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Crónica em festa

Notícia Desportiva
Cont. na página 2

O Minho em festa
Augusto Machado

Desde que desponta a Primavera todo o Minho está 
em festa. Por todo o lado há festas e romarias. 

Desde a mais recôndita aldeia até à princesa do Lima 
– Viana do Castelo. Ano após ano, a tradição man-
tém-se. Este Povo dedica-se de alma e coração para 
mostrar ao forasteiro que a sua terra é a mais linda do 
mundo e, briosamente, tenta sempre fazer com que a 
festa do ano seguinte seja ainda mais brilhante.
Se o Minhoto está ausente quando se aproximam as 

festas, ele regressa, venha donde vier, de perto ou de 
longe; vem para festejar, ver a sua aldeia bem arran-
jada, a banda a tocar, fogo de artifício e, sobretudo, 
cumprir aquela promessa na “capelinha” que prome-
teu antes de emigrar; vem ver a família; matar sau-
dades, reatar amizades, reencontrar velhos amigos e 

F.C. Porto campeão 2006/07
Foi sofrer até ao fi m. O resumo de uma época num 

fi nal de tarde pleno de emoções, como há muito 
não se via. Com os três grandes a terem a possibilida-
de de serem campeões, quem saiu por cima foi o F.C. 
Porto, líder da primeira à última jornada. No primeiro 
título para Jesualdo Ferreira, submergem as dúvidas 

sobre esta equipa, mesmo em altura de festejos. Para 
o treinador de 60 anos, pode ser o ponto alto da car-
reira mas, após tantos tiros falhados, terá de surgir o 
momento de refl exão. O retrato da primeira parte des-
te jogo com o D. Aves aponta o lado negro do cam-
peão, enquanto os primeiros momentos da segunda 
mostram uma equipa que só a espaços conseguiu ser 
brilhante. 
O F.C. Porto entrou forte, quis marcar cedo para 

Continuação na página 15
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BEBÉ DO ANO 2006 E 2007

Continuamos a incentivar os nossos “leitores do presente” 
um serviço gratuito, para que nos enviem as fotografi as dos 
seus bebés nascidos no ano 2006 e 2007, acompanhadas 
dos respectivos nomes, datas de nascimento, nomes dos 
pais para:   Concurso Bebé, A Voz de Portugal

4231 boul. St-Laurent, Mtl, Qc, H2W 1Z4

Os textos, fotos e ilustrações publicados nesta 
edição são da inteira responsabilidade dos seus 

autores, não vinculando, directa ou indirectamente, 
o cariz editorial e informativo deste jornal.

“Pergunte sempre a cada ideia: a quem serves?” 
Bertolt Brecht 

NOAH OLIVEIRA

Nasceu: 27 de Setembro de 2006
Mãe: Melanie Fernandes
Pai: Derek Oliveira

PONTUALIDADE
É CONNOSCO

1808. Pedido de individualidades portuguesas a Napoleão 
Bonaparte, Imperador da França, de promulgação de uma 
Constituição. 
1949. Entra em existência a República Democrática Alemã 
(Alemanha oriental). 
1985. Com a divulgação de um comunicado conjunto sino-
português sobre Macau, as negociações sobre o futuro do 
território irão começar. regenerar forças para voltar ao trabalho.

Quem vive cá, sabe que o Minho vive o ano inteiro a 
pensar na festa; a começar pelos peditórios na angariação 
de fundos; toda a gente ajuda à confecção dos enfeites de 
rua e dos tapetes; as mordomas têm a tarefa de enfeitar a 
Igreja e os altares. Em cada romaria é exigido dos mordo-
mos um grande esforço de imaginação; é necessário, cada 
ano, apresentar algo de novo e que cause admiração!
Por isso o Minhoto é inventivo; passa o ano todo a co-
gitar nas “novidades” e não poupa esforços para intro-
duzir surpresas. Cada terra, cada romaria possui particu-
laridades verdadeiramente deslumbrantes; enfeitamentos 
que maravilham turistas. Não há duas romarias iguais, 
cada romaria tem sempre os seus encantos e surpresas. 
Falar de Viana do Castelo é lembrar as famosas “Fes-
tas da Agonia”; procissões majestosas, cortejos de carros 

alegóricos, tapetes de fl ores e as mais famosas  bandas 
de música. Raparigas trajadas “à vianesa”, carregadas de 
ouro autêntico atraindo a curiosidade de multidões! 
Em Alvarães, localidade que fi ca a poucos quilómetros de 
Viana, todo o ano se pensa em fl ores e nos desenhos que 
devem decorar os famosos “cestos votivos” (uma verda-
deira obra de arte) que expõem na Igreja e na procissão; 
recordando tempos antigos, são transportados à cabeça 
pelas mordomas. O mesmo acontece na freguesia próxi-
ma, em Vila Franca do Lima, onde até o nome, “Festa das 
Rosas”, já é um acontecimento bem conhecido em todo o 
país e na vizinha Galiza.
Ponte de Lima, a vila mais antiga de Portugal que se re-
cusa a ser cidade preferindo continuar a ser uma vila cada 
vez mais jovem! “A rainha-Mãe” da “Ribeira Lima”, o 
orgulho dos limianos, lembra logo o saboroso “arroz de 
sarrabulho” e os bombos, tambores, concertinas e canta-
res ao desafi o! Terra onde não falta encanto, frescura e 
imaginação. Moças de belos trajes garridos à minhota, 
adornados de típicos adereços de ouro; as danças dos ran-
chos folclóricos espicaçados por bombos e concertinas, 
clamam pelas galhardas cantadeiras da terra que respon-
dem à letra a cantadores afamados e irreverentes a quem 
desafi am, atacam e mentem na ordem! 
Claro está que a festa minhota só poderá ser animada 
com aquele rei atrevido; o vinho verde!, que, pelas meses 
a eito ele tinge de vermelho as toalhas de linho; ocorrem 
então momentos de encanto, de frescura e de imaginação 
e vai escorrendo das tigelinhas e, como por encanto, a 
romaria fi nda-se em beleza!

O Minho em festa Continuação da página 1

Dia dos Açores
O Dia dos Açores, celebrado este ano no dia 28 de 

Maio, foi instituído pelo parlamento açoriano em 
1980 (Decreto Regional n.º 13/80/
A), destinado a celebrar a açoria-
nidade e a autonomia. É a maior 
comemoração religiosa e cívica 
dos Açores.
A escolha da segunda-feira do 

Espírito Santo (conhecida por Dia 
do Bodo), segunda-feira logo após 
a festa religiosa do Pentecostes (o 
50.º dia após a Páscoa é conside-
rado pelos cristãos o dia de Pen-
tecostes), alicerça-se no facto da 
comemoração do Espírito Santo 
constituir a principal festividade 
do povo açoriano.
Formado por sociedades isoladas 

durante séculos, o povo açoriano 
manteve cultos e práticas profun-
damente populares, enraizadas no 
quotidiano que, apesar da crescen-
te globalização, ainda mantêm um 
profundo signifi cado, sendo um 
dos traços da açorianidade. Entre 
essas práticas insere-se esta comemoração, cuja vitalida-
de se alarga naturalmente a todos açorianos espalhados 
pelo mundo, e que se exterioriza em celebrações que são 
tão espontâneas e tão vividas quão intensas.

O culto do Espírito Santo nos Açores, resultado da for-
te infl uência franciscana no arquipélago e da conjugação 

da visão histórica proveniente da 
ortodoxia teológica cristã com a 
visão histórico-profética do mi-
lenarismo de Joaquim de Fiore 
(formulado como sagração da 
história), ganhou uma dimensão e 
um impacto sem paralelo. A força 
do culto do Espírito Santo é tão 
grande que deu ao catolicismo 
predominante nas ilhas um carác-
ter especial, tendo sido, inclusive, 
uma fonte de constantes confl itos 
entre a ortodoxia da igreja e as 
Irmandades do Divino Espírito 
Santo. Daí ser um dos traços de-
terminantes da cultura açoriana.
Assim, porque é o mais popular 

dos dias festivos e de repouso e 
recreio em todo o arquipélago, 
entendeu o parlamento açoria-
no justo consagrá-lo legalmente 
como afi rmação da identidade 
dos açorianos, da sua fi losofi a de 

vida e da sua unidade - base e justifi cação da autonomia 
política que lhes foi reconhecida e que orgulhosamente 
exercitam (preâmbulo do Decreto Regional n.º 13/80, de 
21 de Agosto).

13/80/

a maior 

predominante nas ilhas um car

Esta semana recebemos: Francisco Salvador, da Comissão 
Organizadora do Dia de Portugal; Damião Sousa, presidente 
da Casa dos Açores do Québec; o violonista, cantor e 
compositor Paulo Sérgio Silva; James Santos, estudante no 
Colégio Dawson; a habitual crónica desportiva.

DIVINO ESPÍRITO SANTO, LAVAL
A Missão Nossa Sra. de Fátima de Laval organiza, de 1 a 
3 de Junho, as Festas em louvor ao Divino Espírito Santo. 
Na sexta-feira, animação a partir das 20h. Sábado: 17h: 
celebração da Eucaristia pelas. 18h: Mudança da Coroa 
para o Império. 19h30: Arraial.  À meia-noite, o “Caldo da 
Meia-Noite”. Domingo: 9h: Eucaristia e Bodo de Leite 11h: 
Saída da coroação. 21h: Sorteio das Domingas e Mordomo 
para 2008: 1815, Favreau (450) 687-4035.

CONCURSO LUSA VOX
Até 31 de Maio de 2007 a apresentação de candidaturas para 
o concurso “Lusa Vox”, devendo a mesma ser apresentada 
preferencialmente via internet no site http://lusavox.sapo.pt. O 
concurso tem como objectivo a promoção da língua e cultura 
portuguesas através da divulgação de novos talentos musicais  
portugueses residentes no estrangeiro ou luso-descendentes.
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“Não faz sentido isto 
drogas leves, poderá é 
haver consumos duros leves”

O director da Unidade de Prevenção de Drogas de 
Braga (IDT), Miguel Viana recusa a designação que 

se estabelece entre drogas duras e drogas leves e adverte 
para o perigo desta diferenciação. 
“Como toda a gente alinha neste discurso de drogas le-

ves e de drogas duras está a produzir-se um efeito de ino-
quidade face a estas drogas ditas leves”, adverte Miguel 
Viana.
Para o técnico de saúde, uma pessoa pode consumir 

haxixe de forma dura, e apesar de criar mais dependên-
cia, pode existir consumo de drogas duras pontualmente. 
Depende assim de várias factores como a quantidade, a 
dosagem e a idade. 

Miguel Viana aler-
ta para o perigo das 
drogas que são clas-
sificados como le-
ves. “Uma coisa vos 
garanto, um consu-
midor de cannabis 
ao longo de anos, 
começa-se a notar a 
diferença. “O con-
sumo dessas drogas 
aumenta a probabili-
dade do indivíduo de-
senvolver uma doen-
ça psiquiátrica grave, 
segundo o compro-
metimento em várias 
tarefas cognitivas do 
indivíduo como a 
memorização”.
Quando a depen-

dência se agrava, existe a possibilidade de “depressão 
misturado muitas vezes com um registo paranóico”. As-
sim, as pessoas à sua volta como os pais, os professores, 
os chefes tornam-se uma ameaça e um problema, neste 
caso, torna-se frequente um aumento da impulsividade 
e da agressividade verbal. “Há problemas e alguns são 
muito graves, pode haver urgências psiquiátricas asso-
ciadas ao consumo da cannabis, quem diz isso diz haxi-
xe”, adverte. O consumo das drogas ditas leves provoca 
assim vários efeitos “comportamentos de riscos ao vo-
lante, comportamentos sexuais desprotegidos”. Assim é 
muito difícil classificar estes efeitos como leves e a ques-
tão da despenalização é muito complexa. Para o director 
técnico isso não significa que às drogas “leves” possam 
obrigatoriamente conduzir as drogas ditas duras. Existe 
um “fenómeno de escalada, pode ser produzido de dife-
rentes formas pelo indivíduo”.
Assim o indivíduo pode aumentar a quantidade da subs-

tância, ou consumir mais vezes, pode mudar de substân-
cia ou mudar a formar de consumo, por exemplo passar 
um consumo fumado para um consumo injectado. 

Salas de chuto como medida de excepção
Nas palavras de Miguel Viana, as salas de administra-

ção acéticas, termo que ele prefere, devem ser usadas em 
último recurso quando nenhuma outra medida resultou. 
Seriam usadas em zonas “onde existe forte evidência 
que existem muitos pessoas a consumir droga de forma 
desorganizada, a correr em muitos riscos, a partilhar em 
seringas, a deixarem muito deste material difundido”, ex-
plica. 
A criação deste espaço nestas zonas de perigo permitiria 

impedir a transmissão de doenças. Uma relação de acom-
panhamento podia ser instituída no sentido de informar o 
consumidor sobre o tratamento e as consultas no caso de 
serem portadores de doenças. 
Nestes poucos casos, a solução das salas de adminis-

tração acética podia ser considerada. 
“Deverá haver dois, três sítios em Portugal que reú-

nem essas condições extremas para levar a cabo a cria-
ção de um espaço com estas características”, conclui.

McCann partiu segunda-feira para Inglaterra

Pai de Maddie procura apoio
O pai da menina desaparecida há 19 dias no Algarve, 

Gerry McCann, partiu segunda-feira para Inglater-
ra, onde deverá permanecer cerca de 24 horas para ajudar 
a coordenar a campanha internacional para encontrar a 
filha, noticiou a estação de televisão britânica Sky News. 
Citando uma fonte familiar, o canal de notícias britânico 
adianta que Gerry vai “tratar de assuntos pessoais” e en-
contrar-se com organizadores do fundo “Find Madelei-
ne” (Encontrar Madeleine) na Grã-Bretanha.
A mulher de Gerry, Kate, e os gémeos Sean e Amelie 

(ambos com dois anos) permanecerão no “Ocean Club”, 
aldeamento turístico de onde Maddie desapareceu no dia 
3 de Maio. A mesma fonte afirmou que Gerry vai “estar 
fora por razões muito práticas e estará de volta tão breve-
mente quanto possível”. Adiantou que a visita a Inglaterra 
envolverá diligências que permitirão ao casal “manter-se 
em Portugal no futuro próximo”. Entretanto, de acordo 
com uma notícia avançada pelo “Jornal de Notícias” (JN) 
Robert Morat, o cidadão inglês constituído arguido, terá 
sido visto por algumas pessoas junto ao aldeamento tu-
rístico onde estava a família McCann, na noite em que a 
menina desapareceu. Segundo o JN, o suspeito foi reco-
nhecido com recurso a fotografias que têm estado a ser 
mostradas às testemunhas. A PJ não comenta os testemu-

nhos, invocando o segredo de justiça. 
Os testemunhos, prestados pelos residentes no local, po-

dem ter sido um dos factores determinantes para a consti-
tuição de Murat como arguido neste processo.

HOMEM APANHADO 
A FILMAR CRIANÇAS
Um homem foi apanhado na 
semana passada à porta de 
uma escola de Lisboa a filmar 
as crianças que brincavam no 
recreio. Maria José Lourenço, 
mãe de uma das alunas, con-
tou ao “Portugal Diário” que 
o homem de 25 anos trazia 
uma máquina fotográfica 
digital e foi detectado por um 
bombeiro: “Eu tinha ido levar 
a minha filha à escola, de-
pois do almoço e, quando ia 
embora, vi uma ambulância 
a parar e um bombeiro saiu 
disparado. Dirigiu-se ao ra-
paz que ia à minha frente e 
disse-lhe: ‘Eu já te tinha dito 
para não andares a fotografar 
crianças’”, contou. O bom-
beiro explicou que tinha visto 
o homem a fotografar crian-
ças que brincavam no receio 
do outro lado da escola. O 
rapaz falava espanhol e disse 
que era fotógrafo. Fonte da 
PSP de Lisboa disse que o 
cidadão foi identificado na es-
quadra.

ISRAEL 
A Força Aérea Israelita lan-
çou um míssil sobre a casa 
do líder do movimento islâmi-
co Hamas, na Faixa de Gaza, 
tendo provocado oito mortos 
e 13 feridos. O ataque foi a 
resposta a um rocket lançado 
por palestinianos a partir de 
Gaza contra um restaurante 
em Israel.

AL-QAEDA 
David Hicks, o australiano 
condenado por um tribunal 
militar americano por apoiar 
a Al-Qaeda, deixou Guantá-
namo Bay e chegou segunda-
feira à Austrália onde continu-
ará a cumprir pena de prisão.

IRAQUE
O apoio do Reino Unido à 
guerra do Iraque foi uma 
“enorme tragédia” para o 
mundo, disse o ex-presidente 
norte-americano Jimmy Cart-
er.

DESEMPREGO

PSD exige a Sócrates explicações 
sobre «catástrofe social»
O líder do PSD exigiu, este domingo, 

a José Sócrates explicações sobre a 
«catástrofe social» do aumento do de-
semprego para «níveis de há duas déca-
das». Para Marques Mendes, o primei-
ro-ministro também deve explicações 
sobre a retirada de pensões aos idosos. 
«Como é que é possível tanta falta de 

respeito pelas pessoas e tanta insensibili-
dade», bem como «ser-se tão desumano e 
arrogante perante esta catástrofe social?», 
questionou Marques Mendes, acusando 
Sócrates de inércia. Para o líder social-de-
mocrata, o «primeiro-ministro tem obriga-
ção de dar explicações ao país sobre este 
galopante aumento do desemprego para 

níveis como já não havia há 21 anos».
Marques Mendes pediu ainda explica-

ções específicas sobre o «preocupante au-
mento do desemprego entre jovens», e a 
«retirada» e o «abaixamento de pensões 
de reforma a pessoas com pensões e re-
formas quase miseráveis». O líder do PSD 
pronunciou-se também sobre o último re-

latório da Comissão Europeia, que apeli-
dou de «insuspeito e imparcial», segundo 
o qual em 2006 «Portugal baixou para 
o 16º lugar no “ranking” dos países eu-
ropeus». Marques Mendes perspectivou 
uma agudização da situação, por conside-
rar que em 2007 Portugal se fixará «no 20º 
lugar deste “ranking”».

Sylvie Oliveira, Portugal
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PROGRAMAÇÃO DESTA SEMANA
                                            *Horário sujeito a modifi cações   ** Hora de Montreal     

QUARTA-FEIRA 23-05 QUINTA-FEIRA 24-05 SEXTA-FEIRA 25-05 SÁBADO 26-05 DOMINGO 27-05 SEGUNDA-FEIRA 28-05 TERÇA-FEIRA 29-05

01:30 - Bom dia portugal 
04:00 - Andar por cá  
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 
12:30 - Notícias RTP MADEIRA
12:45 - A hora de baco
13:15 - Iniciativa 
14:00 - Tudo por amor
15:00 - Telejornalgravado 
15:30 - O meu bairro 
16:00 - Prós e contras 
18:30 - Grande reportagem-sic 
19:30 - Jornal das 24 horas 
20:00 - Tudo por amor
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
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
12:45 - Europa contacto 
13:00 - Portugal em directo 
14:00 - Tudo por amor
15:00 - Telejornal 
16:00 - Grande entrevista 
16:45 - Grande noite do fado
18:00 - A minha cidade...
18:30 - Venezuela contacto 
19:00 - Jornal das 24 horas 
20:00 - Tudo por amor 
20:45 - Telejornal madeira 
21:15 - Telejornal - açores 
21:45 - Gato fedorento 
22:30 - Entre pratos 
23:00 - Cuidado com a língua 
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 - Brasil contacto 
04:30 - Entre nós
05:00 - Portugal azul 
08:00 - Jornal da tarde 
09:00 - Os ricos também choram 
09:45 - Diário da europa 
10:00 - Portugal azul 
12:30 - Kulto 
12:45 - Notícias rtp madeira 
13:00 - Portugal em directo 
14:00 - Tudo por amor
15:00 - Telejornal 
16:00 - Gato fedorento 
16:45 - Portugal-Um retrato social 
17:45 - À mesa com o capote
18:00 - Festas e romarias de PT
18:30 - Brasil contacto
19:00 - Jornal das 24 horas 
20:00 - Tudo por amor
20:45 - Telejornal madeira 
21:15 - Telejornal - açores 
21:45 - Destinos.pt 
22:15 - Almeida garrett (série) 
23:15 - Olhar o mundo 
23:45 - Um contra todos 
00:45 - Contas em dia
01:00 - Repórter áfrica 

02:00 - 70x7 
02:30 - lhas encantadas 
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 - Triângulo jota 
08:00 - Jornal da tarde 
09:00 - À mesa com o capote 
09:15 - Factor M 
11:15 - Notícias rtp madeira 
11:30 - Atlântida (madeira) 
13:00 - Falamos português 
13:30 - França contacto
14:00 - RTPI notícias 
14:30 - A alma e a gente
15:00 - Telejornal 
16:15 - Futebol: 1ª liga 
18:00 - Concelhos de portugal
19:01 - Jornal das 24 horas 
20:00 - A alma e a gente 
20:30 - Telejornal Madeira/Açores 
21:30 - Grande noite do fado
22:30 - Histórias dos açores 
23:00 - Heranças d´ouro 
23:45 - Grande entrevista

02:00 - Da terra ao mar 
02:30 - Ilhas encantadas 
02:45 - A bruxa e o et 
03:00 - Consigo 
03:30 - Biosfera 
04:00 - Macau contacto 
05:00 - Eucaristia dominical 
06:00 - Concelhos de portugal
07:00 - Triângulo jota 
08:00 - Jornal da tarde 
09:15 - À mesa com o capote 
10:00 - Macau contacto
11:00 - Conversas ao domingo 
11:30 - Sentido do gosto
12:00 - Destinos.pt 
13:30 - EUA contacto - Califórnia 
14:00 - A voz do cidadão 
14:15 - Notícias RTP Madeira 
14:30 - Festas e romarias de PT 
15:00 - Telejornal 
16:30 - Contra
16:45 - Dança comigo 
18:30 - Andar por cá
19:00 - Jornal das 24 horas 
20:00 - Contra 
20:30 - Telejornal Madeira/Açores 
21:30 - Futebol: 1ª ligadiferido 
23:15 - EUA contacto - Califórnia
23:45 - Só visto!

00:30 - Couto & coutadas
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 - Concelhos de portugal 
13:00 - Portugal em directo 
14:00 - Tudo por amor
15:00 - Telejornal 
15:45 - Notas soltas 
16:30 - Conta-me como foi 
17:30 - Ei-los que partem -
            história da emigração
            portuguesa 
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 - Um contra todos 
00:45 - Contas em dia

01:30 - Bom dia portugal 
04:00 - 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 - Gostos e sabores
13:00 - Portugal em directo 
14:00 - Tudo por amor
15:00 - Telejornal 
16:00 - A alma e a gente 
16:30 - Andar por cá 
17:00 - Canadá contacto
17:30 - Trio d´ataque 
19:00 - Jornal das 24 horas 
20:00 - Tudo por amor
20:45 - Telejornal madeira 
21:15 - Telejornal - açores 
21:45 - A minha...
22:15 - Portugal - um retrato social 
23:15 - Gostos e sabores 
23:45 - Um contra todos 
00:45 - Contas em dia 
01:00 - Repórter áfrica

Exército ganha 
em popularidade
Os Canadianos são cada vez mais nu-

merosos a entrar nas Forças Canadia-
nas ou a optar por uma carreira militar. De 
acordo com os últimos números ofi ciais 
das Forças Canadianas, obtidos pelo o di-
ário Le Devoir, o número de candidaturas 
aumentou de 40% entre 2006 e 2007, pas-
sando de 25 000 a 35 000. Durante o mes-
mo período, o número de soldados que se 
juntaram ao exército aumentou de 6536, 
ou seja um aumento de 2% em relação ao 
ano precedente. O número de reservistas 
também aumentou de 6300, o que equiva-
le a um aumento de 5 %.

O presidente da Câmara Municipal 
Tremblay toma a curva verde

Televisão: publicidade ilimitada

Expo 2017: Gérald 
Tremblay diz não
Julho de 2005, Gérald Tremblay dizia que 

Montreal não esperaria 30 anos para aco-
lher novamente o mundo. Mas não será com 
o projecto “Expo 2017”, que ele rejeitou. 
Uma exposição universal, patrocinado por 
um grupo independente de Vancouver que 
desejava celebrar o cinquentenário da “Expo 
67” e os 150 anos da fundação do Canadá. 
“Chegaram à conclusão que Montreal tem 
em mãos as vantagens para acolher outra 
Expo”, dizia o director geral do projecto, 
Richard Barham, aquando da sua apresen-
tação, no dia 28 de Abril passado, 40 anos 
dia-para-dia após a abertura da Expo 67.

O automóvel cederá progressivamente 
o passo ao transporte colectivo e ac-

tivo em Montreal durante os 20 próximos 
anos, de acordo com o plano de transporte 
apresentado quinta-feira pela administra-
ção Tremblay. A construção de uma rede 
de eléctricos, o prolongamento do metro 
para o leste de Montreal e o desenvolvi-
mento da rede de pistas para bicicletas re-
encontram-se no coração deste plano, que 
se escalará durante 20 anos. O plano de 
transporte da Cidade de Montreal inspira-
se nas novas preocupações do cidadão do 
século XXI. 
Visando devolver a cidade aos seus cida-

dãos, o plano da administração Tremblay 
deseja diminuir a emissão de gases com 
efeito de estufa, melhorar a qualidade do 
ar da cidade e a qualidade de vida dos ci-
dadãos. Neste espírito, a administração 
Tremblay conta incentivar os suburbanos 
a deslocarem-se à cidade com os trans-
portes em comum. No total, 21 estaleiros 
serão levados a efeito ao longo dos 10 pri-
meiros anos deste plano. A primeira fase 
do eléctrico é constituída por um anel que 

vai ligar o centro dos negócios, o Velho 
Montreal, a UQAM e o CHUM. A rede de 
pistas para bicicletas duplicaria, passando 

de 400 para 800 quilómetros e a Cidade 
deseja desenvolver bairros verdes onde a 
qualidade de vida dos cidadãos seria me-
lhor.

Os teledifusores poderão, a partir de 
Setembro de 2009, apresentar todas 

as publicidades que querê-lo-ão. Num re-
latório que estuda numerosas problemáti-
cas da indústria da televisão, o Conselho 
da Radiodifusão e das Telecomunicações 
Canadianas (CRTC) considera que a sua 

decisão permitirá aos teledifusores de fi -
nanciar a sua mudança para a divulgação 
numérica, que deverá obrigatoriamente 
ser completada daqui ao 31 de Agosto de 
2011. O regulamento actual limita a pu-
blicidade a 12 minutos por hora de divul-
gação.
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mentar instável, o país foi governado por um regime dita-
torial (Salazarismo) durante 48 anos. Em 1974, a política 
de esquerda liderou a Revolução dos Cravos, procedendo 
a grandes reformas democráticas. 
No ano seguinte, Portugal consentia a independência 

das colónias africanas. Em resumo, este vídeo que foi 
apresentado no programa “Grandes Portugueses”, foi 
muito bem feito. 
Um vídeo simples a dar a compreender o que fizeram 

sobre a história de Portugal em 7 minutos e 17 segundo 
de duração. É talvez 
uma visão muito 
breve, mas uma boa 
base para as pessoas 
que não conhecem 
a história de Portu-
gal. 
Podem ver ou o re-

ver agora no nosso 
portal www.avozde-
portugal.com onde 
ficará por algum 
tempo.

Carta Dominante: 4 de Espadas, que signifi-
ca Inquietação, agitação. Amor: Ajude o seu 
companheiro, dando-lhe mais atenção. Saúde: 
Poderá ter problemas respiratórios.Dinheiro: 
Esta não é altura para arriscar em negócios.

Número da Sorte: 54

Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que 
significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Uma 
nova amizade ou uma relação mais séria 
poderá surgir. Saúde: A sua emoção será a 
causa de alguns transtornos físicos. Dinheiro: 

A vida profissional está em alta.Número da Sorte: 76

Carta Dominante: Rainha de Copas, que sig-
nifica Amiga Sincera.Amor: Um amigo poderá 
precisar de desabafar consigo.Saúde: Tome 
mais sumos naturais.Dinheiro: Este é um 
período em que pode fazer uma pequena ex-

travagância, mas não se exceda. Número da Sorte: 49

Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa 
Generosidade. Amor: Saia e divirta-se mais 
com o seu companheiro. Saúde: Poderá andar 
muito tenso. Dinheiro: Desejará presentear os 
seus familiares mais queridos.

Número da Sorte: 70

Carta Dominante: 4 de Copas, que significa 
Desgosto. Amor: Escolha bem as amizades 
se não quer sofrer desilusões. Saúde: A rotina 
poderá levá-lo a estados depressivos. Dinhei-
ro: Não se precipite nos gastos.

Número da Sorte: 40 

Carta Dominante: Imperatriz, que significa Re-
alização. Amor: A sua simpatia poderá desper-
tar nos outros um sentimento mais forte por si.
Saúde: Tendência para dores de barriga. Din-
heiro: Efectuará bons negócios.

Número da Sorte: 3

Carta Dominante: Julgamento, que significa 
Novo Ciclo de Vida. Amor: Encontra-se num 
período difícil, mas a sua força de vontade em 
vencer esta fase será imensa. Saúde: A sua 
auto-estima anda muito em baixo, anime-se. 

Dinheiro: Boa altura para gastar no que mais gosta, mas 
com cuidado que a vida está difícil.Número da Sorte: 20

Carta Dominante: 7 de Paus, que significa 
Discussão, Negociação Difícil. Amor: Tenderá 
a partilhar mais as suas ideias e dúvidas com o 
seu par. Saúde: Cuidado, faça exercício. Din-
heiro: Os bons negócios serão propícios nesta 

altura. Número da Sorte: 29

Carta Dominante: 8 de Copas, que significa 
Concretização, Felicidade. Amor: Para que a 
sua relação seja duradoura aposte no roman-
tismo e compreensão. Saúde: Beba mais leite, 
o cálcio é importante para os ossos. Dinheiro: 

Tenha cuidado com a forma como canaliza os seus rendi-
mentos.Número da Sorte: 44

Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que 
significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Provável 
desentendimento com alguém que lhe é muito 
especial. Saúde: Faça exercício físico. Dinhei-
ro: Provável descida do seu poder de compra.

Número da Sorte: 62

Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que 
significa Proposta Vantajosa. Amor: Dê mais 
atenção aos seus filhos. Saúde: Evite ambi-
entes poluídos. Dinheiro: Pode ter uma nova 
proposta de trabalho. Número da Sorte: 48

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa 
Conclusão. Amor: Uma relação que já está 
desgastada poderá terminar.Saúde: Possíveis 
dores no corpo, sem motivo aparente. Dinhei-
ro: Se gastar em demasia poderá não ter din-
heiro para pagar as contas que já são certas.

                    Número da Sorte: 39

Centro Maria Helena - Av. Praia da Vitória, nº43 1º
1000-246 Lisboa - Tel.: 21 318 25 90 - Fax: 21 318 25 97

E-mail: marketing@mariahelena.tv
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

BALANÇA (23 de Setembro -  22 de Outubro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

250 000 visitantes em um ano...

A Internet nasceu praticamente sem querer. Foi desen-
volvida nos tempos remotos da Guerra Fria com o 

nome de ARPA-Net para manter a comunicação das ba-
ses militares dos Estados Unidos, mesmo que o Pentágo-
no desaparecesse do mapa por um ataque nuclear.
Quando a ameaça da Guerra Fria passou, ARPA-Net 

tornou-se tão inútil que os militares já não a considera-
vam tão importante para mantê-la sob a sua guarda. Foi 
assim permitido o acesso aos cientistas que, mais tarde, 
cederam a rede às universidades, as quais, sucessivamen-
te, passaram-na para as universidades de outros países, 
permitindo que pesquisadores domésticos a acedessem, 
até que mais de 5 milhões de pessoas já estavam conecta-

das à imensa teia da comunicação mundial. 
Hoje, já não é um luxo ou simples questão utilizar a 

Internet. Consideramos, agora, que é o maior sistema de 
comunicação desenvolvido pelo homem. Com o surgi-
mento da “World Wide Web”, esse meio foi enriquecido. 
O conteúdo da rede ficou mais atraente com a possibili-
dade de incorporar imagens e sons. Um novo sistema de 
localização de arquivos criou um ambiente em que cada 
informação tem um endereço único e pode ser encontra-
da por qualquer utilizador.
É neste sentido que para o seu Site Web, A Voz de Por-

tugal decidiu investir tempo e dinheiro, afim de realizar 
um portal dedicado à comunidade Portuguesa de Mon-
treal. Estando no centro deste meio, devemos realçá-la 
e a melhor maneira de o fazer, é com várias secções do 
Site Web. Estas informações são: a agenda comunitária, 
a lista completa dos clubes e associações com os seus 
brasões, uma lista de artistas portugueses em Montreal 
com a sua fotografia, um “livro” dos comerciantes, uma 
vasta lista de hiper-ligações, notícias da nossa comuni-
dade, foto reportagens, algumas crónicas, o jornal na sua 
integridade em Flash, etc.
Ao nível de promoção, o Site Web está a crescer no 

ponto de vista publicitário. Num projecto como este, não 
se deve perder dinheiro. Iniciámos uma nova maneira de 
promoção como os tradicionais anúncios nos jornais, re-
vistas ou televisão, que são substituídos por “banners” 
animados. Tudo isso é lindo, mas um dos nossos pro-
blemas era a monitorização dos visitantes. Em Abril de 
2006, com a nova versão, implementámos um motor de 
estatísticas para saber quem são eles e quantos. E é por 
isso que podemos ter a honra de um portal dedicado a 
nossa comunidade e de termos cerca de 250 000 visitan-
tes durante o último ano, seja de 25 de Abril de 2006, 
data que inicializou a nova versão, até ao 1ºde Maio de 
2007.
Agradecemos a todos o prestimoso apoio e a todos que 

queiram apoiar este projecto, que nesta altura é ainda um 
bébézinho, contém 1686 páginas em contante actualiza-
ção.

História de Portugal em sete minutos

Coordonado por Sylvio Martins

A história de Portugal apresenta diversos denominado-
res comuns entre as nações europeias mais antigas, 

cujas origens remontam ao início da Idade Média, e que, 
com este país, se tornaram grandes potências durante a 
Era dos Descobrimentos. 
Do Terramoto de 1755 em Lisboa à ocupação durante 

as Guerras Napoleónicas e à independência do Brasil, em 
1822, como colónia. Uma revolução em 1910 iria retirar 
o regime monárquico e, após 16 anos de república parla-
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GRANDES FESTAS DO SR. SANTO CRISTO DOS MILAGRES

A fé marcou novamente a comunidade 
No domingo, era su-

posto ser o maior 
dia das festas em honra 
do Senhor Santo Cris-
to dos Milagres, que no 
longo fim-de-semana 

transacto se realizaram na Missão Portu-
guesa da Santa Cruz.

As crianças tinham vindo na brancura 
da sua inocência, e os fiéis, alguns vindos 
dos Estados Unidos, Ontário e Quebeque, 
muitos/as ostentando os círios das suas 
promessas e esperanças, ansiosamente es-
peraram em vão para se incorporar naque-
la que se adivinhava poder vir a ser mais 
outra grandiosa procissão do Senhor Santo 
Cristo dos Milagres. Mas a chuva, embora 
leve, mas copiosa, não o permitiu. 
Em vez, a Veneranda Imagem quedou-se 

no adro da igreja, para a contemplação das 
centenas de fiéis e devotos, como aos quais 
o padre João Furtado convidara a olharem 

o doce e inspirador olhar do “Ecce Homo”, 
enquanto ia dizendo “Como é bom estar-
mos aqui com o Senhor”! 
Acto contínuo, a Filarmónica Portuguesa 

de Montreal, a Filarmónica do Divino Es-
pírito Santo de Laval e a Banda de Nossa 
Senhora dos Milagres saudaram-No com 
uma sentida rendição do seu hino, reco-

lhendo-se seguidamente a imagem para o 
seu altar, onde a maioria das pessoas se 
refugiou da chuva e se pôs a orar para que 
o Senhor os confortasse desta inconveni-
ência festiva. 
Previamente, realizara-se uma mui nobre 

eucaristia, presidida pelo padre Furtado  e 
concelebrada pelo padre António Araújo, 
ambos coadjuvados pelo diácono António 
Ramos, com o acompanhamento do Co-
ral do Sr. Santo Cristo dos Milagres, sob 
a regência de Filomena Amorim, e cuja 
meritosa actuação mereceu o elogio dos 
celebrantes. 
A parte profana deste dia decorreu intei-

ramente no subsolo do templo, a abarro-
tar  de gente com mais nada para fazer do 
que se deliciar na exuberância de cheiros 
e gostos das malassadas, bifanas e uma 
sopa quentinha, ao som da boa música do 
Nelson Moreira, Duarte & DJ X-Men. 

Esta foi a 41ª edição da solenidade do 
Santo Cristo, esteio das nossas vidas, nos 
Açores, aqui e onde quer que nos possa-

António Vallacorba
mos encontrar, e que depois dos Tríduos, 
teve início no sábado, com a mudança da 
imagem do Santo Cristo, acompanhada 
pela Filarmónica Portuguesa de Montreal 
(FPM), missa e pregação, acompanhadas 
exemplarmente pelo Coral de Santa Cruz, 

dirigido por Inês Gomes.
À noite, no arraial, e num ambiente as-

saz aprazível, a FPM proporcionou-nos 
um excelente concerto, inclusivamente ao 
acompanhar a Jordelina Benfeito, muita 
aplaudida e apreciada, mas que, infeliz-
mente, só cantou uma vez por deficiência 
do sistema sonoro. Já o Joe Puga, nesse 
aspecto, teve melhor sorte, e, como sem-
pre, exibiu-se à altura da sua categoria.  
Na cave da igreja, o concorrido baile foi 
animado por Duarte & DJ X-Men, não 
faltando os serviços do bar, cozinha e ba-
zar.
Apesar do desaire sofrido pela não saída 

da procissão, e salvo melhor opinião, con-
sideramos as festividades deste ano como 
tendo sido das mais intensamente vividas 
em termos de fé e de proximidade com o 
Santo Cristo, graças, em grande parte, à 
influência de quem expressamente se des-
locou para as presidir – o nosso comum 
amigo e padre João Furtado.
As homílias do padre Furtado, natural 

do Porto Formoso, presentemente a diri-

gir a paróquia de Santa Cruz, Lagoa, S. 
Miguel e já sobejamente conhecido entre 
nós pela alta qualidade da sua oratória, 
contribuíram facilmente para que as mis-
sas houvessem sido bastante participadas. 
Ninguém ficou indiferente ao que dizia, 

com palavras de conforto e esperança, de 
compreensão, amor e alegria; fazendo-o, 
também, e por vezes, com um leve sorriso 
nos lábios. Um sorriso enternecedor até, 
não com aquele aspecto sombrio e quase a 
meter medo a quem o escutava.
Sim, quão bom foi termos estado aqui!
As festas encerraram-se na segunda-fei-

ra. Para este feriado nacional, dedicado à 
rainha Vitória, e num dia que seria marca-
do por bastante sol e de temperatura mais 
agradável, o programa apontava para ce-
lebração eucarística, arraial abrilhantado 
pela Banda de Nossa Senhora dos Mila-
gres, assim como as actuações da Tuna 
d’Ouro, conjunto “Renovation” e o Mário 
Costa, a par das tradicionais arremata-
ções, etc.  

Felicitamos a Comissão de Festas, a Mis-
são e todas as pessoas e grupos que muito 
contribuíram para o brilhantismo geral 
deste mui nobre acontecimento festivo.
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Unidos, a procissão deve estar quase a sair 
da Igreja. Não se enganava, íamos a pas-
sar diante da Igreja tão airosa, linda como 
um brinquedo, quando o andor apareceu 
no alto da escadaria  aos ombros de ho-
mens com opas vermelhas.
Deu-me um baque o coração.
- Pára aí, ordenei.
- Mas, mãe, afligiu-se o Luís. Onde é que 

eu vou estacionar?
Nem prestei atenção aos cuidados dele. 

Apeei-me do carro e, cotovelada à esquer-
da, cotovelada à direita,  aproximei-me do 
andor. O Senhor Santo Cristo dos Mila-
gres, com a sua capa vermelha e a sua co-
roa de espinhos mal se via no meio daque-
las rosas todas e quando passou à minha 
beira, fixei-lhe o olhar triste e falei-lhe de 
igual para igual, com a força de quem já  
nada deve nesta vida e não está a pedir 
nada para si: 
- Senhor Santo Cristo dos Milagres, até 

hoje nem sabia da tua existência mas pela 
fé que vejo nos olhos de toda esta gente, 
deve ser grande o teu poder, ouve  pois 
as súplicas desta mãe  que só te pede que 
ajudes o seu  filho a sair do abismo em que 
tombou e a reencontrar o gosto de viver 
pois deves saber melhor do que ninguém 
que não se pode viver feliz sem alma nem 
sonhos.
E foi tudo, o Senhor Santo Criso conti-

nuou o seu caminho, a procissão já lá ia 
rua adiante, um desfile como eu nunca ti-
nha visto, bandas de música, grupos disto, 
grupos daquilo, todo aquele povo com a 
devoção estampada na cara e grandes ve-
las, da altura dum homem, na mão.(...)
A literatura portuguesa também está 

cheia de referências a este culto ancestral.  
Cá por casa, o nosso poeta António Valla-
corba, no seu livro Peito Açoriano, escre-
veu o poema  “Pensamento de Deus”, de-
dicado ao Senhor Santo Cristo:

Nesta hora em que vós
meus filhos

me honrais com costumados festejos
de euforia e luxo

eu vos digo que não enxergo posições.
Em verdade vos digo

que amo sobremaneira
a modéstia 

a  sinceridade.
Venham a mim como sois

e aceitai-me
não como querem que eu seja

mas como fui!
Nos Açores, entre muitos outros escrito-
res,  Vitorino Nemésio, um dos maiores 
vultos da nossa literatura, consagrado au-
tor do célebre romance “Mau Tempo no 
Canal”, dedicou-lhe o poema “Ao Senhor 
Santo Cristo”:

Senhor das horas tenebrosas
Vasto Senhor de fronte nula

Que andas nas ondas amargosas
Do mar  que minha alma açula;

Senhor do Bem e do Mal,
Polar como a estrela e os alteres;

Segunda estátua de sal
Das lágrimas das mulheres;

Deus, enfim-
Porque me fizeste podre
E desesperas de mim?
Não serei eu, acabado,

A tua obra genuina,
O teu sangue respingado

Num pouco de argila fina?

Se todo o suor é ácido,
Eu que do teu me erigi

Sendo tu Deus, não sou plácido
Nem doce,

Digno de ti;
E crê, Senhor, antes fosse!

A DESCOBERTA DA NOSSA LITERATURA

Senhor Santo Cristo
Manuel Carvalho

Este ano, quis a inclemência do tem-
po que  a procissão não saísse à rua ! 

Mesmo assim, o Senhor Santo Cristo foi 
exposto nos degraus da acesso à Igreja, pe-
rante o olhar venerando da multidão. Foi 
magro pão do espírito para quem esperou 
um ano inteiro. Mas, a fé,  a devoção e a 
magia da hora  continuavam vivas  como 
em anos anteriores .  Mais do que eviden-
tes naquela face macerada e flagelada  do 

Ecco Homo  onde se concentra todo o 
sofrimento do mundo, onde se concentra 
toda a esperança do mundo.  Nas faces 
daquela multidão sequiosa sabe-se lá de 
quê. De eternidade? De justiça? De umas 
migalhas de felicidade? Naqueles círios 
erguidos por mãos ansiosas em agradeci-
mento de graças recebidas e a receber. No 
vigor das fanfarras que arrancavam dos 
instumentos os trechos musicais mais im-
pregnados de espiritualidade de sempre. 
Na religiosidade nascida da solidão insu-

lar  à flor da pele. Na aura de misticismo 
a vibrar sobre as cabeças e a espraiar-se  
pela cidade como um véu balsâmico a ali-
viar males, dores e solidões.
Como descrevi numa história ainda na 

gaveta à espera de melhores dias, visto 
por incauto forasteiro, em anos mais pro-
pícios, o espectáculo daquela multidão 
apinhada em redor da capela em ritual se-
cular,  pode ser (é) imagem deslumbrante 

e uma autêntica revelação: (...) Quando 
entrámos numa rua enfeitada com bandei-
rolas de todas as cores, o Luís  pôs a  sua 
mão sobre a minha: isto é uma surpresa 
para si, disse com ternura. Eu comecei a 
ver toda aquela gente vestida a preceito, 
as crianças penteadinhas e trajadas de an-
jos e desconfiei logo: são portugueses?
- Hoje é a festa do Senhor Santo Cristo 

dos Milagres, explicou-me, é a maior fes-
ta dos açorianos em Montreal..  Vem cá 
gente de todo o lado, mesmo dos Estados 

Antero Branco

Salazar também recebeu o Espírito Santo

A família de Francisco e Elisabete 
Salazar recebeu em sua casa o 6° 

Domingo do Espírito Santo. Elisabete 
é natural do Juncal e o Francisco, das 
Fontinhas. Ambas as freguesias pertencem 

ao concelho da Praia da Vitória, na Ilha 
Terceira.
O altar do Espírito Santo, na sua frescu-

ra estava muito elegante. O terço, muito 
participado, foi chefiado por Francisco 
Rocha. No sábado e no domingo, a festa 
teve lugar no salão nobre da Associação 
Portuguesa do Espírito Santo, com um sa-
bor às Fontinhas, mas com um cheirinho 
às Lajes. No sábado, foi servido o tradi-
cional “picado” e no domingo, as “sopas 
do Espírito Santo”, cozido e a famosa al-
catra regional. 

A coroação realizou-se na Igreja Por-
tuguesa de Santa Cruz. A cerimónia foi 
presidida pelo Reverendo Padre António 
Araújo. Na chegada da coroação à Asso-
ciação, a Banda de Nossa Senhora dos Mi-

lagres, estreando a sua nova farda, tocou 
vários trechos do seu repertório, fechando 
com o hino do Espírito Santo. A animação 
esteve a cargo do D.J. “New Touch”.
Todos nós sabemos que para se realizar 

uma “Função” desta natureza são neces-
sárias muitas ajudas e que a maior parte 
das vezes se agradece de maneira singela, 
mas a família Salazar quis ir mais longe, 
convidando para uma “churrascada”, no 
dia 23 de Junho, todas as pessoas que os 
ajudaram. Bonita iniciativa!



10 A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 23 de Maio de 2007

Aldina de Sousa Simas
1920 – 2007 

Faleceu em St-Jean-sur-Richelieu, no dia 
17 de Maio de 2007, com 86 anos de idade, 
Aldina de Sousa Simas, natural da Conceição, 
Ribeira Grande, São Miguel, Açores, esposa 
de Guilhermo Santos Carvalho, já falecido.
Deixa na dor seu fi lho Eduardo (Beatriz 
Santos), sua fi lha Maria Filomena (Simão 
Balança), já falecido Manuel (Deolinda Janeiro); seus netos 
David, Nancy, John, Steven, Michael, Sandra e Rui e seus 
cônjuges respectivos; seus bisnetos (as), sua irmã Maria da 
Conceição, sobrinhos (as), 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 ontem, terça-feira 22 de Maio de 2007, na 
Igreja Santa Cruz, seguindo o corteje fúnebre em direcção 
ao Mausoléu St-Martin, onde foi a sepultar, em cripta.
 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.

† Maria José Teixeira

Faleceu em Montreal, no dia 16 de Maio 
de 2007, com 82 anos de idade, Maria 
José Teixeira, natural de Porto Formoso, 
São Miguel, Açores, esposa de Artur 
Viveiros, natural da Ribeira das Tainhas, 
Vila Franca, São Miguel, Açores.
Deixa na dor seu esposo; sua fi lha Leonor 
(Rui de Sousa); seu fi lho Mário (Fátima 
Medeiros); seus netos Chelsea, Stacey-
Ann, Jonathan e Samantha; seu irmão Manuel Brilo (Teresa); 
suas irmãs Maria dos Anjos (Jacinto), Lucinda (já falecido 
José Fernando), Arlete (Francisco) e Bernardina (Manuel); 
cunhados (as), sobrinhos (as), 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 sábado, 19 de Maio de 2007, na Igreja 
Nossa Senhora de Fátima, Laval, seguindo o corteje fúnebre 
em direcção ao Mausoléu St-Martin, onde foi a sepultar, 
em cripta.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.

23 de Maio de 2007
1 Euro = CAD 1.462270

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
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

Consulado Geral
de Portugal em Montreal

2020 Rua University, suite 2425

Tel.: 514.499.0359
www.secomunidades.pt

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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Clínica Portuguesa Luso      514.849.2391
Detecção de gás                  514.598.3111
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Hospital Ste-Jeanne-d’Arc    514.842.6141
Hospital Ste-Justine              514.345.4931
Normas do trabalho               514.873.7061
Sun Youth                        514.842.6822

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

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 Bl. des Laurentides     450. 669.7467

MÓVEIS
MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent                             514.845.6028

NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203             514.843.5626

EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

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 E.                514.288.2082

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

†

†

ores, esposa de Artur 

Deixa na dor seu esposo; sua fi lha Leonor 

Fernando de Jesus Machado Moreira
1949 – 2007

Faleceu em Montreal, no dia 16 de Maio de 
2007, com 58 anos de idade, Fernando de 
Jesus Moreira, natural de Carvalheira, Terras 
de Bouro, Portugal, esposo de Ana-Rosa 
Fernandes Machado, fi lho de Boaventura 
Moreira e Brizida Maria Machado.
Deixa na dor sua esposa, seus fi lhos Paulo 
(Sharon), Rui (Sherry), George (Mylène); suas 
netas Kayla e Susana; seus sogros Lorentino Machado e 
Maria Rosa Fernandes; seu irmão António (Deolinda), suas 
irmãs Maria Celeste (João) e Adelaide (João), cunhados (as), 
sobrinhos (as), assim como muitos familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca 
Pedro Alves
O funeral decorreu segunda-feira, dia 21 de Maio de 2007, 
na Igreja Santa Cruz. Seu corpo foi trasladado para o 
cemitério de Carvalheira, Terras de Bouro, Portugal, 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.

† António Migueis
1935 – 2007

Faleceu em Lasalle, no dia 21 de Maio 
de 2007, o Sr. António Migueis, natural 
de Cascais, Portugal, com a idade de 71 
anos. Deixa na dor sua esposa, a Sra. 
Odete Migueis, seu fi lho único António 
Jorge (Mary), suas netas Tanya, Jessica 
e Melissa, seus cunhados e cunhadas, 
sobrinhos e sobrinhas, assim como outros 
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire GRUPO YVES LÉGARÉ inc.
7200, boul. Newman, Lasalle
Victor Marques
(514) 595-1500
O seu corpo encontra-se exposto hoje, dia 23 de Maio de 
2007, das 14h às 17h e das 19h às 22h. O funeral terá lugar 
amanhã, dia 24 de Maio, após missa de corpo presente, 
pelas 11 horas, na Igreja Santa Cruz, seguindo depois o 
corteje fúnebre em direcção ao Cemitério Notre-Dame-des-
Neiges, onde irá a sepultar.
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, vem por este meio agradecer a todos os que 
com a sua presença, palavras e outros gestos de amizade, 
os reconfortaram nestes momentos tão difíceis da sua vida. 
A todos o nosso sincero obrigado e Bem-Hajam.

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

† José da Ponte Bulhões 
09-02-1932 – 21-05-2007

Faleceu em Montreal, no dia 21 de 
Maio de 2007, com 75 anos de idade, 
José da Ponte Bulhões, natural da 
Maia, São Miguel, Açores, esposo 
de Maria Zulima de Sousa.
Deixa na dor sua esposa, seu 
fi lho João Manuel (Maria Manuela 
Batista), sua fi lha Suzana de Jesus 
(Jean Robert Montpetit); seus netos 
Brenden, Ryan, Jordan e Kaithlayn; 
seu irmão Luís (Maria Luísa de 
Sousa), seus sobrinhos Ricardo, Luís e Carrie-Ann, 
cunhados (as), assim como muitos familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
3254 Bellechasse, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca 
Eduino Martins
O velório do defunto realiza-se amanhã, quinta-feira 24 de 
Maio de 2007, das 14h às 17h e das 19h às 22h. O funeral 
terá lugar sexta-feira, dia 25 de Maio, às 10 horas, na Igreja 
Santa Cruz, seguindo o corteje fúnebre em direcção ao 
cemitério Repos St-François d’Assise, onde irá a sepultar, 
em cripta.
 A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas 
que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou 
que, de qualquer forma, se lhes associaram na dor. A todos 
um sincero Obrigado e Bem-Hajam.
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EMPREGOS EMPREGOS
Operários, mínimo de 5 anos exp. 
em “pavé-uni” e muros de apoio. 

Bom salário. Tempo inteiro.
(514) 820-5247

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. A partir 
de 18$/h.

Contactar António Cabral
contramestre (450) 963-3462

Operadoras com experiência, para 
máquinas “plain” e “overlock”. Para 
roupa de senhoras.  (514) 845-6680

Ajudante de mesa, para os fi ns-de-se-
mana. Contactar Aldo (514) 747-7809

Procuramos padeiro a tempo 
inteiro. (514) 272-0362

Varina Aluminium admite pessoal 
para trabalhos de instalação.

(514) 362-1300

Procuramos empregado/a 
para fabricação de utensílios 

especializados (polidura e 
fabricação). Habilidade manual 

essencial. Sector fabricante 
– Ville St-Laurent. 

Tel.: 514-574-6383 das 9h às 21h

4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec)   H2W 1Z4

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

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

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

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

  PAGAMENTO

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

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

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

ALUGA-SE VENDE-SE
Vende-se comércio, na zona portugue-
sa. Para mais informações, contactar 

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

Empregado para « pavé-uni » e 
asfalto, com experiência. Tempo 
inteiro. Ter carta de condução.

Contactar Joe (514) 820-2310

Empregados de mesa e de balcão, 
que falam Português, Francês 
e Inglês. Cozinheiros (as) com 

experiência de base.
Carlos Castanheira (514) 668-4083

Procuramos assistente cabeleireira. 
(514) 844-9057

Pessoa para o departamento de 
expedição, com experiência de im-
portação e exportação.Enviar CV 

por email: mitch@mitchies.ca 

Postos permanentes 
sindicalizados Empregado para 

serviços no domicílio 
de pessoas idosas.

Tarefas: ajudar na preparação das refeições, limpeza ligeira, 
lavar roupa e engomar.
30 horas garantidas.
Salário horário: $9.00
Prémio de transporte mensal: $59
Após 1 ano de serviço: Seguro colectivo e hora de doença 
paga. Sítios de trabalho: Ahuntsic, Montreal-Norte, Borde-
aux-Cartierville et St-Laurent. Referências exigidas. 

514 383-1222 local 222

Cidade da Guarda, Portugal, vende-se 
moradia com garagem, rés-do-chão, 
1º andar e sótão.

(514) 722-0201 

Casa em São Miguel, Açores. Toda 
equipada, com lugar para 3 casais. 

(450) 635-6558

Empregados para asfalto e « pavé-
uni », com experiência. Bom salário. 
Margem sul de Montreal. 

Contactar Peter (450) 465-2969

Pessoal para colocar “pavé-uni”, com 
experiência. Bom salário. Tempo par-
cial ou inteiro. (514) 269-7507
Procuramos homens, com conheci-
mentos em trabalho de cimento ou de 
pedra. Bom salário. Tempo inteiro. 

(514) 683-6644 

A Pastelaria Forcier procura emprega-
da de balcão para os sábados e do-
mingos. (514) 382-2143

Apartamento 5 1/2 no 121 Villeneuve 
este (Plateau Mt-Royal), com terraço. 
Completamento renovado, num 2º 
andar. Livre no 1 de Julho. 

(514) 845-3291 ou (514) 945-4055

Procuramos costureira para reparações. 
(514) 848-0191

Vendedor/a para loja de sapatos, 
aberta 3 dias por semana (quinta, 
sexta, sábado). Contactar Suzanne
(514) 842-6402 – 103 Mt-Royal este
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ANEDOTAS DO JOÃOZINHO

FOTO DA SEMANA

P: Qual a ideia de esterilizar uma AGULHA a um
condenado que vai receber a injecção letal?

Mensagens para atendedores de chamadas:
Provavelmente estou em casa. Apenas estou a evitar 
alguém de quem eu não gosto. Deixe uma mensa-
gem. Se eu telefonar, é porque não é você.

Ia o marido e uma mulher no carro a 90km/hora e 
a mulher vira-se para o marido e diz:
- Olha, traí-te com o teu melhor amigo.
O marido aumenta a velocidade para 110km/h.
- Quero a casa e o carro.
O marido aumenta a velocidade para 120km/h.
- Vou ficar com os filhos.
O marido aumenta a velocidade para 130km/h.
- E fico com as contas bancárias.
O marido aumenta a velocidade para 140km/h.
- Então e tu não dizes nada?
O marido responde:
- Olha mulher eu tenho tudo estamos quase baten-
do contra uma parede e eu tenho o airbag....

CASAL DA SEMANA

Castelo de Guimarães
O ano 2007 é o ano preferido para a escolha das 

Sete Maravilhas de Portugal. A votação já está 
em curso há mais de cinco meses e vai durar até ao 
dia 7 de Julho deste ano, dia em que serão anuncia-
dos os vencedores. São 21 os monumentos no concur-
so. Apresentamos esta semana mais um monumento. 
Para votar, ir ao Site Web: 7maravilhas.pt.

O castelo de Guimarães é sem sombra de dúvida o cas-
telo símbolo da nacionalidade portuguesa, não poderia 
portanto deixar de falar de forma especial deste belo e 
altivo castelo construído com tanta arte, sabedoria e mag-
nificência.
Integrado decerto na corrente de nobres atraídos ao oci-

dente peninsular pelas vicissitudes da Reconquista Cristã, 

um rico homem crivelmente de ascendência castelhana, 
Diogo Fernandes, veio nos fins do século IX estabelecer-
se na região vimaranense, então em início dum promissor 
desenvolvimento. Com ele vieram a mulher e a prole, 
que provavelmente abrangia já, embora neste caso, todos 
de tenra idade, o filho e as três filhas que a constituíram. 
Porém, naqueles tempos, não decorria tranquila a vida 

quotidiana no noroeste peninsular, em que se engastava a 
progressiva Guimarães; além da ameaça permanente de 
possíveis investidas das hostes muçulmanas, ainda domi-
nantes ao sul de Coimbra, eram sobretudo inquietantes 
os repetidos assalto dos chamados normandos, misto de 
guerreiros e piratas, que provenientes dos mares do norte 
da Europa, abordavam em som de guerra as costas penin-
sulares ou subiam os cursos dos rios, e desembarcando 
espalhavam por toda a parte sangue e ruínas, saqueando, 
matando e cativando, após o que, com maior ou menor 
demora, reembarcavam, embora não o fizessem incólu-
mes. 
Unanimemente se crê dever ser rude e simples, uma 

torre e, porventura, um modesto muro de defesa esse 
primitivo castelo, que nos fins do século Xl – quando o 
governo da terra portucalense, logo também chamada 
província portucalense, foi confiado ao Conde Henrique 
por seu sogro, o monarca leonês Afonso VI – devia estar 
já assaz arruinado, sendo então provavelmente demolido 
por iniciativa daquele nobre parente dos reis de França, a 
quem se devem os primeiros lineamentos da independên-
cia de Portugal, e substituída por outra edificação mais 
ampla e mais sólida, que, posteriormente acrescida e me-
lhorada, veio a constituir esse importante conjunto ainda 
perdurante. 
Cobrindo um espaço escutiforrne, delimitado pela sua 

linha de muralhas, voltada ao norte em face quase recta, 
e a leste e a oeste em faces de progressiva curva que vem 
ligar-se, formando vértice, no sul – o castelo é dominado 
pela quadrangular torre de menagem, que ao centro da 
edificação ostenta a sua imponente altura. Quatro outras 
grandes torres, de porte um tanto menor, guarnecem a 
muralha, nos ângulos meridional e nordestino e nas faces 
setentrional e ocidental; um par de torreões flanqueia a 
porta principal, aberta a oeste, e outro a porta da traição, 
na face  oposta. A tudo isto há a acrescentar a beleza 
da paisagem e a obra de arte da arquitectura feita na 
pedra. Foi esta a terra natal de Afonso Henriques que 
viria a ser o primeiro Rei de Portugal.

AS SETE MARAVILHAS DE PORTUGAL

À espera da sopa
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Bodas de Prata da Ourivesaria Rosas de Portugal
Sylvio Martins

De vez em quando, aparece um aniversário que se 
destaque de todos os outros e deve-se o realçar na 

comunidade. A Ourivesaria Rosas de Portugal abriu as 
suas portas em 4 de Maio de 1982, motivada pelos princí-
pios e os valores da seriedade, da verticalidade e do rigor 
que estão e estarão sempre presentes nesta loja. Teve, ao 
longo da história, uma constante preocupação com o ser-
viço após venda, ou seja, a atenção permanente aos seus 
clientes, especialmente reparações, ajustamentos, etc.
Nada disto seria possível sem o empenho e dedicação 

de Eduardo Nunes. Natural da ilha Santa Maria, Açores, 
chegou a Montreal a 9 de Julho de 1969.
Neste mundo tão “global” e em permanente mudança, 

tem sido possível estabelecer constantes parcerias assen-
tes na correcção e lealdade com os fornecedores. A Ou-

rivesaria Rosas de Portugal orgulha-se pois de ter à dis-
posição dos seus clientes o que de mais moderno, actual 
e requintado existe a nível mundial neste sector de activi-
dade, nomeadamente ao nível das marcas que representa, 
tais como: Tissot, Movado, Swiss Army, Seiko, Swatch, 
Calvin Klein, etc., sem se esquecer dos ouros de Portugal 

19.2K e das várias qualidades de ouros italianos. 
Hoje em dia, a Ourivesaria Rosas de Portugal situa-se 

no seu novo local, no 3953 Boul. St-Laurent. Desejamos 
a Eduardo Nunes e à sua equipa a continuação do já tão 
conhecido sucesso e que por muitos e muitos anos con-
tinue a embelezar a comunidade com jóias de primeira 
qualidade e a presentear-nos com esse sorriso simpático 
e afectuoso a que já nos habituou.

Companhia de Dança de 
Lisboa no Dia de Portugal?

No dia 11 de Maio, tive-
mos a oportunidade de 

encontrar José Manuel Olivei-
ra, director da Companhia de 
Dança de Lisboa, em Montre-
al. Vieram dar um saltinho ao 
local do jornal A Voz de Portu-
gal para apresentar o seu pro-
jecto para o Dia de Portugal, 
no 10 de Junho. Foi ao longo 
de uma semana intensiva  di-
vulgou a sua companhia de 
dança teatral através de Mon-
treal em colaboração e em as-

sistência do consulado geral de Portugal. José Manuel 
Oliveira, estando muito positivo da sua visita em Mon-
treal, encontrou-se com várias entidades portuguesas da 
nossa comunidade, como a Caixa de Economia dos Por-
tugueses de Montreal, investidores quebequenses que 
vão investir na vinda deste grupo de danças. Tivemos 
a oportunidade de os ver digitalmente mas esperamos 
que eles venham a Montreal porque vale a pena ver uma 
obra prima de dança teatral como esta.
 

Afinal um pouco sobre
a companhia de Dança de Lisboa
Fundada em 1984 por José Manuel Oliveira, seu actual 

Director, e pelo seu primeiro Director Artístico Rui Hor-
ta (8/84 a 4/87), tem como grandes objectivos a Divul-
gação da dança, tendo como actividade regular, desde 
esse ano, a formação de intérpretes e de público, a par 
da criação e produção de coreografias, apresentadas em 
cerca de 2000 espectáculos (80% das quais, no país). 
 A partir de Outubro de 1995, sob a direcção de um 

Conselho Artístico, presidido pelo seu Director e cons-
tituido por Irina Stupina e Célia Gouvêa, retoma a sua 
actividade como Companhia de repertório moderno e 
contemporâneo. 
No plano internacional, espectáculos em: Bruxelas, 

Barcelona, Vigo, Santiago de Compostela, Ponteve-
dra, Badajoz, Ourense, Cáceres, Praia, Mindelo, Milão, 
Brugge, Florença, Sevilha, Paris, São Paulo, Salvador, 
Ilhéus, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, 
Florianópolis, Lages, Jaraguá do Sul,  Fortaleza, Sobral, 
Macaíba, Natal, Recife, Belém do Pará, Petropólis, Rio 
de Janeiro e Telavive.  
A partir de 2000 e em resultado da recriação da respon-

sabilidade da CDL, tendo como Assistente da Direcção 
Inês Pinto, passa a designar-se “Cabo da Boa Esperança 
- 515 anos depois”.   
Em 2003 e 2005, criação e itinerância a nível nacional 

e internacional dos espectáculos “Nos Silêncios da Lua 
– o Apelo do Mar” , “Mar é Morada di Sodade”  e  “ A 
Saudade do futuro...” 
Em 2006: Estreia nacional do espectáculo ante-estrea-

do em Compostela 2000 “ Na Abertura do Horizonte – a 
Cidade da Utopia”, dedicado a José Afonso e a Agosti-
nho da Silva, criação do espectáculo  “Ao Encontro do 
Princípio...”.

As festas do Espírito Santo são distintivas dos Açores. 
Às vezes, para um continental, é difícil compreen-

der o que representam estas tradições açorianas, mas to-
dos os anos, tenho o prazer de participar a algumas destas 
Domingas. 

As primeiras coroações ocorrem no domingo que su-
cede à Páscoa. Cada ano, um sorteio determina as casas 
onde serão realizadas as Domingas do ano subsequente. 
Nessas casas, são elaborados altares, decorados com flo-
res, de tom predominantemente branco, próprios para a 
colocação das coroas. 
As coroas são de prata, compostas por 5 arcos (5 evan-

gelistas) e no cimo, uma bola (que simboliza o mundo) e 
uma pomba (o Espírito Santo). A família recebe em sua 

casa o Espírito Santo num 
domingo à tarde e a partir 
desse dia fica em exposi-
ção, e todas as noites duran-
te sete dias, reza-se o terço. 
No domingo é a coroação. 
A semana passada, Olívia 
Paiva e Joseph Oliveira re-
ceberam o Espírito Santo 
em sua casa e foram co-
roados pela primeira vez. 
Todas as noites, cantava-se 
“Viva Rabo de Peixe, uma 
terra tão bela… de muita 

cor e luz. Não haj’alguém que deixe de gostar sempre 
dela, vila do “Bom Jesus”. Lá no Norte da Ilha Verde, 
muito bela está… A grande maravilha! Que faz encantar 
a quem passa por lá. Nós somos imigrantes, sem nunca 
te esquecer. A cantar te louvamos sempre muito radian-
tes, p’ra te enaltecer porque te adoramos! Longe, no es-
trangeiro, Estás no coração de nós com tanto amor, e em 
lugar primeiro… com grande paixão cantamos teu valor! 
Os nossos amigos de Rabo de Peixe a teu lado estão… 
E sempre destemidos, sem receio nem pejo te defende-
rão…”, uma maneira muito linda e interessante de con-

cluir o terço. 
Um dos meus grandes prazeres durante estas festivida-

des é certamente deleitar-me com as sopas do Espírito 
Santo e os outros pratos tradicionais açorianos. 
A equipa da cozinha, com, entre outros, Madelena Leite 

e António Reis, fez desta noite um sucesso gastronómico 
para todos, incluindo pizza, pogos, etc. para as crianças. 
Deixe-vos com este cântico: “Espírito Santo Deu meu 

senhor nós te damos graças por teu imenso amor. Espíri-
to Santo derramai sobre nós a chama do amor envia se-
nhor a chama do amor. Vós sóis a verdade e a felicidade 
em nossos corações a luz que ilumina os passos da vida 
sóis vós meu senhor sóis amor profundo, a eterna virtude. 
Pai consolador. E traz a luz divina que nos ilumina tão 
forte esplendor”.

Uma Dominga encantadora…
Sylvio Martins
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Scolari chama quatro novos
Bruno Alves, Bosingwa, Duda e João Tomás foram  

convocados pela primeira vez por Luiz Felipe Scola-
ri para a Selecção Portuguesa, tendo em vista os encon-
tros com a Bélgica (2 de Junho) e com o Kuwait (dia 5). 
A lista fi ca ainda marcada pelas ausências do castigado 
Cristiano Ronaldo e dos lesionados Ricardo Carvalho, 
Nuno Gomes e Simão.

Eis a lista completa de convocados:
Guarda-redes: Ricardo (Sporting), Quim (Benfi ca) e 
Daniel Fernandes (PAOK Salónica, Gre);

Defesas: Bosingwa (FC Porto), Paulo Ferreira (Chelsea, 
Ing), Miguel (Valência, Esp), Bruno Alves (FC Porto), 
Fernando Meira (Estugarda, Ale), Jorge Andrade (De-
portivo, Esp) e Marco Caneira (Sporting);

Médios: Petit (Benfi ca), João Moutinho (Sporting), Raul 
Meireles (FC Porto), Tiago (Lyon, Fra), Deco (FC Barce-
lona, Esp), Hugo Viana (Valência, Esp), Duda (Sevilha, 
Esp), Ricardo Quaresma (FC Porto) e Nani (Sporting); 

Avançados: João Tomás (Al Rayyan, Qat), Hélder Posti-
ga (FC Porto) e Hugo Almeida (Werder Bremen, Ale). 

Adversário do Benfica...
O Toronto FC, adversário que o Benfi ca terá pela fren-

te na  noite de  quinta-feira, no primeiro de dois 
jogos inseridos na digressão de fi nal de época dos «en-
carnados» na América do Norte, está a contas com várias 
lesões, pelo que o seu técnico diz que vai ter de rodar 
jogadores.
«Sem qualquer desrespeito pelo Benfi ca, teremos de 

rodar a nossa equipa. Estamos com vários lesionados de-
vido aos últimos três jogos em relva sintética e tem sido 
muito duro treinarmos nesse piso também», afi rmou o 
Escocês Mo Johnston, responsável técnico pela equipa 
canadiana. Assim, e por mais que gostasse de mostrar o 
melhor da sua equipa diante do Benfi ca, Johnston, que 
enquanto jogador foi reconhecido goleador, reconhece 
que pouco poderá fazer no encontro agendado para quin-
ta-feira.
Convocados para este confronto duplo foram 13 joga-

dores do plantel principal - Moreira, Pedro Correia, An-
derson, Léo, Rui Costa, Miguelito, Paulo Jorge, Beto, 
Manu, Nelson, David Luiz, Miccoli e Moretto -, assim 
como quatro juniores - Sami, Miguel Rosa, Miguel Vítor 
e Romeu Ribeiro.

Viver o sonho perto da glória
O esforço, a devoção e a dedicação da equipa leonina 

quase produziram a glória do título que, de forma 
virtual, esteve perto de Alvalade até ao início da segun-
da parte. Com o apoio total do seu incansável público, 
o Sporting entrou determinado nesta partida decisiva e, 
sem acusar a pressão do momento, encarou, agressivo, 
um adversário difícil, demonstrando que estava disposto 
a tudo para chegar à vitória. A atitude dos anfi triões im-
pressionava, a consciência da importância do momento 
era evidente, e todos se mostraram capazes de pôr em 

prática a estratégia de Paulo Bento: a intensidade e a 
entrega de Abel, João Moutinho, Nani, Romagnoli ou 
Liedson, suportada pela consistência e experiência de 
Polga e Ricardo, faziam dos anfi triões uma ameaça que 
os visitantes nunca deram mostras de poder conter. Foi 
de forma natural que o primeiro golo chegou – Liedson 
garantia a liderança entre os marcadores –, mas nem aí os 
leões descansaram. A ambição era clara, e o sonho pare-
cia cada vez mais perto, até porque, no Dragão, o inter-
valo chegava com um empate entre FC Porto e Aves – o 
golo dos forasteiros foi festejado com euforia nas banca-
das de Alvalade. 
Retomado o encontro com o Sporting como campeão 

virtual, a esperança desvaneceu-se com os golos azuis e 
brancos, mas, no terreno, a equipa nunca vacilou. Pelo 
contrário, os da casa caminharam para a goleada, con-
fi rmando que chegam ao fi m da competição como a for-
mação em melhor forma – e, tivera o Campeonato as 34 
jornadas do passado, talvez fosse difícil impedi-los de 
chegar ao topo. Assim, fi cam assegurados o segundo pos-
to e a cobiçada entrada directa na “Champions” – pela 
segunda vez consecutiva, feito inédito em Alvalade, en-
quanto se espera pela fi nal da Taça de Portugal, a realizar 
no próximo domingo. 
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acabar com qualquer sonho lisboeta. Mas 
Adriano rematou frouxo aos dois minutos. 
O D. Aves travava o ímpeto inicial e le-
vantava a cabeça aos dez minutos. Asso-
bios, até porque Benfica e Sporting mar-
cavam. Temia-se o pior. Lisandro criava 
perigo e Adriano rematava ao lado. Até 
que aos 26, Quaresma arranca um cruza-
mento perfeito e Adriano empurrava para 
o fundo da baliza. O paraíso no Dragão 
durou oito minutos, porque aos 34, Mo-
reira empatou.
Jesualdo terá dito algo de decisivo no 

balneário, porque, sem mexer na equipa, 
esta apareceu rejuvenescida. Aos 50 mi-
nutos, Lucho avisava e dois minutos de-

pois, Lisandro pegava na bola e enchia o 
pé, colocando a bola no fundo das redes. 
A vitória estava novamente ao alcance e a 
festa começava a ser feita. Aos 59, a con-
firmação: Quaresma marca o canto, nin-
guém consegue desviar e Jorge Ribeiro 
acaba por pôr a bola na baliza (3-1).
Até ao fim, só foi preciso gerir a vanta-

gem, pois o resultado estava feito. E hou-
ve tempo para Vítor Baía jogar alguns mi-
nutos, alcançando o 31º título da carreira. 
O guarda-redes entrou nos últimos ins-
tantes da partida, mas ainda pôde correr 
para abraçar Lisandro, que fez o 4-1 aos 
89 minutos.

F.C. Porto campeão 2006/07 SUB-20: INÍCIO DE ESTÁGIO COM MUNDIAL NA MIRA

Competição começa a 30 de Junho
Os estreantes na Selecção nacional de 

Sub-20 João Freitas e Ruben Rodri-
gues afinam pelo mesmo diapasão de Bru-
no Gama (capitão e o mais internacional 
do grupo) quando afirmam que iniciaram  
o estágio de preparação, nos arredores de 
Lisboa, com o pensamento já está voltado 
para a participação no Mundial da catego-
ria, no Canadá, o qual irá ter lugar entre 
30 de Junho e 22 de Julho.
O capitão (jogador do FC Porto empres-

tado ao Sp. Braga) considera que ainda há 
“tempo para preparar os últimos detalhes” 
para a participação no Mundial, onde 
“Portugal vai tentar chegar aos oitavos-
de-final”, mas acabou por deixar escapar 
que depois de atingir o objectivo “logo se 
vê” o que mais se poderá esperar. 
Apesar da convocatória definitiva ainda 

não ter sido divulgada, Bruno Gama as-
sumiu, sem rodeio: “É um objectivo e um 
sonho estar no Mundial de sub-20, mas 
terei esperar para ver se vou ser convo-
cado”.  Por seu turno, o lateral-direito do 
Marítimo, João Freitas, revelou estar um 
“pouco nervoso” e “um bocado envergo-
nhado, por não conhecer ninguém”. Ainda 
assim, garantiu: “Vim para trabalhar. Va-
mos ver como corre o estágio. Vou ten-
tar ser chamado outra vez”. No entanto, 
reconhece ser “complicado” ser chamado 
ao Mundial, mas prometeu que irá “lutar 
de igual para igual com os outros” para o 
conseguir. 
Já, o avançado Ruben Rodrigues con-

fessou que “não estava à espera de ser 
convocado”, uma vez que não foi muito 
utilizado no Santa Clara.  O avançado 
açoriano espera “um bom ambiente” no 
seio da equipa portuguesa, embora revele 
que na “primeira vez existe sempre aque-
le receio”.  O treinador dos Sub-20, José 
Couceiro, afiançou: “Há uma estrutura 
que já está definida para o Mundial que 
não vou alterar agora, mas dar oportuni-
dades a estes jovens jogadores é sempre 
importante”.  Portugal está integrado no 
Grupo C do Mundial de sub-20, tendo 
como adversárias as congéneres da Nova 
Zelândia, Gâmbia e México. Entretanto, o 
jogador do Barreirense, Tó Mané, foi dis-
pensado dos trabalhos, por estar lesionado 
no joelho direito (entorse).

Continuação da página 1
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Santaclarenses dos Estados Unidos e Ontário

Conviveram na Casa dos Açores...
                                                          António Vallacorba

Os santaclarenses do Ontário, da parte 
leste dos Estados Unidos e de Mon-

treal (muito poucos), reuniram-se no sá-
bado passado na Casa dos Açores do Que-
beque (Caçorbec), durante um almoço 
que marcou esta primeira tentativa de um 
convívio local entre os naturais do antigo 
lugar, e agora a novel freguesia do conce-
lho de Ponta Delgada, Santa Clara.
José Manuel Lima (o Carteiro), de To-

ronto, e Carmélio Rodrigues, Estados 
Unidos, porta-vozes dos seus respectivos 
grupos, falaram, depois das palavras de 
saudação de Damião Sousa, presidente 
desta colectividade anfitriã, sobre alguns 
dos objectivos deste primeiro encontro lo-
cal, sobretudo para que seja um ensejo de 
irem à procura de santaclarenses de outras 
comunidades e cidades canadianas e/ou 
americanas.

Em termos de ex-futebolistas santacla-
renses presentes, estavam o “Parra” e o 
Manuel António (Estados Unidos), en-
quanto que da nossa comunidade, marcou 
presença um dos elementos mais destaca-
dos das equipas rubro-brancas de antanho, 
o João Botelho, que muito se distinguiu 
também na Ilha Terceira e na Venezuela.
Outro virtuoso ex-jogador , Fernando Al-

meida, foi o grande ausente, por motivos 

de saúde. Jorge C. Silva, habitual colabo-
rador cultural desta colectividade, foi o 
responsável pela animação musical, com 
a discoteca da casa, num ambiente mui-
to agradável e com o relevo do vermelho 
e branco bem vinculado por toda a aco-
lhedora sala. E, assim, se confraternizou 
uns com os outros, matando saudades dos 
velhos tempos, recordando e refortalecen-
do as velhas amizades, fazendo-se outras, 

sob o olhar atento do Divino Espírito San-
to, cujos símbolos ainda se encontravam 
expostos no respectivo altar e que haviam 
sido centro de atenção, uma semana an-
tes, durante a realização da 5ª dominga do 
Império de Pentecostes, da Missão Por-
tuguesa Santa Cruz. É que, sabendo-se 
previamente da realização deste convívio, 
achou-se por bem manter intacto o refe-
rido altar, para a apreciação geral destes 

simpáticos visitantes. Mais uma vez, a 
Caçorbec foi inexcedível no apoiou que 
prestou e como elo de ligação inter-comu-
nidades.Esperamos que este primeiro con-
vívio santaclarense possa resultar numa 
mais profícua relação entre santaclaren-
ses e de uma maior aproximação das suas 
respectivas comunidades espalhadas pela 
América do Norte.

Confessionário
José de Sousa

A melhor viagem que fez foi a de re-
gresso de Angola, onde foi defender 

a Pátria. Ser advogado era a profissão 
que sonhava quando criança… É José 
Placido, cantador ao desafio que se con-
fessa esta semana.

A Voz de Portugal - Como se define a si 
próprio? 
José Placido - Considero-me normal, 
porque se fosse diferente, seria deficiente.

AVP- Qual a sua melhor virtude? 
J.P - É a minha humildade.

AVP- E o seu pior defeito? 

J.P.- A mesma humildade joga contra 
mim como defeito.

AVP- Qual a sua melhor recordação de 
infância? 
J.P.- O beijo de minha mãe.

AVP- Quando criança, que profissão 
sonhava vir a ter? 
J.P.- Ser advogado.

AVP- O que significa para si a vida? 
J.P.- A vida é tentar dar vida à própria 
vida.

AVP- Em que época histórica gostaria 
de ter vivido e porquê? 
J.P.- Sou sonhador, sonho com os 
descobrimentos, por isso seria no século 
XV, das descobertas.

AVP- Qual é o melhor sítio do mundo? 
J.P.- É o lugar em que nos encontramos 
em ambiente familiar.

AVP- E o pior? 
J.P.- Onde existem guerras e falta de 
amor.

AVP- O que é viver imigrado? 
J.P.- É ser exilado.

AVP- Qual a viagem mais agradável 
que fez? 
J.P.- O meu regresso de Angola para 
Portugal.

AVP- Quais as características que mais 
admira no sexo oposto? 
J.P.- O olhar sincero.

AVP- O que mais o incomoda nos 
outros? 

J.P.- A hipocrisia.
AVP- Como costuma ocupar os tempos 
livres? 
J.P.- Lendo. Adoro livros.

AVP- O que mais lhe agrada no seu 
trabalho? 
J.P.- Ser reconhecido pelo patrão.

AVP- E o que mais lhe desagrada? 
J.P.- É não reconhecerem o esforço que 
fazemos.

AVP- Em que é que mais gosta de 
gastar dinheiro?
J.P.- Em livros.

AVP- Qual é o seu prato preferido? 
J.P.- Bacalhau na brasa.

AVP- Qual a sua canção preferida? 
J.P.- O fado.

AVP- Qual é o melhor livro que leu? 
J.P.- A Bíblia.

AVP- Qual é o melhor filme que viu? 
J.P.- “Ben hur”

AVP- Que notícia gostaria de encontrar 
amanhã no jornal? 
J.P.- Que a guerra no Iraque tinha 
acabado.

AVP- Se fosse invisível para onde iria? 
Para ver e ouvir o quê?
J.P.- Ia para a Casa Branca para ver como 
é possível fazerem tanta aldrabice sem 
serem condenados.

AVP- Qual é a personalidade 
internacional que mais admira? 
J.P.- Abraham Lincoln.

AVP- E qual é a  
personalidade nacional? 
J.P.- Aristides de Sousa Mendes.

AVP- Se fosse todo-poderoso, qual é a 
principal medida que tomaria? 
J.P.- Pôr termo às guerras.

AVP- Qual é o provérbio em que mais 
acredita? 
J.P.- Não há maior vingador do Mundo 
que o próprio tempo.

AVP- O que pensa deste confessionário? 
J.P.- Muito bem organizado. 


