
28 DE MAIO DE 2008

Continuação na página 2

A VOZ DE PORTUGAL
Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada

Nº 21

Editor
Eduino Martins

AdMinistrAdor
Kevin Martins

dirEctor
António Vallacorba

chEfE dE rEdAcção
sylvio Martins

AdMinistrAção E rEdAcção: 4231-B Boul. st-lAurEnt, MontrEAl, Qc, h2W 1Z4
tEl.: 514.284.1813 - 1-866-684-1813 fAx: 514.284.6150

WWW.AVoZdEportugAl.coM - jornAl@AVoZdEportugAl.coM 

Le plus ancien journal de langue portugaise au CanadaLe plus ancien journal de langue portugaise au Canada

Editorctor

Le plus ancien journal de langue portugaise au CanadaLe plus ancien journal de langue portugaise au Canada

ANO 48

Pobreza e
desigualdades
Augusto Machado
“Pobreza e desigualdades sociais es-

tão agravar-se em Portugal”. Este era 
o título no jornal “Público” a sema-
na passada. Trata-se de um relatório 
do Eurostat, o organismo estatístico 
da União Europeia o qual revela que 
quase um milhão de pessoas vive com 
menos de 10 euros/dia e 230 mil com 
menos de cinco. O estudo conclui 
que a pobreza afectou 52 por cento 
das famílias e que Portugal é o país 
da União com mais desigualdade na 
distribuição de rendimentos.
Este estudo inédito analisa o fenó-

meno da pobreza no país ao longo de 
seis anos e conclui que os sucessivos 
programas de combate ao problema 
tiveram, quase sempre, o mesmo re-
sultado: “ineficácia”. São as conclu-
sões do estudo “Um Olhar Sobre a 
Pobreza em Portugal”, coordenado 
por Alfredo Bruto da Costa. A linha 
de pobreza é definida por um valor de 
388 euros por mês (em 12 meses). O 
mesmo estudo revela também que 12 
por cento não têm banheira ou chu-
veiro; e dez por cento não têm sequer 
retrete – números que se agravam nos 
que vivem em moradias unifamiliar.
O relatório é pungente com o país: 

“A sociedade portuguesa não está 
preparada para apoiar as medidas ne-
cessárias para um verdadeiro comba-
te à pobreza”. Isto porque a opinião 
pública tende a considerar que o fe-
nómeno resulta de factores como o 
“enfraquecimento da responsabilida-
de individual” dos cidadãos, do fa-
talismo da pobreza ou da ‘preguiça’ 
dos pobres. Também a “reserva siste-
mática” quanto à “autenticidade” dos 

GOVERNO RECUSA INTERVIR
NO PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS

O ministro da Economia, Manuel Pinho, afirmou 
que o Governo vai tomar medidas para melho-

rar a concorrência e diminuir os efeitos sociais do 
aumento dos combustíveis, mas recusa qualquer in-
tervenção governamental sobre os preços.
Em entrevista à SIC, o governante explicou que 

o preço e a fiscalidade sobre os combustíveis estão 
dentro “das médias europeias”, colocando de lado a 
hipótese de congelamento, tal como foi feito no Go-
verno de António Guterres, ou a descida ao nível dos 
impostos.
No sábado, o líder do CDS-PP, Paulo Portas, defen-

deu a redução da carga fiscal sobre os combustíveis, 
alertando que a “teimosia” enriquece Espanha, onde 
muitos portugueses se vão abastecer.
O candidato a presidente do PSD Pedro Passos Coe-

lho apelou ao Governo para que desça urgentemente 
o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) para 
evitar um “colapso económico”.

BILHETES DE AVIÃO
SÓ ELECTRÓNICOS
Os bilhetes de avião em papel deixarão de exis-

tir a partir de 1 de Junho, data em que as com-
panhias-membro da Associação Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA), como a portuguesa TAP, 
passarão apenas a utilizar bilhetes electrónicos. Com 
esta medida, espera-se uma poupança para o sector 
de 2 200 milhões de euros anuais.
Os bilhetes electrónicos permitem que os passagei-

ros usem um único bilhete para itinerários que inclu-
am viagens em duas ou mais companhias aéreas. 
Os passageiros poderão adquirir o bilhete na inter-

net ou numa agência de viagens, recebendo um com-
provativo da reserva, que será enviado por e-mail, 

Continuação na Página 2
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EFEMÉRIDES - 28 DE MAIO

PASSEIOS A PÉ AO MONT-ROyAl
Organizam-se passeios ao Mont-Royal, a pé, aos domingos de manhã. 
Aberto a todos. Os cãezinhos são bem-vindos. É grátis e faz bem à saúde. 
para informações, contactar: josé de sousa: 514-815-6574.

“Nem esta obra, nem as que se lhe seguirão têm nada que ver com quem 
as escreve. Ele nem concorda com o que nelas vai escrito, nem discorda. 
Como se lhe fosse ditado, escreve; e, como se lhe fosse ditado por quem 
fosse amigo, e portanto com razão lhe pedisse para que escrevesse o que 
ditava, achava interessante - porventura só por amizade - o que, ditado, vai 
escrevendo” Fernando Pessoa

1357. Com a idade de 66 anos, morre em Lisboa D. Afonso IV, que gover-
nou Portugal durante 32 anos. 
1911. Primeiras eleições legislativas do regime republicano. A legislação 
eleitoral é praticamente igual à da monarquia, não sendo estabelecido um 
sistema eleitoral democrático. Há 850.000 eleitores, dos quais só 60% vo-
tarão. 
1926. Um golpe militar iniciado em Braga e comandado pelo general Go-
mes da Costa pôs fim à 1.ª República. 
1933. Membros do Partido Nacional-Sindicalista, os «camisas azuis» che-
fiados por Rolão Preto, surgem fardados nas comemorações do 28 de 
Maio realizadas em Braga. 
1940. A Bélgica rende-se aos alemães. 
1952. É inaugurado no Porto o Estádio das Antas. 
1961. A Amnistia Internacional é fundada em Londres pelo advogado Pe-
ter Berenson. Tendo lido que alguns estudantes tinham sido presos em 
Portugal, lançou uma campanha para a sua libertação com o nome Apelo 
à Amnistia.

pobres e à maior preocupação com o “combate à fraude 
dos pobres do que com o combate à pobreza” são ati-
tudes que contribuem para a ineficácia da luta contra o 
fenómeno.
Outras conclusões do estudo: mais de metade das 

crianças e dos reformados são atingidos pela pobreza. É 
particularmente preocupante saber que 54 por cento das 
crianças e jovens com menos de 17 anos vivem ou já 
viveram com recursos abaixo do limiar da pobreza nos 
últimos seis anos e que no país há mais de metade dos 
reformados a viver em condições miseráveis.
É cedo, diz o relatório, para avaliar o impacto do Com-

plemento Solidário para idosos, informa a equipa coor-
denada por Bruto da Costa. É de lembrar que esta medida 
de combate à pobreza entre os mais velhos só foi imple-
mentada este ano. Também é verdade que 64 por cento 

Pobreza e desigualdades
da população com 75 ou mais anos viveu, ao longo dos 
anos uma situação de pobreza, pontual ou persistente. 
O estudo conclui que “mais de metade dos reformados 
no país são pobres”. A luta contra a pobreza não se ven-
ce enquanto não houver projectos que verdadeiramente 
mexam com a presente estrutura da sociedade.
Baixa escolaridade é sinónimo de pobreza. Nove em 

cada dez portugueses que caíram na pobreza tinham no 
máximo o 3º ciclo do ensino básico e apenas dois por 
cento o ensino superior. O autor deste estudo sugere que 
“o sistema educativo tem que ter condições de acesso e 
de sucesso às crianças provenientes dos meios pobres. 
E a pergunta que fica no ar é: porque é que ainda há 

tanta pobreza em Portugal? É tempo de a sociedade se 
interrogar e acabar com as desigualdades sociais e redu-
zir o fosso entre ricos e pobres.

correio ou fax. No dia da viagem, os passageiros têm 
apenas de entregar o recibo da reserva no balcão do 
check-in.
Além de serem mais seguros, uma vez que é eliminada 

a possibilidade de perda, estes bilhetes facilitam ainda 

Bilhetes de avião só electrónicos
Continuação da página 1

BIlHETE ECONÓMICO

Evitar um risco, às vezes nos envia a um outro

Não se pode falar dos segu-
ros sem primeiro falarmos 

do risco, este conceito que todos 
nós utilizamos, e com um signi-
ficado diferente para cada um de 
nós. O risco está em todo o lado, 
quando conduzimos um carro, 
no trabalho, na escolha do lugar 

onde queremos habitar, no momento de trocarmos de 
emprego, etc. O risco é inevitável. Muitas vezes evitar 
um risco, nos envia a um outro. Os seguros têm como 
suporte a noção de risco ou mais precisamente sobre 
a preocupação de remediar uma situação. O indivíduo 
pode saber como “arriscar” num risco calculável? Pen-
samos que sim, tanto mais que hoje, vamos apresentar 
os três princípios directores que nos possam servir em 
situações de riscos diversos:
1-A aprendizagem exige de nós que corremos o risco.
2-Não corras que os riscos, os quais possais suportar 

as perdas.
3-O nosso poder de transferir os nossos riscos a ter-

ceiros.
Os dois primeiros pontos, embora sejam de muita im-

portância, iremos concentrar sobre o terceiro. No Ca-

nadá, a legislação dos seguros é uma responsabilidade 
das províncias, vejamos como a L.R.Q. – Lois et Règle-
ments du Québec – interpreta ou define uma companhia 
de seguros: “...Uma pessoa moral que obteve o direito 
de emissão de um contrato de seguro onde ela se engaja 
em relação às pessoas a assumir directa ou indirecta-
mente, toda ou uma parte do custo da reparação ou da 
substituição do bem ou de uma parte dele em troca dos 
prémios pagos”.   
As apólices de seguros estabelecem garantias em tor-

no de dois eixos principais: de uma parte, os riscos de 
morte que é garantida pela apólice vida e, de outra parte, 
outros riscos como acidentes, doenças ou mesmo doen-
ças graves. As apólices de seguro que nós procuramos 
têm essa função preventiva e mais ainda, a de transmitir 
os riscos às companhias seguradoras.
Seja qual for a situação num investimento ou numa 

protecção, quanto maior for a perspectiva de uma mais-
valia do capital, mais elevado é o risco que ela com-
porta.  Para tirar um maior benefício deste texto, corra 
o risco de nos encontrar numa secção do mês de Junho 
onde iremos expor as vantagens de um seguro de vida 
ao prémio uniforme. Todas as informações pelo telefone 
450 686.4281. 

as trocas, uma vez que deixa de ser necessária a devolu-
ção do bilhete original para a nova emissão. 
Por outro lado, é possível a realização do check-in pela 

internet, podendo o passageiro seguir directamente para 
a porta de embarque.

Jorge Pina
jornal@avozdeportugal.com

ESPECTÁCUlO DE vARIEDADES
A Tuna D’oiro apresenta um espectáculo de variedades, domingo, 8 de 
Junho às 15h00 no salão de Missão Santa Cruz, situado no 60 rua Rachel 
Oeste. Podem comprar os bilhetes na Agência de viagens Confort ou na 
secretaria da Missão Santa Cruz. 
para informações, contactar: 514-844-1011.
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BREvES Híbridos a gasóleo 
abrem caminho a 
eléctricos
Os veículos híbridos a gasóleo apresentam-se como 

a solução da indústria automóvel num futuro pró-
ximo, fazendo a transição para os eléctricos, que devem 
começar a surgir no mercado antes do final da década. O 
cenário foi traçado à Lusa pelo dirigente da associação 
ambientalista Quercus Francisco Ferreira e pelo INTE-
LI (Inteligência em Inovação - Centro de Inovação), o 
qual admite que os híbridos tenham um “novo impulso 
nos próximos anos”, mas frisa a necessidade de na aná-
lise se utilizar “uma lógica de ‘ciclo de vida’”.

De acordo com aquele centro dedicado à investigação 
de políticas industriais e inovação, na construção dos 
cenários devem juntar-se “todos os impactos do fabri-
co, operação e abate dos veículos ao impacto da própria 
produção de energia”. Francisco Ferreira recorda que a 
Peugeot prevê lançar em 2010 uma versão híbrida do 
308 HDi, que conjuga um motor diesel de 107 cv com 
um eléctrico de 21 cv, e emite apenas 90 gramas de CO2 
por quilómetro, contra os 134 gramas da versão equi-
valente apenas a gasóleo, de 110 cv. “Numa primeira 
fase, o futuro passa pelos híbridos, porque a sua lógica 
é ir buscar a energia desperdiçada na travagem, além de 
desligar o motor quando o carro está parado”, disse.

incÊndio dEflAgrou
no continEntE
Um incêndio deflagrou, du-
rante o fim-de semana, o 
centro comercial Continente 
da Amadora, tendo sido com-
batido pelas corporações 
de bombeiros da Amadora, 
Carnaxide, Linda-a-Pastora 
e Queluz. As chamas foram 
consideradas circunscritas 
menos de uma hora depois. 
O incêndio provocou apenas 
“alguns danos materiais”, 
refere a administração da 
Sonae, que está a proceder 
a averiguações para determi-
nar a origem do incêndio.

portugAl E EuA
discutEM EnErgiA
O secretário de Estado da 
Energia norte-americano 
Samuel Bodman visitou a 
central fotovoltaica de Moura 
e a barragem do Alqueva, no 
âmbito de uma deslocação 
a Portugal a convite do min-
istro da Economia e Inova-
ção, Manuel Pinho. Durante 
a semana, o governante 
norte-americano tem agen-
dados encontros “ao mais 
alto nível” com três ministros 
portugueses, para falar so-
bre a cooperação energética 
entre os Estados Unidos e 
Portugal.

trÂnsito 
A GNR registou 171 aci-
dentes de viação no sábado, 
dos quais resultaram duas 
mortes, tendo sido detidos 
21 condutores por excesso 
de álcool ou falta de carta de 
condução.

AçorEs
O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Angra do Heroís-
mo, José Pedro Cardoso, 
anunciou que renuncia ao 
cargo a 11 de Junho para, 
depois de 22 anos, dar lugar 
às “novas gerações”.

Rastreios
ao cancro da pele
Mais de 20 hospitais associam-se ao Dia Europeu de 

Prevenção do Cancro Cutâneo, realizando rastreios 
grátis por todo o país. “Euromelanoma 2008” é o nome da 
campanha da Associação Portuguesa do Cancro Cutâneo.  
A lista dos hospitais que realizam rastreios está dispo-
nível em www.apcc.online.pt. Em Portugal, detectam-se 
em média oito novos casos por 100 mil habitantes.

Pescadores vão 
invadir Lisboa
Pescadores e arma-

dores de todo o País 
ameaçam invadir Lisboa, 
manifestando--se em fren-
te à residência oficial do 

primeiro-ministro, José 
Sócrates. O protesto de-
verá acontecer na primeira 
semana de Junho, embora 
o dia ainda não esteja de-
finido. O aumento do pre-
ço dos combustíveis está 
na base da contestação, 
promovendo o sector uma 
paralisação a partir das 
meia-noite do dia 30 de 
Maio, por tempo indeter-
minado.

Segundo apurou o CM, 
várias associações de pes-
ca começaram na sexta-
feira a receber inscrições 
para a manifestação em 

Lisboa. Helder Rita, presi-
dente da Quarpesca – As-
sociação de Armadores e 
Pescadores de Quarteira –, 
garante que na concentra-
ção vão participar não só 
os profissionais da pesca 
‘como as famílias’.
Para Carlos Silva, vice-

presidente da Associação 
de Armadores de Pesca 
Artesanal do Barlavento 
Algarvio, ‘o sector está 

coeso e cansado da falta 
de atenção dada pelo Go-
verno’. ‘Todos os portos 
do País estarão fechados’, 
diz Ricardo Santos, presi-
dente da Cooperativa Se-
sibal, que agrupa os arma-
dores de Sesimbra, Sines 
e Setúbal. ‘Os pescadores 
não andam a pedir esmola, 
querem uma nova política 
de pescas’, adianta.
A paralisação por tempo 

indeterminado, a par do 
bloqueio existente ao ní-
vel dos portos de Espanha, 
França e Itália, pode ter 
efeitos nas típicas festas 
populares, afectando so-
bretudo a sardinha.
‘Se quiserem sardinha 

para os Santos Populares, 
o mais avisado é começar 
já a congelar’, aconselha 
António Macedo, do Sin-
dicato dos Trabalhado-
res das Pescas do Norte. 
Quanto à possibilidade de 
os mercados começarem 
a ser abastecidos por pa-
íses terceiros, sobretudo 
do Norte de África, repre-
sentantes da Plataforma de 
Defesa do Sector Pesquei-
ro garantem ao CM que 
‘nem uma petinga entrará 
no País’. Se houver tenta-
tiva de furar a paralisação, 
os pescadores ameaçam 
reagir avançando com o 
bloqueio físico dos por-
tos. 
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COORDENADO POR MIGUEl FÉlIx
mfelix@avozdeportugal.com

Programa
Dia 29 de Maio, às 19h30:
Içar da bandeira dos Açores com o hino cantado pela famosa artista da nossa comu-
nidade,  SÃO.
Abertura da exposição de artesanato de escamas de peixe das artesãs da Casa dos 
Açores do Quebeque e do professor Jorge Couto da Silva.
Conferência proferida pelo Rev.º Padre Dr. José Vieira Arruda, subordinada ao tema: 
“Ficará o nosso Nome, o nome dos Povos, o nome das Coisas” Visão geral do futuro 
da nossa comunidade. Após a conferência, haverá tempo para perguntas e respostas e 
será servido chá da Gorreana e do Porto Formoso e doçaria dos Açores.

Dia 30 de Maio, às 19h30:
Entrega de diplomas, às artesãs da Casa dos Açores do Quebeque.
Actuação do Grupo de Cantares “Recordações”da Casa dos Açores do Quebeque.
Sketch intitulado “Depous de velho vou paiscola” da autoria Emanuel Martins.
Actuação da “Tuna d’Ouro” sob a orientação e arranjos musicais pela prestigiosa 
directora, Filomena Amorim.
Actuação do Rancho Folclórico “Ilhas de Encanto” da Casa dos Açores do Quebe-
que, orientado pela jovem directora artística, Christina Arruda.
Encerramento por Damião Sousa, Presidente da Casa ddos Açores do Quebeque, 
seguido de convívio social com degustação de produtos vindos directamente e ex-
pressamente dos Açores, para as celebrações do Dia dos Açores na Caçorbec. 

Dia 31 de Maio, às 19H30:
Jantar de encerramento, bufete gastronómico açoriano, com iguarias de então... 
Animação musical com o famoso L. M. Disco de Fernando Vinagre.

Bouchard-Taylor: para um Estado laico e aberto

O ministro Maxime Bernier demite-se 

Abortos diminuiram
O número de abortos caiu mais uma vez em 2005, 

tanto no Canadá como no Quebeque, de acordo 
com Estatística Canadá. Trata-se de uma tendência a 
longo prazo – uma diminuição ligeira mas gradual. 
Assim, em 2005, praticaram-se no Canadá 96.815 
abortos provocados, em comparação com os 100.039 
recenseados em 2004. Trata-se de uma redução de 3,2 
%. Em 1996, ou seja 10 anos mais cedo, 111.659 abor-
tos provocados tinham sido praticados no país. No 
Quebeque, em 2005, praticaram-se 29.259 abortos, 
em comparação com 30.616 em 2004, ou seja uma di-
minuição de 4,4 %. Nos anos anteriores, no Quebeque, 
o número de abortos situava-se entre 30.000 e 31.000, 
com a excepção de 1996, com 28.852 abortos.

Estação de metro 
Georges-Vanier fechada
A estação Georges-Vanier, sobre a linha cor de 

laranja do metro de Montreal, estará fechada 
durante mais de três meses, ou seja parte da Primavera 
e a maioria do Verão. Com efeito, a Sociedade de 
Transportes de Montreal (STM), que deve realizar 
trabalhos importantes, vê-se na obrigação de fechar 
a estação Georges-Vanier permanentemente de 2 de 
Junho a 5 de Setembro. A STM instaurou um serviço 
de naveta de autocarros em cada 10 minutos, durante 
toda a duração dos trabalhos.

Os cigarros escondidos...
Os proprietários de mercearia têm apenas algu-

mas horas para esconder os pacotes de cigarros 
da vista dos seus clientes. A partir de sábado, 31 de 
Maio, a amostra visível dos produtos do tabaco será 
proibida no Quebeque. Vários comerciantes ainda 
não se conformaram às novas leis. Os comércios que 
recusam respeitar as novas directivas expõem-se a 
multas que variam de 300$ a 2000$.

No fim de uma vasta consulta que tornou-se em uma 
verdadeira telenovela, a Comissão de consulta Bou-

chard-Taylor sobre as práticas de acordo ligadas às dife-
renças culturais, publicou finalmente as suas conclusões. 
No seu relatório de 300 páginas, intitulado “O tempo da 
conciliação”, a comissão co-presidida pelo historiador e 
sociólogo Gérard Bouchard e o filósofo Charles Taylor, 
formula 37 recomendações à intenção do governo Cha-
rest. Sugere nomeadamente ao governo do Quebeque que 
produza um Livro Branco sobre a laicidade, que promo-
va o inter-culturalismo, uma melhor integração dos seus 
imigrantes e assegurar-lhes uma protecção mais eficaz 
contra qualquer forma de discriminação. De acordo com 

os autores do relatório, existe efectivamente uma crise 
quanto às acomodações razoáveis no Quebeque, “não na 
realidade das práticas, mas sobretudo nos espíritos e nas 
percepções”. A função dos meios de comunicação social 
sobre o assunto faz objecto de múltiplas observações e 
comentários. Mandatados para “elaborar um retrato fiel” 
destas práticas no Quebeque, os senhores Bouchard e 
Taylor concluíram que os pedidos de acordos razoáveis 
no sentido estrito estão em número muito limitado em 
relação ao número de ajustamentos concertados, que são 
realmente “relativamente raros”. “A situação é controla-
da”, afirmaram. Os trabalhos da comissão terão custado 
3,7 milhões de dólares.

durante muito tempo o mundo criminal. De acordo com 
informações obtidas pela La Presse, um dos documentos 
referia-se à posição que o Canadá devia defender na Ci-
meira da NATO, que decorreu em Bucareste, na Hungria, 
de 2 o 4 de Abril.
Durante uma entrevista à teledifusora TVA, a Sra. Cou-

illard disse que o ministro tinha esquecido os documentos 
em sua casa em meados de Abril. Ao mesmo tempo, Julie 
Couillard revelava que a sua ruptura com o Sr. Bernier 
era recente, enquanto este deixava entender que tinha 
acontecido já há certo tempo. 
A Sra. Couillard guardou em sua possessão o docu-

mento até ao fim-de-semana transacto. Um advogado, a 
quem ela tinha pedido conselhos, sugeriu-lhe de entregar 
o documento ao Governo. Foi desta maneira que o Sr. 
Bernier foi informado deste novo escândalo. O Sr. Harper 
anunciou a demissão de Maxime Bernier segunda-feira à 
noite, algumas horas antes de partir para uma viagem de 
72 horas à Europa. O primeiro-ministro pareceu encaixar 
duramente o golpe, parecendo, pela primeira vez nervoso 
frente aos jornalistas, na Câmara dos Comuns.

O ministro Bernier fez, no âmbito de uma viagem em 
Roma, uma promessa que o Canadá não estava em 

condições de respeitar. Declarou que os novos aviões-
carga C-17 do Canadá poderiam transportar helicópteros 
do Programa alimentar mundial da O.N.U para o Myan-
mar, devastado há quatro semanas pelo ciclone Nargis, 
ou para a Tailândia, o país vizinho. De acordo com o 
diário The Globe and Mail, os funcionários canadianos 
deviam tomar outras medidas porque nenhum dos quatro 
Boeing C-17 estava disponível para os dias previstos. O 
Globo and Mail menciona que o montante do aluguer do 
aparelho de tipo Antonov é de um milhão de dólares. O 
jornal publica ainda que um responsável do Partido Con-
servador reconheceu que este erro – mais um – do Sr. 
Bernier fazia-o mais uma vez mal parecer.
O ministro Maxime Bernier demite-se
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Maxime Bernier, 

entregou a sua demissão ao primeiro-ministro Stephen 
Harper, segunda-feira, depois de admitir ter-se esquecido 
de documentos altamente confidenciais em casa da sua 
ex-cônjuge, Julie Couillard, uma mulher que frequentou 
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carta da semana: O Mundo, que significa Fertilidade. 
Amor: Tente conviver mais com os seus amigos e faça esfor-
ços para travar novos conhecimentos. Não seja ingrato, não 
fira os seus amigos nem magoe aqueles que muitas vezes se 
sacrificaram por si! saúde: Período propício a uma consulta 

de oftalmologia. Não descure da sua visão. dinheiro: Evite faltar a reu-
niões de trabalho. A sua presença será importante para desenvolver um 
projecto. número da sorte: 21
números da semana: 1, 18, 22, 40, 44, 49

carta da semana: 9 de Ouros, que significa Prudência. 
Amor: Cuidado para não magoar os sentimentos de uma 
pessoa que lhe é querida. Meça as suas palavras. saúde: 
Tendência para andar um pouco descontrolado. Tente rela-
xar. Que jamais o Sol se deite sobre o seu desânimo! dinhei-

ro: O seu esforço no trabalho poderá vir a ser recompensado. Acredite 
mais nas suas potencialidades.
número da sorte: 73 números da semana: 3, 11, 19, 25, 29, 30

carta da semana: 2 de Ouros, que significa Dificuldade/ In-
dolência. Amor: Poderá ter de enfrentar um desentendimen-
to com um amigo muito especial. Contenha a sua cólera, um 
simples raio dela pode destruir longas e pacientes sementes 
de amor. Mantenha a calma! saúde: Controle as suas emo-

ções e procure ser racional. dinheiro: O seu orçamento poderá sofrer um 
acréscimo significativo. Porém, seja contido nos gastos.
número da sorte: 66 números da semana: 19, 26, 30, 32, 36, 39

carta da semana: Cavaleiro de Espadas, que significa 
Guerreiro, Cuidado. Amor: Modere as suas palavras pois 
pode magoar a pessoa amada. Seja mais cuidadoso. saú-
de: Procure não exagerar no exercício físico, pois poderá 
magoar os seus músculos. dinheiro: É possível que durante 

esta semana se sinta um pouco desmotivado. Tente delinear um plano de 
trabalho. Quando se luta por algo em que se acredita, a vitória é certa.
número da sorte: 62 números da semana: 5, 9, 17, 33, 42, 47

carta da semana: 10 de Copas, que significa Felicidade.
Amor: Lute pelo seu verdadeiro amor, não se deixe influen-
ciar por terceiros. Cada um de nós só é responsável pelos 
seus actos. saúde: Vigie a sua tensão arterial e controle mui-
to bem a sua alimentação. dinheiro: Procure não ser muito 

impulsivo nas suas compras, pois poderá gastar mais do que as suas 
possibilidades. número da sorte: 46
números da semana: 8, 9, 22, 31, 44, 49

carta da semana: 2 de Copas, que significa Amor. Amor: 
Seja mais carinhoso com a sua cara-metade. Os actos de 
ternura são importantes para revigorar a relação. Pronuncie 
boas palavras, elas são a manifestação dos nossos pensa-

mentos, através delas podemos criar um mundo melhor. saúde: Poderá 
sentir-se mais cansado do que o habitual. Tente tomar um banho relaxan-
te.  dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos. Seja mais comedido 
para não ter surpresas desagradáveis. número da sorte: 38
números da semana: 2, 8, 11, 28, 40, 42

carta da semana: 3 de Copas, que significa Conclusão. 
Amor: Confie mais na pessoa que tem a seu lado. A confian-
ça e o respeito são essenciais numa relação. Tal como o Uni-
verso é criado pela palavra de Deus, também o seu pequeno 
mundo é criado através da sua palavra! saúde: Tendência 

para apanhar uma grande constipação. Agasalhe-se bem. dinheiro: Não 
se deixe abater por uma maré menos positiva nesta área da sua vida. 
Analise as suas poupanças. número da sorte: 39 
números da semana: 7, 19, 23, 42, 43, 48

carta da semana: 8 de Copas, que significa Concretização, 
Felicidade. Amor: A felicidade e a paixão poderão marcar a 
sua semana. Aproveite muito bem esta fase. Deixe que a ju-
ventude do seu espírito irradie através do seu corpo. saúde: 

Cuidado com as correntes de ar; durante esta semana poderá constipar-
se facilmente. dinheiro: Poderá precisar da ajuda de um colega para 
finalizar uma tarefa importante. Não tema pedir apoio.
número da sorte: 44 números da semana: 2, 4, 22, 36, 47, 48

carta da semana: Valete de Ouros, que significa Reflexão, 
Novidades. Amor: Poderá encontrar um amigo que já não 
via há muito tempo. Coloque a conversa em dia. Não dê im-
portância à sua idade física, seja jovem e alegre. A alma não 
tem idade, jamais envelhece! saúde: Procure não abusar 

em refeições muito condimentadas. dinheiro: Aproximam-se despesas 
inesperadas. Procure fazer um plano de investimento.
número da sorte: 75 números da semana: 3, 24, 29, 33, 38, 40

carta da semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia e 
Prosperidade. Amor: Período marcado pela harmonia fami-
liar. Organize um serão divertido em sua casa. Não permita 
que a mágoa o perturbe. Procure manter-se sereno e oiça a 
voz de Deus! saúde: Tendência para problemas de estôma-

go. Cuide de si. dinheiro: Semana propícia ao investimento. Aconselhe-
se com o seu gestor de conta. número da sorte: 65
números da semana: 4, 11, 17, 19, 25, 29

carta da semana: Ás de Copas, que significa Principio do 
Amor, Grande Alegria. Amor: Esteja alerta, o amor poderá 
surgir em qualquer lugar. Deixe-se ser amado. Se está ma-
goado com alguém ou se o feriram, procure retribuir com 
amor e compreensão. saúde: Pratique uma actividade físi-

ca que lhe dê bastante prazer. dinheiro: A sua vida profissional tende a 
melhorar significativamente. Continue a demonstrar o seu dinamismo.
número da sorte: 37 números da semana: 5, 17, 22, 33, 45, 49

carta da semana: 9 de Copas, que significa Vitória. Amor: 
Período favorável à conquista. Encha-se de coragem e diga 
aquilo que sente. A vitória sobre si próprio é a mais difícil de 
alcançar! saúde: Cuidado com o frio, pois o seu sistema 
respiratório poderá estar muito frágil. dinheiro: Seja ousado 

e não hesite em revelar as suas ideias criativas. Poderá ser útil para o seu 
desenvolvimento profissional. 
número da sorte: 45
números da semana: 2, 8, 11, 25, 29, 33

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)

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)

BAlAnçA (23 de setembro - 22 de outubro)

Diferenças
J.J. Marques da Silva 
jjmarquesdasilva@avozdeportugal.com

Depois de ser conhecido o 
relatório da Comissão Bou-

chard-Taylor, as discussões so-
bre religião voltaram a ter focos 
de fogueira para durar. As dife-
rentes ideias serão aquecidas ao 
calor do parecer pessoal, e não 

será fácil saber quem tem razão, e onde está a verdade. 
Também nós queremos dizer algo, no âmbito pessoal, 
mas, com a particularidade de mostrar diferenças, sem-
pre úteis para iluminar um pouco a liberdade da consci-
ência. E, quanto a nós, a consciência afoita sempre abre 
um clarão no íntimo da pessoa sem acender a fogueira.
Vejamos o primeiro caso:
O caso do crucifixo nas autarquias, parlamentos, esco-

las, etc.
Os argumentos parecem ter muita luz histórica e, mor-

mente se a maioria populacional o exigir, ou alguém, 
de posição nacional, der ordens para continuar o que 
é de uso longínquo, conformado na comunhão íntima 
de suas ideias. A igreja romana introduziu esse uso sem 
oposição, acrescido duma breve prece rotineira e dum 
simples gesto com o sinal da cruz. Não excluímos o sen-
timento espiritual dos praticantes, e o bem que isso terá 
feito à sua alma. Porém hoje, nos lugares públicos ou de 
trabalho comum, agindo colectivamente com crentes de 
várias confissões religiosas, entra pelo atrito, incompa-
tibilidade e desamor.
Já seria útil considerar e estudar o melhor remédio de 

adaptação para os tempos modernos e estados laicos, se 
crentes ilustres da igreja romana, e até cardeais e papas, 
não estivessem também em desacordo com esse uso pri-
vativo. Mas há uma diferença que desejamos assinalar.
Não se olvide que houve tempo em que a igreja ca-

tólica romana varreu o segundo dos Dez Mandamen-
tos, substituiu o quarto, e dividiu o décimo para ficarem 
igualmente Dez. 
O segundo mandamento é: “Não farás para ti imagens 

esculpidas, nem qualquer imagem do que existe no alto 
dos céus, ou do que existe em baixo na terra, ou nas 
águas, por debaixo da terra. Não te prostrarás diante de-
las, e não lhe prestarás culto”(Êxodo 20: 4-5). O quarto 
mandamento (sábado, versículo 8), foi substituído pelo 

Domingo. Ora Deus não se contradiz, e o crucifixo com 
Jesus, o crucificado, está na linha das esculturas. Tem 
sido difícil, para bons estudantes da Bíblia, aceitar, em 
consciência, práticas contraditórias da sua igreja cató-
lica romana, e admitem, com facilidade, uma mudança 
menos contundente: por exemplo, um minuto de me-
ditação silenciosa com a liberdade de cada um elevar 
o pensamento a seu prazer, em vez de fazer o sinal da 
cruz e uma prece rotineira. Também está escrito: “Nas 
vossas orações não sejais como os gentios, que usam de 
vãs repetições, porque pensam que por muito falarem 
serão atendidos” (Mat.6:7), e estas foram palavras do 
próprio Jesus.
Também o estilo da cruz tem sido objecto de inquieta-

ção para alguns que conhecem o versículo do apóstolo 
Paulo: “Cristo resgatou-nos da maldição da Lei, fazen-
do-se maldição por nós, pois está escrito: “Maldito seja 
todo aquele que é suspenso no madeiro” (Gál.3:13; ref.
Deut.21:23). É certo que a arte da escultura pode usar 
estilos variados como feição de qualquer época. Mas a 
permanência de Jesus crucificado numa cruz estilizada, 
apesar de símbolo religioso, também não é compatível 
com a fé de muitos, e sobretudo porque Ele “ressusci-
tou dos mortos como primícias dos que morreram” (2ª 
Cor.15:20). E os que vivem, querem viver n’Ele, e com 
Ele, para andarem em novidade de vida (Rom.6:4).
Outra diferença está no facto dos evangélicos usarem 

a cruz sem o crucificado. Os muçulmanos rejeitam-na 
porque são anti-ídolos. 
O Corão é firme nas afirmações: “Ídolos, são uma in-

fâmia dos trabalhos de Satanás” (Sutra 5:90). Pergunta: 
“Tomas tu os ídolos por deuses? Vejo-te a ti e à tua gen-
te mergulhados no erro” (Idem 6:74). Imagine-se então 
uma Autarquia ou um Parlamento, hoje admissível, com 
funcionários ou deputados, num governo laico, mas 
crentes das três ou quatro religiões mais representadas 
no Quebeque!
Tenhamos em reflexão que “leigo”, não é somente 

“aquele que não tem ordens sacras”; “que é estranho 
ou alheio a um assunto ou profissão”; e pense-se que 
os conhecimentos de hoje e a liberalidade nas acções, 
como a liberdade das ideias religiosas, bem definidas e 
apadrinhadas por muitos para os seus sentimentos par-
ticulares, merecem o nosso respeito e tolerância. Não é 
possível uma unidade de pensamento, mas é louvável a 
comparticipação amistosa no trabalho que houver para 
fazer, em prol da sociedade em que vivemos. Talvez por 
isso, será bom que se estude como alinhar o laicismo 
dos nossos dias!
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De 28 de Maio a 25 de Abril
Raul Mesquita
jornal@avozdeportugal.com

Não se trata de qualquer alteração ou erro do calen-
dário Gregoriano que organiza o nosso dia-a-dia. 

Apenas uma legenda para duas datas primordiais da 
República Portuguesa, que ainda não cessaram de fazer 
correr muita tinta. E, estou crente, não será ainda desta 
vez que isso acontecerá.
A primeira, faz referência à revolução de 28 de Maio 

de 1926, que hoje comemora 82 anos e que pôs termo à 
anarquia em que Portugal havia caído e, a segunda, alu-
de a uma revolução que não foi, a de 25 de Abril de 74.
Comecemos porém, pelo princípio. Iniciada a 5 de 

Outubro de 1910 com a deposição da Monarquia, a 1º 
República Portuguesa foi afectada durante longos anos 
por crises constantes que criaram sucessivas instabilida-
des, políticas e económicas, que formaram e depuseram 
governos, tão efémeros como incapazes de estabilizar a 
vida da Nação e que levaram à participação de Portugal 
na 1ª Primeira Grande Guerra, com as nefastas conse-
quências conhecidas.
A insegurança, o fanatismo dos grupos anarco-sindica-

listas que dominavam certos sectores da vida nacional 
e a divisão por entre os fomentadores do 5 de Outubro, 
levou à formação duma oposição bastante forte, anima-
da sobretudo, por um desejo de contrariar uma eventual 
corrente do socialismo russo, que então dominava na 
Rússia desde 1917. O país vivia numa constante ameaça 
de revoltas. Os atentados bombistas eram frequentes. A 
desordem estava instalada por todo o lado. O Parlamen-
to era teatro de desacordos, de tumultos, de incapaci-
dades legislativas e de obstrucionismo, escandalizando 
pela inoperância e forma de agir. A desordem financeira, 
económica e social estava sediada nas Câmaras legisla-
tivas, onde se agitavam interesses mesquinhos e subti-
lezas pessoais, rivalidades que passavam para segundo 
plano os verdadeiros e essenciais interesses da Nação.
Para melhor compreensão da grave crise que o País 

atravessava, saliente-se que entre a proclamação da Re-
pública e o 28 de Maio de 26, Portugal teve 7 Parlamen-
tos, 8 Presidentes da República e cerca de 50 Governos. 
Por todos os lados se reclamava aquilo que ainda hoje é 
actual: ordem. Neste país que não é de ontem, que tem 
uma História rica, exportadora de civilização, pedia-se 
um esforço para a salvação nacional.
Várias foram as tentativas efectuadas que, com mais ou 

menos intensidade e participação, acabaram em falhan-
ços dolorosos. Recorde-se a chamada Noite Sangrenta, 
de 19 de Outubro de 1921, onde após mais um golpe 
falhado, os seus mentores, oficiais de várias armas, 
foram presos e executados secretamente. Houve tam-
bém tentativas dos comunistas com ataques ao Forte da 
Ameixoeira e ao Castelo de S. Jorge. Os tumultos pros-
seguiam-se um pouco por todas as zonas urbanas onde 
existisse operariado, aparecendo constantemente novas 
organizações e uma crescente violência. Todavia, de um 
modo geral, todos os movimentos contra o governo, ti-
nham uma pretensão comum: colocar na chefia o Gene-
ral Gomes da Costa, o ex-comandante do Corpo Expe-
dicionário Português, que participou na Grande Guerra. 
E, depois de mais um malogro revoltoso em Abril de 25, 
que terá servido de ensaio, a 28 de Maio de 1926, em 
Braga, na altura em que nesta cidade se efectuava uma 
importante reunião católica — o Congresso Mariano 
—, inicia-se a sublevação militar, bastante apoiada pelo 
sector civil, e uma coluna sob o comando de Gomes da 
Costa marcha em direcção a Lisboa. No dia seguinte, na 
capital, Mendes Cabeçadas, oficial da Armada, mação e 
político republicano, comandante da guarnição de Lis-
boa devido à doença do General Alves Roçadas, adere 
ao movimento e lidera uma Junta de Salvação Pública 
que apresentou um manifesto forçando a demissão do 
governo. Com Óscar Carmona a comandar a 4ª Divisão 
instalada em Évora, o Presidente da República, Bernar-
dino Machado, convidou Cabeçadas a formar governo 
para a 31 se demitir, em virtude do encerramento do 
Congresso da República, determinado pelo ministro da 

guerra que ele tinha nomeado: Cabeçadas.
No primeiro de Junho procurou-se formar um gover-

no para o qual foram convidados três professores da 
Universidade de Coimbra, por entre os quais Oliveira 
Salazar mas que, por não achar as condições que con-
siderava necessárias, este acabou por desistir e voltar 
a Coimbra. No dia 6, com grande aparato e animação 
popular, desfilaram em Lisboa 15 mil homens coman-
dados por Gomes da Costa que no dia seguinte formou 
governo com Mendes Cabeçadas. Várias personalida-
des foram chamadas a participar mas, logo de imedia-
to se verificou ser insustentável o biviário Gomes da 
Costa-Mendes Cabeçadas. Mais tarde, em Sacavém, a 
17 de Junho, os apoiantes de Gomes da Costa força-
ram Cabeçadas a renunciar às funções de Presidente da 

República e da presidência dos ministérios, entregando 
os poderes ao líder e partindo para o exílio. Isto porém 
não solucionou a situação e, em virtude da continuação 
da instabilidade política o General Carmona assume a 
liderança, prendendo e mais tarde deportando Gomes da 
Costa para os Açores. Estabelecia-se assim a Ditadura 
Militar. Mais tarde, em 27 de Abril de 1928, António 
de Oliveira Salazar, indigitado por Carmona, satisfeito 
com a aceitação da sua exigência de controlar todas as 
receitas e despesas de todos os ministérios, assume a 
pasta de ministro da Economia, tendo imposto um regi-
me de austeridade e rigor que permitiu a estabilidade e 
progresso tão ardentemente desejados.
Destaca-se assim no panorama nacional uma grande 

figura. Apoiando-se numa política administrativa de 
simples bom senso, consolidando as finanças e estru-
turando a economia, foi fiel à sua afirmação no acto da 
tomada de posse: “Sei muito bem o que quero e para 
onde vou”. Tempos depois, após algumas tentativas 
revoltosas dos oposicionistas, em Fevereiro do ano se-
guinte dizia, numa entrevista ao Diário de Notícias, que 
“as relações entre o cidadão e o estado enfermavam de 
dois vícios. Para alguns, o Estado é o inimigo que não 
é crime defraudar, para outros, o Estado deve ser pro-
tector da sua incapacidade e o banqueiro inesgotável 
da sua penúria”, salientando que “a Nação pode mu-
dar de médico, mas não está em condições de mudar 
de tratamento”.
O prestigiado ministro ascenderá em Julho de 1932 

à chefia do Governo, legalizando a institucional lega-
lidade do Estado Novo com a Constituição de 1933 e 

mantendo-se em posto até 1968.
Este regime, que nem sempre perfeito, foi deposto em 

25 de Abril de 1974 pela chamada Revolução dos Cra-
vos. Na sua origem sem intenções políticas, visto ser 
fruto da frustração dos oficiais capitães oriundos da Aca-
demia Militar, descontentes pela antiguidade superior 
dos capitães milicianos que reintegraram por obrigação 
as Forças Armadas, em virtude da Guerra do Ultramar, 
o movimento dos Capitães — como ficou conhecida —, 
teve a surpresa de receber a demissão do Governo de 
Marcelo Caetano. Este, em verdadeiro homem de Es-
tado e querendo evitar derrames sanguíneos, declarou 
que se retirava entregando os poderes ao General Spí-
nola, que havia manifestado disponibilidade em caso de 
vitória dos revoltosos. Um período negro se seguiria. 

Incapacidade administrativa, incompetência vergonho-
sa na resolução dos conflitos em África; abandono das 
populações portuguesas; esbanjamentos e perda do te-
souro público, que fez Miguel Torga em 20 de Junho de 
1975 ter este desabafo: “Estranha revolução esta, que 
desilude e humilha quem sempre a desejou. Estamos a 
viver em pleno absurdo, a escrever no livro da História 
gatafunhos que nenhuma inteligência poderá decifrar 
no futuro. Todas as conjecturas têm a mesma proba-
bilidade de acerto ou desacerto. Jogamos numa roleta 
de loucos, que tanto anda como desanda.
O espectáculo que damos neste momento é o de um 

manicómio territorial onde enfermeiros improvisados 
e atrevidos submetem nove milhões de concidadãos a 
um electrochoque aberrante e desumano.”
Enfermando duma indolência e irresponsabilidade do-

entia, a Nação tem, nos dias de hoje, de acordar do tor-
por europeu em que se encontra e pensar Portugal.        
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BElEzA DA SEMANA

ANEDOTAS DO lUIS MElO

FOTO DA SEMANA

Ricardo Araújo Pereira
jornal@avozdeportugal.com

António A. Archer Leite
jornal@avozdeportugal.com

Viva o Sporting!

BOCA DO INFERNO

Chega de futebol, vamos ao futebol

Agora que terminou o campe-
onato nacional de futebol, o 

povo português pode enfim con-
centrar-se naquilo que verdadei-
ramente importa: o campeonato 
europeu de futebol. O facto de 
a competição se disputar, desta 

vez, no estrangeiro, não nos isenta do dever de, num acto 
prenhe de patriotismo, voltarmos a engalanar as nossas 
janelas com as melhores bandeiras portuguesas que se 
fabricam em território chinês. Em 2004, o professor Mar-
celo incentivou os portugueses a desfraldarem bandeiras 
nacionais por essas vidraças afora, de modo a mostrar a 
toda a gente o orgulho que nós, enquanto povo, temos em 
fazer compras nas lojas dos trezentos. Desta vez, se me 
permitem, gostaria de me adiantar ao professor Marcelo 
numa proposta de elevado valor patriótico. Saliente-se 
que o faço por simples amor ao País, e não por querer 
ser Presidente em 2016. A minha sugestão é a seguinte: 
além da bandeira nacional, ornamentemos os nossos pa-
rapeitos com um busto da República e uma fotografia do 
Cavaco. Nada contra a bandeira, que é bonita e ondula ao 
vento como ninguém (melhor do que o busto, por exem-
plo), mas desbota depressa e tem tendência para esfiapar 
ao fim de uma semana ou duas.

Já o busto, que é de gesso, resiste melhor à intempérie. 
Além disso, como a República tem um seio de fora, en-
tusiasma um pouco mais (com todo o respeito para com 
a esfera armilar, também ela muito sensual, à sua manei-
ra). A fotografia do Presidente, além de completar este 
ramalhete patriótico, contribui para espantar os pombos, 
inibindo a passarada de debicar a bandeira e de se em-
poleirar no busto. Confesso que ficarei muito triste se o 
povo português, que aderiu tão maciçamente à proposta 
do professor Marcelo, não fizer caso da minha só porque é 
um pouco mais onerosa e, em certa medida, parva. Mas a 
desilusão será mitigada pelo facto de o País já estar com-
pletamente empenhado no Euro, e com razão. O Público 
de segunda-feira trazia uma interessante reportagem que 
juntava especialistas em futebol, como Humberto Coelho 
ou Bruno Prata, e completos leigos que pouco ou nada 
sabem sobre bola, como José Diogo Quintela ou Artur 
Jorge. Afinal de contas, já só faltam 23 dias para o jogo de 
abertura. Não temos muitos dias para iniciar a nossa pre-
paração, enquanto adeptos. Em meados de Junho, tere-
mos de estar com os níveis de patriotismo no ponto certo 
para apoiar os jogadores da selecção nacional e suportar 
com denodo a desilusão que eles vão proporcionar-nos 
desta vez. Todo o tempo é pouco. 

SIMPLEX

1- Queixa electrónica 
 Desde 31.01.08 que já é aces-

sível aos cidadãos através do 
link http://queixaselectronicas.
mai.gov.pt apresentar queixas e 
denúncias ás autoridades (GNR; 
PSP; SEF) via electrónica. 
 Por quem? Pessoas singula-

res, devidamente identificadas, nacionais ou estrangei-
ras, residentes em Portugal ou presentes em território 
português.
 Para que crimes? ( Os constantes da Portaria 

1593/2007 de 17 de Dezembro ),
1- Código Penal: Ofensa à integridade física simples 

(artigo 143.º, n.º 1); Violência doméstica artigo 152.º, 
n.os 1 e 2); Maus tratos (artigo 152.º-A, n.º 1); Tráfico de 
pessoas (artigo 160.º, n.os 1, 2, 5 e 6); Lenocínio (artigo 
169.º); Furto (artigo 203.º, n.º 1); Roubo (artigo 210.º, 
n.º 1); Dano (artigo 212.º, n.º 1); Burla (artigo 217.º, n.º 
1); Burla relativa a trabalho ou emprego (artigo 222.º, 
n.os 1 e 2); Extorsão (artigo 223.º, n.º 1); Danificação 
ou subtracção de documento e notação técnica (artigo 
259.º, n.º 1); Danos contra a natureza (artigo 278.º, n.os 
1 e 2); Uso de documentação de identificação ou de via-
gem alheio (artigo 261.º); Poluição (artigo 279.º, n.º 1).
 2- Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho:
Auxílio à imigração ilegal (artigo 183.º, n.os 1 a 3); 

Angariação de mão-de-obra ilegal (artigo 185.º, n.os 1 
e 2); Casamento de conveniência (artigo 186.º, n.os 1 
e 2).
 Prazo? 6 meses a contar da data em que o titular tiver 

conhecimento do facto e dos seus autores, ou a partir da 
morte do ofendido, ou da data em que ele se tiver torna-
do incapaz. ( art.º 115.º n.º 1 do C. Penal )
 De que modo?  - O queixoso ou denunciante preen-

cherá determinados campos como: o local da ocorrência, 
suspeitos, testemunhas e outros elementos probatórios. 
- Após a apresentação é enviado um e-mail ao queixo-

so com o número da queixa, através do qual é feita a sua 
confirmação.
- A partir da confirmação a tramitação ulterior passa 

para a autoridade com competência para instruir o pro-
cesso.
 Nota: Nas situações de emergência em que é absoluta-

mente necessário uma rápida intervenção das forças de 
segurança, deverá de imediato contactar o n.º nacional 
de emergência (112) e posteriormente apresentar quei-
xa. 
2- PERDIDOS E ACHADOS
Através da Portaria n.º 1513/2007 de 29 de Novembro, 

foi criado o designado Sistema Integrado de Informa-
ção sobre Perdidos e Achados  (SIISPA), destinado a 
conferir via internet onde se podem levantar os objectos 
encontrados.
 A partir de 31.01.08 passou a estar disponível ao ser-

viço dos cidadãos um portal http://perdidoseachados.
mai.gov.pt. O portal dos perdidos e achados destina-se 
a permitir uma pesquisa rápida sobre bens achados e na 
posse das forças de segurança (GNR, PSP). O utente 
terá apenas de preencher alguns campos que permitem a 
identificação do objecto, se a resposta for positiva o sis-
tema dirá ao utilizador onde poderá ser levantado o que 
foi perdido. Com esta medida o cidadão não necessita 
de se deslocar aos postos policiais para verificar se lá se 
encontram os objectos que perdeu.
Conselho útil:
- No caso de lhe vir a ser furtada a carteira com do-

cumentos pessoais, e/ou cartões de crédito, deverá de 
imediato participar às entidades emissoras dos cartões 
de crédito ou débito, o furto ou extravio dos cartões, 
(através das linhas directas de apoio ao cliente).
- Apresentar queixa, descriminando cada um dos docu-

mentos pessoais, e guardar o comprovativo da apresen-
tação da queixa.   
- Verificar regularmente nos Bancos onde possui contas 

bancárias, os extractos dos movimentos, e nas Finanças, 
os dados associados ao seu cartão de contribuinte.
- Para aumentar a segurança contra a falsificação de 

documentos deverá requerer o Cartão de Cidadão: ( 
bilhete de identidade, cartão de contribuinte, cartão de 
eleitor, cartão da segurança social e do serviço nacional 
de saúde ), disponível em todo o país a partir de Junho 
de 2008.
Este cartão tem um “chip” de contacto, com certifica-

dos digitais, ( para autenticação e assinatura electrónica 
), e com garantias de segurança física que dificultem as 
possibilidades de usurpação de identidade de cidadão.
Consultar: http://www.cartaodocidadao.pt.

Carrie Brum

Numa festa, a madame é apresentada a um eminente político. - Muito 
prazer! - Diz ele. - Prazer! Saiba que já ouvi muito falar do senhor! - É 
possível, minha senhora, mas ninguém tem provas!
Uma senhora de meia-idade chega ao hospital toda em frangalhos, vítima 
de atropelamento. O médico examina-a, enquanto a enfermeira vai ano-
tando numa ficha: - Escoriações na cabeça... fractura no braço direito... 
luxação na clavícula... desarticulação do tornozelo esquerdo... secção lon-
gitudinal na coxa esquerda... - e virando-se para a mulher: - Qual a sua 
idade, minha senhora? - Trinta e cinco! O médico vira-se para a enfermei-
ra: - Anota também: “Perda de Memória.”

Dois bêbedos na rua: -”Olha lá, aquilo é a Lua ou o Sol?” -”Não sei, não 
moro aqui...”

- Pai, hoje fui expulso da escola. - O quê??? O que é que fizeste? - Meti 
dinamite debaixo da cadeira da professora. - Maldito! Vais já à escola 
pedir desculpas à tua professora! - Qual escola?!?

As grandes amizades
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Chico Ávila é natural da ilha do Pico, Açores. Muito 
jovem emigrou para a Califórnia. Já produziu mais de 
vinte trabalhos. O seu último CD intitula-se «Minha Es-
trela do Norte», já à venda no mercado.
Nos últimos 11 anos, Chico Ávila tem acompanhado, 

em cruzeiros, grupos de portugueses, que a «American 
Travel» organiza.
Agora, do 25 de Outubro ao 6 de Novembro, sairá com 

um grupo, a partir de Londres, num cruzeiro que vai 
à Madeira, ilhas Canárias, Lisboa e Vigo, na Espanha. 
Deve ser uma viagem muito interessante, porque está 
a tentar convencer os portugueses do Canadá e Esta-

dos Unidos em o acompanhar. Deixou um número de 
telefone gratuito, para quem queira informações, que é 
1-800-251-5100.
Acompanharam-lhe nesta digressão ao Canadá três 

autocarros com portugueses da Nova Inglaterra. No 
Domingo, visitaram Ottawa e na segunda-feira ainda 
passaram por Montreal, aonde almoçaram no Estrela do 
Oceano antes de regressarem a casa.

Chico Ávila, o homem orquestra
Antero Branco
jornal@avozdeportugal.com

O nosso amigo Benjamin 
Moniz e a sua irmã Jeanne 

Moniz organizaram, no passado 
24 de Maio, um jantar dançante 
com o famoso Chico Ávila que, 
além de cantor é um músico fora 
de série. Toca viola, acordeão, 

guitarra portuguesa, teclado e outros instrumentos, que 
segundo quem bem o conhece, não teve a oportunidade 
de os tocar.

Um jantar requintado, na sala de recepções Park em que 
a acústica nos surpreendeu. Em Montreal, Chico Ávila 
conta com inúmeros admiradores, tal como o presidente 
da Câmara de Anjou, Luís Miranda, que se fez acom-
panhar por membros da 
sua família e amigos, e 
igualmente os nossos 
amigos Olívia Paiva e 
Joseph Oliveira, da Re-
max.
Chico Ávila é um 

excelente animador. 
Cantou boa e variada 

música, passando pelo folclore, pimba, música ligei-
ra, as «velhas da Terceira» e ainda fado. Contou-nos 
boas e variadas anedotas. Aqui vai uma bem à açoria-

na: “Uns grupos de cosmólogos 
deslocaram-se à ilha de S. Jorge 
para estudar a crise sísmica que 
se estava a passar por lá. Colo-
caram num aqueles aparelhos 
todos, pelo lado de um lavrador 
que estava tomando conta de 
umas vacas. De repente fez um 
cismo e o camponês disse, de 
grau 6. Os cientistas foram aos 
aparelhos e era verdade que era 
do grau 6. Ficaram admirados, 
mas não disseram nada. Um pouco mais tarde fez um 
outro e ele disse de grau 7. Foram lá aos aparelhos e sim 
senhor o homem tinha razão. Então perguntaram-lhe 
como é que ele adivinhava e ele respondeu: ‘é conforme 
o cagasso’”.
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Consulado Geral
de Portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

tel.: 514.499.0359

Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Cidade de Montreal                       3-1-1
Acidentes de trabalho         514.903.3000
Ajuda social                     514.872.4922
Assurance-emploi     514.644.4545
Assurance Maladie         514.864.3411
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Hospital Ste-Justine              514.345.4931
Normas do trabalho               514.873.7061

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

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  de Mtl                         514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Instituto Cultural Açoriano          514.323.7391
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
Folc. Campinos do Ribatejo    514.353.3577
Folc. Português de Mtl.            514.739.9322
Missão N. Sra. de Fátima     450.687.4035
Missão Santa Cruz                        514.844.1011
Rancho Folc. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfica        514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

www.secomunidades.pt

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent                 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent                  514.844.3307
VOYAGES ELITE PLUS
1530 Fleury este                     514-381-5200           
www.voyageseliteplus.com

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent                   514.849.6619
CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale         514.285.1620
  514.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391
CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent                 514.987.0080
CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451
DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209 -  514.499.1624

DISCO MÓBIL
DISCO Móbil Entre Nós
Marinho               514.875.4800 dia
Depois das 19h             514.324.7415 noite

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

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484

514.385.3541

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

FLORISTA
FLEURISTE FLORATERIA
90 AV. Des Pins O.             514.288.4548
                              Fax.: 514.288.0225

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent                    514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804

27 de Maio de 2008
1 Euro = CAD 1.564110

†
HIPOTECAS
INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO 514.886.7001
HELIO 514.497.3896
IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.             514.484.3795
MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain                                514.842.3373
MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Bl. des Laurentides     450. 669.7467
NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203             514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
Me. ÉLIZABETH DA SILVA
1555 Boul. de l’Avenir, #306
Laval, Qc.                         450.663.3743
OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent                514.843.8727

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

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.                                   514.844.4588
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
7129 Boul. St-Michel                      514.725.2626
SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances
3100 Boul. le Carrefour,
Laval, Qc.                            514.770.9974
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

Missão Santa Cruz              514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima     450.687.4035

IGREJAS

Portuguesa Brossard    450.659.4359
Portuguesa de Laval            450.681.7420
Portuguesa Santa Cruz       514.844.1011
Português do Atlântico        514.387.1551
Lusitana de Montreal           514.353.2827

ENSINO

idalina rodrigues oliveira
Faleceu em Montreal, no dia 26 de Maio de 
2008, com 87 anos de idade, Idalina Rodrigues 
Oliveira, viúva de Manuel Oliveira, naturais da 
Lomba da Fazenda, Nordeste, São Miguel, 
Açores.

Deixa na dor o seu filho Valdir (Zenaide 
Chibante), a sua filha Conceição (Eugénio 
Medeiros); seus netos (as) Sónia (Richard 
Raposo), Nelson, Nelia, Sandy, Elizabeth e 
Patrícia; suas bisnetas Alexa e Eliza, assim 
como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred dallaire | MEMoriA
1120, jean-talon este, Montreal
514.277.7778    www.memoria.ca 
Eduino Martins

O velório realiza-se hoje, quarta-feira 28 de Maio de 2008, das 14h às 
17h e das 19h às 22h, e amanhã quinta-feira desde as 8h30. O funeral 
realiza-se quinta-feira, pelas 10 horas, na Igreja Santa Cruz, seguindo-
se o cortejo fúnebre em direcção ao cemitério Notre-Dame-des-Neiges, 
onde irá 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.

CANTINHO DA POESIA“Os Açorianos
têm consciência
dos seus direitos
como cidadãos europeus”
O director regional dos Assuntos Europeus e Coo-

peração Externa considerou que a população aço-
riana tem ganho uma cada vez maior consciência dos 
seus direitos no plano europeu, apesar do distanciamen-
to físico da Região em relação aos centros de decisão 
comunitários.

A convicção de Rodrigo Oliveira, 
opinião expressa em Ponta Delga-
da, na abertura do colóquio “Fórum 
- Cidadãos Democracia e Cidada-
nia na União Europeia”, “Apesar de 
afastados, os açorianos não estão, de 
todo, alheados do centro de decisão 
da União”, havendo das entidades 
públicas a responsabilidade de “dar 

voz a uma crescente consciencialização dos seus direi-
tos, liberdades e garantias como cidadãos da Comunida-
de, bem como à efectivação da sua participação cívica, 
como via de integração no projecto europeu”, acrescen-
tou.
O director regional dos Assuntos Europeus e Coope-

ração Externa referiu-se, em particular, a uma iniciativa 
recente de participação no processo europeu - a elabo-
ração do parecer açoriano sobre a comunicação da Co-
missão Europeia “O futuro da estratégia europeia para 
as Regiões Ultraperiféricas”. 
“Após a auscultação institucional de federações sócio-

profissionais, de associações sindicais, de partidos polí-
ticos e da universidade, foram realizadas nove sessões 
de debate abertas ao público, de Santa Maria ao Corvo, 
em que participaram estudantes, académicos, membros 
de organizações sociais e profissionais, representantes 
políticos e cidadãos em geral, interessados em manifes-
tar a sua opinião sobre a parceria e actuação da União 
Europeia e os reais constrangimentos e potencialidade 
de desenvolvimento, numa clara manifestação da parti-
cipação cívica e do interesse dos Açorianos pelo exercí-
cio da cidadania europeia”, explicou.
Uma empenhada participação regional deve, porém, 

ser acompanhada de uma abertura por parte de Bruxe-
las, pois “os açorianos não aceitam com facilidade – e 
muito menos compreendem – uma certa tendência cen-
tralizadora e distante das decisões da União Europeia, 
bem como a falta de uma visão coerente e transversal de 
certas políticas, ainda mais em áreas em que a actuação 
política e legislativa da Região tem claras provas dadas 
de sucesso”, advertiu Rodrigo Oliveira. 
O director regional apontou como resultado de uma 

política centralista “a inclusão no Tratado de Lisboa da 
conservação dos recursos biológicos do mar como ma-
téria de competência exclusiva da UE”.

Tema da Poesia
Cancro

i
Aqui vim com prazer

Nesta linda organização
Ajudando as que estão a sofrer

Com a minha gratidão!

ii
E nós mulheres portuguesas
Ao cancro vamos combater
Unidas porém na certeza

Que na mama podemos ter
Essa terrível doença,

Que afecta a humanidade
Atinge até a criança

Esse mal de crueldade!

iii
Sermos humanos é um bem

Dessa pessoa sofredora
Desse mal quem o tem
Essa doença traidora,
Que mata tanta mulher
Hoje, amanhã e agora
Numa idade qualquer,

Deixando os seus filhinhos
Esses inocentes botões
Na triste dor coitadinhos
Que corta os corações!

iV
Coragem mulheres coragem

Abraçai a vossa cruz
Estamos aqui de passagem

Eis o exemplo de Jesus!

V
Grande mal, maldita peste
Que ao mundo faz sofrer

Peço a Jesus e ao Pai Celeste
Só tu Pai nos podes valer,

Peço-te em oração
De nós tem compaixão!

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

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

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

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

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

  PAGAMENTO

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

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

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

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

(514) 820-5247
les Entrepreneurs Bucaro inc.

Empresa em plena expansão pro-
cura instalador de “pavé-uni”, com 
um mínimo de 5 anos de experiên-
cia. Também procuramos jornaleiro 
com 3 anos de experiência. Salário 
conforme qualificações. Muitas re-
galias.  514-325-7729 

linhas da mão  e cartas. Vidente 
com dons naturais. resolve os 
seus problemas sem voodoo.

rosa 514 278.3956

COSTURA
Compramos e vendemos má-
quinas de costura domésticas. 
Fazemos reparações. 

514-844-4351

EMPREGOS

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

Bom salário 514-355-7171

ARRENDA-SE

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

carlos (514) 231-7583

VIDENTE

Empregados para instalação de 
corrimãos e escadas de alumínio, 
com experiência. Bom salário. 

giuseppe 514-881-1866

Paisagista com experiência em 
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho em 
Laval. Salário conforme experiência. 
$18/hora e mais. 450-963-3462

portugAl
Aluga-se casa ou apartamento na 
Praia do Bonsucesso na zona de Óbi-
dos/Caldas da Rainha. 514-351-2998

VENDE-SE
EQuipAMEnto dE 

coMputAdorEs usAdo
- Impressora/scanner Epson 10$
- Router 4port a fio de linksys 15$.
- Impressora HP deskjet a tinta15$.
- Modem para o videotron. 15$
- Scanner UMAX SCSI. 15$
- Colunas de som para computador
  2spk + 1subwoofer. 15$

514-299-2966

Senhora para limpeza, das 15h às 
19h, segunda à sexta-feira. Horário 
e salário negociáveis. 

514-341-2984, depois das 15h

Procuramos
lava-pratos 

com 
experiência. 
514.861.3166

ou 
514.836.3066

3 1/2, no bairro Rosemont. Sítio 
tranquilo. Livre a 1 de Julho. $510/
mês. Aquecimento eléctrico. 

514-328-8740 ou 514-824-7172

AlBufEirA, AlgArVE
Aluga-se apartamento 3 1/2, todo 
equipado, a 20 minutos da praia. 

514-995-1444 ou 514-244-1310

COMUNICADO

EMPREGOS

Casal idóneo e responsável, pode 
ocupar-se de pessoa idosa, homem 
ou mulher, em nossa casa ou ao 
domicílio. Informações: 

514-561-6499

Procuramos serralheiro soldador. 
Para informações: 514-362-1300

procuramos ajudante de 
cozinha e lava-loiça. os 
candidatos interessados 

devem apresentar-se no 404 
duluth este.

SERVIÇO

Padeiro ou ajudante padeiro, a tem-
po inteiro. Contactar Victor ou Patrí-
cia. 514-272-0362

Empregada para trabalhar ao balcão. 
Semana ou fim-de-semana. Tempo 
parcial ou inteiro. Padaria Coimbra. 

514-844-0223

Turismo Montreal, apartamentos 
para 6 pessoas, ou quartos em ocu-
pação dupla, a partir de $70. Metro 
Vendome. 

tel.: 514-884-9828 
fax: 514-483-6525

RENOVAÇÕES

Precisa-se de um cozinheiro 
com experiênca e um emprega-
do de mesa a tempo inteiro num 
restaurante bem conhecido na 
comunidade.

514-242-2540

festas do Espírito santo Anjou
Realizam-se este fim-de-semana, dias 31 de Maio e 1 de Junho de 
2008, as Festas do Espírito Santo, na Arena Chénier, 8200, av. Chénier, 
Anjou. Informações: 514.353.1550
programa:
Sábado: 18h Abertura; 19h30 reza do terço; 20h30 comida tradicional 
(guisado, sumo e vinho); 22h Animação musical; 02h Fecho

Domingo: 12h Procissão - saída do Centro Comunitário de Anjou 
(8670, Forbin-Janson) em direcção à Igreja Notre-Dame d’Anjou; 13h 
Celebração eucarística; 14h saída para a Arena Chénier; 15h Bênção 
da carne e do pão – sopas do Espírito Santo; 17h Animação musical; 
meia-noite: fecho. 

Homens com carta de 
jornaleiro. 

contactar rafael
514.241.9742 ou 450.668.2964

Procura-se cozinheiro para restau-
rante de «fast food», com experiên-
cia, para turno de tarde/noite. 

514-352-8076

Algarve-portimão
3 ½ equipado, prox. praia da 
Rocha. Livre 27 de Julho – 10 

de Agosto. 35 € / noite. 
silvina 450.663.6468

Quarteira-Algarve
Para férias. 4 1/2(T2), 2 qtos 
fechados, todo equipado, na rua 
principal a 100 metros da praia. 
Montreal: 514-256-6712
portugal: 011-351-262-787916

contact – ciment enr.
renovações – cimento

pintura – cerâmica
Especialidade: casas de 

banho
garantia escrita

Avaliação gratuita
carlos catarino

514.569.2516

ARRENDA-SE

Vende-se: mobília de salão, quarto de 
casal, cozinha e electrodomésticos. 
Tudo em óptimo estado. Bom preço. 
Motivo: retirada. 514-376-0504

ENCONTROS
Rapaz luso-canadiano com exce-
lentes referências e boas intenções, 
procura rapariga nestas condições, 
entre 24 e 30 anos. 

summerboy1978@hotmail.com

CONTENTOR
Cede-se espaço em contentor para 
Senhora da Luz, entre Caldas da 
Rainha e Rio Maior. Saída a 5 de 
Julho. 514-376-0504
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FESTAS DO DIvINO ESPíRITO SANTO, EM lAvAl

Caridade, devoção e muita alegria no coração!

Laval. Os fes-
tejos que no 

fim-de-semana 
transacto se rea-
lizaram aqui em 
louvor da terceira 
pessoa da Santís-

sima Trindade, na Missão de Nossa Se-
nhora de Fátima local, caracterizaram-se 
este ano pelo melhor que se tem visto 
nos últimos tempos em termos de bom 
tempo, muita alegria e fraternidade. Fo-
ram distintos mordomos Abílio Raposo e 
Mary Raposo.
De facto, tem sido raro conjugarem-se 

todos os factores primordiais aliados a 
uma ideal celebração festiva desde o seu 
início até ao respectivo encerramento, 
tal como apoteoticamente aconteceu no 

domingo, pleno de sol radioso e quen-
te, fazendo cintilar as dezenas de coroas 
durante o grandioso desfile da coração, 
acompanhado pelas Filarmónica Portu-
guesa de Montreal e Filarmónica do Di-
vino Espírito Santo de Laval, e em que 
se dignaram honrar-nos com as suas pre-
senças, Gilles Vaillancourt, presidente 

camarário de Laval; o Carlos Oliveira, 
Cônsul Geral de Portugal em Montreal, 
entre outras altas individualidades.
Algo, aliás, que teria continuação com a 

mui solene celebração eucarística desse 

dia, presidida pelo padre José V. Arruda, 
e acompanhada pelo Coral desta Missão, 
sob a direcção de Lurdes Andrade, e um 
grupo latino-americano, logo após o re-
gresso do cortejo, numa missa assaz par-
ticipada, com o templo em deslumbrante 

multicor e aquele responsável desta Mis-
são, muito inspirado na sua homília.
Falando-nos desta tradição em termos 

gerais, incidiu sobretudo acerca da que, 
nas ilhas do Havai, é praticada pela “se-
mi-esquecida” comunidade portuguesa 
local (o povo potiki?); assim como o seu 
apelo à unidade, paz e sentido da parti-
lha. 
Relevante ainda desse dia, Domingo do 

Corpo de Deus, a explicação que nos deu 

da “ligação íntima entre o Corpo de Deus 
e o Espírito Santo, pois é o Espírito San-
to que anima, vivifica o Corpo de Deus 
(que somos todos nós!) e é o Corpo de 
Deus que faz o Espírito Santo presente 
no mundo”.
Foi a coroar o menino Mathew Raposo, 

neto dos mordomos.
Ponto alto do dia foi, também, a dis-

tribuição das sopas do Espírito Santo, 
carne, “hot-dogs”, vinho, sumo e massa 
sovada a várias centenas de pessoas. De-
correu no nobre salão comunitário, com 
a presença dos mordomos, mas em que o 
próprio padre Arruda teve que interrom-
per esta sua refeição da partilha para aju-

dar a servi-la.
O que nos leva a perguntar: Onde estão 

os “braços” de todos aqueles homens e 
mulheres que tão generosamente cola-
boravam nestas festas locais? O Espírito 
Santo e a Missão não têm culpa das “nos-
sas” diferenças de opinião.
Este Império local, chamado “da Trin-

dade” e que este ano cedeu a sua data 
em benefício da do Senhor Santo Cristo, 
bem que se poderia apelidar de “Impé-
rio dos impérios”, pois é aqui, em Laval, 

onde mais se exprime este abraço de so-
lidariedade e unidade entre nós com a re-
presentação das 9 ilhas açorianas, da Ma-
deira, de Tomar e, pela primeira vez, de 
um “império” da América Latina, cada 
qual, na maneira do possível, apresentan-
do pessoas da respectiva terra, produtos e 
aspectos a ela inerentes. 
A rainha Santa Isabel , que primeira-

mente instituiu esta tradição em Portugal, 
se fosse viva e estivesse aqui connosco 
ter-se-ia orgulhado destes festejos, dos 
foliões liderados por Manuel Luís e João 
Vital, assaz inspirados nas quadras que, 
no sábado, dedicaram a cada uma das 
terras ali representadas nos respectivos 
“impérios”, etc. E, até ter-se-ia delicia-
do com as generosas malassadas que as 
mãos habilidosas das senhoras locais pri-
mam em confeccionar.
Petiscos, também não faltaram, sobretu-

do as saborosas iscas de fígado, fava rica 
e os suculentos caranguejos, entre outros, 
degustados ao ar livre, em boa companhia 
e na grandeza do espaço festivo.
Vários foram os artistas, a par do Duo 

Santos, programados para actuarem nes-
tes dias festivos (Tony Câmara, Ashley 
Sousa e Kelly M, por exemplo); porém, 
apenas nos foi possível ver em acção 
aquele simpático e talentoso casal, a 

quem se deveu a brilhante animação do 
baile no Salão comunitário.
Outrossim, deram nas vistas as exibi-

ções folclóricas do Grupo Folclórico 
Transmontano, de Mississauga, Ontário; 
Rancho Folclórico Estrelas do Atlântico, 
desta Missão, e o grupo (ou pares) res-
ponsável pelas vistosas danças latino-
americanas – sobretudo no domingo à 
tarde, no encanto do exuberante ambien-
te festivo...
Paralelamente, ambos os dias festivos 

foram agradavelmente assinalados pelos 
empolgantes concertos da Filarmónica 
Portuguesa de Montreal, no sábado, e 
pela Filarmónica do Divino Espírito San-

to de Laval, no domingo, com os mais 
variados temas musicais dos seus reper-
tórios para a corrente temporada.
Uma sugestão: Talvez fosse boa ideia 

para que em 2009, as tendas das malas-
sadas e do som (apoiado por Marinho 
Silva, da discoteca Entre-Nós), fossem 
colocadas mais à esquerda donde se en-
contravam, a fim de não obstruírem a óp-
tima panorâmica do quiosque durante os 
concertos, etc.
Felicitamos os mordomos, a Missão, os 

grupos a ela afectos e demais  colabores/
as, com uma saudação muito especial 
para as pessoas responsáveis pelos pe-
quenos impérios - sem dúvida uma das 
mais valias destes festejos. Ah! É verda-
de: Fernando Couto, é o mordomo para 
2009. Viva o novo mordomo!

António Vallacorba
avallacorba@avozdeportugal.com Fotos de António Vallacorba e Sylvio Martins
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O concerto pri-
mou pela 

constante interacção 
entre os cantores e o 
público, que não se 
fez rogado a cada 
pedido dos fadistas, 
batendo palmas e 

cantando para satisfazer uma vontade ao 
público da Associação de Lasalle, onde já 
não se ouvia fado há mais de sete anos.
Sábado, tive o prazer de assistir a uma 

noite de fado, com um bom elenco de 
artistas comunitários, formado por Jorge 
Saraiva, Cristina Rodrigues, Carlos Ro-

drigues, Lurdes Domingues. Cada um 
deles fez boa presença e o público ado-
rou. Todos foram acompanhados por Li-
berto Medeiros, à guitarra portuguesa, e 
Francisco Valadas, guitarra clássica.
Fiquei surpreendido pela força e o ta-

lento do Sr. Medeiros, que fazia “cantar” 
a sua guitarra, e acho que é bom ver e 
reconhecer artistas de talento. Cristina 
Rodrigues, com a canção “Eu Sou Fa-
dista de Raça”, foi uma das melhores e 

mais emocionante desta noite. Carlos 
Rodrigues, igual ao seu talento, cantou 
“ABC Fadista”, um lindo fado, bastante 
apreciado do público. Pela primeira vez, 
ouviu a Sra. Lurdes Domingues, fadista 
de longa data, que me encantou com a 
“Primavera”, que todos apreciaram. 
Jorge Saraiva foi o primeiro a actuar… 

Dificilmente. É complicado aceitar uma 
pessoa, dita fadista, que não se prepara 
com os músicos antes de actuar. Achei (e 
muitos à minha volta) muito desagradá-
vel começar uma canção, para depois de 
uma frase ou duas parar e virar-se para os 
músicos com um olhar acusador. O públi-
co não deveria aceitar um artista que não 
esteja “afinado” com os músicos. Espero 
que a próxima vez esteja pronto a cantar, 
sem falha…
Felicitamos a di-

recção por contri-
buir à divulgação 
de uma pequena 
parte da nossa am-
pla cultura musi-
cal, que nem só é 
Pimba… Parabéns 
a toda a equipa.

Missão cumprida para
a equipa Vision Montreal...

Mo n t r e a l , 
d o m i n g o 

dia 25 de Maio, 
2008 – depois de 
várias semanas 
de preparação e 
de mobilização, é 

num ambiente de celebração que na La 
Tohu se viu recompensados os esforços 
da equipa de Vision Montreal, pois que 
Benoit Labonté, Presidente da Câmara do 
bairro Ville-Marie, acedeu oficialmente 
ao posto de chefe do partido. “Agradeço a 
toda a equipa do partido, à minha equipa 
de campanha e ao conjunto de benévolos 
que contribuíram para o sucesso da corrida 
ao comando 2008. Todos desempenharam 
um trabalho formidável do qual estou 
orgulhoso”, afirmou o recente chefe de 
Vision Montreal.
Uma forte mobilização… a campanha 

permitiu a Vision Montreal de conhecer 
um aumento importante de membros, 
pois nas últimas semanas aumentou de 

250 para 1,200. Neste período, os mili-
tantes deslocaram-se às centenas para se 
encontrarem com o novo chefe durante 
a visita deste aos quatro cantos da ilha. 
Christine Hernandes, secretária-geral da 
correria à chefia e do Congresso 2008, 
declarou-se satisfeita e orgu-
lhosa de ter levado a cabo o de-
safio que lhe foi confiado pelo 
Conselho geral de Vision Mon-
treal nos fins de Fevereiro.
Um congresso proclamador 

de boas novas para o futu-
ro… É no quadro mágico da 
La Tohu, na “Cité”das artes 
do circo, que se desenrolou o 
Congresso. Um congresso ino-
vador, diferente, rico em cor e 
emoção que permitiu fazer o ponto sobre 
a rica história do partido, oferecendo ao 
mesmo tempo a ocasião ao novo chefe de 
receber o archote das mãos dos primeiros 
artesãos de Vision Montreal. Robert La-
ramée, director geral e antigo conselhei-
ro municipal, Francois Purcell, chefe que 
acabou o seu mandato, e Noushig Eloyan, 
chefe da Oposição Oficial, recordaram os 
bons tempos e as grandes realizações de 
Vision Montreal desde 1994. 
Benoit Labonté toma o seu lugar… As-

sim a entrada do chefe foi marcada de 
uma maneira muito peculiar. Os temas de 
juventude, de renovação e de diversida-
de fizeram presença e foi neste ambiente 
cheio de esperança e muito caloroso que 
inúmeras personalidades vindas de todos 
os horizontes deram o testemunho sobre 
o novo chefe.
Com uma multidão de mais de 600 de-

legados e convidados, Benoit Labonté 
entrou na sala. Audácia, Acção e Afirma-
ção… foram as palavras-chave lançadas 
pelo novo chefe durante o seu discurso. 
Discurso este que galvanizou as tropas 
para o vencimento eleitoral de Novem-
bro 2009.  
O novo corpo executivo foi apresentado. 

Sob a presidência da senhora Rucsandra 
Calin, estará o Vice Presidente político 
Félix-Antoine Joli-Coeur, Vice-Presiden-
te das finanças Oksana Kaluzny, Tesou-
reiro Martin Jason, Secretário J. Charles 
Raschella, Administrador organização e 
comunicação Marc Vanier Vincent, Ad-

ministrador de Afazeres jurídicos Louis 
Charron, Administrador Juventude Da-
vid Proulx e Administador Diversidade 
Cultural Kashmir S. Randhawa. Vamos 
todos juntos trabalhar unindo as nossas 
energias apresentando durante os próxi-

mos 17 meses, um projecto mobilizador 
e noticiador aos Montrealenses que “esta 
cidade não pertence aos seus dirigentes, 
mas sim e sobretudo aos seus cidadãos. 
É preciso dizer-lhes… tenhamos a audá-
cia das nossas ideias. É agindo sobre o 
campo, todos os dias que podemos ven-
cer. Afirmamos bem alto a nossa grande 
vontade de transformar Montreal numa 
verdadeira cidade digna do vigésimo pri-
meiro século,” proferiu Benoit Labonté 
ao terminar o discurso do Congresso.

Fotos de José Rodrigues
Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com

Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

Sentir e ouvir em Lasalle
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Mourinho trÊs ÉpocAs 
no intEr dE Milão
José Mourinho será treina-
dor do Inter de Milão nas 
próximas três temporadas. 
As negociações iniciaram-
se há quase dois meses 
e estão agora concluídas. 
Vai ganhar nove milhões 
de euros por ano. Deco e 
Lampard acompanham o 
técnico português. Figo de-
verá ficar mais uma época 
se não surgir convite de 
outro clube.

KEitA AssinA
pElo BArcElonA
O médio Seydou Keita 
assinou um contrato válido 
por quatro épocas com o 
Barcelona, confirmou o 
clube catalão no seu site 
oficial. O jogador natural do 
Mali foi um dos jogadores 
solicitados pelo novo treina-
dor do Barça, Pep Guardio-
la, para substituir o interna-
cional português Deco.

Ex-dirigEntE do sAntA 
clArA condEnAdo
O Tribunal de Ponta Del-
gada condenou esta sem-
ana um antigo dirigente do 
Santa Clara a três anos de 
prisão, com pena suspensa, 
por crime de abuso de con-
fiança agravada.

ABrAntEs MEndEs AcusA 
soArEs frAnco dE 
«prEssão inAdMissíVEl»
Sérgio Abrantes Mendes 
acusa Filipe Soares Franco 
de exercer uma «pressão 
inadmissível» nos sócios ao 
admitir bater com a porta se 
o plano de reestruturação 
financeira que preconiza for 
chumbado, em Assembleia-
Geral.

«ronAldo sEriA uMA 
grAndE contrAtAção» 
(torrEs)
Fernando Torres conhece 
bem Cristiano Ronaldo, 
com quem partilha os rel-
vados da Premier League, 
e não hesita em afirmar que 
o internacional português 
«seria uma grande contrata-
ção» para o Real Madrid.

dErlEi rEcusA
contrAto por oBjEctiVos
Volte-face na situação do 
luso-brasileiro. O avançado 
pretende manter as actuais 
condições salariais. O im-
passe deverá ser resolvido 
nos próximos dias.

COORDENADO POR JOÃO MESQUITA

BREvES vENCEU PElA 6ª vEz SEGUIDA EM MADRID

Vanessa entra para a história
Vanessa Fernandes estabeleceu mais 

dois recordes no triatlo. A portugue-
sa soma e segue rumo aos Jogos Olímpi-
cos. Vanessa Fernandes segue imparável 
no triatlo. Depois de vencer a Taça do 
Mundo de Madrid, em Espanha, a portu-

guesa bateu mais dois recordes na moda-
lidade. Tornou-se na primeira triatleta a 
vencer 20 provas da competição — esta-
va em igualdade com a australiana Emma 
Carney — e passou a ser a única a ganhar 
seis vezes consecutivas a mesma etapa 
da Taça do Mundo. A campeã do mundo 
e penta-campeã da Europa concluiu os 1 

500 metros de natação, os 40 quilóme-
tros de ciclismo e os dez de corrida em 
2h04,45m.
Em segundo lugar ficou a britânica He-

len Tucker, a 1,03 minutos de Vanessa 
Fernandes. A suíça Daniela Ryf comple-

tou o pódio, com mais 1,24 minutos que 
a portuguesa. 
Subir de forma até Pequim Sérgio San-

tos, treinador de Vanessa Fernandes, 
considera que “a pouco e pouco, com a 
aproximação dos Jogos Olímpicos, a for-
ma da Vanessa Fernandes está a subir”, 
disse o técnico.

FÓRMUlA 1

Lewis Hamilthon  foi 
“rei” em Mónaco

Hélder Dias

Indiscutivelmente um dos 
mais espectaculares circui-

tos da F1! As ruas do Princi-
pado são, sem dúvida alguma, 
o cenário perfeito de um cir-
cuito urbano, onde a qualquer 
instante o inevitável poderá 
acontecer. Mónaco é também 

sinónimo de riqueza! E como a prová-lo estão estes fabulo-
sos iates, perfeitas obras de arte deste mundo marino, imo-
bilizados nesta soberba doca (se assim a podemos chamar), 
onde o nosso imaginário poderá idealizar o bairro mais bonito 
do mundo… Mas Mónaco não é só  isto! E porque não falar 
das beldades que circulam pelas artérias mais estreitas da 
cidade? Como dizia um velho amigo “Quem me dera ser o 
jardineiro deste maravilhoso jardim!”

 Mas falemos de Fórmula 1. E como tal, depois de ter dito 
a tudo e todos que não gostava deste circuito, Felipe Mas-
sa, Ferrari, voou no último Q3 para, de uma forma muito es-
pecial, arrancar para a Ferrari, neste circuito de Mónaco, a 
primeira “pole” desde 2001 e, ao mesmo tempo, o sabor da 
dobrada, pois o seu companheiro de equipa Kimi Raikkonen 
foi o segundo mais rápido do dia. Ficou também provado que 
o F2008 está tecnicamente mais avançado em relação aos 
seus antecessores, eles que nunca se sentiram à vontade 
nos traçados mais sinuosos, devido à opção técnica por uma 
maior distância entre eixos. Só que o excelente trabalho de 
Aldo Costa para este ano consubstanciou-se num chassis 
que faz a simbiose perfeita entre as virtudes do F2007 e um 
comportamento dinâmico de excepção em curvas mais aper-
tadas e na subida de correctores. A confirmar-se este domí-
nio da Ferrari no Mónaco, a “Scuderia” reforça, e muito, o seu 
favoritismo aos títulos mundiais, apesar de ainda faltar “muito 
campeonato’’. Lewis Hamilthon e H. Kovalainen, ambos da 
McLaren, foram terceiro e quarto respectivamente, enquan-
to Robert Kubica, BMW, Nico Rosberg, Williams, Fernando 
Alonso, Renault, Mark Webber, Red-Bull, Jarno Trulli, Toyota 
e David Coulthard da Red-Bull foram os dez últimos  pilotos a 
terminarem em beleza este Q3. 

Domingo, com uma pista completamente molhada, assisti-
mos ao que se poderá classificar de uma corrida maluca e 
onde Lewis Hamilthon da McLaren foi o vencedor. Robert 
Kubica da BMW foi o segundo e Filipe Massa, da Ferrari o 
terceiro, depois de uma saída de pista. No entanto, a Ferra-
ri seria a principal responsável pelo triunfo de Hamilthon. O 
inglês foi, porém, um dos primeiros a cometer um erro, ao 
bater nos “ferros” e antes da volta 10, já estava na garagem 
a substituir um pneu. A equipa aproveitou para reabastecer, 
na esperança que outros tivessem azares iguais. O inglês be-
neficiou logo a seguir de uma entrada do carro de segurança, 
após incidente com David Coulthard e Sebastien Bourdais, 
para se encostar aos Ferraris que lideravam destacados. Só 
que agora, Hamilton estava com mais combustível a bordo e 
podia jogar uma cartada táctica.

Felipe Massa recuperou impecavelmente a liderança antes 
da primeira rodada aos “pits” e a sua equipa apostou por um 
monolugar bastante pesado e com pneumáticos intermediá-
rios. Impossível de seguir o mesmo ritmo, Felipe era um piloto 
muito mais lento, aguardando impacientemente o secar da 
pista. Na segunda parada, a sua equipa ainda o atrasou mais, 
fazendo cair o brasileiro para a terceira posição. Mark Web-
ber, da RBR, fez uma excelente corrida e chegou na quarta 
posição, seguido pelo alemão Sebastian Vettel, da STR, que 
marcou os primeiros pontos do ano. Rubens Barrichello, da 
Honda, não errou durante toda a prova e foi premiado com 
um sexto lugar que encerrou uma sequência de 22 corridas 
sem pontuar na Fórmula 1.

Kazuki Nakajima, da Williams, que começou a corrida com 
um acidente, chegou em sétimo no dia em que Frank Williams 
comemorava o seu 600º GP na Fórmula 1. Heikki Kovalainen, 
da McLaren, que teve problemas na volta de aquecimento, 
andou muito rápido e fechou a zona de pontuação.

Aguardamos agora o nosso Grande Prémio do Canadá, no 
Circuito Gilles Villeneuve, nos dias 6,7 e 8 de Junho. Lembro 
aos nossos leitores que ainda há bons bilhetes disponíveis. 
Como sempre, se for ao Circuito Gilles Vileneuve, não se es-
queça de levar consigo o seu fiel rádio portátil, um boné, bem 
como o seu creme solar. Em caso de temperaturas elevadas, 
não se esqueça de beber muita água. A Voz de Portugal, uma 
vez mais estará presente, para levar até junto de si o relato 
integral do seu Grande Prémio. A todos os amantes deste 
maravilhoso desporto automóvel, desejo um excelente gran-
de prémio, e que o melhor ganhe. 

Classificação final deste Mónaco 2008: 1. Lewis Hamil-
ton; 2. Robert Kubica; 3. Felipe Massa; 4. Mark Webber; 5. 
Sebastian Vettel; 6. Rubens Barrichello

rEd dEVils
Com a idade avançada 
de referências como 
Neville, Scholes ou Giggs, 
o Manchester United tem 
vindo a promover sustentada 
renovação do plantel. E se, 
em 07/08, Hargreaves, Nani, 
Anderson e Tévez formaram 
o leque de investimentos, 
o Verão pode colocar na 
rota de Old Trafford os dois 
médios leoninos. Aliás, a 
posição de Veloso – que 
pode alinhar como central 
ou lateral-esquerdo – está 
ainda mais “reforçada” com 
a mais que provável saída 
de Silvestre...

EURO 2008

Scolari e o balanço do estágio: 
«Estou satisfeito com todos»

Veloso e Moutinho são prioridades

O seleccionador nacional, Luiz Felipe 
Scolari, à chegada ao hotel em que 

está hospedada a Selecção Nacional, em 
Viseu, cidade que recebe o estágio da equi-
pa das quinas para o Euro-2008, e depois 
de os jogadores terem gozado um dia de 
folga: «Pelo que fizeram esta semana estou 
satisfeito com todos os jogadores. Embo-

ra não estivéssemos com grupo completo, 
aqueles que estavam aqui torciam pelos 
que estavam fora, a fazer o último jogo, e 
os que estavam fora estavam mentalmente 
connosco. Portanto, está tudo em ordem, 
mais [10] dias e estamos a jogar. O que es-
pero desta semana? O mesmo que esperei 
da primeira».

As transferências de Miguel Veloso 
e João Moutinho para a Premier 

League prometem ser das grandes novelas 
de Verão. E os principais protagonistas do 
despique também já estão encontrados – 
Manchester United e Arsenal. Conforme 
Soares Franco, presidente do Sporting, 

já admitiu, as únicas protecções que os 
lisboetas têm para a saída de pérolas 
formadas no clube são as cláusulas de 
rescisão. Por isso, qualquer interessado 
deverá estar preparado para fazer avultado 
investimento o que, no caso dos grandes 
clubes ingleses, não parece ser problema.

Só falta uma taça a Ronaldo
Depois de ter sido campeão inglês, 

melhor marcador e jogador da “Pre-
mier League”, “bota de ouro” europeu 
e de ter coleccionado mais um sem nú-
mero de distinções individuais – atribu-
ídas pelos companheiros de profissão, 
treinadores ou jornalistas –, Cristiano 
Ronaldo foi até à longínqua Moscovo 
assegurar a conquista da Liga dos Cam-
peões. É verdade que, no desempate por 
grandes penalidades, voltou a vacilar 

(tal como em Barcelona), revelando in-
decisão preocupante na hora do remate. 
Mas, sejamos justos, o United só chegou 
à “lotaria” porque, durante os 120 minu-
tos, o internacional português marcou o 
único golo da formação de Manchester. 
Foi “só” o 42º remate certeiro da tem-
porada ao serviço dos “reds” e o oitavo 
na “Champions”, competição onde, para 
não variar, foi o “artilheiro-mor”. Nada 
mau para um extremo...
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Procissão de
Nossa Senhora de Fátima

Centenas de 
peregrinos, 

da comunidade 
de Santa Cruz, 
desfilaram em 
procissão,  na 
passada segunda-

feira dia 12 de Maio, pelas ruas de Mon-
treal rezando o terço e cantando à Virgem 
Maria. As cerimónias em honra de Nossa 
Senhora de Fátima tiveram início com a 
celebração da Eucaristia em que parti-
ciparam os senhores padres José-Maria 
Cardoso, Clifford de Sousa e António 

Araújo, o diáconono José Ramos e todos 
os acólitos. A animação esteve a cargo do 
grupo coral de Santa Cruz, chefeado por 
Inês Gomes. A realçar ainda a presença 
do professor Nelson de Figueiredo, ser-
vita de Fátima em Portugal.
Este ano comemora-se os 91 anos da 

aparição de Nossa Senhora na Cova da 
Iria. 
A procissão ao chegar ao adro da Igreja 

e ao vermos toda aquela multidão com as 
suas velas acesas dava para perceber que 
Fátima continua bem presente e cheia de 
vida.

Antero Branco
jornal@avozdeportugal.com

Tarde de angariação de fundos
O Centro Comunitário Anjou reali-

zou, a 27 de Abril, uma tarde para 
angariar fundos, vertidos à “Fondation 
de l’Hôpital Sainte-Justine”. O montante 
enviado à Fundação é de $2.250.

Depois de um 
mandato de 

cinco anos, uma 
página da histó-
ria encerra. Com o 
Consulado-Geral 
de Portugal em 

Montreal, os meios comunitários organi-
zaram um jantar surpresa, no restaurante 
PortusCalle, para o senhor Franciso Sal-
vador. Durante o seu mandato, o senhor 
Salvador, com o apoio do senhor cônsul, 
Carlos Oliveira, e de Portugal, relançou 

em 2005, com as várias associações da co-
munidade, as festas do 10 de Junho, dia de 
Camões, de Portugal, e das Comunidades. 
Do mesmo modo, Portugal modificou a 
lei sobre a nacionalidade, para rectificar a 
problemática da dupla nacionalidade dos 
que nasceram antes de 1981. Em 2006, o 

Presidente da República Portuguesa, Aní-
bal Cavaco Silva, adoptou por decreto a 
entrega da medalha de comendador da Or-
dem do Infante D. Henrique a Francisco 
Salvador. Esse jantar permitiu realizar, de 
uma forma, a mudança de função, onde o 
nosso ex-conselheiro desejou a todos os 
seus bons pensamentos para com a nova 
conselheira ao Conselho das comunidades 
portuguesas, Clementina Santos. O senhor 
cônsul, Carlos Oliveira, agradeceu ao se-
nhor Salvador todo o seu apoio, o seu tra-
balho na comunidade e espera que a nova 

conselheira continue de mesmo.
Assim como os meios comunitários 

agradeceram ao nosso comendador pelo 
seu trabalho, apresentando-lhe uma lin-
da placa, nós também lhe agradecemos o 
seu trabalho activo, com estas palavras de 
amizade. Obrigado e até à próxima.

Uma nova vida festejada 
Miguel Félix
mfelix@avozdeportugal.com




