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Um “25 de Abril” de nós todos
António Vallacorba

Hoje marca simultaneamente a passagem dos aniversários
da fundação de “A Voz de Portugal” e da Revolução dos
Cravos.

A maioria de nós, adultos, encontrava-se nos seus torrões
natais e os nossos filhos e filhas ainda não tinham nascido,
quando este jornal deu à estampa no já longínquo 25 de Abril
de 1961 – perfazem-se agora 46 anos e colocando-o na cabeça
de lista de todos os jornais luso-canadianos deste país.

É uma história de sucesso, como tantas outras na
comunidade em geral, fruto da generosidade, dinâmica e
visão de homens como já poucos começam a aparecer neste
mundo onde tudo são interesses pessoais.

Os valores e cultura da Pária distante, a par de um meio de
expressão e reflexão, que ali nunca tiveram, lançou-os nesta
gesta comunitária.

Não foi fácil então, não o tem sido até aqui e, certamente,
vemo-lo com um futuro incerto, em virtude dos novos meios
de comunicação, menos onerosos, cada vez mais disponíveis,
mas que, convenhamos, ainda não “cheiram” a papel!

Sempre advogamos a ideia de que um jornal deverá reflectir
a comunidade em que se insere, lado a lado com este cada vez
mais pequeno mundo que nos rodeia. Não é preciso ser-se o
“Big Brother” da comunidade para se manter uma certa
objectividade das coisas, sempre adentro do respeito mútuo
e tendo em consideração o nível escolar e cultural duma
população que, se não sabe mais, não foi por culpa própria.

Por vezes alcançamos muito mais com uma certa dose de
humildade e compreensão do que sermos negativos por
natureza.

É nesse espírito de humildade e de compreensão, sem
esquecer as inovações tecnológicas que os tempos actuais

Continuação página 2

25 de Abril

Continuação página 2

História Recente
Manuel Rodrigues

Passaram-se trinta e três anos sobre o 25 de Abril de 1974,
um tempo vertiginoso, tão longo e afinal tão curto, um tempo
sujeito a muitas temperas que fizeram das últimas três
décadas o mais complexo e aliciante período da sociedade
portuguesa do último século.

Foi acima de tudo, um tempo de curto-circuito histórico
que lançou o país, afinal todos nós no afã, tantas vezes
desencontrado mas em última instância solidário de cumprir
de uma assentada as tão adiadas promessas da modernidade
fechadas pelo fascismo em gavetas de esquecimento e
repressão e as perturbadoras promessas da pós
modernidade a que uma Europa serenamente em crise e
em transformação profunda nos convocava.

Não poderia ter sido um tempo fácil de percorrer e, ainda
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Agenda comunitária
Luso Montreal - CH Canal 14
No programa desta semana:
António José Pires, especialista em artesanato e
proprietário de uma loja em St-Saveur; Raul Mesquita, da
Associação dos Antigos Combatentes; a psicóloga Elizabeth
Schutz; Karine da Costa; a crónica desportiva.

25 de Abril25 de Abril25 de Abril25 de Abril25 de Abril

Ler jornais
é saber mais
Ler jornais

é saber mais

1707: Batalha de Almanza no sul de Espanha, no decorrer
da Guerra da Sucessão de Espanha, entre o exército aliado,
luso-inglês-holandês e o exército franco-espanhol, concluída
com a vitória espanhola.
1775: Nascimento de D. Carlota Joaquina de Bourbon, filha
primogénita dos futuros reis de Espanha Carlos IV e Maria
Luísa, rainha de Portugal pelo seu casamento com o à data
infante D. João, rei de Portugal em 1816, devido à morte em
1788 do seu irmão mais velho, o príncipe do Brasil D. José.
1961: Fundação e primeira edição do jornal A Voz de
Portugal em Montreal.
1974: A canção "Grândola Vila Morena" passa no programa
"Limite" da Rádio Renascença à meia-noite e vinte minutos,
sendo o sinal de confirmação que as operações militares
estão em marcha. O regime ditatorial começado em 1926 e
instituído em 1933 é derrubado.
1975: Primeiras eleições após o 25 de Abril, para a
Assembleia Constituinte. O PS ganha as eleições com quase
38% dos votos.
1976: Primeiras eleições para a Assembleia da República.
O PS vence obtendo 107 dos 263 deputados eleitos.
1983. Realizam-se eleições para a Assembleia da República
com vitória do PS por maioria simples. Mário Soares,
dirigente do PS, considerada não ser possível um governo
minoritário, entrando em conversações com o PSD, de Mota
Pinto. Em 9 de Junho o 9.º governo constitucional é
empossado. Será conhecido pelo Governo do Bloco Central.

impõem e da melhor formação da parte dos
nossos novos leitores, que o jornal vai
informando, divulgando e promovendo
semanalmente os valores da comunidade,
sempre com o sentido dos nobres pro-
pósitos da mesma, os seus objectivos e as
suas apreensões.

Sem que jamais estejam totalmente no
olvido, contudo lembramos sobremaneira
neste dia, com saudade, admiração e orgu-
lho, todos os intrépidos fundadores, diri-
gentes e os fazedores deste jornal e que o
mantiveram de pé até esta data, com uma

Um “25 de Abril” de nós todos
saudação muito especial para o presente
editor, equipa da redacção e demais cola-
boradores, assim como, evidentemente, os
seus prestimosos anunciantes, comércio e
demais instituições em geral.

Outrossim, saudamos a Pátria distante pela
restituição da democracia e da liberdade aos
portugueses. Para além do mais óbvio,
também, à Revolução dos Cravos se devem
as autonomias, devidamente consagradas na
Constituição portuguesa, dos Açores e da
Madeira.

Estamos, pois, todos de parabéns.

Continuação da página 1

“Não importa o seu passado,a sua experiência ou o
que aconteceu em sua vida.Vc sempre vai poder se
apaixonar novamente!” de “espinola”.

Danika Albino-Lagloire

Efemérides

25 de Abril

História Recente
menos, de interpretar. Dos muitos passos
que demos só alguns parecem irreversíveis
outros parecem dados por outros em nosso
nome e outros ainda apenas dados para nos
mantermos parados. Estamos ainda sus-
pensos de muitos fios de muitas meadas.

Não surpreende pois, que estes anos
tenham sido férteis em discursos sobre a
identidade nacional, sobre o sentido da nossa
história, ou melhor das nossas historias,
sobre a crise da nação, enfim sobre o que é
ser português num mundo que alguns desco-
brem agora, entre a surpresa e o desalento,
ser tão grande o parecer e não a confiança de
ser.

O que está verdadeiramente em causa é a
criação de um novo senso comum sobre Por-
tugal, uma atitude interpretativa e uma
energia transformadora que se meçam
equilibradamente com as nossas poten-
cialidades e as nossas limitações e que, acima
de tudo, não se restrinjam a modelos de
desenvolvimento e de inovação, que repri-
mem o nosso desenvolvimento e liquidam a
nossa capacidade de inovação em nome de
condições que não cumprimos nem pode-
mos cumprir.

Uma tal atitude e uma tal energia pres-
supõem muito simplesmente que assu-
mamos uma relação cordial com Portugal e
que nos recusemos a pagar os excessos de
grandeza com a penitência de carências
irremediáveis.

Para que tal relação seja possível são
necessárias duas condições, ambas difíceis.
Durante quase cinco décadas o Estado Novo
engendrou para si um monopólio de interpre-
tação sobre Portugal que expropriou o cida-
dão comum, individual ou colectivo, da sua
capacidade de interpretar a sua sociedade e o
seu quotidiano. Com o tempo a expropriação
da capacidade interpretativa converteu-se em
renúncia a interpretação.

Esta atitude profundamente enraizada, não

foi totalmente superada com o vinte cinco de
Abril e, quiçá, algumas das vicissitudes da
revolução dos cravos acabaram mesmo por
a reforçar.

Aqueles de nós que exercem a profissão da
educação das gerações mais jovens expe-
rienciam quotidianamente o apego à renuncia
à interpretação felizmente vivido cada vez
mais contraditoriamente com o desassosse-
go que toda a renúncia provoca.

E, pois necessário - e esta é a primeira
condição vencer a barreira da renuncia,
reencantar o hábito de interpretar e de o fazer
frutificar em múltiplas comunidades interpre-
tativas.

A segunda condição consiste na disponi-
bilização dos dados e dos documentos sem
os quais o sentido da interpretação não tem
sentido.

É esta também uma condição difícil. Somos
descuidados a respeito do nosso património,
das pessoas e das coisas, das acções colec-
tivas e individuais que marcaram a nossa vida
social. A revolução de Abril constitui o nosso
mais recente e exaltante património de acção
colectiva e também ele correu e talvez ainda
corra o risco de ser desbaratado.

Para o bem e para o mal partilhámos sécu-
los de história com povos de outros conti-
nentes.

Foi tempo de nos conhecermos e de nos
desconhecermos.

Foi tempo de nos inscrevermos na pele
uns dos outros e ao mesmo tempo nos man-
termos tão diferente e tão distantes. A
Revolução de 25 de Abril marca o início de um
tempo novo virado para um conhecimento
que visa o reconhecimento do outro, para a
diferença que visa a solidariedade, para a
distância que visa a proximidade no respeito
mútuo. O 25 de Abril é a memória e a reafir-
mação desse tempo novo.
VIVA O 25 DE ABRIL!
VIVA PORTUGAL

Continuação da página 1

Noite musical no Clube Oriental
O Clube Oriental de Montreal organiza no sábado, dia 28

de Abril, uma noite musical abrilhantada pela tuna de ouro,
com fados e guitarradas. Uma ementa especial será servida.
Para mais informações, contactar 514.342.4373.
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Lei entrou em vigor
A alteração da lei que permite
a interrupção voluntária da
gravidez nas primeiras dez
semanas entrou em vigor,
tendo o Governo 60 dias para
a regulamentar. A nova lei,
publicada terça-feira passada
em “Diário da República”,
estabelece um período de
reflexão da mulher “não infe-
rior a três dias a contar da data
da realização da primeira con-
sulta”, destinado a dar à grávi-
da o acesso à “informação
relevante para a formação da
sua decisão”. A consulta é
obrigatória e compete ao
estabelecimento de saúde
garantir a sua realização em
tempo útil. Caso seja vontade
da mulher, as unidades de
saúde devem dispor de servi-
ços de apoio psicológico e de
assistência social dirigido às
grávidas. Os estabelecimen-
tos são ainda obrigados a
encaminhar para uma consulta
de planeamento familiar as
mulheres que solicitem a
interrupção voluntária da
gravidez.

Ambiente
Portugal está longe dos
compromissos de redução de
poluição atmosférica que
assumiu no Protocolo de
Quioto, estando a emitir CO2
muito acima da meta fixada
para o país, revelou a Quercus.

Obesidade
O Presidente da República
mostrou-se preocupado com
a obesidade infantil e juvenil,
defendendo a necessidade de
uma aposta na educação para
a saúde dos jovens.

O melhor para a comunidade
www.avozdeportugal.com

Morreu Boris Yeltsin
O primeiro presidente da Rússia após o fim da União

Soviética, Boris Yeltsin, morreu esta segunda-feira, com 76
anos de idade, mas a causa da sua morte ainda não foi dada
confirmada. A notícia foi dada pelo porta-voz do Kremlin que,
não precisou as causas do falecimento do antigo presidente.
No entanto, fontes médicas citadas pela agência russa Interfax
já avançaram que a morte de Yeltsin deveu-se a uma súbita
paragem cardíaca.

Yeltsin, que exerceu a presidência russa entre 1991 e 1999,
sofria de problemas cardíacos pelo menos desde 1996, ano
em que foi submetido a uma delicada intervenção cirúrgica para
a colocação de cinco pontes coronárias.

Boris Yeltsin foi o primeiro presidente da Federação Russa,
país que sobreviveu à queda da ex-URSS, pondo fim ao
comunismo, e que integrava também pela Bielorrússia e pela
Ucrânia.

No entanto, a sua popularidade atravessou momentos menos
bons, como em 1993, com o assalto contra o parlamento
conservador no Outono de 1993 e a repressão brutal do
independentismo tchetcheno.

As suas capacidades para dirigir o país começam a ser postas
em causa nesse ano, também devido a frequentes problemas
de saúde e a uma denunciada preferência pelo álcool.

A crise financeira do Verão de 1998 contribuiu para o
descredibilizar e, no final de 1999, o então presidente demitiu-
se, sendo substituído pelo actual, Valdimir Putin.

Parque dos
Portugueses em Laval

Finalmente! Já está em construção o Parque
dos Portugueses em Laval. Situado ao lado da
Igreja Nossa Senhora de Fátima, terá como
nome “Pedro da Silva”, em homenagem ao
primeiro português a chegar a Quebeque,
também considerado como o primeiro men-
sageiro oficial do Canadá (o carteiro).

Nascido em 1647(c.) na freguesia de S.
Julião em Lisboa, Pedro da Silva, conhecido
como “Le Portugais”,  chegou à Nova França

antes de 1673 e trabalhou como carteiro.
Quando se mudou para Sault-au-Matelot, na
parte baixa da Cidade de Quebeque, envolveu-
se no despacho de produtos. No Verão, ele
viajava por barco, enquanto no Inverno enfren-
tava com bravura as temperaturas frias para
entregar o correio num carro puxado por
cavalos ou bois. Documentação de Julho de
1693 comprova que da Silva foi pago 20 soldos
(o que  representava mais ou menos uma libra

Francesa) para levar um pacote de
cartas de Montreal à Cidade de Que-
beque.

Em 1705, recebeu uma carta de
comissão, assinada pelo Intendente
da Nova França, Jacques Raudot,
incumbindo nele a função de “pri-
meiro correio” da Nova França.

O parque será inaugurado na
festa do Senhor da Pedra que terá
lugar  em Agosto.

Pedro da Silva visto pelo pintor luso-canadiano Paiva de CarvalhoPedro da Silva visto pelo pintor luso-canadiano Paiva de Carvalho

04-25-2007.pmd 4/24/2007, 6:05 PM3



A Voz de Portugal
Quarta-feira 25 de Abril de 20074

Coordenado por Miguel Félix

Exausta, Michaelle JeanA raiva do Oeste
O Gabinete apresentado pelo
primeiro-ministro Jean Cha-
rest provocou a raiva na comu-
nidade anglófona do Quebe-
que. Os anglófonos do Oeste
da ilha de Montreal estão
nomeadamente insatisfeitos
com a composição do Conse-
lho dos ministros. Dois minis-
tros anglófonos de experiên-
cia, Lawrence Bergman (Mi-
nistério das Finanças) e Geof-
frey Kelley (Ministério dos
Negócios Autóctones), foram
afastados do gabinete e sub-
stituídos pela jovem deputa-
da, com pouca experiência
política, Yolande James.

Salve-se quem pode
Os professores da Comissão Escolar de Montreal (CSDM)

deixam o “navio”, de acordo com o diário La Presse. São 175
a terem pedido uma transferência para uma outra comissão
escolar, enquanto apenas cinco desejam utilizar o caminho
oposto. Os membros da Federação autónoma do ensino,
conforme a sua convenção colectiva, podem fazer um “pedido
de mobilidade voluntário”, para assim serem transferidos para
outra comissão escolar. A federação recebeu 267 destes
pedidos, dos quais 66% provêm da CSDM. Os professores
desta Comissão escolar representam no entanto apenas 30%
dos membros deste sindicato de professores.

Estádio Saputo em construção!

Borboletas milionárias
A organização de Borboletas em liberdade acolhe o seu

milionésimo visitante. Inaugurado em 1998, o encontro anual é
apresentado até o dia 29 de Abril, no Insectarium de Montreal.
“Apresentar tal acontecimento com milhares de borboletas
tropicais vivas e centenas de plantas nectaríferas em pleno
Inverno, quase ampliava da loucura há 10 anos”, declarou a
directora, Johanne Landerico. “Hoje, as nossas equipas
desenvolveram uma avaliação inestimável”. A 10ª edição de
Borboletas em liberdade revela os mitos e legendas ligadas às
borboletas. Mais de 10.000 crisálidas estão destinadas a
tornarem-se borboletas no curso do acontecimento. Elas
provêm de explorações agrícolas de criação da Costa Rica.

Distância entre o PCC
e o PLC atenuada

Uma sondagem efectuada
pela firma “Decima Re-
search” indica um retrocesso
dos conservadores nas inten-
ções de voto. O partido do
Stephen Harper tem 34% do
favor popular, contra 31% para
os liberais de Stéphane Dion.
Estes dados parecem confir-
mar que a perspectiva de um
governo maioritário conser-
vador não é claro nem certo
neste momento, afastando a
possibilidade das eleições
serem desencadeadas esta
Primavera. Creditado com
15% das intenções de votos, o
Novo Partido Democrático
(NPD), de Jack Layton, reen-
contra-se perseguido pelo
Partido Verde, de Elizabeth
May, que colhe o apoio de
11% dos Canadianos.

deve anular actividades
A governadora-geral do Canadá, Mi-

chaelle Jean, teve de anular a sua parti-
cipação em certos acontecimentos porque
sofre de extenuação. De acordo com o seu
ambiente, a Sra. Jean sente um cansaço
físico e o seu médico recomendou-lhe
descanso. Ela deve acolher esta semana o
presidente da Hungria, Laszlo Solyom.

O seu horário dos últimos dias foi carre-
gado sofrivelmente, incluindo uma viagem
a Vimy, na França, para a comemoração do
90º aniversário da Batalha de Vimy, e sua
presença na base das Forças Armadas
Canadianas de Trenton, em Ontário, na
hora do repatriamento dos despojos de seis
soldados mortos no Afeganistão.

A governadora-geral, 49 anos, anulou a
sua participação em dois acontecimentos,
no Quebeque e em Saskatchewan.

“O meu filho anunciou-me uma boa
notícia. Seguidamente, aproveitou o meu
bom humor para me pedir 7,5 milhões de
dólares.

Não pude recusar”...
Foi assim que Lino Saputo fez rir a gale-

ria, durante a primeira pá de terra proto-
colar do novo Estádio Saputo, futuro domi-
cílio do Impact de Montreal. Com o seu ar
de boa criança, de defensor da próxima
geração, o seu filho, Joey Saputo, presi-
dente do Impact, não pôde esconder a sua
alegria de finalmente ver a extremidade do
túnel, após três anos de incerteza.
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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)

Carta Dominante: 10 de Copas, que significa
Felicidade.
Amor: Sentirá que tudo corre na perfeição.
Saúde: Cuidado com os esforços físicos.

Dinheiro: Não se descuide, pois está a ir por um óptimo caminho.
Número da Sorte: 46
Números da Semana: 17, 23, 45, 2, 19, 40

Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor: Poderá encontrar um antigo amor.
Saúde: Evite situações de stress.
Dinheiro: Faça contas à vida e veja com o que

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

Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/
Falha.
Amor: Lute pelo verdadeiro amor, não se deixe influenciar por
terceiros.
Saúde: Não invente doenças quando realmente não as tem.

Dinheiro: Este é um bom momento para investir, aproveite.
Número da Sorte: 69 Números da Semana: 21, 30, 25, 11, 5, 32

Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa
Melancolia, Separação.
Amor: Poderá ter que enfrentar uma separação dolorosa.
Saúde: Possíveis dores de rins.

Dinheiro: Avalie os seus gastos.
Número da Sorte: 63
Números da Semana: 12, 41, 20, 36, 4, 17

Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa.
Amor: Não viva obcecado com a ideia de perder a pessoa que
tem ao seu lado, aproveite antes todos os momentos que tem
para estar com o seu companheiro.

Saúde: Não se desleixe e cuide de si.
Dinheiro: As suas economias estão a descer, tenha algum cuidado.
Número da Sorte: 25 Números da Semana: 12, 4, 32, 47, 19, 7

Carta Dominante: Enamorados, que significa
Escolha.
Amor: Exprima os seus sentimentos sem medo de ser apontado.
Saúde: Cuidado com o frio.

Dinheiro: Poderá ter que optar por um ou outro emprego que lhe surja.
Número da Sorte: 6 Números da Semana: 33, 20, 4, 36, 19, 1

Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço
Pessoal.
Amor: O seu coração está um pouco dividido, pense bem qual
o caminho que deve seguir.

Saúde: Faça uma limpeza geral aos seus dentes para poder ter um sorriso
radiante.
Dinheiro: A vitalidade e esforço que tem demonstrado no trabalho estão a
ser muito favoráveis para si.
Número da Sorte: 72 Números da Semana: 20, 47, 6, 22, 45, 9

Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa
Poder, Autoridade.
Amor: A concórdia e o amor reinarão na sua relação afectiva.

Saúde: Tente controlar as suas emoções para que o seu sistema nervoso
não se ressinta.
Dinheiro: Não haverá nenhuma alteração significativa.
Número da Sorte: 64 Números da Semana: 24, 17, 46, 30, 9, 11

Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho.
Amor: O seu companheiro poderá estar mais afastado mas não
será nada de preocupante.
Saúde: Muito favorável, aproveite e pratique exercício físico.

Dinheiro: Notará que o seu esforço a nível de trabalho será recompensado.
Número da Sorte: 28
Números da Semana: 41, 23, 47, 36, 21, 27

Carta Dominante: Valete de Paus, que significa
Amigo, Notícias Inesperadas.
Amor: Irá manifestar-se em si uma grande energia sensual.
Saúde: Não seja céptico quanto à medicina natural.

Dinheiro: Resolverá os seus problemas facilmente.
Número da Sorte: 33
Números da Semana: 22, 17, 36, 40, 9, 25

Carta Dominante: Valete de Copas, que significa
Lealdade, Reflexão.
Amor: Permita que a sua relação seja mais liberal, não é a
prender a outra pessoa que conseguimos que ela nos ame.

Saúde: Tente não andar muito tenso.
Dinheiro: Sem preocupações.
Número da Sorte: 47 Números da Semana: 14, 19, 23, 46, 2, 42

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa  Força,
Coragem e Justiça.
Amor: Seja mais audaz na paixão.
Saúde: O excesso de ansiedade não é favorável para a sua

saúde.
Dinheiro: Seja mais equilibrado nos seus gastos.
Número da Sorte: 36
Números da Semana: 20, 13, 4, 26, 7, 10

Isto já não deve ser surpresa para ninguém – o negócio de
bebés e crianças já chegou à Internet. Um site português de
anúncio grátis online anuncia ter crianças e bebés para adopção.
Os anúncios mostram sempre fotografias das crianças e
incluem textos mal escritos traduzidos do Inglês.

Um dos anúncios neste site mostrava, há duas semanas, uma
criança de cerca de dois anos que era indicada como sendo do
Algarve. Na semana seguinte, um novo anúncio publicava a
foto de um bebé de meses, da zona de Almargem do Bispo,
Lisboa e Vale do Tejo. Ambos os anúncios dizem ter crianças
e bebés de ambos os sexos para distribuir. O site www.olx.pt
tem anúncios de todo o tipo, desde encontros amorosos,
consultas de tarot e cuidados de beleza. Uma das entradas tem
o título “Compra e venda” e, entre DVD, brinquedos, livros,
jogos e jóias, há um link para “bebés-crianças”.

(...) Mais adiante, um texto a acompanhar o anúncio, escrito
em mau português, diz: “Temos um orphanage e nós
estamos agora dispostos a distribuir alguns bebés por
favor você pode contactar nos apoiar mais informações”.
Há duas semanas, um outro anúncio publicado no “OLX
ONLINE Exchange”. O Link de entrada era o mesmo –
“Compra-Venda” e “Bebés-Crianças” – mas a foto
mostrava um menino de dois anos com a frase: “Crianças
salientes que buscam para uma boa casa”.

O OLX é um site internacional de anúncios grátis que tem
versões em várias línguas. Muitos dos anúncios deste site têm
a indicação de preços, mas o bebé, que foi colocado online a 4
de Abril, remete-nos, muito disfarçadamente, para um, “entre
em contacto com o vendedor” – o que só pode ser feito

através do envio de uma mensagem para um mail que não está
identificado.

O OLX espanhol tem anúncios semelhantes: um colocado
a 31 de Março anuncia um bebé de meses, de Alava, Espanha,
também traduzido automaticamente do Inglês para Espanhol,
semelhante ao do anúncio português do bebé, só que as fotos
não são da mesma criança. Um outro anúncio está também
online no OLX.es, com a foto de um menino alegadamente de
Barcelona, de cerca de três anos, onde o autor do anúncio
sugere: “póngase en contacto con allistik_dreff.com para
más fotos...”.

Este é o mundo em que vivemos - a árvore que plantamos
e nos dá frutos bons e sãos também, quando não cuidamos
dela, nos dá frutos podres. Quem inventou a  Internet, fê-lo,
certamente, com a intenção de melhorar os meios de
comunicação entre os seres humanos. Foi um acontecimento
extraordinário. Nunca na história da humanidade se
comunicou tanto e tão rápido. Infelizmente, como vivemos
num mundo  imperfeito, e porque há sempre alguém que se
aproveita das falhas do sistema, para além dos casos que
acabamos de descrever e, certamente, não serão os únicos
em que redes de informação, a operar na Internet, têm
beneficiado da falta de segurança. Não só há crianças a serem
vendidas como também muita gente tem sido burlada e atraída
com publicidade enganosa. É necessário separar o trigo do
joio.

As próprias autoridades admitem que é urgente uma
actuação rápida para que sejam criadas medidas de segurança
mais eficazes na Net.

Um site  onde se vendem crianças
Augusto Machado

Delfins lançam novo disco
Os Delfins lançaram um

novo trabalho de originais, de
título homónimo (capa na
imagem). O sucessor de “Ba-
bilónia” (2002) foi gravado
por Miguel Ângelo e com-
panhia em Dover, na Ingla-
terra. A produção do registo é
assinada por Chris Tsanga-
rides, que já trabalhou
com artistas como
Depeche Mode,
The Human Lea-
gue, Gary Moore,
Japan, Thin Lizzy
ou Judas Priest,
entre outros. O te-
ma ‘Viver a Valer’
é o primeiro avan-
ço do disco, cuja
apresentação ofi-
cial decorreu no
dia 19, no Music
Box, em Lisboa.

O alinhamento
completo de “Del-
fins” é o seguinte:

«Jesus de Nazaré»

Primeiro livro do Papa Bento XVI
No  dia 16 de Abril,  o Papa completou 80 anos e foi

posto à venda o seu primeiro livro «Jesus de Nazaré»,
uma visão pessoal sobre a busca de Cristo.

Esta obra de Ratzinger tem como tema principal que os
homens, à semelhança de Jesus Cristo, devem aprender a
amar o próximo. É a partir da Parábola do Bom Samaritano que
o Papa reforça a importância da compaixão para com o
próximo, focando sobretudo as responsabilidades do
Ocidente face a África. «Levamos aos povos africanos o
cinismo de um mundo sem Deus, onde contam apenas poder
e lucro, destruindo critérios morais e fazendo com que
corrupção e o desejo de poder sem escrúpulos se tornem
óbvios» disse Ratzinger, conforme citou o «Corriere della
Sera». «Jesus da Nazaré» começou a ser escrito em 2003 e
está dividido em dez capítulos que recordam a vida de Cristo
desde o Baptismo no rio Jordão até ao monte da
Transfiguração. Bento XVI classifica-o como sendo uma tese
pessoal que outros poderão rebater.

01. Rádio Mundo; 02. Pan;
03. Da Terra ao Céu; 04. Viver
a Valer; 05. Balada do Blo-
queio; 06. À Espera de Go-
dot; 07. Para Lá do Universo;
08. Momento de Reflexão;

09. Fiat Lux; 10. His-tória
Antiga (que convém lem-
brar); 11. Disponível para
Amar; 12. Cuidado com o Sol.
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Deus: Um psicopata?
O título, como traduzimos, apareceu

no “Le Journal de Montréal” do dia 5 de
Abril 2007. A notícia dava conhecimento
de uma entrevista, dada à BBC, por um
pastor da Igreja anglicana em “Saint-
Albans” no sul de Inglaterra.
Comentando a doutrina cristã diz ele:
“Que Deus é este para se encolerizar
contra os homens que ele criou, e exigir,

afim de se acalmar, o sangue do seu próprio Filho?”  “Por que
devia Deus perdoar-nos punindo qualquer outro?”  “Mais do
que ilógico é doentio. Isso faz passar Deus por um psicopata”...

Provavelmente quis passar-se por um humanista. à
semelhança de outros hoje em dia, cuidando que o Amor de
Deus seria mais autêntico sem o sacrifício de Jesus!... Com
efeito, nos tempos que estão decorrendo, nós é que temos
dificuldade em definir tais mentores, quando tentam, a seu
modo, fazer Deus tão bonzinho que o esfumam no ridículo da
injustiça, e no atropelo da realidade divina... Não serão eles
quem sofre de doença mental?

O autor da entrevista dada à BBC pode não aceitar que “de
tal maneira amou Deus o mundo que lhe deu o seu Filho
unigénito para que todo aquele que n’Ele crê não pereça
mas tenha a vida eterna” (João 3:16). Deus lhe permitirá
a sua recusa; todavia ser-lhe-á conveniente que também está
escrito: Não erreis: Deus não se deixa escarnecer, porque
tudo o que o homem semear, isso também ceifará”
(Gál.6:7).

Não indicamos o nome deste pastor porque o nosso
objectivo não é impugnar-lhe uma culpa que Deus conhece
melhor do que nós. Nem Deus se encoleriza para se acalmar
como está escrito na notícia que o refere. Pelo contrário: “pela
misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo
temor do Senhor os homens se desviam do pecado”
(Prov.16:6). O que desejamos é abrir um pouco a janela da
expiação, na exigência do Amor de Deus em condenar o seu
Filho. Não poderia Ele perdoar as faltas humanas como nós
mesmos somos aconselhados a fazer com quem nos tenha
ofendido?

A pergunta parece válida. Mas... Em toda a história humana

Deus tem revelado a sua misericórdia e aceitado a cobertura
expiatória do pecado, pelo sacrifício de animais inocentes,
porém o homem nunca se emendou por completo, e esses
sacrifícios tiveram de ser repetidos, ofendendo a Deus
continuamente. Que fazer? Passar por alto toda a ofensa?
“Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso
aprende a justiça; até na terra da rectidão ele pratica a
iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor”
(Isa. 26:10), é o que está escrito como queixume. “Na
verdade não há homem justo sobre a terra, que faça o
bem, e nunca peque” (Ecles. 7:20; Rom. 3:10). Que
fazer, então? Diferentes do pastor a quem nos temos referido,
há outros mentores que opinam sobre a justiça, e afirmam que
Deus devia ser mais severo e acabar com o mal para que a
humanidade viva em paz. Noutras palavras: exterminar os
pecadores... Qual seria, pois, o resultado? Pobre humanidade,
que não ficaria existindo, nem sequer um!...

Justamente, que fez Deus? A Bíblia diz que Deus, o Pai,
providenciou um Advogado, isto é, Jesus Cristo, o justo. “É Ele
a propiciação dos nossos pecados” (1ª João 2:1-2).
“Nisto está o Amor, não em que nós tenhamos amado
a Deus, mas em que Ele nos amou a nós” (Idem 4:10).

Concluamos: Deus, em associação triúnica, nos tabernáculos
divinos, ajustou o único sacrifício redentor e Jesus veio a este
mundo. Ele mesmo afirmou: “O Pai me ama, porque dou
a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de
mim, mas eu de mim mesmo a dou; tenho poder para
a dar, e poder para tornar a tomá-la” (João 10: 17-18).
Daí a ressurreição, que é garantia da Salvação que recebemos

quando     o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça
e do juízo, e somos adoptados filhos de Deus pelo seu
beneplácito. Tenhamos igualmente em conta a afirmação
bíblica de que, “com uma só oblação aperfeiçoou para
sempre os que são santificados (Hebreus 10:14). O
pecado tem gravidade infinita, pois que Deus mesmo é o
ofendido. Foi então necessário um sacrifício de preço infinito
para satisfazer a justiça de Deus, e não há outro mais legítimo
do que a entrega de Jesus Cristo!

Que diferença, se compararmos as palavras do pastor
entrevistado pela BBC!

J.J. Marques da Silva
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Nunca é demais recordarmos o criador e intérprete da
célebre canção “Grândola Vila Morena” de José Afonso que
no dia 25 de Abril pela 00H20 foi transmitido no programa
Limite da Rádio Renascença no ano de 1974, tendo sido a
SENHA escolhida pelo MFA (movimento das forcas arma-
das) dando marca ao início das operações militares contra
o regime de ditadura vigente no país que fez ocorrer a
Revolução dos Cravos.

O REMOMORAR de 20 anos do “ZECAfonso”

“Grândola, vila morena
Terra da fraternidade

O povo é quem mais ordena
Dentro de ti, ó cidade

Dentro de ti, ó cidade
O povo é quem mais ordena

Terra da fraternidade
Grândola, vila morena

Em cada esquina um amigo
Em cada rosto igualdade

Grândola, vila morena
Terra da fraternidade

Terra da fraternidade
Grândola, vila morena

Em cada rosto igualdade
O povo é quem mais ordena

À sombra duma azinheira
Que já não sabia a idade
Jurei ter por companheira

Grândola a tua vontade

Grândola a tua vontade
Jurei ter por companheira
À sombra duma azinheira
Que já não sabia a idade”

Falar do “ZECA” ...
Filho de José Nepomuceno Afonso e de Maria das Dores,

nasceu a 2 de Agosto de 1929, em Aveiro. Quando o pai foi
colocado em Angola, em 1930, como delegado do
Procurador da República, Zeca Afonso permaneceu em
Aveiro por razões de saúde, confiado aos cuidados de uns
tios. Tinha então um ano e meio e cresceu numa casa situada
na Fonte das sete Bicas, rodeado da ternura fraterna das
primas e dos tios.

De 1933 a 1936 José Afonso viveu com os pais e irmãos
em Angola, deslumbrando-se com a paisagem africana. A
sua relação com o continente africano reflectir-se-á em toda
a sua vida. Em 1934 inicia os estudos da instrução primária.

Em 1936 regressa a Aveiro, onde é recebido por tias do
lado materno. Fica pouco tempo.

Em 1937 parte para Moçambique. Em Lourenço Marques
reencontra-se com os pais e irmãos, com quem viverá pela
última vez em conjunto até 1938.

Volta para o continente em 1938 e fica em casa do tio
Filomeno, então presidente da Câmara em Belmonte.
Aqui, Zeca Afonso completou a instrução primária e viveu
o ambiente mais profundo do salazarismo. O seu tio,
salazarista fervoroso, fê-lo envergar a farda da Mocidade
Portuguesa. «Foi o ano mais desgraçado da minha vida»,
confidenciou.

Chega a Coimbra em 1940 para prosseguir os estudos. É
matriculado no liceu D. João III e instala-se em casa de uma
tia. Neste ano os pais já se encontravam em Timor, onde

seriam cativos dos ocupantes japoneses durante três
anos, até 1945. Foram três anos sem notícias dos pais.

José Afonso começa a cantar serenatas por volta do quinto
ano do Liceu (1945), como «bicho», designação da praxe
académica de Coimbra para os estudantes liceais. A sua voz
ecoa pela cidade velha e os tradicionalistas reconheciam-no
como um bicho que canta bem. A vida boémia chama-o e
acumula dois anos de «chumbos» no curso dos liceus.

Em 1947 conhece Maria Amália, sua futura esposa.
Concluiu o curso liceal em 1948. No ano seguinte

inscreveu-se no curso de Ciências Histórico-Filosóficas da
Faculdade de Letras. Integrou várias comitivas do Orfeão
Académico de Coimbra e da Tuna Académica da
Universidade de Coimbra, nomeadamente em digressões
pelo Continente, Angola e Moçambique. Interpretava
soberba e superiormente o fado de Coimbra lírico e
tradicional.

A Universidade não o seduz; a boémia é mais atraente.
Em 1951 já se destaca claramente como um dos grandes
intérpretes do fado de Coimbra.

Em Janeiro de 1953 nasce o seu primeiro filho, José
Manuel. Grava fados de Coimbra em discos de 78 rotações:
«Solitário», «O Sol anda lá no céu», «Contos velhinhos» e
«Fado das águias», incluídos em 1996 no CD «José Afonso
de capa e batina». Neste mesmo ano começa a cumprir o
serviço militar obrigatório em Mafra.

O serviço militar em Mafra e (depois) em Coimbra - já em
1954 - coloca-o em sérias dificuldades económicas.
Intensifica-se a crise conjugal.

Em 1955, após o serviço militar, e então com dois filhos,
prossegue os estudos para concluir o curso.

Começa a leccionar em Mangualde em 1956. Neste ano
inicia-se também o processo de separação e posterior
divórcio de Maria Amália.

Em 1957 dá aulas em Aljustrel e Lagos.
José Afonso grava o seu primeiro disco em 45 rotações,

«Baladas de Coimbra/Menino de Oiro», em 1958. Nesta
altura é professor em Faro e acompanha o movimento em
torno da candidatura presidencial de Humberto Delgado.
Devido às dificuldades económicas, manda os filhos para
Moçambique, para junto dos avós.

Em 1959 frequenta colectividades e canta regularmente
em meios populares. No ano seguinte são editados mais
dois singles: «Balada do Outono» e «Dr. José Afonso em
Baladas de Coimbra / Menino do Bairro Negro». Este último
inclui «Os Vampiros», canção proibida pela censura e pela
PIDE. «Os Vampiros», juntamente com «Trova do Vento
que Passa» (gravada só em 1963), escrita por Manuel
Alegre e cantada por Adriano Correia de Oliveira,
constituem um marco fundamental da canção de
intervenção e de resistência antifascista.

Em 1961 segue atentamente a crise estudantil de
Coimbra. Convive em Faro com Luiza Neto Jorge, António
Barahona, Ramos Rosa e namora com Zélia, que será a sua
segunda mulher. Em 1962 mantém-se em Faro, de onde
acompanha a crise estudantil da Universidade de Lisboa.

«Baladas e Canções / Trovas Antigas» e «Baladas e
Canções / Canção Longe» são gravados em 1963. Seguem-
se, no ano a seguir, «Baladas de José Afonso / O Pastor de
Bensafrim» e «Cantares de José Afonso / Coro dos Caídos».
Em Maio de 1964, José Afonso actua na Sociedade
Fraternidade Operária Grandolense, onde supostamente
se inspira para escrever «Grândola, vila morena». Ainda
neste ano parte para Moçambique (Lourenço Marques)
com Zélia, ao encontro dos seus dois filhos e dos seus pais.
Na capital moçambicana relaciona-se com o cineclube e com
associações culturais de moçambicanos.

Em 1965 encontra-se a leccionar na Beira. Aqui musicou
canções para uma peça teatral de Brecht, «A excepção e a
regra». Começou a desenvolver uma intensa actividade
política contra o colonialismo, o que lhe trouxe problemas
com a PIDE e com a administração colonial.

Mais tarde, em 1967, regressou a Portugal. Foi colocado
como professor em Setúbal; entretanto sofreu uma grave
crise de saúde que o levou ao internamento em Belas.
Quando saiu da clínica tinha sido expulso do ensino oficial.
Neste ano foi publicado o LP «Baladas e Canções», onde se
reuniram temas dos singles anteriores. Foi publicado
também o livro Cantares de José Afonso.

Para sobreviver dá explicações. Em 1968 canta mais
assiduamente nas colectividades da margem Sul, onde é
nítida a influência do PCP. No Natal deste ano edita
«Cantares do Andarilho».

É de salientar que entre 1967-70, Zeca protagoniza uma
intervenção política e musical ímpar, convertendo-se num
símbolo da resistência. Foi detido várias vezes pela PIDE,
manteve contactos com a Luar, o PCP e a esquerda radical.
Em 69 empenha-se no movimento sindical, na eleição de
deputados à Assembleia Nacional da CDE de Setúbal e
participa no 1º Encontro da «Chanson Portugaise de Com-
bat» em Paris. Alvo de censura, José Afonso passa a ser
tratado nos jornais por Esoj Osnofa. O álbum «Contos
Velhos, Rumos Novos» e o single «Menina dos Olhos

Tristes», que contém a canção «Canta Camarada» (quase
um hino do PCP!), foram editados também em 69. Em 1970
publica-se o álbum «Traz outro amigo também».

Com os arranjos musicais de José Mário Branco, em 1971
edita «Cantigas do Maio» Nesta obra está “Grândola Vila
Morena”, que se tornará um símbolo da revolução de Abril.

Desde então Zeca participa em vários festivais. Em 1972
é publicado o livro José Afonso e lançado o LP «Eu vou ser
como a toupeira». Em 1973 continua cantando um pouco
por todo o lado; muitas sessões foram proibidas pela PIDE-
DGS. Canta no III Congresso da Oposição Democrática. Em
Abril é preso e fica em Caxias até finais de Maio. Na prisão
política escreve o poema «Redondo Vocábulo». No Natal
publica «Venham mais cinco», novamente com a
colaboração musical de José Mário Branco. A canção
«Venham mais cinco» seria proibida na Emissora Católica
Portuguesa.

Em Março de 1974, no Coliseu de Lisboa, ocorre - sob
forte vigilância policial - o Primeiro Encontro da Canção
Portuguesa promovido pela Casa da Imprensa. Cantam
Fausto, José Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Vitorino,
Manuel Freire e outros; terminam o espectáculo entoando
«Grândola». Um mês depois acontece o 25 de Abril.

José Afonso acompanha o PREC (Processo
Revolucionário em Curso), afastando-se um pouco da sua
vida artística. Em Outubro de 74 colabora com empenho
nas campanhas de dinamização cultural promovidas pelo
MFA em Trás-os-Montes - período que considera dos mais
felizes na sua vida. Depois do fracassado golpe spinolista de
11 de Março de 1975, canta nessa noite no quartel do RAL
1 (Ralis) com Sérgio Godinho em solidariedade com esta
unidade, alvo da acção dos golpistas. Apoia as
nacionalizações que se seguiram e as ocupações de terras
no Ribatejo e no Alentejo. É um entusiasta da reforma
agrária. Em 25 de Novembro está ao lado dos pára-
quedistas de Tancos, que serão derrotados pelos comandos
de Jaime Neves, chefiados por Ramalho Eanes. Em
Dezembro grava o LP «O Coro dos Tribunais», onde conta
com a colaboração de Fausto, Adriano Correia de Oliveira,
Vitorino e José Niza, entre outros.

Em 1976 apoia Otelo Saraiva de Carvalho na candidatura
à Presidência da República. Nesta ano sai o álbum «Com as
minhas tamanquinhas». No ano seguinte critica
profundamente a política de governo do PS, chefiado por
Mário Soares.

No LP «Enquanto há força» (1978) revela as suas
preocupações anti-colonialistas e anti-imperialistas, assim
como a sua posição crítica e mordaz face à Igreja Católica.
Com a canção «Um homem novo veio da mata» manifestou
o seu apoio ao MPLA. Em 1979 dedica-se exclusivamente
à música e à militância de solidariedade. No Natal deste ano
lança o disco «Fura Fura» com a colaboração de Júlio
Pereira. Em 1980 apoia os presos do PRP.

O seu apoio aos presos do PRP (Carlos Antunes, Isabel do
Carmo e outros) é reafirmado em 1981 em sessões de
canto e solidariedade, visando a aplicação da amnistia. Neste
mesmo ano actua no Theatre De La Ville de Paris e
compõe a música de «Fernão Mendes» para a «Barraca».

Em 1982 regressa à tradição coimbrã com o álbum
«Fados de Coimbra». É uma bela versão do fado de
Coimbra, interpretado por José Afonso em homenagem a
seu pai e a Edmundo Bettencourt. Começam a fazer-se
sentir os sintomas da doença.

O seu último espectáculo ocorre em 1983, no Coliseu dos
Recreios. José Afonso encontra-se já em dificuldade. Pub-
lica-se o duplo álbum «José Afonso ao vivo no Coliseu», com
a colaboração de Júlio Pereira, Fausto e José Mário Branco.
Trata-se de uma obra belíssima que constitui um autêntico
testamento político, estético e artístico.

Em 1984 o estado de saúde agrava-se, facto que não o im-
pede de manifestar a sua solidariedade aos trabalhadores
com salários em atraso e a Otelo Saraiva de Carvalho, bem
como a outros presos das FP 25 de Abril.

«Galinhas do Mato», último álbum do cantor-poeta, é
gravado em 1985. Já não consegue interpretar todos os
temas do disco; Janita Salomé, Luís represas, Helena Vieira
e Né Ladeiras foram alguns dos intérpretes dos originais de
Zeca Afonso. A direcção musical pertenceu a José Mário
Branco e Júlio Pereira. Recebe várias homenagens e é
condecorado com a Ordem da Liberdade. Neste ano
manifesta ainda a sua solidariedade com o povo de Timor
Leste e a Fretilin. Em 1986 tece críticas ao processo de
adesão de Portugal à CEE e apoia a candidatura de Maria de
Lourdes Pintassilgo à Presidência da República.

A 23 de Fevereiro de 1987 José Afonso morre no Hospi-
tal de Setúbal.

Bernardino Caetano
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O que significa...
Os pais dão-lhe tudo o que ele quer, para
ele é uma mamamamamamamamamama.
Qual é o significado da palavra destacada?

Assinale a opção correcta:
um benefício obtido com esforço
uma situação temporária
um benefício obtido sem esforço

Advinha da semana

Foto da semana

10

Anedotas do Joãozinho

Quarta-feira 25-04

*Horário sujeito a modificações. **Hora de Montreal

Quinta-feira 26-04 Sexta-feira 27-04 Sábado 28-04 Domingo 29-04 Segunda-feira 30-04 Terça-feira 01-05
01:30 bom dia portugal
04:00 a alma e a gente
04:30 entre nós (internacional
2007) - rua da escola politécnica
05:00 praça da alegria
08:00 jornal da tarde
09:00 os ricos também choram
09:45 diário da europa
10:00 portugal no coração
12:45 notícias rtp madeira (4)
13:00 portugal em directo
14:00 tudo por amor (telenovela)
14:30 28.ª moda lisboa
14:45 50 anos, 50 notícias
15:00 telejornal (directo)
16:00 em reportagem(r/)
17:00 prós e contras
19:00 jornal das 24 horas
20:00 tudo por amor (telenovela)
20:45 telejornal madeira
21:15 telejornal - açores
21:45 trio d´ataque
23:15 grande reportagem-sic
23:45 um contra todos

00:45 contas em dia
01:00 repórter áfrica
01:30 bom dia portugal
04:00 europa contacto
04:30 entre nós-eça de queirós
05:00 portugal azul
08:00 jornal da tarde
09:00 os ricos também
09:45 diário da europa
10:00 festas e romarias
10:30 portugal azul
13:45 notícias rtp madeira
14:00 tudo por amor
14:30 28.ª moda lisboa
14:45 50 anos, 50 notícias
15:00 telejornal 1ª edição
15:45 gato fedorento
16:30 almeida garrett
17:15 grande reportagem-sic
18:30 argentina contacto
19:00 jornal das 24 horas
20:00 tudo por amor
20:45 telejornal
21:45 entre pratos
22:15 nome de código: sintra
23:15 o mundo em memória
23:45 um contra todos

00:45 contas em dia
01:00 repórter áfrica
01:30 bom dia portugal
04:00 magazine brasil contacto
04:30 entre nós-mouraria
05:00 praça da alegria
08:00 jornal da tarde
09:00 os ricos também choram
09:45 diário da europa
10:00 só visto!  especial
11:30 europa contacto
12:00 notícias rtp madeira
12:15 requiem de verdi
13:30 festas e romarias
14:00 tudo por amor
14:30 28.ª moda lisboa
14:45 50 anos, 50 notícias
15:00 telejornal
16:00 hóquei em patins
17:30 via sacra
19:00 brasil contacto
19:30 jornal das 24 horas
20:30 tudo por amor (telenovela)
21:15 telejornal
22:45 gato fedorento
23:30 cuidado com a língua
23:45 um contra todos

00:45 contas em dia
01:00 repórter áfrica
02:00 70x7
02:30 maravilhosa expedição
02:45 saídos da casca
03:30 pica
03:45 2010
04:30 frança contacto
05:00 áfrica 7 dias
05:30 gostos e sabores
06:00 latitudes
06:30 viva a ciência
07:00 documentário
08:00 jornal da tarde
09:00 à mesa com o capote
10:45 a minha cidade
11:15 notícias rtp madeira
11:30 atlântida (açores)
13:30 frança contacto
14:00 rtpi notícias
14:30 a alma e a gente
14:45 50 anos, 50 notícias
15:00 telejornal
17:45 à mesa com o capote
18:00 vigília pascal - açores
21:00 telejornal
22:00 futebol: 1ª liga diferido

00:30 músicas de áfrica
02:00 da terra ao mar
02:30 festas e romarias de portugal
03:00 magazine macau contacto
03:30 missa de páscoa
06:00 pica – compacto
07:00 biosfera
07:45 contra
08:00 jornal da tarde
09:00 à mesa com o capote
09:15 eurodeputados
09:45 falamos português
10:15 destinos.pt
10:45 tony carreira no pavilhão
13:15 eua contacto - califórnia
14:00 a voz do cidadão
14:15 teatro maria matos
14:30 entre pratos
14:45 50 anos, 50 notícias
15:00 telejornal
16:00 as escolhas de marcelo
16:30 contra
16:45 dança comigo
18:30 couto & coutadas
19:00 jornal das 24 horas
20:30 telejornal
23:45 só visto!

00:30 couto & coutadas
01:00 notícias da semana
01:30 bom dia portugal
04:00 eua contacto - n. inglat
04:30 entre nós
05:00 praça da alegria
08:00 jornal da tarde
09:15 os ricos também choram
09:45 diário da europa
10:00 portugal no coração
12:15 notícias rtp madeira
12:30 programa a designar
13:00 portugal em directo
14:00 tudo por amor
15:00 telejornal
15:45 notas soltas
16:00 50 anos, 50 notícias
16:30 nome de código
17:15 programa a designar
18:30 eua contacto - n. inglat
19:00 jornal das 24 horas
20:00 tudo por amor
20:45 telejornal madeira
21:15 telejornal - açores
21:45 prós e contras
23:45 contas em dia
23:45 um contra todos

01:00 repórter áfrica(r/)
01:30 bom dia portugal
04:00 magazine canadá contacto
04:30 entre nós
05:00 praça da alegria
08:00 jornal da tarde
09:00 os ricos também choram
09:45 diário da europa
10:00 portugal no coração
12:15 notícias rtp madeira
12:30 programa a designar
13:00 portugal em directo
14:00 tudo por amor
15:00 telejornal
16:00 programa a designar
16:15 a alma e a gente
17:00 canadá contacto
17:30 trio d´ataque
19:00 jornal das 24 horas
20:00 tudo por amor (telenovela)
20:45 telejornal madeira
21:15 telejornal - açores
21:45 a minha cidade
22:15 documentário
23:15 gostos e sabores
        - josé craveiro
23:45 um contra todos

Resposta da advinha da semana passada: O foguete

qual é a coisa primeiraqual é a coisa primeiraqual é a coisa primeiraqual é a coisa primeiraqual é a coisa primeira
que se faz ao acordar?que se faz ao acordar?que se faz ao acordar?que se faz ao acordar?que se faz ao acordar?

Os “Top 100” artistas do Mundo

Stacy nasceu na cidade de Whittier, Califórnia nos Estados
Unidos. Ela começou a sua carreira aos oito anos de idade
duplicando a personagem Sally em dois especiais da série de
caricaturas Charlie Brown em 1983 e 1984.

Graças a sua actuação num anuncio comercial, ela foi
convidada a participar no “Kids Incorporated” nesse mesmo
ano. O programa foi um sucesso! Mais tarde, em 1991, Stacy
Ferguson, Renee Sands e Stefanie Ridel formaram o trio mu-
sical Wild Orchid.

O grupo lançou dois álbuns, “Wild Orchid” (1997) e
“Oxigen” (1998). Ao terminar a gravação de qual seria o seu
terceiro álbum o produtor recusou-se a lançá-lo, deixando
Stacy (Fergie) numa crise emocional grave. Ela acabou por se
envolver nas drogas e foi fazer uma terapia.

Depois da sua recuperação, Stacy continuou cantando em
lugares diferentes de Los Angeles. Até que em 2003 ela
conheceu o líder do Black Eyed Peas -Will.i.am- que,
impressionado com o talento de Stacy, convidou-a para gravar
algumas canções com o grupo.

Stacy passou a integrar o Black Eyed Peas e adotou o nome
artístico de Fergie. Com a sua entrada, o grupo conheceu um
sucesso sem precedentes, elevando suas vendas. Recen-
temente a cantora Fergie lançou um álbum solo paralelo,
intitulado The Dutchess, e o seu primeiro single é London
Bridge.

Além do álbum conter músicas com letras insinuantes, tal
como o sucesso My Humps, Fergie considera fazer a sua
autobiografia, onde visa transmitir os seus sentimentos e um
desabafo quanto ao seu envolvimento com drogas no passado.
De acordo com a cantora, ela também procurará explorar mais
os seus tons de voz em cada música.

Fergy (Stacy Ann Ferguson)
Nome:  Stacy Ann Ferguson.
Data de Nascimento:  27 de março de 1975.
Pais: Terri, Pat, Steve (padrasto).
Altura: 1,62m.
Olhos: Azuis.
Cores: Preto, azul e verde água.
Comida: Pizza com molho picante.
Bebida: Coca diet.
Roupas: Vestidos de verão com cores fluorescentes.
Feriado: Natal.
Estação do Ano: Verão.
Desporte: Futebol.
Carro: Mercedes e Porsche.
Instrumento Musical: Saxofone e Baixo.
Férias: South Beach, Miami e Hawai.
Meus Hábitos: Largar as roupas em qualquer lugar.
Programa de TV: Friends, Unsolved Mysteries, Daria.
Telenovela: General Hospital.
Cantores: Lenny Krevitz, George Michael, Stevie Wonder.
Cantoras: Madonna. I also love Whitney, Mariah, Chaka.
Grupos Musicais: En Vouge, Jackson 5, The Bee Gees.
Clip: November Rain, Bob Marley.
Música:  “No Woman No Cry”.
Grupo de Rap: NWA.
Rapper Maculino: Snoop Doggy Dogg, Ice Club, DJ Quick.
Rapeer Feminino: Yo Yo...Queen Latifah.
Música Rap: Gangsta´s Paradise, California Love.
 Grupo Rock: Guns-N-Roses, U2, Led Zeppelin, No Doubt,
Rage Against the MachineGOALS.
Futuro:  Cantar no Universal Ampatheatre, onde viu Ma-
donna quando era criança; cantar o hino nacional para o Mi-
ami Dolphins no Superbowl.
Desejo: Construir uma família e poder sustentá-la; Ter um
albúm em 1º lugar.
Mensagem para os fãs: Amo Vocês!!! Obrigado pelo apoio
nos últimos anos. Se cuidem!.
Filme Favorito da Disney: Cinderella, porque cantei
“Stacyrella” em um episódio no Kid inc.
Coleção Favorita:  Coisas do Miami Dolphin; Elvis ou
Marilyn Monroe; além de velas e perfumes.

Vira-se uma amiga para a outra e pergunta:
- Quanto me dás pelo meu marido?
- Nada!
- Negócio fechado!
Estavam duas miúdas no hospital, e diz uma para a outra:
- Olha, eu tenho muitos brinquedos, tenho um pónei, vivo
num bairro rico e os meus pais dão-me muitas goluseimas.
E tu?
- Eu não tenho brinquedos nenhuns, não tenho pónei, vivo
numa barraca, nunca como goluseimas, mas também não
tenho cancro.

Que lindo sorriso!
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Guia de Habitação (7)O futuro da Comunidade
Victor Hugo

Têm sido muitos os milhões de homens e mulheres que
passaram pelo nosso planeta, mas só uma minoria ficou na
história: foram os que realizaram algo de significativo, aqueles
que fizeram alguma coisa pela humanidade e que contribuíram
para o bem dos outros. A maioria passa despercebida o e pouco
tempo depois fica no esquecimento, sem ter contribuído para
melhorar o futuro dos que a sucede.

Como certamente muita gente já se apercebeu, a Comu-
nidade Portuguesa de Montreal atravessa um período de
transição. Já estamos a caminhar para a quarta geração. Alguns
pioneiros dos anos 50 e 60 já desapareceram, outros estão
velhos e cansados. A vida dos nossos filhos e netos e as
necessidades de hoje são completamente diferentes daquelas
que eram as nossas quando aqui chegámos.

Às dificuldades da língua, juntavam-se as saudades e o querer
continuar a viver as nossas tradições e valores, muito daquilo
que trazíamos no coração e não queríamos perder. Foram
vários os que começaram a construir lugares, para se juntar,
ouvir o relato da bola e mais tarde, ver a televisão, jogar umas
partidas de cartas, comer uns almoços, ou somente recordar
tempos antigos. Durante muito anos, foram e continuam
sendo portos de abrigo e de refúgio para muitos de nós.

Como a marcha do tempo não se compadece com senti-
mentalismos, é sabido que cada vez se torna mais difícil
encontrar pessoas que continuem benevolamente a trabalhar
e a ocupar-se dos clubes e associações. São sempre os
mesmos e esses estão a ficar velhos e esgotados e não
vislumbram sucessores no horizonte, pois nas camadas mais
jovens, a maioria está desintegrada da Comunidade e
demonstra pouco interesse pelas suas actividades. É possível
que não tenhamos sabido preparar a reserva, pois ainda existe
entre nós aquele velho hábito de dizermos que nós é que
sabemos e não damos espaço às novas ideais. Outro dia,
quando assistia a um espectáculo numa escola em fracas
condições, lamentava não existir na comunidade um espaço
interessante onde muitos se pudessem reunir. É de lamentar
que a Comunidade de Montreal, que deve ser a segunda do
Canadá, não tenha uma Casa de Portugal, como acontece em

muitas outras cidades.
Creio que várias pessoas com destaque já lançaram um grito

de alarme para esta realidade que num futuro, talvez não seja
muito longo, alguns clubes e associações venham a desa-
parecer, por falta de pessoas para mantê-las.

Todos sabemos que existem divergências entre nós; é o
Minho e o Algarve, o Norte e o Sul, são os Continentais, os
Açorianos, os Madeirenses, o Benfica e o Sporting, só que
entre os jovens, essas diferenças já não existem.

Talvez que seja uma boa oportunidade para que os respon-
sáveis dos clubes se unam e façam algo de concreto que fique
para a história e para o bem das gerações futuras. É muito
possível que aqueles que deram muito trabalho e tempo
tenham dificuldade a encarar essa mudança. Mas na vida, tudo
começa e um dia acaba. Uma das questões, que talvez seja
difícil de entender, é a quem pertence o património dos clubes
que têm casa própria, quando um dia cessarem as suas
actividades. Será património dos sócios ou da Comunidade?

Os nossos antepassados tinham muito o hábito de dizer que
quando morressem, deixavam cá tudo, só que para muitos de
nós, não serviu de grande coisa uma velha casa em ruínas ou
uma fazenda que ninguém quer cultivar.

No último fim-de-semana, realizou-se em Montreal um
encontro dos professores de língua portuguesa da América do
Norte. Se estamos conscientes da importância que tem o
ensino da língua, quase tão importante são os espaços físicos
onde ela deve ser praticada. Todos sabemos que hoje a maioria
dos jovens contrai matrimónio com pessoas doutras nacio-
nalidades e por isso não fala o Português em casa e se não tiver
lugares para a praticar, é possível que acabe por esquecê-la.

Mas no fundo, a que serve esta choraminguice de alguém que
já tem quase 70 anos e com quase 40 no Canadá. Talvez seja
o desejo de ver perpetuados o gosto de Portugal, os nossos
costumes e valores, nas gerações que nos seguem, porque se
nada for feito, se não houver algo de interessante, o tempo
acabará por fazer a sua obra e a desintegração dos jovens vai
acentuar-se cada vez mais.

Entrevista ao director-técnico do Lar da Oficina S. José
O Lar da Oficina S. José, em Braga, conta com 45 crianças e

jovens, entre 6 e 21 anos, que foram retirados do núcleo famil-
iar devido a disfuncionalidades. Segundo o director-técnico,
Serafim Gonçalves, as crianças devem manter, sempre que
possível, o contacto permanente com a família. Eles têm de
consciencializar-se que “a família continua a ser a primeira
responsável pela vida deles”. As instituições de acolhimento

devem ser “um suporte”.
As crianças do Lar da Oficina S. José provêm de famílias

disfuncionais com problemas de álcool, drogas, prostituição,
incapazes de garantir os cuidados necessários para o bem-
estar de um filho. Em semelhantes casos, o Estado deve
garantir um apoio de natureza psicopedagógica social e
económica a fim de possibilitar uma reintegração gradual da
criança no seio familiar. “A sociedade está a falhar no seu apoio
à família, o auxílio nem sempre é dado. Isto pode explicar, por
vezes, a tardia ou impossível volta das crianças para casa”,
confessa Serafim Gonçalves.

Manter o laço familiar é algo recomendado pela instituição.
“O ideal era que as instituições sociais dessem resposta suficiente
para que as crianças pudessem permanecer sempre no seio
familiar, na família alargada ou nos vizinhos”, sublinha o
director-técnico. Quando a família não dispõe das condições
necessárias, a institucionalização é uma alternativa possível e
não a “solução ideal”.

“As crianças dos lares não devem, tanto

As crianças do Lar da Oficina S. José vão habitualmente a casa
nos fins-de-semana, mensalmente ou nas férias. Somente três
crianças estão proibidas pelo tribunal de ir a casa. De acordo
com a Lei de protecção de crianças e jovens em perigo,
“manter regularmente contactos pessoais com a família e com
pessoas com quem tenham especial relação afectiva, sem
prejuízo das limitações impostas por decisão judicial ou pela
comissão de protecção” é um dos direitos da criança e do jovem
em acolhimento.

  As ‘crianças institucionalizadas’ tendem a ter fragilidades
devido a experiências insatisfatórias que acabam por afectar o
seu futuro. A instabilidade emocional, fragilidade familiar,
problemas de relacionamento e saber-estar são debilidades,
frequentemente, apresentadas pelas crianças. “Um dos nossos
objectivos é combater estas fragilidades e conseguimos ter
bastante sucesso”, confessa o responsável.

Oficina S. José aposta nos cursos profissionais
As crianças ‘institucionalizadas’ apresentam uma taxa

elevada de insucesso escolar, manifestando ‘índices de
concentração baixos’. “Não é fácil para um miúdo que, até aos
10 anos, nunca foi à escola ou raramente foi ter sucesso esco-
lar”, afirma o director-técnico. Os técnicos da oficina S. José
fazem um acompanhamento junto dos directores de turma das
crianças quinzenalmente.

Os jovens distingam-se, sobretudo, nos cursos profissionais
ou cursos de educação e formação, onde podem pôr em
prática as suas competências. “A vertente profissionalizante é
a melhor saída, pelo que estamos a investir neste sentido”,
admite Serafim Gonçalves.

Durante a inserção no mercado do trabalho, os jovens são
constantemente acompanhados e apoiados pela equipa
técnica do Lar da Oficina S. José. Os responsáveis da instituição
disponibilizam os dados necessários para que a entidade
patronal possa lidar e ajudar convenientemente os jovens.

Estigmatização das crianças institucionalizadas
As instituições de acolhimento estão ligadas a uma imagem

negativa e deturpada que, frequentemente, acaba por
prejudicar a própria entidade e os jovens acolhidos. Existe uma
estigmatização dos jovens provenientes de lares de
acolhimento que pode resultar numa rejeição por parte da
entidade patronal, como também da sociedade. Esta
discriminação começa, desde logo, na escola, onde “os jovens
são cruéis uns para com os outros”, conclui o responsável do
Lar da Oficina S. José.

Documentos necessários
- Para que não se esqueça de nada!

Documentos comprovativos a apresentar:
Respeitantes aos sujeitos intervenientes:
- Documentos de identificação civil (bilhete de identidade,

carta de condução ou documento equivalente emitido por país
da comunidade europeia, como o passaporte, desde que
devidamente válidos);

- Documentos de identificação fiscal (cartão de contribuinte;
cartão de identificação de pessoa colectiva);

- Documentos comprovativos da qualidade dos
representantes e respectivos poderes de representação
(conforme os casos: procurações, subestabelecimentos,
certidão do registo comercial, acta da assembleia/Direcção ou
Administração, com prazos de validade próprios).

Respeitantes ao imóvel:
- Certidão de teor da descrição predial e das inscrições em

vigor, emitida pela Conservatória do Registo da área da
situação do imóvel;

- Documento matricial, actualizado na Repartição de Finanças
da área do imóvel: caderneta predial, certidão de teor matricial,
Modelo 1 - IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis);

- Conhecimento de IMT (Imposto sobre a Transmissão
Onerosa de Imóveis) emitido pela Repartição de Finanças;

- Licença de utilização ou licença de construção;
- Para a compra e venda de prédios urbanos e/ou fracções

autónomas, construídos antes da entrada em vigor do RGEU
(Regulamento Geral de Edificações Urbanas- 1951) deverá
ser apresentado um documento autêntico (caderneta predial,
certidão emitida pela Repartição de Finanças competente)
comprovativo desse facto;

- Declaração do IPPAR - Instituto Português do Património
Arquitectónico - onde se comprove que esta entidade não
exerce sobre o imóvel em causa servidão administrativa.

- Certidões emitidas pela Câmara Municipal do conselho da
área da situação do prédio comprovativa:

- Da renúncia do direito de preferência, caso o imóvel se
encontre inserido em zona de protecção

- Da recepção provisória das obras de urbanização ou de que
a caução prestada é suficiente para garantir a boa execução das
obras de urbanização.

Catarina Dias
quanto possível, perder o vínculo com a família”
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                             514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est 514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est 514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent 514.844.3307

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
Pedro Alves   Cel.: 514.898.1152
GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804
HIPOTECAS
INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO                                514.886.7001
HELIO                                        514.497.3896
IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.                  514.484.3795
CENTRO CRISTÃO DA FÁMILIA(P.A.O.C)
2500 Boul. Rosemont                514.704.0006

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

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain 514. 842.3373

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

MÓVEIS
MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent                                514.845.6028

NOTÁRIOS
M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203         514.843.5626
EDUARDO DIAS
4270 Boul. St-Laurent #200                     514.985.2411

OURIVESARIA
OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727
PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod                                      514.272.0362
PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                          514.288.2082
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
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                            514.843.3390
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.                                   514.844.4588

24 de Abril de 2007
1 EURO   =   CAD 1.526870

SOLMAR
111 St-Paul E.                                   514.861.4562

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

†

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.
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
514.323.7391
514.982.0688
514.353.3577
514.739.9322
514.768.7634
514.499.9420
514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

Consulado Geral

www.secomunidades.pt/montreal

de Portugal em Montreal
2020  Rua University, suite 2425

Montreal  (Québec) H3A 2A5
Tel.: 514.499.0359

†

†

José de Melo
Faleceu em Laval, no dia 20 de Abril de
2007, com 90 anos de idade, José de Melo,
natural de Achadinha, São Miguel, Açores,
esposo de Maria Conceição Teixeira.

Deixa na dor sua esposa, seus filhos José
(Manuela), Januário (Evangelina), António
Jaime (Eduarda), Jorge, Rosarina (Hector),
Ilda (António Pacheco), Lisete (António
Medeiros), Olímpia (José), Natália (Dean);
seus netos Paulina, Terry, Elita, Leslie,
Elsie, Justin, Jeff, Lillian, Ryan, Katlyn,
Debbie, Christopher, Dean, Steve,
Stephanie, Diane e Michael e seus cônjuges
respectivos; seus bisnetos Thomas,
Patrick, James, Lucas, Nathan, Tristan, Kyree, Aïcha, Khalil, Ryan,
Cassidy, Keanna, Joshua, Matthew, Marissa, Keaton; seus irmãos (ãs),
sobrinhos (as), familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, boul. St-Martin este, Laval
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral decorreu segunda-feira, 23 de Abril de 2007, na Igreja Nossa
Senhora de Fátima, seguindo o corteje fúnebre em direcção ao cemitério
St-Elzear, onde foi a sepultar.

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

Arsénio Amaral
Faleceu em Montreal, no dia 19 de Abril de 2007,
com 43 anos de idade, Arsénio Amaral, filho de
Arsénio Amaral e Diontina Moniz, naturais de
Lomba da Maia, São Miguel, Açores.

Deixa na dor sua esposa Maria Clara Marques,
seu filho Evan-Lee, sua filha Tara-Marie, seus
pais, seus irmãos Manuel (Alice Sá), Dino (Berta
Furtado), Rosey (José Amaral), seus sogros,
seus tios (as), sobrinhos (as), familiares e
amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1111, Laurier oeste, Outremont
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral decorreu segunda-feira, 23 de Abril de 2007, na Igreja Santa Cruz,
seguindo o corteje fúnebre em direcção ao cemitério Notre-Dame-des-
Neiges, onde foi a sepultar.

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

Deolinda da Costa Afonso
Faleceu em Montreal, no dia 23 de Abril de
2007, com 45 anos de idade, Deolinda da
Costa, natural de Sintra, Portugal, esposa
de Manuel Afonso, natural de Soajo, Portugal.

Deixa na dor seu esposo, seu filho Manuel
Jr., sua filha Nancy, sua mãe Maria Amorim,
sua sogra Idalina Leitão, sua irmã Elmita
(Eduardo Armentie), seus irmãos João e Gil
(Annick de Ladurante), seu cunhado Michel
(Dominique Peronne), suas cunhadas
Angelina (Vincent Cherrier), Julia Maria
(Patrick) e Maria Madalena (Didier),
sobrinhos (as), 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 terá lugar amanhã, quinta-feira 26 de Abril de 2007, das 14h às
17h, e das 19h às 22h. O funeral realizar-se-á sexta-feira, 27 de Abril de
2007, às 16 horas, na Igreja Saint-Jean-Baptiste, 4237 Henri-Julien,
seguindo o corteje fúnebre em direcção ao Complexe St-Martin .

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

†
1º Ano de saudade

†
1o Ano de Saudade

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

Filhos, familiares e amigos recordam com profunda saudade o seu ente
querido. Participam que será celebrada missa pelo seu eterno descanso,
no domingo 29 de Abril de 2007, ao meio-dia, na Igreja Santa Cruz, situada
no 60, rua Rachel Oeste.
Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir
a este acto religioso.

Maria Lurdes Costa de Sousa
6 de Março de 1922 – 1 de Maio de 2006

Esposo, filhos, genros, nora e netos, assim como outros familiares
recordam-na com profunda saudade e participam que será celebrada uma
missa em sua memória, no dia 1 de Maio de 2007, pelas 18 horas, na Igreja
St-Vincent Ferrier.
Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que possam participar
nesta celebração.

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988
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Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone
Cheque ou dinheiro,
apresentar-se na redacção do jornal

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

(514) 820-5247

Procuramos pasteleiro a tempo
inteiro.

(514) 272-0362

Procuramos instalador de « pavé-
uni » com mínimo de 5 anos de
experiência; procuramos também
jornaleiro para “pavé-uni”, com 3 anos
de experiência. Boas condições
salariais.

Joe (514) 808-0419

EMPREGOS

Senhora para trabalhar ao balcão e à
caixa, a tempo inteiro.

(514) 272-0362

$$$$$
SSSSSuper uper uper uper uper EEEEEspecialspecialspecialspecialspecial

77777.89.89.89.89.89a partir de *

preço por anúncio
+TPS+TVQ

   *novos contratos unicamente.
Durante o mês de Abril

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

Contactar Carlos
(514) 231-7583

Paisagista com experiência em
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho
em Laval. Salário conforme
experiência.
Contactar António Cabral,

contramestre
(450) 963-3462

Instalador de « pavé-uni » com
experiência, para a região de Laval.

Paulo (514) 502-4446

EMPREGOS

Procura-se pessoal para trabalhar
com madeira. Contactar Paulo
Oliveira.

(514) 617-1057 ou
(514) 634-3466

ENCONTROS

ALUGA-SE

Empregada doméstica com
experiência para casa de Judeus. De
segunda a sexta-feira. Bom salário.

Moishe.
(514) 582-9788

Empregada de escritório para
companhia de distribuição de produtos
alimentares. Entrada imediata.

(514) 845-0164

Procura-se pessoal com experiência
em instalação de “pavé-uni”. Deve ter
carro. Salário conforme a experiência.

(514) 567 4151

Grande 5 1/2 em Ahuntic, no 2º andar
(duplex). 2 quartos fechados, mais
um salão duplo. Grandes galerias
atrás e à frente. Saída de máquinas
de lavar e de secar. Entre o metro
Crémazie/Sauvé. $750 / mês.
Contactar depois das 14h00

(514) 381-2914

Um 2º andar, 4 1/2 situado no 3158
Doric, numa zona calma, perto de St-
Michel e Henri-Bourassa. $450 / mês.

(514) 382 1341

Jovem de 28 anos de origem
portuguesa com boas referências e
honesto. Procura conhecer rapariga
com as mesmas condições, mas
somente se for honesta. Assunto
sério. @mail:
 summerboy1978@hotmail.com

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

Rosa
(514) 278-3956

VIDENTE

OFERECE-SE
Faço todo o tipo de renovações.

Sr. Lopes
(514) 946-2760

Precisamos de pessoas para formar um novo grupo folclórico
Português independente. Aceitam-se crianças a partir dos 6
anos, adolescentes e adultos de qualquer idade. Se gostam de
dançar e de se divertir, não hesitem em contactar-nos para o
seguinte mail: ranchominhoto@hotmail.com

Nous sommes à la recherche de personnes pour former un
groupe de dance folclorique portugais indépendant. On accepte
les enfants à partir de 6 ans, les adolescents et adultes de tous
âges. Si vous aimez danser et avez le goût de vous amuser ,
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse courriel suivante :
ranchominhoto@hotmail.com

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

Vende-se comércio, na zona
portuguesa.

Para mais informações,
contactar

 (514) 576-8742
ou (450) 622-8161

Senhora para l impeza de casa,
cozinhar e lavar roupa, em grande
casa na área de Westmount. Segunda
a sexta-feira, das 11h às 20h. Sem
filhos. Referências de confiança
necessárias. Excelente
remuneração. Falar Inglês ou
Francês.

(514) 482-3621
Pequeno hotel, com proprietário
português, procura senhora para
limpeza, disponível aos sábados e
domingos. 30 – 35 horas por semana.
$10 / hora.

(514) 845-9803
1245, rua St-André

Senhora para limpeza, em Anjou.
(514) 754-1008

Pessoa para trabalhar aos fins-de-
semana, numa casa em Westmount
(sexta à noite, sábado e domingo).

Andrea (514) 486-9531

Senhora para limpeza e para cuidar
de 2 pessoas idosas. 3 horas / dia, 5
dias / semana. Possibilidade de mais.
Primeiras 15 horas pagas pelo CLSC.
Suplementares pagas por cliente.

(514) 966-1747
Senhora para limpeza, lavar roupa e
engomar. Com experiência.
Referências. 2 dias por semana. $10/
hora. (514) 274-9684

Secretária para agência de empregos.
(514) 718-3975

Procuramos 2 pessoas para desossar
carnes, com experiência em kosher.

(514) 718-3975

Empregada para trabalhar aos fins-
de-semana. (514) 385-4361

Cozinheiro português. Em Laval,
próximo do Pont-Viau. Por favor
contactar Pasquale.

(514) 804-7176

Procuramos empregados para
pavimentos, com experiência em
“pavé-uni”. Deve ter carta de
condução. (450) 672-8455

ALUGA-SE
Grande 3 1/2, na Papineau/Bélanger.
Perto de todos os serviços. $560/
mês.

(514) 351-6032

VENDE-SE

A Voz  de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com
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Cristiano Ronaldo
é o Melhor do Ano

Cristiano Ronaldo recebeu em
Londres, Inglaterra, os prémios
de Melhor Jogador e Melhor
Jovem Jogador do Ano. O
extremo português é o primeiro
a ganhar ambos os prémios na
mesma época, desde Andy
Gray em 1977. Didier Drogba
(Chelsea) e Paul Scholes
(Manchester United) ficaram em
segundo e terceiro lugares,
respectivamente, na eleição
para Melhor Jogador do Ano.

Materazzi dá título a Inter de Luís Figo

Os títulos de Figo
Europeu de sub-16 (1989)
Mundial de sub-20 (1991)
Taça de Portugal (94/95)
Supertaça espanhola (95/96,00/01,
                                    02/03)
Taça das Taças (96/97)
Taça de Espanha (96/97, 97/98)
Supertaça Europeia (96/97,01/02)
Liga espanhola (97/98, 98/99,
                          00/01, 02/03)
Taça dos Campeões Europeus(01/02)
Taça Intercontinental (2002)
Taça de Itália (05/06)
Supertaça italiana (05/06)
Liga italiana, (05/06,06/07)

Mourinho dispara
para todos os lados

O Chelsea empatou a zero em
Newcastle e Mourinho explodiu:
“As circunstâncias estão difí-
ceis para nós com as novas re-
gras no futebol que temos pela
frente. Não é possível marcar
um “penalty” contra o Manches-
ter United”, ironizou o técnico
português. Os “bleus” perde-
ram a oportunidade de se apro-
ximar do United, que empatou
(1-1) com o Middlesbrough.

O Inter de Milão, de Luís Figo, sagrou-se campeão de Itália.
A equipa do jogador português venceu em Siena, por 2-1, com
um bis de Materazzi (marcou aos 16 e aos 60 minutos, o último
de “penalty”), e conquistou o 15º “scudetto” da história, a cinco
jornadas do fim da Série A 2006/07. Figo cumpriu castigo e não
pôde alinhar no jogo da consagração, mas não deixou de juntar
o sexto título de campeão ao seu currículo.

Espanha
O Barcelona perdeu, por 2-0,
em casa do Villarreal. O Sevilha
recuperou o segundo lugar, ao
golear (4-1) o At. Bilbao. O
Saragoça derrotou (2-0) o Celta
de Vigo e divide o quarto lugar
com o Valência. O Real Madrid
é terceiro.

França
O Lyon celebrou no sábado a
vitória do campeonato francês,
depois da derrota (3-2) do
Toulouse frente ao Rennes. Os
campeões franceses cumpri-
ram calendário no empate (0-0)
frente ao Auxerre. O português
Tiago não jogou.

Primeiro ponto com pouco Impacto !
Kevin Antunes

Foi no último sábado que o Impact de
Montreal efectuou o seu primeiro jogo do
campeonato 2007 da primeira divisão da
USL. Os azuis e brancos estiveram de visita
em Atlanta para defrontar os Silverbacks,
equipa com a qual o Impact efectuou
algumas trocas de jogadores durante o
período invernal. O jogo terminou com um

empate a duas bolas, dando assim o primeiro ponto da época
à equipa de Montreal, que busca pelo terceiro ano consecutivo
ganhar o “campeonato dos pontos” (na USL, o mais impor-
tante é ganhar nas eliminatórias).

O jogo começou da pior forma possível para a
equipa de Nick DeSantis que via a sua equipa
perder por um a zero logo aos quinze minutos de
jogo. O golo foi apontado pelo ex.-Montrealense
Daniel Antoniuk, que viria, na segunda parte,
fazer o seu segundo da partida e aumentar a
vantagem dos Silverbacks para dois golos, aos
sessenta e dois minutos. O Impact reduziu a
desvantagem aos setenta e sete minutos com um
golo de Paleschi, novo avançado, que entrou para
o lugar do Brasileiro, Frederico Moojen. Quando
tudo já parecia estar decidido, foi o Argentino
Leonardo Di Lorenzo que estabeleceu o
resultado em dois a dois, com um remate potente
que não deu hipótese de defesa ao guarda-redes,
Felipe Quintero.

Deste primeiro jogo, podem se tirar várias
conclusões acerca do Impact de Montreal de este
ano. O facto do Impact ter marcado dois golos fora
da sua casa logo no primeiro jogo já é algo de positivo. O Im-
pact costuma ter graves problemas em marcar golos e, todos
os anos, este aspecto do seu jogo é altamente criticado. Por
outro lado, o Impact sofreu dois golos, algo pouco habitual para
uma equipa que tem mantido uma média quase sempre abaixo
de um golo sofrido por jogo nos últimos anos. Também se pôde

verificar a utilização de vários novos jogadores, alguns em
detrimento de várias lesões no plantel.

O novo avançado Brasileiro, Frederico Moojen, actuou como
titular, deixando o seu lugar aos setenta e um minutos de jogo.
O luso-canadiano, António Ribeiro, ainda a recuperar de uma
lesão, foi convocado e viajou com a equipa para Atlanta, mas
não foi além do aquecimento. O outro luso da equipa azul e
branca, Ze Roberto, não fez a viagem com a comitiva por estar
a recuperar de uma lesão ao joelho.

O Impact defrontará no próximo sábado, a partir das 19:30,
o Battery de Charleston, no estádio Blackbaud. O jogo será

transmitido na rádio, pela CJAD, e na Internet, via webcast, no
site oficial da liga, www.uslsoccer.com. O Battery também
dividiu pontos no seu jogo inaugural ao empatar a zero contra
o Thunder de Minnesota.

«Adaptação sem grandes
problemas» (Couceiro)
José Couceiro disse, no arran-
que de mais um estágio da
Selecção Nacional de sub-20
em Cascais, que a adaptação
dos jogadores aos relvados
sintéticos «está a decorrer sem
grandes problemas» para
depois poderem jogar no
Canadá, no Mundial sub-20.

Buffon não confirma
continuidade na Juventus
 O guarda-redes Gianluigi
Buffon, actualmente consi-
derado pela imprensa como um
dos melhores do mundo, não foi
claro em relação ao seu futuro,
pelo que poderá sair da Ju-
ventus no final da temporada.

«Sucesso deve-se a
Mourinho» (Cech) Petr Cech
não tem dúvidas: grande parte
do sucesso do Chelsea nas
últimas épocas deve-se ao
trabalho desenvolvido por José
Mourinho no clube londrino.

Mariano Barreto
com um pé fora
da Naval
A ligação de Mariano Barreto à
Naval pode ter chegado ao fim.
A goleada (4-0) sofrida frente
ao Sporting e os fracos de-
sempenhos da equipa, que não
ganha há seis jogos, são fac-
tores que podem estar na origem
do divórcio, avançado nesta
segunda feira pela Rádio Regio-
nal do Centro, de Coimbra. A
notícia espalhou-se rapidamen-
te pela Figueira da Foz e não foi
desmentida por Aprígio Santos,
presidente da Naval, que nada
mais adiantou sobre o assunto.
Outras fontes contactadas
revelaram, todavia, desconhe-
cimento e surpresa, enquanto o
próprio Mariano Barreto asse-
verou que nada lhe foi comuni-
cado.

E foi assim...
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Primeira Liga

Liga Vitalis

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

44 ANOS
1963-2007

Acima, nada de novo Liga De Honra
Agitação junto ao mar

O Rio Ave cedeu terreno na fase mais crítica do campeonato
e a uma semana da deslocação a Guimarães. A vitória
reacendeu a esperança do Portimonense numa luta que nada
diz aos vila-condenses, mas que, ainda assim, causou mossa e
aumentou os níveis de ansiedade da equipa de João Eusébio,
que já se tinha desabituado a perder desde a oitava jornada. A
visita ao Estádio D. Afonso Henriques ganha, desta forma, uma
maior dimensão na disputa dos lugares de subida, arregalando
os olhos de contentamento de Manuel Cajuda. A equipa está
a trilhar a rota que o técnico queria e já vai em dez jornadas em
balanço positivo. Como não há duas sem três, o Leixões
recuperou a liderança perdida na deslocação à Trofa, há mais
de um mês, e deixou para o Rio Ave e o Guimarães a discussão
mais complicada. É verdade que se festejou no “Mar” a
infelicidade dos vila-condenses, mas sem conotação sádica.
Isto porque o Leixões confirmou que depende apenas dos
seus desempenhos, sem qualquer obrigação de sopesar o que
se passa em terrenos alheios.  Se esta já é uma das provas mais
intensas, a partir de agora ficará mais inflamada com a
proximidade de dois encontros que prometem excitar as
emoções, pois ambos envolvem equipas sobranceiras ao mar:
o Rio Ave vai a Guimarães; e o Leixões apresenta-se na Póvoa
de Varzim. O primeiro já sabemos que será de grande pressão,
e o segundo promete encher as bancadas de entusiasmo. O
Varzim está a fazer uma carreira muito interessante e é o
responsável por ter reduzido a esperança do Santa Clara na
subida a um mero resíduo. Já o Feirense reapareceu triunfante
ante um Olhanense em maus lençóis.

O ponto que separava Sporting e Benfica, à entrada para a
jornada , é o mesmo com que vão entrar no Estádio da Luz, no
próximo domingo, para o tira-teimas quanto ao segundo lugar
- o tal que também dá entrada directa na Liga dos Campeões
da próxima temporada -, já que do primeiro o FC Porto não dá
mostras de abdicar. FC Porto, que recebeu no Dragão o
Belenenses, uma das agradáveis surpresas da temporada,  fez
questão de brindar Pinto da Costa com os três pontos como
prenda antecipada pelos 25 anos de presidência que
comemorou na segunda-feira. Os do Restelo ainda deram um
ar da sua graça, quando conseguiram o 2-1, mas sofreram o
terceiro e não houve mais nada para discutir.

Aliás, já no sábado o Benfica não deu margem de discussão
ao Marítimo, vencendo na Madeira por 2-0, e o Sporting entrou
demolidor em Alvalade, acabando em poucos minutos com a
resistência da Naval. Foi o sexto triunfo consecutivo dos leões
na Liga...

Contas dos grandes à parte, na próxima semana estão
marcados duelos de repercussões importantes no fundo da
tabela. Beira-Mar, Académica e Setúbal estão na fuga à descida.
Com a  vitória da Académica deixou os (actuais) três últimos
a digladiaram-se pelo lugar de fuga que restará... Desta luta
safou-se o Estrela, com a vitória sobre o Boavista que
“descomprometeu” o futuro de Pacheco no Bessa, enquanto
o Leiria bateu o Nacional, mantendo a fé num lugar europeu,
assim que o Paços com um pé na Europa.

Eusébio operado com sucesso
Eusébio foi  operado segunda-feira,  no hospital da Luz,

numa intervenção cirúrgica que decorreu com sucesso, depois
de, no sábado, ter sido internado de urgência com um
problema na artéria carótida.

“A operação decorreu bem, sem incidente. Fez-se o que
estava previsto. Foi removida uma placa do ateroma na
carótida interna esquerda. Não houve qualquer incidente
durante a intervenção”, revelou o director-clínico do hospital,
José Roquette, no primeiro de três boletins clínicos de
segunda. Depois da cirurgia – prevista para as 8 horas, mas
que começou hora e meia mais tarde, terminando por volta
das 11h00 –, o “rei” foi transferido para a unidade de cuidados
intensivos (UCI), na qual esteve a ser ventilado. No entanto, a
meio da tarde, foram retirados os tubos, passando Eusébio a
respirar “autonomamente”, conforme referiu o responsável
pela UCI, João Sá.

O cirurgião que operou Eusébio, Germano do Carmo,
também referiu que a operação, “em termos cirúrgicos, foi line-
ar, correu sem qualquer tipo de problema”, e não deverá haver
lesões decorrentes da cirurgia. “Eusébio já acordou, já mexeu
os membros, já falou, portanto não é previsível que isso
aconteça”, revelou o médico, na primeira reacção à operação.

A cirurgia demorou pouco mais de 60 minutos, embora o
tempo de entrada e saída de Eusébio no bloco operatório tenha
sido bem mais longo, conforme explicou a anestesista Cristina
Pestana: “O procedimento cirúrgico decorreu numa hora e
cinco minutos. Como é óbvio, para uma cirurgia desta
dimensão, há uma parte importante de preparação e de
monitorização no início e no final, que têm duração idêntica à
cirurgia. Portanto, o Eusébio esteve, dentro da sala [a número
4 das oito existentes], cerca de duas horas e 45 minutos”.

Quanto a deixar o hospital da Luz, os médicos apontam para
Eusébio ter alta “amanha quinta feira”, mas, informou João Sá,
só “se estiver perfeitamente estabilizado”.
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8º torneio de futebol do C.F. “OS MARIALVAS”
Lagoas da Silva

Teve lugar na cidade de Cantanhede o 8º.
Torneio de Futebol/Escolas do C. F. “Os
Marialvas”

Presentes 10 equipas, a saber
Sporting, Benfica, Guimarães, “Os Be-

lenenses”, União de Coimbra, Beira-Mar,
Naval, Académica, Marialvas-A e Marialvas-B.

Após dois dias de futebol ao nível do melhor
que se pratica naquelas idades na Europa e no

mundo, o torneio acabou por ser ganho pela
equipa do Sporting.

E como no campo só poderia haver um
vencedor, foi bom que durante a entrega dos
prémios alguém tivesse lembrado que na-
quele torneio todos os jovens saíram vito-
riosos, pelo futebol jogado e sobretudo pelo
convívio.

E como nada acontece por acaso, é bom

Crónica Desportiva

lembrar que o Torneio de Futebol do C. F. “Os
Marialvas” é hoje considerado nos meios
desportivos como um dos melhores torneios
de escolas do país e até da Europa.

Contudo, sabendo-se como se está a tornar
cada vez mais difícil a organização de eventos

desportivos desta natureza, é de salientar o
empenho e dedicação de todos aqueles que
no C. F. “Os Marialvas” tudo têm feito para
conseguir, ano após ano, organizar com
sucesso este torneio.
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