nossa
língua e da nossa cultura.

Os colaboradores presen-
tes foram chamados ao pal-

co, embora alguns tenham
preferido ficar sentados. O
Dr. Carlos de Oliveira, Cônsul
Geral de Portugal em Mon-
treal, na sua saudação, fez
referencia à importância des-

te jornal na comunidade, de-
sejando muitos anos de vida e
aludiu à contribuição dos cola-
boradores que gratuitamen-
te se esforçam para cobrir o
máximo de informação no
mínimo de tempo.

Chegou o grande momen-
to. São! Cantou e encantou!

Todos se renderam à evi-
dência.

Apresentou-se com um ves-
tido escorreito, dando-lhe um
ar muito elegante. São come-
çou com “Povo que lavas no
Rio” mostrando a todos os
presentes suas qualidades
vocais. Tem uma personali-

dade vincada e sólida que a
tem levado bem longe na
difícil arte de cantar. Estamos
felizes por ela. São  lembrou o
já falecido amigo de todos,
Fernando André, que em
1982 a entrevistou para este
jornal e conserva dele gratas
memórias. Terminou sua
actuação com “Uma Casa
Portuguesa”.

Orchestra Tropical conti-
nuou animando o serão. Esti-
veram à altura do aconte-

cimento. No seu jeito simples
e agradável, Mike, o vocalista
do conjunto, desfiou um rosá-
rio de cantigas com a sua voz
bonita e segura, dando a to-
dos os presentes, amigos e
admiradores, bons momen-
tos de “alimento espiritual”,
de satisfação pessoal e musi-
cal. Estou convicta que o nos-
so jornal, A Voz de Portugal,
vai continuar por muitos anos.
Parabéns!
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Festival do Cinema & Vídeo
Português – Canadá 2006

Após o sucesso da edição de 2005 do Festival
de Cinema & Vídeo Português em Vancouver e
do fim de semana de Cinema Português na
Universidade de Toronto, a Sociedade Portu-
guesa de Benevolência e o Congresso Nacional
Luso-Canadiano juntaram forças com o Carre-
four – Lusophone para expandir e criar o Festi-
val de Cinema e Video Português.

A edição de 2006 do Festival de Cinema e
Vídeo Português terá lugar em Montreal nos
dias 20 e 21 de Maio no National Film Board
(NFB) Cinema, 1564 St. Denis, Tel: 514-496-
6889.

A apresentação dos filmes será às 19:00 e
21:00, hora local. O preço, $10 por sessão
(bilhetes comprados à porta). O passe para o
festival (todos os filmes) custará $25 e já está
disponível.

O programa incluí o melhor documentário
português de 2005 “Gosto de ti como és” de
Sílvia Firmino e “Falta-me” de Claúdia Varejão, na
sessão de abertura do festival. O festival encer-
rará com o filme “A Costa dos Murmúrios” de
Margarida Cardoso, filme já galardoado noutros
festivais.

“Os realizadores portugueses têm uma ri-
queza de curtas metragens e documentários.
Recebemos cerca de 100 filmes, e temos muito
prazer em apresentar os melhores filmes tendo
em conta o equipamento e os meios que temos
à disposição. Aquilo de que mais me orgulho é
que este evento é a única forma de muitos
destes filmes de língua portuguesa serem
visionados no Canadá – especialmente as curtas
metragens que de outra forma dificilmente
seriam mostradas neste país”, afirma o pro-
gramador do festival, Terry Costa, acrescen-
tando ainda “esperamos ter ainda mais cidades
no próximo ano”.

Para mais informações visite:
http://www.portuguesefilm.com

Cantinho da Poesia
A luz da minha vida

Cada dia que eu estou contigo é mágico
Cada dia que eu estou contigo é lindo.

Cada dia que eu estou contigo é Inesquecível.

Cada dia que eu estou sem ti é triste.
Cada dia que eu estou sem ti é escuro.
Cada dia que eu estou sem ti é vazio.

Tu preenches o meu coração.
Tu preenches o meu ser humano.

Todos os dias que eu estou ao telefone na tua
companhia

Faz-me ver como me sinto feliz, não posso
pensar sem ti ao meu lado

Posso dizer sem sombra de dúvida
Que eu te amo.

Sylvio Martins

Sandra e Keanu
estão apaixonados
Em “The Lake House” os actores entregam-
se a um estranho amor separado pelo tempo.
O trailer está aí para aguçar a curiosidade.
Sempre achei que Sandra Bullock e Keanu
Reeves têm uma química especial. Quem
assistiu à entrega dos Oscares deste ano
deve ter reparado que eles chegaram juntos.
Adorei a entrevista que deram na carpete
vermelha e fiquei ainda mais ansiosa por vê-
los contracenar outra vez. Claro que “Speed”,
filme que protagonizaram há 11 anos, não é
o que podemos chamar de obra prima. No
entanto, marcou a carreira dos dois actores.
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Pensamento da semana

Lendas da Minha Terra
A Ponte do Cavaleiro - Leiria
Era uma vez ... no tempo já distante, dos princípios do

cristianismo, vivia uma senhora chamada Dona Loba, que era
muito rica. Esta Dona Loba prometera ao Apóstolo São Tiago
converter-se à religião de Jesus de Nazaré, então a espalhar-
se por toda a Europa.

Aquele Santo, que não gostava de perder, mandou dois dos
seus discípulos mais dedicados a cristianizar aquela rica
senhora. Ao mesmo tempo ela escrevia uma carta a um casal
muito da sua confiança e que vivia ali nas Cortes, a uma curta
légua de Leiria, a pedir-lhe conselho sobre a sua conversão à
Verdade de Cristo. Estes seus amigos chamavam-se Lúcio
Venónio, ele, ela Celerina, e eram romanos muito ricos e muito
poderosos. Logo que os discípulos de São Tiago chegaram à
fala com Dona Loba ela entregou-lhes a carta que havia escrito
para Venónio e para sua mulher. Os discípulos andaram,
andaram, e alcançaram a casa de Venónio e entregaram a carta
de Dona Loba. Mas Venónio, que ainda não tinha ouvido falar
da doutrina de Jesus de Nazaré, não gostou do que Dona Loba
dizia e mandou-os prender. Era já noite. Mas ... quando os raios
de sol começaram a dar os bons dias à terra, os Anjos libertaram
os prisioneiros que logo deram às de Vila Diogo. Venónio, ao
saber da fuga dos seus prisioneiros, deu por paus e por pedras
e mandou-os perseguir pelos seus homens a cavalo. Os
perseguidores correram a toda a brida e foram apanhá-los
junto a uma ponte que ali havia. Mas os discípulos do Apóstolo
estugaram o passo para o outro lado da ponte, a salvo.  O
mesmo não sucedeu aos homens de cavalo, de Venónio, que,
quando chegaram ao meio da ponte esta ruiu e, catrapuz ...
homens e cavalos foi tudo de roldão por água abaixo. O povo,
o bom povo das Cortes e das vizinhanças, viu neste aconte-
cimento um castigo de Deus e converteu-se à Religião de
Cristo. Também Venónio e sua mulher Celerina se tornaram
cristãos, tão bons e generosos que, no dizer do povo, ela era
uma boa Santa. Venónio, tempo depois, morreu na paz do
Senhor, e sua mulher, foi para Sines onde veio a ser
martirizada, por não querer abjurar a sua Fé, e tornou-se Santa
muito venerada naquela terra de Sines. E foi deste modo que
começou, na região de Leiria, a cristianização dos Povos.

Sidónio Pais
Lente de Matemática da Universidade de Coimbra e oficial

de artilharia. Deputado à Assembleia Nacional Constituinte de
1911. Ministro do Fomento do primeiro governo consti-
tucional, chefiado por João Chagas e, depois, ministro das
Finanças no Ministério presidido por Augusto de Vasconcelos.
Representou o governo nas manifestações do 1º aniversário
da implantação da República.

Em 17 de Agosto de 1912 foi nomeado ministro de Portu-
gal em Berlim, cargo que desempenhou até que a Alemanha
nos declarou guerra, em 9 de Março de 1916. Na Alemanha
assistiu a grandes manifestações, paradas a exibições marciais,
donde teria derivado a sua paixão pelo presidencialismo. Tinha
simpatia pela Alemanha e a convicção de que ganharia a
guerra. Regressado a Portugal em 18 de Março de 1916, foi
colocado na secretaria do ministro dos Negócios Estrangeiros.
A situação em Portugal era melindrosa, não só devido à
situação de guerra mas também devido às dissidências entre
alguns dos elementos dos dois únicos partidos que o
constituíam.O governo era constituído quase exclusivamente
de republicanos «históricos» a incluía alguns dos mais
combativos adversários dos democratas e evolucionistas, e,
portanto, da União Sagrada. A primeira reacção revolucionária
contra Sidónio Pais surgiu em 8 de Janeiro de 1918. Deu-se a
saída do governo dos ministros unionistas e Sidónio começa
a conhecer dificuldades. No dia 17 de Março é publicado o
manifesto da Junta de Salvação Pública, que não é assinado,
trazendo grandes ameaças à imprensa a declarando que a
sociedade portuguesa estava em perigo, procurando intimidar
o Partido Unionista, já então discordante do «sidonismo».

Egas Moniz após a sua morte refere: «Homem cheio de
virtudes a extraordinárias qualidades que um desvairo
messiânico perdeu».

O Mundo do Vinho
Os vinhos Verdes

Mario Silva
Com o bom tempo quase a bater-nos à porta - pelo menos é

esse o nosso grande desejo – é com ansiedade que esperamos
uns raios de sol brilhantes e quentes que permitam tomar
lugar numa esplanada e saborearmos uns copos de vinho
verde fresco quanto baste. O vinho verde é um produto único
no mundo. As suas características devem-se, sobretudo, ao
clima onde ele floresce. Depois, temos as particularidades
próprias das castas que, com o decorrer dos tempos, também
se afeiçoaram ao clima, resultando tudo isto num produto
único e genuinamente português, ou luso galaico para ser  mais
preciso, já que esta região espanhola também produz vinhos
semelhantes. Actualmente, existem 5 vinhos verdes à venda
nas sucursais da SAQ. Mono casta  Alvarinho há somente um:
da Adega de Monção, o Deu-la-Deu a 22,55$ que é um preço
sensato para vinho desta casta. Consta-se que, brevemente,
aparecerá no mercado o famoso Muralhas, em importação
privada. O Muralhas é feito com 85% de uvas Alvarinho e 15%
de Trajadura. O que em termos de composição poderá dizer-
se que é um “Alvarinho” sem poder, no entanto, ostentar essa
denominação em Portugal mas que é autorizada no
estrangeiro.Há também dois outros vinhos mono casta. O
Quinta do Minho a 14,95$, feito com a casta Loureiro e o
Trajadura da Aveleda, a 14,55$. Vinhos verdes de lote temos
o Quinta do Tarrio ao preço excepcional de 9,35$ e o ultra-
conhecido Quinta da Aveleda a 10,60$. Mesmo se a oferta
é pequena ela é diversificada, permitindo ao apreciador poder
saborear e comparar entre si alguns dos vinhos verdes que dão
fama ao país.

Alivin Canada, Boul. St-Laurent,  suite 204, Montreal
– Tel: 514-844-8532.

Um corpo sem inteligência não ama. Um corpo sem saúde
não desfruta do amor. Um gênio sem amor não tem saúde
espiritual. Diante disso tudo, devemos a cada instante procurar
a companhia das três virtudes, mesmo que alcancemos uma
a uma - Paulo Baleki

Quarta-feira 26-04 Sexta-feira 28-04 Sábado 29-04 Domingo 30-04Quinta-feira 27-04 Segunda-feira 01-05 Terça-feira 02-05

Programação desta semana

02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:15 Entre Nós
09:45 Os Próximos 20 Anos
10:00 Portugal No Coração
12:15 Notícias Rtp Madeira
12:30 Europa Contacto
13:00 Portugal Em Directo
14:00 Sonhos Traídos
15:00 Telejornal
16:00 Contra- Informação
16:15 Prós E Contras
18:30 Europa Contacto
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Sonhos Traídos
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Contra- Informação
21:30 Telejornal Açores
22:00 Quando Os Lobos Uivam-
        Estreia
23:00 A Hora De Baco
23:30 1001 Escolhas-
        Jesualdo Ferreira
00:30 6º Festival Angra Jazz-
        Wycliffe Gardoon
01:00 Repórter África

02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:15 Entre Nós
09:45 Os Próximos 20 Anos
10:00 Bombordo
10:30 A Viagem - Telefilme
12:15 Notícias Rtp Madeira
12:30 África Do Sul Contacto
13:00 Portugal Em Directo
14:00 Sonhos Traídos
15:00 Telejornal
16:05 Contra-Informação
16:15 Diver(C)Idades Ii
18:00 Portugal À Vista
18:30 África Do Sul Contacto
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Sonhos Traídos
20:45 Telejornal Madeira
21:30 Telejornal Açores
21:00 Palco-
        Concerto Os Violinos
22:15 Documentários
23:45 A Nossa Europa
00:30 3810 Ua
01:00 Repórter África

01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:10 Europa: Os Próximos 20
09:15 A Menina Do Mar
10:06 Semana Maior
10:34 Documentários
11:31 Requiem De Mozart
12:27 Notícias Rtp Madeira
12:43 Brasil Contacto
13:13 No Coração De João
14:04 Sonhos Traídos
15:00 Telejornal
16:13 Contra-Informação
16:15 Gato Fedorento
16:31 Missa Solene De Rossini
18:00 Bombordo
18:28 Brasil Contacto
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Sonhos Traídos
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Contra Informação
21:30 Telejornal Açores
22:00 Diver(C)Idades Ii
23:30 Por Outro Lado
01:00 Repórter África

01:57 70x7
02:30 África 7 Dias
03:00 Portugal À Vista
03:28 Latitudes 3ª Série
04:00 Brincar A Brincar
05:00 Praça Da Alegria
07:36 Nós Iii
08:00 Jornal Da Tarde
09:10 Parlamento
09:57 Tendências
10:22 A Nossa Europa
11:12 Notícias Rtp Madeira
11:28 Atlântida Açores
13:01 Venezuela Contacto
13:30 Rtpi Notícias
14:12 Futebol 1ª Liga
16:07 Telejornal Gravado
17:12 Documentários
17:27 Venezuela Contacto
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:30 Telejornal Madeira
21:00 Telejornal Açores
21:30 Futebol 1ª Liga
23:15 A Alma E A Gente
23:30 Venezuela Contacto
00:00 Músicas De África
01:00 Heranças De Ouro

01:55 Da Terra Ao Mar
02:30 Biosfera
03:00 As Lições Do Tonecas
03:30 Sms - Ser Mais Sabedor
04:00 3810 Ua
07:00 Brincar A Brincar
08:00 Jornal Da Tarde
09:03 Eurodeputados
09:45 Futebol 1ª Liga
11:23 Portugal Imobiliário
11:52 Triângulo Jota
12.44 Notícias Rtp Madeira
13:15 Notícias De Portugal
13.58 Magazine Timor Contacto
14:27 Sabores- Séie Ii
16:00 As Escolhas De Marcelo
16:36 Zeca Medeiros
19:00 Jornal Das 24
20:00 Gato Fedorento
20:30 Telejornal Madeira
21:00 Telejornal Açores
21:30 A Viagem-Telefilme
23:15 Moda Lisboa 26ª Edição
00:15 Notícias
00:45 Portugal Imobiliário
01:15 Contra Informação

02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:00 Micro Programas
09:10 Entre Nós
09:40 Europa
09:54 Portugal No Coração
10:10 Notícias Rtp Madeira
10:30 Eua Contacto - N. Inglat
13:00 Portugal Em Directo
14:05 Sonhos Traídos
15:00 Telejornal
15:55 Notas Soltas
16:16 Contra-Informação
16:30 Quando Os Lobos Uivam
17:25 Documentários Rafael
        Bordalo Pinheiro
18:20 Eua Contacto - N. Inglat
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Sonhos Traídos
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Contra Informação
21:30 Telejornal Açores
22:00 Obras Do Max
23:00 Prós E Contras
01.00 Repórter África

02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:15 Entre Nós- Jorge Fernando
09:45 Europa
10:00 Portugal No Coração
12:15 Notícias Rtp Madeira
12:30 Magazine Canadá Contacto
13:00 Portugal Em Directo
14:00 Sonhos Traídos
15:00 Telejornal
16:05 Contra-Informação
16:15 A Alma E A Gente
16:45 Estádio Nacional
18:30 Canadá Contacto
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Sonhos Traídos
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Contra Informação
21:30 Telejornal Açores
22:00 Bombordo - O Mar À Mesa
22:30 Trio De Ataque
00:00 Portugal À Vista
00.30 O País Em Memória
01:00 Repórter África
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EM  2 DE MAIO DE 2006
1 E U R O = 1 . 4 0 4 61 E U R O = 1 . 4 0 4 61 E U R O = 1 . 4 0 4 61 E U R O = 1 . 4 0 4 61 E U R O = 1 . 4 0 4 6

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                             514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

Consulado Geral
de Portugal

2020  Rua University, suite 2425
Montreal  (Québec) H3A 2A5
Tel.: 514.499.0359

HORÁRIO DE ABERTURA
2ª, 3ª, 5ª,6ª das 9 às 12h30

4ª das 9h - 12h30 e das 14h-17h
Site Web

www.cgportugalmontreal.com

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

514.287.3370

Polícia, Fogo, Ambulância
Clínica Portuguesa Luso
Detecção de gás
Emigração Canadá
Emigração Quebeque
Hospital Hôtel-Dieu
Hospital Royal Victoria
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc
Hospital Ste-Justine
Informação Montreal
Normas do trabalho
Sun Youth
Urgências sociais

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

ENSINO ESCOLAR

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035
514.583.0031
514.704.0006
514.593.9950
514.525.9575
514.271.0943
514.655.4689

IGREJAS

Ass. dos Pais
Ass. Port. do Canadá
Ass. Port. do Espírito Santo
Ass. Port. de Lasalle
Ass. Port. de Ste-Thérèse
Ass. Port. do  West Island
Casa dos Açores do Qc
Casa do Ribatejo
Centro de Ajuda à Família
Centro Port. de Referência
Centro Com. do Espírito Santo
Clube Oriental Port de Mtl
Clube Portugal de Montreal
Instituto Cultural Açoriano
Filar. Portuguesa de Mtl.
Folc. Campinos do Ribatejo
Folc. Português de Mtl.
Missão de Nossa Sra Fátima
Rancho Folc. Verde Minho
Sporting Clube de Mtl
Sp.Mtl e Benfica

514.495.3284
514.844.2269
514.254.4647
514.366.6305
514.435.0301
514.684.0857
514.388.4129
514.729.9822
514.982.0804
514.842.8045
514.353.1550
514.342.4373
514.844.1406
514.844.6371
514.982.0688
514.353.3577
514.739.9322
514.687.4035
514.768.7634
514.499.9420
514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

9-1-1
514.849.2391
514.598.3111
514.496.1010
514.873.2445
514.890.8000
514.842.1231
514.842.6141
514.345.4931
514.872.1111
514.873.7061

514.842.6822
514.896.3100

Igreja Baptista Portuguesa
Igreja Católica de Santa Cruz
Igreja N. S. de Fátima de Laval
Assembleia de Deus
Centro Cristão da Família
Igreja Nova Unção
Igreja Cristã Vitoriosa
Igreja St-Enfant-Jésus
Luz para as Nações

MÓVEIS
MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent                                514.845.6028

NOTÁRIOS
M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203         514.843.5626

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent                      514.985.2411

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

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                          514.288.2082
PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod                                      514.272.0362

LATINO
177 Mont-Royal Est 514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est 514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent 514.844.3307

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent    514.849.6619
CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent    514.842.8077

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

514.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

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

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

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent 514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

                                           514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
Antiga farmácia TRANG
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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave.                  514.484.3795
CENTRO CRISTÃO DA FAMÍLIA
Assembleia de Deus do Canadá
2500, Boul. Rosemont (esq. Iberville)
Pastor Carlos Figueiredo               514.704.0006

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACINE À COUDRE.
7341 St-Hubert 514.271.6452

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain 514. 842.3373

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides        450. 669.7467
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UM SERVIÇO DO
QUIROPRATAS
DR. MARC  CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou                  514.351.1716

DR. FRED M. ZAROW
“Clinique Chiropratique Zarow”
6872 St-Denis #101                       514.279-6536
cliniquezarow.com/portugues.htm
RESTAURANTES
CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE  E. 514.858. 6030

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.        514.844.4588
    514.276.1888
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

Maria Lurdes Costa de Sousa
Faleceu em Laval, no dia 1 de Maio de 2006, com
84 anos de idade, Maria Lurdes Costa de Sousa,
natural da Ribeira Seca, Ribeira Grande, São Miguel,
Açores, esposa de José Rebelo.
Deixa na dor seu esposo, seus filhos (as) Manuel
(Maria dos Anjos), Maria de Fátima (Manuel Unção),
Maria da Conceição (Duarte Froias) e José Rebelo;
seus netos Kelly, Wesley, Melissa, Wendy, Bradley,
Roberto, Ricardo, Mário, Sabrina e Cynthia; suas
irmãs e seu irmão, sobrinhos (as), assim como
outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório da defunta realiza-se hoje, quarta-feira 3 de Maio de 2006, das 14h
às 17h, e das 19h às 22h. Uma missa de corpo presente terá lugar amanhã,
quinta-feira, às 10h00, na igreja Santa Cruz, seguindo depois o corteje
fúnebre para o Mausoléu St-Martin , onde irá a sepultar, em cripta.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignaram
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o dia em
sufrágio pela sua alma, que se realiza domingo, 7 de Maio de 2006, pelas
10h, na missão Santa Cruz.

Casimiro dos Reis
Faleceu em Montreal, no dia 28 de Abril de 2006, com
91 anos de idade, Casimiro dos Reis, natural da Serra
do Santo António, Portugal, viúvo de Vitoria Vieira.
Deixa na dor suas filhas Isaura (Manuel), Vitoria (José)
e Aida (Abílio); seus netos Paula (To-Zé), Zélia (A.
Carlos), Paulo (M. José), Amanda (Jon), Philipe e
Andrea; seus bisnetos Miguel, Filipe, André, Maria,
Sofia e Mathiew, assim como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu segunda-feira, 1 de Maio de 2006, após missa de
corpo presente, na igreja Santa Cruz, seguindo depois o corteje fúnebre
para o Mausoléu St-Martin, onde foi a sepultar, em cripta.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se
dignaram a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-
Hajam.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o  dia
em sufrágio pela sua alma, que se realiza amanhã, dia 4 de Maio de 2006,
pelas 18h30, na missão Santa Cruz.

†

†

†

† Eugène Reynaud
1923 - 2006

No dia 18 de Abril de 2006, em Montreal, faleceu o doutor Eugène Reynaud,
psiquiatra, oriundo da cidade do Porto.

Deixa na dor sua esposa, seu filho Étienne-Manuel, e sua filha Catherine
(Daniel).

O funeral teve lugar no dia 22 de Abril de 2006.

Maria Isabel da Costa Santos
Faleceu em Montreal, no dia 27 de Abril de
2006, com 71 anos de idade, Maria Isabel da
Costa Santos, natural de Mizarela, concelho
da Guarda, Portugal, esposa de José Alexandre
dos Santos.

Deixa na dor seu esposo, sua filha Maria da
Conceição Santos, seu filho Antonio Paulo
Santos, seus netos Isabel, Alexandre,
Katherine, Anthony e David, seu genro e sua
nora, assim como outros familiares e amigos.

O funeral decorreu segunda-feira, 1 de Maio
de 2006, na missão Santa Cruz.

A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignaram
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

30o dia

Augusto Cerqueira
Faleceu em Ottawa, no dia 20 de Abril de 2006,
Augusto Cerqueira, esposo de Maria Esperança
Cerqueira.

Deixa na dor sua esposa, seu filho Joaquim
Felipe Cerqueira (Isabel Araújo Cerqueira) e suas
netas Caterina e Vitoria Cerqueira.

A família vem por este meio, agradecer a todas
as pessoas que se dignaram a tomar parte nas
cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma,
se lhes associaram na dor.

A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

†

†

Fernando André
18-11-1956 – 8-04-2006

Pelo homem maravilhoso que tu és, e por todo o amor que tu nos dás, nós
amar-te-emos infinitamente e viveremos sempre na tua luz.
Participamos a missa do 30o  dia, a celebrar domingo, dia 7 de Maio, às 10
horas, na Igreja Santa Cruz.
Honrados e sensibilizados pela dedicação demonstrada por tantas pessoas
e na impossibilidade de agradecer devidamente a todas elas, esta pequena
missiva representa um abraço carinhoso.

Da Nina, David e Daniel.
Nosso sincero obrigado.

† Conceição Freitas
22 Março de 1916 – 30 de Abril de 2006

Faleceu em Arcos de Valdevez, Minho, Portugal,
no dia 30 de Abril de 2006, com 90 anos de idade,
Conceição Freitas, esposa do já falecido António
José Machado. Deixa na dor seus filhos(as)
Augusto (Maria), José (Carmen, já falecida),
Teresa, Arminda (José), Francisco (Laura),
Helena (Américo), Aurora (Joaquim), António
(Lúcia) e Conceição (Joaquim); seus 18 netos
e bisnetos, assim como outros familiares e
amigos.

O funeral decorreu segunda-feira, 1 de Maio de
2006, na igreja de S. Jorge, Arcos de Valdevez,
seguindo depois para o cemitério  S. Jorge, onde foi a sepultar.

A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignaram
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o dia em
sufrágio pela sua alma, que se realiza sábado, 6 de Maio de 2006, pelas
16h30, na missão Santa Cruz.

Pequenos  anúncios

284 - 1813
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Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal

CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e

para enquadramento de
portas de metal.

700 boul. Industrial
BLAINVILLE

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

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

EMPREGOS

13

Companhia estabelecida há mais
de 15 anos procura pessoa com
experiência para colocação de
“pavé-uni” e muros de blocos e
condutor com carta de condução
classe 3. Bom salário.

(514) 444-4669

Operários com 5 anos de experiência
em “pavé-uni” e muros de apoio.
(514) 881-8342 ou (514) 968-9682

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

Carlos (514) 231-7583
Procura-se espaço num contentor,
para a zona de Aveiro ou centro do
país. (450) 672-4687

Procuramos operadores com
experiência em máquinas “plain” e
“overlock”. (514) 845-6680

Homens sérios e pontuais, com
experiência, para colocação de “pavé-
uni” e muros. Deve ter carta de
condução. Contactar Dias: (514)
704-6422

Procura-se pessoa para trabalho geral.
Varina Alumínio: (514) 362-1300

ALUGA-SE

VÁRIA

Aluga-se apartamento 5 1/2  perto do
metro Iberville. (514) 376-1786

Vende-se vestido de noiva, com véu.
Lindíssimo. Em renda, seda e tule.
Tamanho 8. Usado apenas 6 horas.
Preço: $200 firme. Telefonar para
(514) 744-0479

VENDE-SE

Mulher calorosa, repleta de bondade
e paciência. Falo, leio e escrevo
Francês e Português. Ofereço a minha
companhia, para tempo de qualidade,
a pessoas idosas semi-autónomas
ou não. Tenho anos de experiência
com essa clientela e quero continuar
a fazer a diferença com a minha
presença. Salário a discutir.

Contactar Eduarda Costa
(514) 313-8551

Duas pessoas com experiência
(homens de preferência) – uma para
a sala de mostra e uma para enrolar
e cortar tecido. Para uma fábrica de
cortinas. Contactar Gaby : (514)
384-8290 local 274

Pessoal para a cozinha.
(514) 836-3066

Pessoal para l impeza com
experiência. 2 noites por semana – 4
horas por noite. Em Duvernay, Laval.

(450) 437-1800

Empregada de mesa e ajudante-
cozinheiro. Da segunda-feira à sexta-
feira. Situado na esquina de St-Laurent
e Crémazie. (514) 389-2606

Financiamento a curto ou longo
prazo – 1a ou 2 a hipoteca para
qualquer imóvel. Sem inves-
tigação de crédito nem verificação
de salário. Emprestamos confor-
me os seus bens, e não o seu
crédito. Falo Inglês.

BHM Financial
(514) 789-1724

MONT-ROYAL CLUB
Procuramos pessoa para trabalhos gerais

– pessoa idosa de preferência. Oferecem-
se boas condições de trabalho e boas
vantagens sociais, tais como fundo de

pensão, seguro de dentes e medicamentos.
Os candidatos interessados podem

comunicar com o Sr. Isidro, pelo telefone:
(514) 842-5454

Procura-se espaço
num contentor, para a

zona de Aveiro ou
centro do país.

(450) 672-4687
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BreveAs Últimas Contas
A última ronda do Cam-

peonato está à porta e, contra-
riamente ao que tem sido
hábito nas últimas épocas,
muitas são as interrogações a
carecer de resposta nos ins-
tantes finais da competição,
tanto no que respeita aos
lugares europeus como na
zona de despromoção. Em
competição de extremos, só
o FC Porto campeão e o Pena-
fiel sentenciado têm a sua
situação perfeitamente defi-
nida, muitos são os candi-
datos a uma entrada num ver-
dadeiro Auto da Barca do...
(in)sucesso, inferno para
alguns e céu para outros.

Com o triunfo em Vila do
Conde, o Sporting deu um
passo de gigante rumo à en-
trada directa na Liga dos
Campeões através do segun-
do lugar - falta-lhe somar um
ponto frente ao Braga - e, em
paralelo, deixou a nau vila-
condense a meter água por
todo o lado. O Benfica, ao
derrotar pela margem míni-
ma o Vitória de Setúbal, não
perdeu as esperanças, mas

deverá reconhecer que a
ultrapassagem ao leão não é

o cenário mais provável. Co-
mo também não é crível que
o Nacional, de visita a terras
do Sado, perca o lugar euro-
peu para o Boavista, mesmo
tendo os axadrezados como
adversário um campeão que
deverá actuar em ritmo de
poupança, a pensar na final da
Taça de Portugal.

Ora, resta uma batalha Na-
val para a qual Gil Vicente
poderia ter escrito um emo-

cionante conto. É que, depois
de o Estrela da Amadora se

ter salvo ontem, sete dos oito
emblemas (o oitavo é o con-
denado Penafiel) que o per-
seguem podem ainda conhe-
cer a tranquilidade da salva-
ção ou o fogo da condenação.
Destes, apesar de estar em
zona de despromoção, a Na-
val depende... de si para se
salvar (vai a Penafiel), tal
como Gil Vicente e Bele-
nenses (jogam entre si), em
caso de vitória de um deles ou
empate. O Paços também
depende de... não perder com
o Benfica e a Académica de
ganhar um ponto ao Marí-
timo. E as combinações conti-
nuam... com a abismo ali tão
perto. O Vitória de Guima-
rães, um emblema com vasta
expe-riência de Liga, está
cada vez mais próximo do
abismo que é a descida à Liga
de Honra e só um verdadeiro
milagre o poderá salvar. Para
evitar a despromoção, os
vimaranen-ses “só” precisam
de beneficiar de uma conju-
gação de quatro resultados
favoráveis. Necessita da sua
própria vitória, como é óbvio,
em casa frente ao Estrela da
Amadora, que Gil Vicente
(Belenenses) e Naval (Pena-
fiel) percam e o Rio Ave (Lei-
ria) não vença.

Escândalo no Mundial
Em estádios com capacidade para 40 mil pessoas, apenas

devem estar garantidos 6 a 7 mil portugueses. A ocupação dos
restantes lugares depende essencialmente do critério
comercial dos patrocinadores, da compra pela internet e da
organização. E a distribuição não costuma ser favorável.
Mesmo no Euro’2004, os portugueses nas bancadas eram a
minoria no jogo com a Inglaterra...A experiência na
organização do Euro’2004 colocou Gilberto Madail em posição
privilegiada para ser um dos primeiros a veicular a sua
inquietação por um fenómeno que já é globalmente
considerado “o grande escândalo do Mundial’2006". A
percepção do presidente da FPF está a confirmar-se: a lógica
da distribuição dos ingressos obedece, em primeiro lugar, a
critérios comerciais – previstos, segundo se percebe, nos
milionários contratos de patrocínio que a FIFA tem vindo a
estabelecer com algumas das mais poderosas empresas do
mundo. Em Outubro, durante a apresentação do
Alemanha’2006 no Convento do Beato, em Lisboa, Gilberto
Madail enfatizava, e bem, ser pouco ou nada aceitável que a
federação portuguesa apenas recebesse oito por cento da
lotação de cada estádio (e a FIFA contabiliza menos 20 por
cento na capacidade de cada estádio) para os jogos com
participação da Selecção Nacional. Essa percentagem foi
revista, primeiro para os 16 por cento, depois para os 19,28 por
cento, mas, na prática, o que isso deve significar é que não vão
chegar os bilhetes para, entre outros, os adeptos portugueses
e, em particular, das comunidades de emigrantes lusos no
centro da Europa. Para quem são os restantes 80 por cento?
19,28 para as selecções adversárias, 36,22 por cento para
quem conseguiu comprar pela internet, e os restantes para os
patrocinadores (16 por cento), adeptos alemães (nove por
cento), convidados (6,2 por cento), operadores televisivos
(dois por cento) e lugares “premium”, muito mais caros (11,3
por cento). Ou seja, num grupo onde se espera que Portugal
arraste muito mais adeptos do que as selecções de Angola,
México e Irão, é difícil perceber onde poderão os fãs adquirir
os ingressos. Em estádios como o de Colónia e Frankfurt, com
capacidade para 40 mil espectadores, apenas devem estar
garantidos seis a sete mil portugueses; os restantes dependem
essencialmente do critério comercial da McDonald’s, Coca-
Cola, Hyundai e dos outros patrocinadores, da compra pela
internet e também da organização. O mais insólito de todo este
imbróglio é que o próprio presidente da FIFA, Sepp Blatter, diz
não compreender esta distribuição de bilhetes e tem vindo a
trocar galhardetes com a organização do Mundial, em particu-
lar com Franz Beckenbauer. Sabe-se ainda que Portugal não
costuma sair beneficiado neste jogo “do parte e reparte”...
Basta recordar o sucedido no próprio Euro’2004 – em con-
creto no jogo frente à Inglaterra, na Luz. Sim, Madail lembra-
se de quem, aí, ficou com a maior parte... (Dos bilhetes,
entenda-se.)

Sporting: Polga
não joga mais esta época

O central Polga não joga mais esta época, mas, se anda em
maré de sorte, até poderá não ter de submeter-se a uma
intervenção cirúrgica. O jogador sofreu, durante a partida  com
o Rio Ave, em Vila do Conde (vitória dos leões por 3-1), uma

rotura parcial no ligamento
interno do joelho direito. Se o
menisco interno foi afectado,
o que a ressonância magné-
tica a fazer  revelará, então, a
operação é inevitável.

Os leões, a um ponto de
se-gurar o segundo lugar e
a consequente entrada
directa na Liga dos Cam-
peões, em detrimento do
Benfica.

Pauleta:«Normalmente, cum-
prirei mais uma época no
PSG». Pedro Pauleta, avançado do
Paris Saint Germain e que lidera a
lista dos melhores marcadores do
campeonato francês, revelou esta
segunda-feira em Paris que se tudo
correr normalmente irá manter-se,
pelo menos por mais uma época, no
PSG, clube que sábado conquistou a
Taça de França.

Wenger quer destronar Chel-
sea. O treinador do Arsenal assume
que o Chelsea conquistou o título
com justiça, mas destaca que a sua
equipa aproximou-se da formação de
José Mourinho nos últimos meses da
Premier League. Assim sendo,
Arsène Wenger está apostado em
destronar os «Blues» na próxima
época.

Lendoiro quer «segurar»
Jorge Andrade. O presidente do
Deportivo da Corunha, Augusto César
Lendoiro, não parece disposto a abrir
mão de Jorge Andrade, por quem já
recusou «ofertas importantes».

Miguel quer lutar pelo título
na próxima época. O lateral-
direito português do Valência quer
lutar pelo título na próxima época. O
desta dificilmente fugirá ao Barcelona,
ainda que a equipa che, com cinco
vitórias consecutivas, vá adiando a
festa dos «blaugrana.

Rogério de Brito e as dec-
larações de Koeman: «Fo-
ram infelizes». O administrador
da SAD do Sporting, Rogério de Brito,
classifica de «infelizes» as decla-
rações de Ronald Koeman sobre os
golos que garantiram aos «leões» a
vitória (1-3) sobre o Rio Ave.

Erkisson hipótese para o
Real Madrid. Depois de Carlo
Ancelotti ter descartado trocar o AC
Milan pelo Real Madrid, Sven Goran-
Eriksson volta a ser apontado como
forte candidato ao cargo de treinador
dos merengues.

Steve McClaren na «pole»
para orientar Inglaterra. Steve
McClaren, treinador que vai disputar
a final da Taça UEFA com o
Middlesbrough, é apontado como o
principal favorito a ocupar o cargo de
seleccionador de Inglaterra após o
Mundial, isto depois de Scolari ter-se
auto-excluído da «corrida».

Boca Juniors a uma vitória
do título. O Boca Juniors goleou o
Estudiantes por 4-0 e ficou a uma
vitória do título no Torneio Clausura
do Campeonato Argentino, disputadas
que estão 17 jornadas.

AEK aproxima-se do Olym-
piakos.O AEK de Atenas, treinado
pelo português Fernando Santos,
venceu no reduto do Apollon (1-0) e
ficou apenas a três pontos do
Olympiakos (campeão), que perdeu
no terreno do Levadiakos (3-2), em
partidas da 29.ª e penúltima jornada
do campeonato da Grécia.
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O Impact inaugurou o seu décimo primeiro campeonato na
semana passada com um empate a zero frente ao FC Miami
jogando sem Romario, com problemas de visto. O Impact
alinhou com os três jogadores Lusos de início, sendo António
Ribeiro, Maurício Salles e o veterano Zé Roberto, que saiu
lesionado aos 27 minutos. O jogo foi duro e muito fechado
com poucas oportunidades de golo flagrantes mas o FC Miami
foi o primeiro a impor-se por intermédio de Zinho (Eis Brasil
94’) a acertar em cheio na trave da baliza de Sutton, mas a
resposta surgiu aos 41 minutos por António Ribeiro que
estoirou de fora da área, passando ligeiramente por cima da
baliza americana. O jogo acabou empatado a zero mas serviu
como primeiro verdadeiro teste para a equipa de Nick De
Santis, que se disse “satisfeito com o resultado perante as
condições climatéricas muito quentes”.

Após o primeiro jogo, o Impact seguiu para Porto Rico onde
iria jogar com os Islanders no Domingo, mas antes do jogo
havia quem estivesse com razão de sorriso. Era ele o António

Ribeiro que acabaria por receber a tão desejada chamada à
selecção canadiana.(relembro que antes da época começar
António confessou à A Voz de Portugal que o seu objectivo do
ano era chegar à selecção.)

Seguia o jogo com os Islanders onde quase já era dado
adquirido ver Ribeiro no onze inicial surgindo atrás do brasileiro

Ribeiro na Selecção e o Impact a Ganhar
Salles. Salles, o novo ponta-de-lança montrealense, veio dos
Islanders de Porto Rico onde foi protagonista nas duas últimas
épocas. Seria mesmo ele o herói do jogo, quando aos 12
minutos de jogo fixou o resultado em 1-0 ao completar um
cruzamento de Di Lorenzo com um cabeceamento em
mergulho ao segundo poste. O jogo vencido dificilmente pelo
Impact ficou marcado por três expulsões. Do Impact foi

expulso Zé Roberto por acumulação de amarelos e depois
seguiriam as expulsões de dois jogadores porto-riquenhos.

Está concluída a primeira semana de actividades oficiais do
Impact de Montreal na Primeira Divisão da USL. Com uma

vitória e um empate o Impact regressa a Montreal não
contente mas satisfeito. A equipa tem agora duas semanas de
folga pela frente em detrimento das actividades da selecção e
depois joga com o Battery em Charleston no dia 13 de Maio.

O primeiro jogo caseiro será realizado do dia 21 de Maio
pelas 16 horas no Complexo Desportivo Claude-Robillard.
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Um adeus… sem glória
O “capitão” do Sporting Clube de Portugal

foi esta quarta-feira suspenso por dois jogos
pela Comissão Disciplinar da Liga, e sendo
assim Sá Pinto – que já tinha anunciado o seu

afastamento do futebol no fim da temporada
em curso – disse um “adeus” antecipado
como futebolista profissional, no último
domingo quando aos 89 minutos o jogador
viu o cartão vermelho directo, no jogo entre
o Sporting e a Naval 1º de Maio.

O castigo imposto de dois jogos de sus-
pensão e o pagamento de uma multa pecu-
niária de 2.400 euros, foi aplicado ao jogador
leonino, depois da Comissão Disciplinar da
Liga ter analisado o relatório do árbitro
António Resende, que incidiu sobre o com-
portamento do jogador do Sporting, no
relvado e no túnel de acesso aos balneários,
após ter recebido o cartão vermelho directo.

Com uma carreira de 14 anos, e depois de
45 internacionalizações pela Selecção Na-
cional e de ter marcado 10 golos com quinas
ao peito, Sá Pinto despede-se assim pole-

micamente e antecipadamente dos relvados.
Os dirigentes e adeptos do Sporting ainda

mantinham a esperança de se despedirem de
Sá Pinto, no jogo frente ao Sporting de Braga,
que encerra o campeonato nacional, a 7 de
Maio, e onde o jogador completaria também
o seu jogo 299, mas com a decisão final da
Liga, Sá Pinto sai de cena mais cedo.

Mas independentemente disso, uma coisa
é certa… Sá Pinto é um jogador que tem já um
lugar reservado na história do futebol por-
tuguês e sobretudo no coração dos spor-
tinguistas que sempre o admiraram pela
garra, talento e irreverência.
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