
A Voz de Portugal
Quarta-feira 7 de Fevereiro de 2007

Informações

    Ano XLVII • Nº 6       email: jornal@avozdeportugal.com           WWW.AVOZDEPORTUGAL.COM                 7 de Fevereiro de  2007

4231 Boul. St-Laurent, Montréal, H2W 1Z4                                         Tel.: (514) 284-1813 - 1 866 684-1813          Fax: (514) 284-61504231 Boul. St-Laurent, Montréal, H2W 1Z4                                         Tel.: (514) 284-1813 - 1 866 684-1813          Fax: (514) 284-61504231 Boul. St-Laurent, Montréal, H2W 1Z4                                         Tel.: (514) 284-1813 - 1 866 684-1813          Fax: (514) 284-61504231 Boul. St-Laurent, Montréal, H2W 1Z4                                         Tel.: (514) 284-1813 - 1 866 684-1813          Fax: (514) 284-61504231 Boul. St-Laurent, Montréal, H2W 1Z4                                         Tel.: (514) 284-1813 - 1 866 684-1813          Fax: (514) 284-6150

GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares
8261 BOUL. ST-LAURENT

 (514) 389-0606

Gripe das aves

Um povo instruído e saudável é a maior riqueza dum país.
Não é por acaso que as nações mais desenvolvidas e com
melhor  nível de vida do que Portugal têm como prioridade
investir no sector da Saúde e da Educação. Infelizmente,
neste país do deixa-andar e do ‘há-de-ser-o-que-Deus-quiser’,
essa prioridade só existe, às vezes, durante a campanha
eleitoral, depois morre como tantas outras promessas.

Vem isto a propósito dum alarmante resultado dos exames
nacionais em que, 50% dos alunos chumbam ou desistem no
12º ano. De acordo com a notícia no semanário o “Sol”, só na
última década, o número de reprovados  e desistentes no
ensino secundário aumentou cerca de 20%. Aparentemente,
a introdução dos exames nacionais em 1995/96 é o motivo
desta queda abrupta no rendimento escolar.

No ano lectivo anterior às provas, dos 458 mil alunos que
frequentavam o 12º ano, chumbaram cerca de 135 mil. Já em
2004/05, dos 380 mil inscritos, reprovaram ou desistiram
quase 190 mil estudantes. Divulgado a semana passada pelo
Ministério da Educação, o relatório, “30 Anos de Estatís-
ticas  da Educação”, revela conclusões preocupantes

A Educação em Portugal

50% chumba no 12º ano
Augusto Machado

Cont. na pág. 2

Desporto

Risco de contágio

Cont. na pág. 3

mínimo para portugueses
Dos 900 portugueses que trabalham na quinta onde

foi detectado o vírus da gripe das aves, nenhum contraiu
o H5N1. Ainda assim, e por precaução, 60 pessoas
estão já a ser medicadas e as restantes deverão fazer
análises.

Entretanto, a embaixada no Reino Unido está a acom-
panhar a situação dos trabalhadores portugueses da
exploração de perus.

Em declarações à Lusa, o embaixador António
Santana Carlos admitiu ter ficado muito preocupado
com a descoberta do foco de infecção na exploração da

Cavaco apela ao voto Ver. pág. 15

Ver pág. 4

Campeonato do Mundo Juniores

Filipe Fonseca na Equipa de Estrelas
Campeonato do Mundo Juniores

Filipe Fonseca na Equipa de Estrelas

Treinador da equipa Canadá
Glen Constantin
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Pensamento da semana

Agenda comunitária

Luso Montreal - CH Canal 14
No programa desta semana, entrevistas com: David Pereira,
Chanceler do Consulado-Geral de Portugal - falaremos da
nova lei da nacionalidade; a advogada Manuela Santos, sobre
a pedofilia;Hamilton Cidade,  da Radio Centre Ville; Felipe
Batista, presidente da Associação dos Estudantes
Lusofones da UQAM; a crónica desportiva.
Quarta-feira às 20h00 e repetições no sábado às 12h30, terça
às 8h00, e quarta às 8h00.

Novo serviço oferecido...
Podem enviar os seus comunicados através do
nosso site web avozdeportugal.com na secção
Agenda Comunitária.

Abertura das actividades para a 3ª idade
O Centro de acção socio-comunitária de Montreal informa

que as actividades da 3a idade recomeçam dia de S.Valentim.
Pedimos como é hábito a vossa colaboração para o lanche.
Traga ainda um poema ou uma palavra de amor para
partilhar neste dia 14 de Fevereiro às 14H15. A tarde
promete! Não Falte. Para mais informação contactar:
514.842.8045.

Começamos a publicação de alguns dos nossos “leitores
do futuro”. Entretanto continuamos a incentivar os nossos
“leitores do presente”, para que nos enviem as fotografias
dos seus bebés nascidos em 2006 e 2007, acompanhadas
dos respectivos nomes, datas de nascimento, nomes dos
pais e número de telefone, para:

Concurso Bebé, A Voz de Portugal
4231 boul. St-Laurent, Mtl, Qc, H2W 1Z4.

Dia do Gráfico

1900.  Com a criação da Comissão representativa do
Trabalho tem origem o futuro Partido Trabalhista inglês.

1997. É assinado, na cidade holandesa de Maastricht o
Tratado da União Europeia.

Precisamos dar um sentido humano às nossas
construções. E, quando o amor ao dinheiro, ao
sucesso nos estiver deixando cegos, saibamos fazer
pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu.
(Érico Veríssimo)

demonstrando uma regressão na quali-
ficação dos portugueses. Além do insucesso
e do abandono escolar, a população portu-
guesa activa é sub-qualificada: 60% apenas
possui o 6º ano ou menos. E só 12% tem o
ensino secundário completo, colocando Por-
tugal, (e pela humilhação que nos cause), na
cauda da Europa, até a Turquia está à frente
de nós.

O sociólogo Rui Santos, afirma que, “a
convergência para níveis europeus está longe

de ser conseguida, apesar da evolução nos
últimos anos”. Na opinião da ministra da
Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, o
problema do aumento de reprovados não
reside nos exames nacionais, mas sim nos
currículos e pergunta: “O que se fez nos
últimos dez anos, desde que há exames, para
melhorar os resultados?  Não vejo que se
tenham criado medidas de política activa. O
caminho é intervir ao nível dos currículos,
uma vez que os exames são instrumentos
essenciais de avaliação externa”. A ministra
adianta que a percepção pública de que existe
instabilidade ao nível das políticas educativas
está errada. E acrescente ainda: “Houve 25

A Educação em Portugal

50% chumba no 12º ano
Cont. da pág. 1

equipas ministeriais em 30 anos, mas as
políticas têm-se alterado muito pouco, como
é o caso da Lei de Bases ou do Estatuto da
Carreira Docente. Hoje, garantimos que as
crianças estão na escola até aos 16 anos, mas
não garantimos que tenham sucesso e as
competências necessárias”, concluiu a
ministra.

Aos insucessos escolares e a outros pro-
blemas relacionados com a Educação, a tu-
tela pretende responder da melhor maneira

às criticas que lhe são dirigidas. Todavia, há
quem acuse a política seguida, desde há
muitos anos, por sucessivos governos de
pouco ou nada terem feito para mudar
atitudes e comportamentos. Sabemos que há
bons e maus alunos e que muitos jovens
desistem de estudar porque, pura e simples-
mente, perderam o interesse e a motivação.
A questão é: o que tem feito, ao longo dos
anos, o Ministério da Educação para per-
suadir e incentivar os que pretendem aban-
donar a escola e explicar-lhes de que o
conhecimento é a maior riqueza que o ser
humano pode possuir?

Expansão
O grupo Navarra, especia-

lizado no tratamento e co-
mercialização de alumínio
para a construção civil e indús-
tria, vai internacionalizar-se
para a Polónia, revelou a ad-
ministradora da empresa.

Arminda do Carmo disse
que a conquista de mercados
externos é a meta do grupo.

Fiscalização
A Autoridade de Segurança

Alimentar e Económica
(ASAE) realizou durante o
mês de Janeiro apreensões
cujo valor total ultrapassou os
33 milhões de euros, tendo
detido 14 pessoas durante
287 operações. Só na área de
segurança alimentar a ASAE
fez em Janeiro 160
operações.

Multa
O Serviço de Estrangeiros

e Fronteiras anunciou ter
multado 24 empresas por
empregarem imigrantes ile-
gais, no âmbito de acções de
fiscalização realizadas em
Janeiro na zona de Lisboa.

Nestas operações foram
ainda detidos dois estran-
geiros, que vão ser expulsos
do país.
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Agenda comunitária
Novo serviço oferecido...
Podem enviar os seus comunicados através do
nosso site web avozdeportugal.com na secção
Agenda Comunitária.

O mês da lusofonia na UQÀM
A 14 de Fevereiro, A Associação dos Estudantes Lusófonos
da UQÀM apresenta um espectáculo de capoeira e de samba
na agora do pavilhão Judith-Jasmin da UQÀM (405 rua
Sainte-Catherine Est), ao meio-dia e uma conferência sobre
a história do Brasil, na sala D-R200 do pavilhão Athanase-
David (1430 rua Saint-Denis), às 19:00. Para mais
informações :(514) 987-3000 posto 1472.

Almoço de Carnaval
A Missão  Santa Cruz organiza o almoço de Carnaval no
domingo 18 de Fevereiro às 13h00. Ao som de Rui Mateus.
Haverá um concurso de máscaras e prémios para os três
melhores mascarados.Para mais informações: 514.844-1011.

Festa de São Valentim
O Centro Português de Laval organiza jantar dançante para
celebrar  São Valentim, no sábado 10 de Fevereiro, pelas 19h.
Animação musical Renovação. 1815 Favreau, Laval. Para
informações: (450) 687-4035.

Filarmónica Portuguesa de Montreal
A Filarmónica portuguesa de Montreal organiza a festa da
matança do porco no dia 24 de Fevereiro pelas 19h00 na sua
sede. Para mais informações ou reservas: Tel.: 514.982.0688

Festa de São Valentim
O Centro do Espírito Santo de Anjou organiza um jantar
dançante para celebrar São Valentim, no sábado 10 de
Fevereiro, pelas 19h. Para informações: Carlos: 514.972.5698.

Festa de São Valentim
O Clube Portugal de Montreal organiza a festa de São

Valentim abrilhantada pela Discoteca Memories. Para mais
informações contactar a sede: 514.844.1406.

Bernard Matthews, onde trabalham várias
centenas de portugueses, estando em contac-
to permanente com as autoridades sanitárias
e o Ministério da Agricultura. «As notícias até
agora são boas, porque não há indício de
transmissão do vírus a qualquer trabalhador
da empresa e aparentemente as autoridades
têm a situação bem controlada», afirmou.

Ainda assim, o cônsul-geral de Portugal em
Londres, Miguel Pires, reúne-se esta segun-
da-feira em Suffolk, Inglaterra, com respon-
sáveis e trabalhadores portugueses. A reu-
nião, inicialmente prevista para domingo, foi
adiada para hoje, mas Miguel Pires já teve
oportunidade de contactar a unidade de saúde
onde perto de 200 trabalhadores, cuja nacio-
nalidade se desconhece, receberam trata-

Risco de contágio
mínimo para portugueses

mento preventivo, declarou à Lusa fonte da
Secretaria de Estado das Comunidades.

«O cônsul foi já informado sobre as
medidas que estão a ser tomadas naquela
unidade de saúde para prevenir a
infecção com o vírus, mas ainda não se
sabe quantos trabalhadores portugueses
se deslocaram à clínica», acrescentou a
mesma fonte, referindo que o cônsul irá
prestar todo o apoio necessário aos emi-
grantes portugueses.

Na exploração de Holton, onde este fim-de-
semana foi confirmada a presença da estirpe
mais perigosa do vírus da gripe das aves,
começaram já a ser abatidos os cerca de 160
mil perus existentes no local.

As autoridades sanitárias decidiram abater
todos os animais e estabelecer uma zona de
protecção num raio de três quilómetros em
redor da exploração. Os trabalhadores que
estiveram em contacto com os animais estão
já a ser medicados com antivirais, como
medida de precaução, não havendo até ao
momento informação de qualquer contágio de
humanos. Recorde-se que esta é a segunda
vez, em menos de um ano, que a Grã-
Bretanha é atingida pela Gripe das Aves.

Souto Moura
condecorado
O Presidente da República, Ca-
vaco Silva, condecora, no Palá-
cio de Belém, o ex-procurador-
geral da República, Souto Mou-
ra, e os antigos chefes do Esta-
do-Maior General das Forças
Armadas, Mendes Cabeçadas,
Taveira Martins e Vidal de
Abreu, com a Grã-Cruz da
Ordem de Cristo.

Referendo
Segundo a sondagem da Axi-
mage para o “Correio da Manhã”,
realizada entre 31 de Janeiro e 2
de Fevereiro, o “não” está a
conquistar mais adeptos e
recolhe 43,7 por cento. O “sim”
conta 51,3 por cento das opiniões.

Agressões
A primeira mulher oficial de
infantaria terá sido alvo de
“agressões físicas e verbais”
no quartel de Infantaria de Mafra,
sendo obrigada a receber
tratamento num hospital civil,
noticiou o semanário “Expres-
so”. O jornal adianta ainda que
o Ministério Público está a
investigar o caso.

Encontrado
sem vida
O homem de 72 anos que estava
desaparecido na Torre, serra da
Estrela, desde sábado à noite, foi
encontrado Domingo à tarde sem
vida, segundo fonte do Centro
Distrital de Operações de
Socorro da Guarda. O homem
integrava um grupo excursio-
nista e, segundo a mesma fonte,
o corpo foi encontrado sem vida
numa ravina escarpada, com 50
a 60 metros, cerca das 16h00, a
uma distância de cerca de seis
quilómetros da Torre.

Jovem morre num acidente..
Um jovem morreu na manhã de segunda-feira, na
freguesia de Alcantarilha, Silves, na sequência de
um despiste de automóvel, segundo fonte do
Comando Distrital de Operação de Socorros
(CDOS), noticia agência Lusa. O jovem, com 22
anos de idade, conduzia um automóvel na Estrada
Nacional 264, no sítio do Poço Frito (Alcantarilha,
Silves), despistou-se e veio a morrer no local do
acidente, tendo sido transportado para a morgue
do Hospital do Barlavento algarvio.

Menina morre em aula de dança
Uma menina de seis anos morreu sexta-feira em
Torres Vedras, vítima da queda de um espelho
após uma aula de dança na Tuna Comercial
Torriense, uma antiga sala de espectáculos onde
são ministradas aulas, informou este sábado a
polícia. O comandante dos Bombeiros de Torres
Vedras, Fernando Barão, disse à Lusa que «os
bombeiros ainda transportaram a criança ao hos-
pital mas já nada puderam fazer e o médico limitou-
se a confirmar a morte».

Cont. da pág.1
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JOÃO JARDIM

Apoios a jornal são para manter o pluralismo
Os apoios ao Jornal da Madeira são para

manter o pluralismo na comunicação social,
justificou Alberto João Jardim, reagindo ao
relatório do Tribunal Constitucional que
refere a atribuição de quase cinco milhões de
euros àquele título em 2005.

Segundo o jornal «Público», na edição desta
segunda-feira, o Governo Regional concedeu,
em 2005, mais de 4,6 milhões de euros ao
Jornal da Madeira sob a forma de supri-
mentos e compra de publicidade.

Com base no relatório do Tribunal de Con-
tas, o jornal refere que o montante representa
quase 75 por cento do total de apoios conce-
didos naquele ano pela administração pública
regional a órgãos de comunicação social.

Em reacção, Alberto João Jardim justificou
que «o Jornal da Madeira é, hoje, uma guerra
de regime, não alinha pelo pensamento único
e pela falta de pluralismo que está vigente em
Portugal».

Para o governante madeirense, «Portugal é
uma democracia de opereta em que não há
pluralismo ideológico, nem pluralismo na
comunicação social», considerando, por isso,
o  «Jornal da Madeira [como] um marco dessa
luta».

«Custe o que custar, [o Jornal da Madeira]
tem de ser mantido para continuar a desen-
volver uma luta contra o sistema imposto»,
concluiu João Jardim.

Apesar de dizer que não comenta relatórios
de órgãos jurisdicionais, João Jardim disse
ainda que Tribunal de Contas tem como
missão constitucional avaliar a legalidade da
receita e da despesa e não de critérios do
governo.

As declarações de João Jardim surge depois
das críticas da oposição, com o PS, CDS-PP e
CDU a considerarem «escandaloso» que os
dinheiros públicos sirvam para fazer propa-
ganda.

Pela CDU, o deputado Leonel Nunes disse
não estar muito surpreendido com as ajudas
financeiras dadas pelo Governo Regional ao
Jornal da Madeira.

No entanto, perante a garvidade do caso,
apelou à intervenção do Ministério Público.

Já Jacinto Serrão, do PS/Madeira, defendeu
que a legislação que está a ser preparada pelo
Governo da República vai servir para resolver
situações como esta.

Ainda assim, sublinha os métodos utilizados
pelo Governo Regional para fazer propaganda.

Por seu lado, José Manuel Rodrigues,
do PP, defendeu a saída do Governo
Regional da Madeira do capital do diário
madeirense, considerando que Alberto
João Jardim deve retirar as devidas
ilações dos resultados da auditoria do
Tribunal de Contas.

«Eu abortei...»
Andreia, Paula e Mariana são três

mulheres de regiões diferentes do país
que em comum têm apenas o facto de
terem decidido abortar clandestina-
mente em Portugal. Contaram ao como
decorreu todo o processo do aborto.
Desde a tomada de decisão, à escolha do
local, conta o antes e o depois da inter-
venção.

São unânimes em afirmar que uma mulher
decidida a abortar, leva os intentos até ao fim,
mesmo que seja ilegal. Consideram que o

aborto clandestino é um «flagelo» que tem de
acabar, e por isso no âmbito do referendo
sobre a despenalização, de 11 de Fevereiro,
quiseram contar as suas histórias, salvaguar-
dando-se com nomes fictícios.

Mariana tem 50 anos e é licenciada na área
de tecnologias. Conta que do grupo de amigas,
já várias fizeram um aborto. «No fundo é uma
realidade, mas as pessoas não falam disso».
Diz que tal como ela, que garante não se
arrepender da intervenção que fez há 25 anos,
«nenhuma ficou com sequelas psicológicas
por ter feito um aborto», já as «sequelas
físicas, essas existem por causa da clandes-
tinidade».

«Não compreendo que as pessoas se arre-
pendam porque é reversível, podem ser mães
como eu sou», diz.

Paula tem 28 anos e há dez passou por um
processo doloroso de aborto. Era adolescente
e dependia dos pais, a quem coube a decisão
de abortar. Hoje, não se arrepende e consi-
dera que é o melhor que podia ter feito. Ainda
assim, realça que «ninguém faz um aborto por
prazer, mas por necessidade. Por isso, o facto
de legalizar o aborto, não irá contribuir para o
aumento» dos números de abortos, diz a
jovem, que tem a certeza que os abortos
continuarão a ser feitos, seja clandestina-
mente, seja fora de Portugal.

Andreia fez um aborto há 13 anos em Lisboa
e desde então já acompanhou duas amigas a
Badajoz. Diz que «a maioria das pessoas de
classe média-alta não arrisca e vai a Espanha.

O problema são as adolescentes que
fazem verdadeiras loucuras com os
medicamentos comprados na Internet e
que algumas vezes acabam com conse-
quências trágicas».

Cavaco apela ao voto
O Presidente da República disse estar a

acompanhar «com atenção» a campanha do
referendo sobre o aborto, do qual espera uma
grande participação dos portugueses. Ainda
assim, Cavaco Silva evitou pronunciar-se
sobre a sua opção no domingo.

Cacavo Silva disse esperar uma grande
participação dos portugueses no referendo ao
aborto do próximo domingo.

Na abertura do ano na Academia Portu-
guesa de Medicina, o Presidente da República
não quis comentar a campanha, mas mani-
festou a esperança de que os eleitores
participem na votação.

«Tenho acompanhado [a campanha] com
atenção, como é óbvio, mas entendo que não
devo tomar posição, nem devo pronunciar-
me. Por isso, aguardo normalmente que a
campanha chegue ao fim», disse, sublinhando
que, como Presidente da República, deseja
que «o maior número de pessoas participe em
actos eleitorais».

Na sua intervenção, Cavaco Silva aproveitou
ainda para defender que o Estado não pode
demitir-se da prestação dos cuidados de

saúde.
«Existem franjas da sociedade e do territó-

rio em clara desvantagem no acesso aos
cuidados médicos», disse, defendendo que «é
preciso um enquadramento jurídico claro e
uma implementação rigorosa de políticas e
procedimentos administrativos para lidar com
fenómenos como o tabagismo, o consumo
em excesso de bebidas alcoólicas, a toxi-
codependência, a obesidade, os acidentes na
estrada ou no trabalho».

Por outro lado, o chefe de Estado defendeu
que todos os ministérios devem ser de saúde
porque, realçou, «todas as políticas têm
impacto na qualidade de vida».

Sem falar em encerramento de mater-
nidades ou de urgências hospitalares, Cavaco
Silva deixou ainda um recado ao ministro da
Saúde: «As políticas com impacto na saúde
devem ser bem fundamentadas, perceptíveis
para os cidadãos nas razões, nos propósitos e
nas consequências; só assim será possível
conseguir a participação de todos os interes-
sados».

Arqueologia:
Quatro portugueses participaram em escavações...

Quatro arqueólogos portugueses partici-
param na descoberta dos vestígios de oito
habitações ligadas ao complexo de Stone-
henge, um monumento megalítico do Reino
Unido, disse à Lusa um dos elementos da

equipa.Esta colaboração dos arqueólogos
portugueses na equipa britânica que fez, em
Setembro passado, a descoberta em Durring-
ton Walls, perto de Stonehenge, decorreu ao
abrigo de um projecto de colaboração entre
universidades inglesas e portuguesas, afirmou
Gonçalo Leite Velho, um dos arqueólogos
envolvidos.No próximo Verão, está prevista a
continuação da colaboração de arqueólogos
britânicos, com uma equipa reforçada, nos
trabalhos de investigação em Castanheiro do
Vento (a partir de Julho) e de portugueses em
Stonehenge (em Setembro).
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Coordenado por Miguel Felix

Hospital judaico condenado
O Hospital Geral Judaico de Montreal deverá pagar uma

compensação financeira de 10.000 $ a Yvon Verreault.

Há dois anos, o vigia de segurança da cantina do
estabelecimento pediu ao paramédico que deixasse o seu lugar
porque preparava-se para comer esparguete não kosher numa
zona onde, de acordo com os regulamentos, apenas alimentos
kosher podem ser consumidos.

A Comissão dos Direitos da Pessoa reconheceu que o hos-
pital omitiu adaptar-se ao homem. Sendo expulso, o Sr.
Verreault foi violado na sua liberdade de religião e de
consciência, assim como no respeito da sua vida privada.

Espião israelita em Toronto?
Um empregado de um banco de Toronto que teria a dupla

nacionalidade egípcia e canadiana está actualmente detido em
Cairo sob acusação de espionagem para Israel. Recrutado na
Turquia, teria obtido a ajuda de agentes do Mossad para
emigrar para o Canadá em 2003. Mohamed Essam Ghoneim
El-Attar foi preso pelas autoridades egípcias no dia 1 Janeiro
passado à sua chegada a Cairo.

A sua inculpação foi apenas tornada oficial no fim-de-semana
passado – ele é acusado, com três outros cúmplices, de
espionagem por conta de Israel. O homem, que se atribui  ter
26 ou 31 anos, teria utilizado uma falsa identidade para imigrar
para o Canadá em 2003, onde ocupava um posto num banco
de Toronto, situado não distante de uma mesquita.

Eleições a 26 de Março..?
Falavam-se de simples rumores. Ora, o PLQ tomou decisões

que confirmam que Jean Charest vai proceder a eleições
gerais. O congresso que devia decorrer nos dias 23, 24 e 25
de Março foi anulado, depois de uma decisão tomada pela
direcção do Partido liberal do Quebeque. Actualmente, o
partido liberal prevê reunir-se em Quebeque, no 17 de
Fevereiro, para um “conselho geral alargado”.

Mais feriados para

Três minutos de graça…
É o tempo máximo durante o qual um automobilista poderá

deixar funcionar o motor do seu automóvel sem estar a bordo.
Adoptado o ano passado, o regulamento foi precisado e é agora
aplicado em 13 distritos de Montreal, de acordo com o diário
La Presse. Os agentes do Serviço de Polícia da Cidade de
Montreal (sigla francesa SPVM) receberam uma formação
para fazer aplicar este regulamento. Estão munidos de
cronómetros e distribuem contravenções de 50$ aos
automobilistas em infracção. O montante da multa passa a 100$
no caso de uma repetição. Para os veículos comerciais o
montante é o dobro.  A Cidade crê que esta política ajudá-lo-á
a atingir o seu objectivo de redução de 20% das emissões de
gases a efeito de estufa (GES) daqui até 2012.

Concerto Internacional de
fotografia sobre o 25 de Abril

O Consulado-Geral de Portugal em Montreal apresenta
os seus cumprimentos à Comunidade Portuguesa
residente na sua área de jurisdição consular e informa que
a Associação 25 de Abril, sediada em Portugal,  está a
promover o 1º Concurso Internacional  de fotografia “25 de
Abril” ,  ao qual podem concorrer fotógrafos amadores ou
profissionais, de nacionalidade portuguesa ou estrangeira,
residentes em Portugal ou no estrangeiro. O tema do con-
curso é a comemoração do 25 de Abril no corrente ano, em
qualquer parte do mundo.   Para mais informações deverá
ser contactada a referida Associação pelo telefone 351-21-
324-1420.

certos empregados

Os empregados da Comissão Escolar de Montreal (sigla
francesa CSDM) acham injusto terem menos feriados pagos
do que os empregados judaicos ou muçulmanos. A CSDM
atribui-lhes dias de férias remunerados para as suas festas
religiosas. Estas pessoas têm por conseguinte direito a dois ou
três dias de folga por ano a mais do que os outros empregados.
Os empregados insatisfeitos estão a fazer circular uma petição
para denunciar esta medida. O porta-voz da CSDM, Sylvain

Arsenault, reconhece que o conselho dos Comissários não se
sente bem à vontade com esta situação. Um julgamento do
Tribunal supremo deliberou em 1994 que três professores
judaicos da Comissão Escolar Regional de Chambly tinham
direito a um dia de descanso compensado durante a festa do
Yom Kipour. O Sr. Arsenault apoia que a CSDM se baseia neste
julgamento para atribuir mais permissões aos empregados
judaicos ou muçulmanos.

Novos regimentos
O governo federal deseja aumentar a presença militar através

do país daqui a 2016, para enfrentar as urgências, as catástrofes
ou os ataques terroristas, de acordo com os jornais do grupo
CanWest. Os Regimentos seriam assim criados em 14
cidades, entre as quais Calgary e Edmonton. Estas
informações provêm dum documento do governo
conservador. Na recente campanha eleitoral, os
conservadores tinham-se comprometido a instaurar novas
unidades de 100 militares e de pelo menos 400 reservistas. O
plano conservador faria passar o número de soldados de
63.800 para 75.000 nos próximos nove anos.
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Horóscopo Semanal

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

 LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Coordenado por  Sylvio Martins

Carta Dominante:  A Papisa
Amor: Partilhe essa boa disposição que o invade com quem
o rodeia.
Saúde: Cuidado com os rins, beba muita água.

Dinheiro: É possível que venha aquela promoção que tanto esperava.
Número da Sorte: 2
Números da Semana: 1, 4, 12, 36, 44, 56

Carta Dominante:  10 de Copas
Amor: Poderá não estar preparado para assumir uma relação
muito séria.
Saúde:  Cuidado com os esforços físicos.

Dinheiro: Não se descuide, pois está a ir por um óptimo caminho.
Número da Sorte: 46
Números da Semana: 10, 22, 38, 40, 54, 67

Carta Dominante:  9 de Paus
Amor: Não seja tão impulsivo, só tem a perder com isso.
Saúde: Faça algum tipo de exercício de relaxamento.
Dinheiro:  Preste mais atenção ao seu saldo bancário não

deixe que este baixe.
Número da Sorte: 31
Números da Semana: 15, 23, 30, 40, 52, 61

Carta Dominante:  O Julgamento
Amor: Encontra-se num período difícil, mas não desespere
que é passageiro.
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
Números da Semana: 11, 29, 33, 39, 47, 62

Carta Dominante:  2 de Copas
Amor: Ainda não se decidiu verdadeiramente sobre a sua
aptidão sexual, pense bem e não tenha medo das represálias.
Saúde: Cuide mais do seu aspecto físico.

Dinheiro: Não se distraia.
Número da Sorte: 38
Números da Semana: 3, 12, 12, 36, 44, 56

Carta Dominante:  A Torre
Amor: É provável que atravesse um período um pouco
conturbado.
Saúde:  A saúde manter-se-á estável.

Dinheiro: Pessoas de grande influência poderão surgir no seu meio
laboral. Agarre as oportunidades.
Número da Sorte: 16
Números da Semana: 5, 16, 24, 39, 47, 59

Carta Dominante:  Rei de Espadas
Amor:  Poderão surgir novos relacionamentos caso esteja
livre.
Saúde:  Poderão surgir problemas digestivos.

Dinheiro: Gira bem os seus investimentos.
Número da Sorte: 64
Números da Semana: 2, 18, 24, 37, 41, 58

Carta Dominante: Cavaleiro de Paus
Amor: Tente controlar as suas emoções e verá como não se
arrependerá.
Saúde: Procure beber mais água pois o seu organismo

necessita de muita.
Dinheiro: O esforço profissional vai ser reconhecido.
Número da Sorte: 34
Números da Semana: 9, 11, 17, 29, 57, 61

Carta Dominante:  7 de Espadas
Amor: Poderá sofrer uma grande desilusão com alguém que
lhe é muito próximo.
Saúde: Cuide mais do seu corpo.

Dinheiro: Não pense que o dinheiro estica, se não for você a controlar-
se, ele não se controla sozinho.
Número da Sorte: 57 Números da Semana: 4, 19, 26, 37, 42, 59

Carta Dominante:  Ás de Paus
Amor:  A teimosia está a irritar profundamente os seus
familiares.
Saúde: Estará em plena forma física.

Dinheiro: Tudo decorrerá dentro da normalidade.
Número da Sorte: 23 Números da Semana: 8, 16, 23, 34, 41, 69

Carta Dominante: O Imperador
Amor: A felicidade e a paixão estarão estampadas no seu
rosto.
Saúde: Poderá sofrer de algumas dores musculares.

Dinheiro: Poderá ter alguns gastos extras, previna-se.
Número da Sorte: 4 Números da Semana: 5, 14, 26, 39, 40, 72

Carta Dominante: 6 de Paus
Amor: A sua sensualidade e o seu forte poder comunicativo
vão deixar vários corações a suspirar.
Saúde:  Seja prudente com os doces, tem tendência para

diabetes.
Dinheiro: Previna-se, pois poderão surgir alguns gastos pelos quais não
esperava.
Número da Sorte: 28
Números da Semana: 14, 21, 45, 58, 61, 74

Relembrando a nossa Querida Fadista

História de uma fadista,
Amália Rodrigues VI - 1962-1967

Em 1962, Amália inicia aquela que será a grande viragem da
sua carreira: o encontro com a música de Alain Oulman. Este
compositor, ligando uma melodia carregada de ambiente a
uma forma definida mas ampla faz música que permite a
Amália cantar poetas que até então não cabiam no fado clássico.

O Alain, que foi então a mudança, * foi o nascer duma artista
completamente diferente * porque não só a música dele era
formidável, era mesmo ao meu feitio. Eu estava à espera daquela
música. Não é que estivesse à espera, mas a minha maneira
de cantar estava à espera daquilo. E aquilo satisfez plenamente
o eu poder alargar-me em eu poder dizer bem as frases, aquelas
frases bonitas, dar força que elas tinham. E depois não foi só
isso, cultivei-me um pouco com ele, porque os poetas todos cantei-
os desde o Século XII e XIII ao Camões e todos os poetas bons.
Eu cantei os poetas por causa do Alain.

Tão intensa é a compreensão que entre eles se estabelece
que, até ao fim da sua vida, Alain Oulman nunca mais deixa de

escrever música para Amália.
É editado o célebre LP “Amália Rodrigues”, mais conhecido

como “Busto” ou “Asas fechadas”. Trata-se do primeiro álbum
de Amália pensado como um álbum, e é igualmente o seu
primeiro disco com músicas de Alain Oulman. Os doze temas
do álbum (pensado inicialmente para o mercado inglês) serão
publicados no início de 1963, espalhados por três EP´s.

Este trabalho representa uma grande viragem na sua vida
artística e aí canta temas como “Estranha forma de vida” e
“Povo que lavas no rio”, de Pedro Homem de Melo.

De triunfo em triunfo Amália faz vibrar os públicos mais
diversos. Em 1962 no festival de Edimburgo mais uma vez a
consideram à altura dos grandes artistas clássicos. Em 1963,
em Beirute, é tal o seu prestígio, que a convidam a acompanhar
com os seus fados uma Missa de Acção de Graças pela
independência do Líbano. E continua sempre a voltar aos

países que não se cansam de a reclamar. Em Paris, o
acolhimento do público é sempre delirante, não só no Olym-
pia, como participando nos mais sensacionais acontecimentos
artísticos.

Em 1964 Amália regressa ao Cinema com “Fado Corrido”,
um Filme de Brum do Canto baseado num conto de David
Mourão Ferreira, onde mais uma vez lhe dão um papel de
fadista. Na estreia do filme em Lisboa confirmou-se mais uma
vez que Amália continuava a ser a artista preferida do público
português. Onde quer que aparecesse era sempre uma
sensação.

Em 1965, Amália atinge a sua melhor interpretação no cin-
ema em “As Ilhas Encantadas” do estreante Carlos
Vilardebó, baseado numa novela de Herman Melville. Neste
filme, diferente de todos os outros da sua carreira, Amália pela
primeira vez não canta. Amália volta a receber o prémio de
melhor actriz com “As Ilhas Encantadas” e no ano seguinte

aparece no filme francês “Via Macau”.
É durante as filmagens nos Açores que conhece Augusto

Cabrita, que se transformará até à sua morte, no seu fotógrafo
oficial.

Estas interpretações no cinema, confirmam Amália como
uma grande actriz dramática. Em 1967 em Cannes, Anthony
Quinn, com enorme entusiasmo, anuncia oficialmente que
prepara dois filmes para Amália, sendo o primeiro Bodas de
Sangue de García Lorca. Mas Amália prefere exprimir-se no
canto.

No meio de grande polémica é editado o “infame” EP “Amália
canta Luís de Camões”, que inclui “Lianor”, “Erros meus” e
“Dura memória” musicados em fado, e o célebre álbum “Fado
Português”.

“As ilhas encantadas” estreia em Portugal; o filme é mal
recebido pela critica e pelo público e Amália não voltará a
aceitar um papel principal no cinema, apesar da insistência de
amigos como Anthony Quinn.

Amália actua no Lincoln Center em Nova Iorque, em 1966,
com o maestro André Kostelanetz, num concerto de temas
folclóricos portugueses acompanhados a orquestra. O con-
certo será posteriormente repetido no Hollywood Bowl e
inspirada pelos concertos, grava nos estúdios da Valentim de
Carvalho temas do folclore português com orquestra, com
arranjos dos maestros Joaquim Luís Gomes e Jorge Costa
Pinto. Lançado em Portugal em três EP´s, o material será
recolhido em álbum em França.

Faz uma temporada no Olympia como primeira figura de um
espectáculo denominado “Grand Gala du Music-Hall
Portugais”, inteiramente composto por um elenco português
do qual fazem parte Simone de Oliveira , o Duo Ouro Negro
e Carlos Paredes, entre outros. Grava o “Concerto de
Arranjuez” de Joaquin Rodrigo com uma letra em francês,
“Arranjuez, mon amour”, acompanhada pela orquestra de
Joaquim Luís Gomes e edita o álbum “Fados ́ 67” (que virá a
ser mais conhecido por “Maldição”).

Em 1967, Amália recebe o prémio MIDEM atribuído ao
cantor que mais vendas teve no seu país com o disco “Vou Dar
de Beber à Dor”. O prémio MIDEM de 68 e 69 é-lhe de novo
atribuído, uma proeza excepcional só igualada pelos Beatles.

“As Ilhas Encantadas”
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Curiosidades
Tel.: (514) 849-9966  4242,Boul. St-Laurent, suite 204

Montreal, Qué., H2W 1Z3

  CLÍNICA DE OPTOMETRIA  LUSO

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

Exames da vista  -  Óculos - Lentes de contacto

Coordenado por  Sylvio Martins

Investigue o Internet Explorer 7
O novo browser vem reforçar o ainda dominante lugar da Microsoft no mercado da Web

Apesar de ser inferior ao Firefox e ao Opera, o IE6 é o
browser mais comum entre os utilizadores. Contudo, a
Microsoft percebeu que esta situação não duraria para
sempre, por isso, desenvolveu o Internet Explorer 7. Sem
dúvida que esta nova versão poderá competir com as ofertas
rivais. Tem todas as funções essenciais, como pesquisa
organizada em separadores, caixa de pesquisa integrada e
barras de ligação personalizáveis. Até gere os feeds RSS!

Para fazer o download, basta ir a www.microsoft.com/win-
dows/ie (é irónico que, se for a www.ie7.com, poderá fazer o
download do Firefox). Neste site, pode também fazer o down-
load do Windows Defender Beta 2, que trabalha juntamente
com o IE7 para combater o spyware. Aliás, esta versão do IE7
é um desafio aos fãs do Firefox.

01 - Definição da página inicial “homepage” múltiplas
Uma característica bastante útil do IE7 e que é bastante

idêntica ao funcionamento do Opera, é a função Homepage.
Pode utilizar um conjunto de separadores com a sua página
inicial, para que estes se iniciem automaticamente quando se

liga ao browser. Tudo o que é preciso é  clicar na caixa Add or
Change Homepage, localizada junto ao botão Home. A partir
daqui, pode adicionar o separador activo às definições de
arranque ou utilizar os separadores correntes como as
definições da página inicial.

02 - Navegação por separadores
Um aspecto positivo da navegação através de separadores

é que pode continuar a ler uma página enquanto a próxima
página carrega em segundo plano. Pressione Ctrl enquanto
clica num link para abrir outro separador. Utilize Ctrl e Tabl para
percorrer os separadores.

03 - Centro dos Favoritos
Encontre o botão em estrela no topo esquerdo do ecrã, por

baixo dos botões de navegação. A estrela indica o centro de
Favoritos, que é a porta de entrada para a pesquisa do seu
histórico, os bookmarks e os novos feeds. Está configurado
para desaparecer automaticamente quando selecciona alguma
coisa, mas pode optar por mantê-lo aberto, clicando na seta no
topo direito do painel, intitulado Pin the Favourites Centre.

04 - Barra de menus

O IE7 tem a barra de menus
clássica desligada por defeito.
Clique no botão direito do
rato nalgum espaço vazio da
barra de ferramentas e esco-
lha Menu Bar para a recu-
perar.

05 – Organização dos
Favoritos

Uma lista dos Favoritos vo-
lumosa e caótica não serve a
ninguém. É muito melhor ter

os seus links organizados e arrumados para que os consiga
encontrar novamente. Utilize o botão nova pasta“New Folder”

para criar uma estrutura de directorios para os seus links e
clique no botão direito do rato na janela e escolha classificação
por nome “ Sort by name” para que apareçam ordenadas por
ordem alfabética.

02-07-2007.pmd 2/6/2007, 6:20 PM7



A Voz de Portugal
Quarta-feira 7 de Fevereiro de 20078

Quebeque… a Meca dos amantes do “snowmobile” !
Gostaria de atravessar quilómetros e quilómetros de paisagens cobertas de neve?
Deslizar sobre lagos gelados, explorar a imensa floresta boreal e lugares fabulosos
onde o automóvel não chega? Então, está na hora de um passeio em snowmobile no
Quebeque! As precipitações de dois a quatro metros de neve por ano, os 33.700 km
de pistas e a possibilidade de viajar durante dias e dias, sentindo-se praticamente só
na natureza, fazem do Quebeque a destinação preferida do mundo para a prática deste
desporto.

Uma invenção quebequenseUma invenção quebequenseUma invenção quebequenseUma invenção quebequenseUma invenção quebequense
Quando Joseph-Armand Bombardier, um quebequense, inventou o snowmobile em
1922, ele não imaginou a importância que a sua invenção viria a adquirir. O meio de
transporte principal de muitos povos ameríndios, o snowmobile, perfeitamente adaptado
ao Inverno quebequense, entusiasma agora todos os amantes de desportos ao ar livre!
Durante toda a estação, os verdadeiros adeptos, geralmente membros de clubes
especializados, organizam competições e eventos muito populares e coloridos, dos quais
um dos mais conhecidos é sem dúvida o Grand Prix Ski-doo de Valcourt, cidade onde

©MINISTÈRE DU TOURISME DU QUÉBEC / LINDA TURGEON

©MINISTÈRE DU TOURISME DU QUÉBEC / JEAN-PIERRE HUARD

está situado o Museu J. Armand Bombardier.

O O O O O snowmobilesnowmobilesnowmobilesnowmobilesnowmobile de A a Z de A a Z de A a Z de A a Z de A a Z
Pode praticar o snowmobile em quase todas as regiões do território quebequense. Ao
longo de todas estas trilhas balizadas, os praticantes têm à sua disposição todos os serviços
necessários: combustível, reparação e alugamento, abrigos de repouso aquecidos,
hospedagem e alimentação.  Além disso, as diferentes associações turísticas regionais
distribuem mapas das redes de snowmobile. Para obter informações sobre o preço de
ingressos e dos seguros, consulte o site da federação dos clubes de adeptos de snow-
mobile do Quebeque.

Parta à conquista do Inverno em Parta à conquista do Inverno em Parta à conquista do Inverno em Parta à conquista do Inverno em Parta à conquista do Inverno em snowmobilesnowmobilesnowmobilesnowmobilesnowmobile!!!!!

Para mais informações ou reservas, telefone para 1 877 BONJOUR, visite o site
www.bonjourquebeque.com ou os centros Infotouriste das cidades de Montreal e
Quebeque.
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Matança do porco na APES

Porco ou porca, foi bicho de boas banhas!
Texto em conjunto com António Vallacorba e Martine Gagriépy

A Associação Portuguesa do Espírito Santo (APES), dando
continuação a uma das tradições mais populares do nosso
povo, realizou no sábado transacto a sua tão aguardada festa da
matança do porco, com jantar à base de produtos porcinos e
baile abrilhantado pelo duo de Sylvie Pimentel e Jorge
Pimentel.

Não poderia ter sido mais auspicioso este começo de
actividades para o corrente ano, em virtude das centenas de
pessoas que acorreram à sala maior desta simpática
colectividade, muitas das quais até sem garantia de lugar, na
medida em que descuidaram de fazer as suas reservas. Mas
todos foram acomodados adentro do possível. De resto, não
faltava comida, à boa maneira e segundo a tradição desta gente
local. Como não faltou, também, o encantador ambiente e a
simpatia que fazem da APES uma das colectividades mais
concorridas da nossa comunidade.

Curiosa, no entanto, a presença de várias senhoras
quebequenses, as quais, em declarações para este jornal,
posteriormente se confessaram encantadas com a comida,
com o ambiente, a música e até a própria aguardente!

Numa mesa, próxima do palco e com o porco em exposição
também na imediação...

Figos passados e aguardente
Regados com muita alegria

Saudaram toda a gente
P’ra esta noite de folia.

Depois, não faltou de comer
Do típico repasto do dia,

Pois só ficou por aparecer
O desditoso torresmo da agonia.

Como já terão adivinhado, foi servido um lauto jantar à base
de torresmos, morcela, batata doce e inhames a partir das
travessas colocadas sobre as mesas, e claro, a afamada sopa
local de feijão vermelho, a par da imensa doçaria, café e arroz
doce.

Recordamos que nas nossas terras, esta antiga tradição
acontecia entre Dezembro e Fevereiro, quando o tempo era
mais frio, o que era favorável à conservação das carnes, que se
guardavam nas salgadeiras de barro ou de pedra.

Em todas as freguesias e por todas as casas havia um porco
que ia sendo criado e engordado durante o ano para ser morto
entre o Natal e o Carnaval. O acontecimento era aguardado
com expectativa por toda a família, amigos e vizinhos que se
juntavam todos nesse dia para a festa da matança.

Também aqui, o evento foi aguardado com grande expecta-
tiva e no espírito da amizade e fraternidade igualmente muito
típico desta quadra do Entrudo que estamos a atravessar.

Na segunda parte, a festa manteve o mesmo ambiente,
claramente entusiasta. Apesar do frio, a sala aqueceu-se ainda
mais depois do prato principal, quando as pessoas começaram
a dançar. Enquanto os corpos se animavam com a música
cantada em português e, claro, inglês, francês e mesmo
espanhol, os responsáveis do serviço preparavam a
sobremesa e o café.

Alguns estavam a beber um copo do lado do bar e outros

falavam sentados às mesas olhando às vezes para os
dançarinos bem sorridentes. Pouco a pouco, as pessoas se fo-
ram levantando em busca de algo doce. Difícil de escolher
entre tantas ofertas! A comunidade aproveitou este momento
para sublinhar a festa dos 46 anos de Maria do Carmo,
cantando os parabéns. Depois, começaram ainda mais a dançar
sobre uma melodia brasileira a seguir a uma dança em linha
continental!

Com tanta animação, já era tempo de arrematar o porco.
Conhecida pela excelência dos pratos cozidos a partir de
carne de porco,  a Festa do Porco seria incompleta sem este
evento. Para além de poderem fotografar-se com o porco
suspendido ao lado da cena, os convivas puderam também
tentar adquiri-lo durante a arrematação. O preço começou em
70 dólares, mas foi subindo nos próximos minutos com preços
gritados daqui e dali, quase sempre pelas mesmas pessoas..
No final, foi António da Silva que conseguiu obter o porco por
92,50$.

Finalmente, os organizadores e a sala estiveram bem
preparados, outra vez mais, para receber as famílias e os
colaboradores portugueses. Cada festa tem o seu próprio
segredo na hora de preparar a carne ou de festejar e aquela
chamou a nossa atenção por ter concluído com calor no mês
mais frio do ano.

Felicitamos a Direcção da APES, pessoal da cozinha  e
demais colaboradores na pessoa do seu presidente, Artur
Couto, com votos de bom trabalho para o corrente ano.
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Anedotas do Joãozinho

Falsos Gémeos

Advinha da semana

Resposta da advinha da semana passada: Ano

Foto da semana

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

75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

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

43 ANOS
1963-2006

Muitas damas num castelo, todasMuitas damas num castelo, todasMuitas damas num castelo, todasMuitas damas num castelo, todasMuitas damas num castelo, todas
vestem de amarelo! O que é?vestem de amarelo! O que é?vestem de amarelo! O que é?vestem de amarelo! O que é?vestem de amarelo! O que é?

Despensa ou dispensa?Despensa ou dispensa?Despensa ou dispensa?Despensa ou dispensa?Despensa ou dispensa?
a-  Guarda o arroz e o açúcar na ___________.

b-  Este queijo é de origem. A minha vizinha é da serra,
    é ela que mo _____________.

Dois dançarinos na Matança do Porco na Hochelaga

Antigamente era assim
Victor Hugo

Numa conversa entre portugueses de uma certa idade, é
comum ouvirmos dizer “no meu tempo é que era bom” e que
“antigamente não era nada disto”. Nós, os idosos, somos uns
saudosistas e temos dificuldade em nos adaptarmos às
mudanças que se operaram no mundo. Mas na verdade,
quando analisamos o progresso dos últimos 40 anos,
verificamos que na realidade, antigamente não era assim tão
bom. A condição de vida dos humanos melhorou em todos os
aspectos. Ainda me recordo que na minha aldeia, mandavam
para o asilo de Alcobaça os idosos que viviam sós e que tinham
poucos recursos. Claro que todo o avanço também trouxe
algumas coisas más; muitas foram fruto da liberdade e da
democracia, que não foram aproveitadas da melhor forma. As
famílias são menos unidas porque não dependem uns dos
outros. Há muitos divórcios porque as mulheres são
independentes e já não vivem submetidas à vontade dos
homens.

Podíamos enumerar uma infinidade de coisas que nos
provam que a vida de hoje é muito melhor.

Invocamos muito os homens do passado, todos os santos e
os milagres que fizeram e às vezes não damos o devido mérito
aos que conhecemos e viveram connosco.

No dia 22 de Janeiro, morreu na França um grande homem
do nosso tempo, alguém que muitos de nós tivemos o prazer
de conhecer – uma das pessoas mais admiradas e estimadas
pelos franceses, o Abbé Pierre. Foi um santo que fez muitos
milagres, mas que não deve ser canonizado tão depressa,
devido às diferenças de opinião que tinha face ao Vaticano,

pois ele defendia o casamento dos padres, a ordenação das
mulheres, era contra a união de homossexuais, mas defendia
que fizessem adopção pelo bem das crianças. Nasceu em
Lyon em 1912, filho de uma família abastada. Foi ordenado
pelos Capuchinhos. Resistente e líder durante a segunda
guerra mundial. Durante a ocupação nazi, organizou a
passagem de muitos judeus para a Suiça. Em 1949, fundou os
Companheiros de Emaus e recolheu em sua casa muitos
miseráveis e com eles começou a construir cabanas.

Durante o terrível Inverno de 1954, lançou um apelo a toda
a França e foi feita uma cadeia de solidariedade.

Presentemente, os companheiros de Emaus estão em 41
países, com 350 comunidades. Na França, a sociedade que é
um HLM subvenciona mais de 10 mil casas. Abbé Pierre, de
seu verdadeiro nome Henri Groués, que foi deputado do
governo francês, tinha uma personalidade controversa e
muitos diziam que era um agitador social. Um filosofo francês
via na figura de Abbé Pierre um representante do
universalismo que fazia apelo ao cristianismo numa sociedade
moderna secularizada, o que nem sempre tem sido
reconhecido na Igreja e que assenta essencialmente sobre a
caridade e na protecção dos mais desfavorecidos da sociedade.

Eu penso que hoje mais do que nunca, existem muitos
movimentos de ajuda aos necessitados, talvez que ainda não
seja o suficiente, devido ao egoísmo de alguns, mas também
sei que há muitos homens e mulheres que seguem o exemplo
do Abbé Pierre e que, se todos fizermos um pequeno esforço,
vamo-nos esquecer de como era antigamente.

Quarta-feira 07-02

*Horário sujeito a modificações. **Hora de Montreal

Quinta-feira 08-02 Sexta-feira 09-02 Sábado 10-02 Domingo 11-02 Segunda-feira 12-02 Terça-feira 13-02

04:00 Gostos E Sabores
04:30 Entre Nós
05:00 Praça Da Alegria  
08:00 Jornal Da Tarde  
09:00 Os Ricos Também Choram  
09:45 À Mesa Com O Capote
10:15 Portugal No Coração  
12:15 Notícias RTP Madeira
12:30 Canadá Contacto
13:00 Portugal Em Directo
13:45 Pica 
14:00 Tudo Por Amor
15:00 Telejornal
16:00 Cuidado Com A Língua
16:15 Contra-Informação
16:30 A Alma E A Gente
17:15 Trio D´Ataque
18:35 Canadá Contacto
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Tudo Por Amor
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Programa A Designar
21:30 Telejornal - Açores
22:00 Programa A Designar
00:15 Um Contra Todos
01:00 Programa A Designar
01:30 Bom Dia Portugal

04:00 Falamos Português
04:30 Entre Nós
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:00 Os Ricos Também...
09:45 Histórias...
10:15 Portugal No Coração
12:15 Notícias RTP Madeira
12:30 Argentina Contacto
13:00 Portugal Em Directo  
14:00 Pica
14:15 Tudo Por Amor
15:00 Telejornal
16:00 Grande Entrevista
16:30 Diversidades  
18:30 Argentina Contacto  
19:01 Jornal Das 24 Horas  
20:00 Tudo Por Amor
20:45 Telejornal Madeira  
21:15 Plantas Com História  
21:30 Telejornal - Açores  
22:00 À Mesa Com O Capote
22:30 As Grandes Batalhas
De Portugal - Documentários
00:15 Um Contra Todos  
01:00 Repórter África
01:30 Bom Dia Portugal

04:00 Programa A Designar  
04:15 Consigo  
04:30 Entre Nós  
05:00 Praça Da Alegria  
08:00 Jornal Da Tarde (Directo) 
09:00 Programa A Designar  
10:30 Portugal No Coração  
12:15 Notícias RTP Madeira
12:30 Brasil Contacto  
13:00 Portugal Em Directo  
13:15 Programa A Designar  
14:00 Tudo Por Amor
14:45 Programa A Designar  
15:00 Telejornal (Directo) 
16:00 Programa A Designar  
18:30 Brasil Contacto  
19:01 Jornal Das 24 Horas
20:00 Tudo Por Amor  
20:45 Telejornal Madeira  
21:15 Programa A Designar  
21:30 Telejornal - Açores  
22:00 Destinos.pt  
22:30 Por Outro Lado
23:30 Programa A Designar  
23:45 Olhar O Mundo
00:15 Um Contra Todos  
01:00 Repórter África  

02:00 Programa A Designar
03:00 Saídos Da Casca
05:00 África 7 Dias
06:00 Portugal À Vista
06:30 Latitudes  
07:00 Brincar A Brincar
08:00 Jornal Da Tarde 
09:00 Parlamento
10:15 Bacalhau Com Todos  
10:45 Kulto
11:30 Atlântida (Açores)
12:15 Notícias RTP Madeira
13:00 Falamos Português
13:30 Programa A Designar
14:00 RTPi Notícias
14:30 A Alma E A Gente
15:00 Telejornal
16:00 Em Reportagem
18:00 Destinos.pt
19:01 Jornal Das 24 Horas
20:00 A Alma E A Gente
20:30 Telejornal Madeira
21:00 Telejornal - Açores
21:30 Programa A Designar
00:00 Heranças D´Ouro
00:30 Músicas De África

02:00 Programa A Designar  
02:30 Biosfera
03:00 O Bando Dos 4
03:30 Programa A Designar
05:30 Eucaristia Dominical
07:00 Brincar A Brincar
08:00 Jornal Da Tarde
09:00 Programa A Designar
10:15 Bacalhau Com Todos
11:00 Programa A Designar  
11:45 Notícias De Portugal
12:15 Notícias RTP Madeira
12:30 À Mesa Com O Capote
13:30 África Do Sul Contacto
14:00 A Voz Do Cidadão
15:00 Telejornal
16:00 As Escolhas De Marcelo
18:00 Destinos.pt
18:30 Programa A Designar
19:01 Jornal Das 24 Horas
20:00 Câmara Café
20:30 Telejornal Madeira
21:00 Telejornal - Açores
21:30 Cinema Português
23:15 Só Visto!
00:30 Portugal À Vista
01:00 Notícias Da Semana

04:00 Destinos.pt
04:30 Entre Nós
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:00 O Micro-Herói
09:15 Os Ricos Também Choram
10:00 Bacalhau Com Todos
10:30 Portugal No Coração
12:15 Notícias RTP Madeira
12:30 EUA Contacto - N. Inglat
13:00 Portugal Em Directo
13:45 Aconteceu
14:00 Tudo Por Amor
15:00 Telejornal
16:15 Notas Soltas  
16:30 Grandes Portugueses
18:30 EUA Contacto - N. Inglat
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Tudo Por Amor
20:45 Telejornal Madeira
21:30 Telejornal - Açores
22:00 Prós E Contras
00:15 Um Contra Todos
01:00 Programa A Designar
01:30 Bom Dia Portugal

04:00 A Alma E A Gente
04:30 Entre Nós  
05:00 Praça Da Alegria  
08:00 Jornal Da Tarde
09:00 Fúria De Viver 
09:45 Histórias Que O Tempo
       Apagou-Férias Em Belém
10:15 Portugal No Coração  
12:15 Notícias RTP Madeira
12:30 Macau Contacto  
13:00 Portugal Em Directo  
14:00 Pica 
14:15 Tudo Por Amor
15:00 Telejornal
16:00 Em Reportagem  
16:15 Prós E Contras
18:30 Macau Contacto   
19:01 Jornal Das 24 Horas
20:00 Tudo Por Amor  
20:45 Telejornal Madeira  
21:15 Plantas Com História  
21:30 Telejornal - Açores  
22:00 Trio D´Ataque  
23:30 O Mundo Em Memória
00:15 Um Contra Todos  
01:00 Repórter África  
01:30 Bom Dia Portugal

Em pleno voo, o comandante diz aos seus passageiros:
- Senhores passageiros, é o meu dever de informar que o avião
está com peso a mais; devemos começar à largar algumas
pessoas. E para não sermos injustos vai ser por ordem
alfabético. Angolanos; Black; Crioulos... Entretanto, um
rapazinho diz ao pai: - Pai, nós não deviámos ter saído já? - Cala-
te filho, nós neste momento, somos Zulus e não brasileiros.
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Cantinho da Poesia
O DEMOLIR DA FAMÍLIA

Família!?  Lar ou Nação,
Igreja, clã ou partido,

também Pátria em projecção
com trabalho definido...

Situações em todo o lado
a dizer: somos Família!

Mas, destino malfadado,
há quem provoque quezília!...

Sabemos: o Lar perene
que esconde pena e desgraça,

é fonte de amor solene
e tudo por aí passa...

Pode ser onde encaminhem
crianças de bem querer,

que pais e mães acarinhem
na esperança de aprender!

Daí sai o bom aluno,
o professor apurado,

o patrão sempre oportuno,
e o artista consumado.

No seu seio, palpitando
o amor em conjuntura,

será, pois, família, dando
razões de vida segura...

Mas, ai de mim, se desfaz
o arrimo que espera ter,
e tudo quanto lhe apraz

cai por terra a perecer?!...

Se o aconchego do Lar,
os compassos de alegria,

na comunhão a faltar
se fizer uma agonia?...

Vejo desconsolação;
sinto que vai soçobrar...
Nem Igreja, nem unção,

lhe dão força para orar!...

Sem Deus imerge na dor;
toda a família se afunda...
Pais e filhos, e o labor...

É a desgraça que abunda!

No mundo a vida é falível;
desfaz-se o clã e o partido;
mesmo na Pátria, é visível...
Há quem lhe mude o sentido!

Ó Senhor! Como vencer
o mal, e ter Salvação?

...Aviva em nós teu Poder;
Tu és Amor e perdão!

J.J. Marques da Silva

AQUELE DIA!
Hoje é mais um aniversário

Daquele dia que me causou tanta dor
Dor que ainda me doi no peito

Dor que não há medecina que a possa curar.

Aquele dia
que me partiste o coracão
e arranquei do meu dedo

a prova do teu amor.

Não era amor
porque se fosse realmente amor

jamais me terias traído e feito sofrer
Mas sim o fizeste.

Doi como golpe de punhal
já passou tanto tempo

mas nunca me esqueço
Daquele dia.

Lucia Calisto

AMOR  FEITO   POESIA
AMOR

É um conceito divino
É dimensão sem medida
É viagem sem destino

É melodia da vida...

AMOR
É um caminho sem fim
É não ter que perdoar

É não querer e dizer sim
É dar tudo o que há p’ra dar !…

AMOR
É voz da razão que cala

É ter dôr e não sentir
É o silêncio que fala

É ver o mundo sorrir...

AMOR
É sopro de nostalgia

É canção leve e suave
É das trevas fazer dia

É saber de quem não sabe.

AMOR
É bem mais que sentimento

É sussurro de magia
É da alma o alimento...

AMOR
É hoje aqui...Feito poesia !…

Euclides Cavaco

Adélia Ferreira
Advogada

240 ST-JACQUES  O. 10 e, MONTRÉAL, (QUÉBEC) H2Y 1L9
TELEFONE: (514) 369-1798            FAX: (514) 369-8688

FERREIRA LEMPICKA Avocates

«Fado é sempre... Fado»
Foi no passado dia 27 de Janeiro de 2007 que se realizou

mais uma noite de fados no restaurante ‘’Estrela Do Oceano’’
o já conhecido pela: ‘’ Catedral do Fado’’.

A noite de Fados iniciou-se com um delicioso jantar
confeccinado pelos cozinheiros: Teresa Fonseca e Manuel
Barros (chefe e proprietário) que sem dúvida alguma, são
cozinheiros de ‘’vocação’’. Ainda durante o jantar, como é da
praxe, ouvimos duas guitarradas com Manuel Travassos à
guitarra portuguesa e Francisco Valadas à viola clássica, do

qual, também tivemos o prazer de ouvir uns fadinhos.  Voz
esta, que quando quer, também sabe afadistar e animar uma
casa cheia. Guitarristas estes, que nos mostraram que o
«Fado» quando é bem treinado e ‘’trinadinho’’ até dá gosto
ouvir!.

Carlos Rodrigues, o já bem conhecido fadista da nossa
comunidade, cantou como sempre, muito bem com o seu
estilo muito próprio (Lisboeta), pondo a sala num silêncio
absoluto, digno de uma noite de Fados. Entre outros, Carlos
interpretou alguns dos seus fados com poemas de Silva Garcia,
um grande poeta da nossa comunidade.

Cristina Rodrigues também já conhecida, entre nós,
encantou na sua postura e no seu estilo de cantar, não deixando
quebrar o dito silêncio que além de ‘’ bonito é o tradicional do

Fado’’ .
O elenco foi muito bem sucedido, basta dizer que actuaram

nas duas salas deste restaurante e tanto numa como na outra,
ninguém ‘’ arredava pé ‘’ (antes assim). Mas, uma boa noite de
fados nunca acaba só com o elenco da casa; há sempre vozes
presentes que não se podem deixar de ouvir, que foi o caso do
Sr. Padre André que fadistou com o fado (Coimbra), o qual, se
saiu muito bem.E o Sr. Manuel da Costa que cantou muito bem
e uns dos Fados que interpretou, foi escrito pelo próprio,

(ainda há por aí muitos talentos incógnitos!).
Foi uma noite muito agradável e assim, ficam os meus

agradecimentos a toda a equipa de empregados   (Estrela do
Oceano)e aos proprietários: Francisco Godinho, Manuel
Barros e Alcindo Alves, pelo excelente serviço e  não podia
deixar de mencionar que a locução desta noite esteve à
responsabilidade do Sr. Alcindo, que com toda a sua simpatia,
o fez com um grande sucesso (um bom animador de festas!!!
Quem sabe? O futuro dirá!!!), a todos os Clientes que
respeitaram  o Fado como era merecido e aos Artistas que nos
deliciaram com as suas cordas (instrumentais) e com os seus
Fados. A todos um grande Bravo e Obrigada por esta noite
«Fadista».....

Apesar da vida já ser um fado,   “Fado” é sempre fado.

Elisa Rodrigues
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                             514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est 514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est 514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent 514.844.3307

Consulado Geral

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

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

514.495.3284
514.844.2269
514.254.4647
514.366.6305
514.435.0301
514.684.0857
514.388.4129
514.729.9822
514.982.0804
514.842.8045
514.353.1550
514.342.4373
514.844.1406
514.323.7391
514.982.0688
514.353.3577
514.739.9322
514.768.7634
514.499.9420
514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

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

514.842.6822
514.896.3100

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent    514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent    514.842.8077

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

514.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

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

DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270  Boul. St-Laurent, #209         514.499.1624
DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent 514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

                                           514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
Antiga farmácia TRANG
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio              514.844.6212

FLORISTA
FLEURISTE  FLORATERIA
90 AV. Des Pins O.                      514.288.4548
                                           Fax.: 514.288.0225
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent    514.277.7778
Eduino Martins  Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves   Cel.: 514.898.1152

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

HIPOTECAS
INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO                                514.886.7001
HELIO                                        514.497.3896

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.                  514.484.3795

www.secomunidades.pt/montreal

de Portugal em Montreal
2020  Rua University, suite 2425

Montreal  (Québec) H3A 2A5
Tel.: 514.499.0359

CENTRO CRISTÃO DA FÁMILIA(P.A.O.C)
2500 Boul. Rosemont                514.704.0006

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

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain 514. 842.3373

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

MÓVEIS
MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent                                514.845.6028

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

EDUARDO DIAS
4270 Boul. St-Laurent #200                     514.985.2411

OURIVESARIA
OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

†

06 de Fevereiro de 2007
1 EURO   =   CAD 1.536800

†

†

António Pacheco
1930 – 2007

No passado dia 29 de Janeiro de 2007, faleceu
em Montreal, com a idade de 76 anos, o Sr.
António Pacheco, natural de Água d’Alto, Vila
Franca do Campo, São Miguel, Açores, casado
com a Sra. Maria Asçunssão Maurício, natural
de Vila Franca do Campo, São Miguel, Açores.

Deixa na dor sua estimada esposa, seus
queridos filhos; João (Fátima Silva) e Ana
Maria (José Cabral), seus estimados netos;
Mathieu, Andrew, Anthony, Victoria e
Krystalanne, seus irmãos; José (Eduarda
Pacheco), Natália (Eduardo Paiva, já falecido), suas cunhadas; Adelina e
Maria Ana, seus sobrinhos; Fernanda (David Melo), José (Ana Isabel
Medeiros), José Paiva (Nathalie), João Paiva (Antonina), Mike Paiva
(Sylvie) e Eduarda (Afonso), assim como muitos outros familiares e
amigos.

Uma missa de corpo presente teve lugar na Missão Portuguesa Santa Cruz,
presidida pelo Rev. Padre António Araújo e animada em cânticos pela Sra.
Filomena Amorim, seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção ao
Cemitério Repos Saint-François d’Assise, onde foi a sepultar, descansando
para a eternidade.

A família vem por este meio agradecer a todos os que com sua presença,
palavras e gestos de amizade, os reconfortaram nestes momentos difíceis
da sua vida. A todos o Nosso Sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Os serviços funerários estiveram a cargo de:
MAGNUS POIRIER inc.

6825 Rua Sherbrooke este, Montreal
Tel.: 514-727-2847

www.magnuspoirier.com
Director: José Teixeira

Maria dos Santos Marques
1911 - 2007

Faleceu em Montreal, no dia 1 de
Fevereiro de 2007, com 95 anos de
idade, Maria dos Santos Marques,
natural de Covilhã, Portugal, esposa do
já falecido Francisco Cruz.

Deixa na dor seu filho José Manuel
(Idalina dos Santos), sua filha Matilde
(Manuel Miguel); seus netos Francisco
Cruz, Liliana Miguel (José Fernandes),
Nuno Miguel (Luciana Gonçalves), Jorge
Cruz (Úrsula Liw); seus bisnetos Bruno,
Tanya, Karine, Leanne e Raquel; seu
irmão Carlos Valentim, assim como
outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral decorreu sábado, 3 de Fevereiro de 2007, na Missão Santa Cruz,
seguindo depois o corteje fúnebre em direcção ao cemitério Repos St-
François d’Assise, onde foi a sepultar. Renovam profunda gratidão pelas
presenças amigas na liturgia do 7o dia em sufrágio pela sua alma, que se
realiza hoje, quarta-feira 7 de Fevereiro, às 18h30, na Missão Santa Cruz.
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.

PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod                                      514.272.0362

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                          514.288.2082

QUIROPRATAS
DR. MARC  CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou                  514.351.1716

DR. FRED M. ZAROW
“Clinique Chiropratique Zarow”
6872 St-Denis #101                       514.279-6536
cliniquezarow.com/portugues.htm

RESTAURANTES
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

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

Agostinho Freitas
Faleceu em Montreal, no dia 5 de Fevereiro de
2007, com 73 anos de idade, Agostinho Freitas,
natural de Santo Espírito, Santa Maria, Açores,
esposo de Rita Amaral.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos José
António, Paula (Mike), Natália, João, Edgardo
(Donna), Ana (Vince), Elizabeth, já falecida
Aida; seus netos Amanda, Shaun, Brandon,
Samantha, Adam e Kayla; sua irmã Angelina,
seu irmão Ângelo, sobrinhos (as), assim como
outros 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 hoje, quarta-feira 7 de Fevereiro de 2007,
das 14h às 17h e das 19h às 22h. O funeral terá lugar amanhã, quinta-feira
8 de Fevereiro, às 11h, na Missão Santa Cruz, seguindo depois o corteje
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.

† Faustino Ferreira
Faleceu em Montreal, no dia 5 de Fevereiro de
2007, com 75 anos de idade, Faustino Ferreira,
natural de Óbidos, São Pedro, Portugal, esposo
de Maria Alice Ferreira.

Deixa na dor sua esposa, suas filhas Leonor
(Heshmat Rajabi) e Elizabeth (Hormoz
Pirzadeh), seus netos Alexander e Stephanie,
seu irmão Henrique (Mariete), suas irmãs
Odete e Maria do Rosário (José Carlos),
cunhados (as), sobrinhos (as), assim como
outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120 Jean-Talon este, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O velório do defunto realiza-se sexta-feira 9 de Fevereiro de 2007, das 14h
às 17h e das 19h às 22h. Uma liturgia da palavra terá lugar sábado, 10 de
Fevereiro, às 11 horas, no salão do complexe. Seu corpo será trasladado
para Óbidos, Portugal, com funeral terça-feira, na capela das Gaeiras.

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

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

(514) 820-5247

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

Grand Cherokee Laredo V8, 2002,
com 130 000 km. Preço a discutir.

(514) 943-7907

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

Joe (514) 808-0419
Restaurante português de 35 lugares,
situado num centro comercial da
margem sul de Montreal, com acesso
ao exterior. Equipamento
praticamente novo. Ocupação
imediata. Faça a sua oferta!

Filipe (450) 462-9813

ALUGA-SE Homem de 46 anos procura mulher
honesta entre 35 e 45 anos, para
possibilidade de fazer uma vida a
dois. (514) 739-8403

EMPREGOSEMPREGOS

Senhora para limpeza de casa. Com
experiência. Deve falar Inglês.

(514) 276-2353

Homem para « pavé-uni » e muros,
com experiência e carta de condução.

Contactar
Tony (514) 820-9372

ou Dias (514) 820-9373
Senhora para trabalhar ao balcão e à
caixa, a tempo inteiro.

(514) 272-0362

C.A. is looking for accountant to
do bookkeeping and taxes.

C.A. recherche comptable pour
tenue de livres et impôts.

(514) 842-9153

Procuramos assistente cabeleireira –
posto disponível imediatamente.

(514) 844-9057

ENCONTROS

Aluga-se um 5 1/2 na St-Michel. Para
mais informações, contacte o

(514) 781-9645.
Falo Português.

Rapaz de origem portuguesa
procura rapariga com boas
referências, até aos 27 anos,
para relação séria.

praia28@hotmail.com

Pessoa para se ocupar de um bloco
de apartamentos ( concierge). Deve
residir. Salário a discutir.
(514) 276-3523 ou (514) 758-211

ou dirigir-se ao 7355 l’Acadie, em
Montreal.

VENDE-SE

Senhora para ajuda doméstica: limpar
casa, lavar roupa e engomar. Falar
Inglês ou Francês. Ter referências. 2
dias por semana. $10/hora.

(514) 274-9684

Procuramos lava-pratos e empre-
gados de cozinha. Telefonar para o

(514) 861-3166 ou
(514) 836-3066

Agência de viagens procura
agente que fale Português,

Francês e Inglês.
Enviar C.V. pelo fax:

(514) 273-8911

EMPREGOS$$$$$
SSSSSuper uper uper uper uper EEEEEspecialspecialspecialspecialspecial

77777.89.89.89.89.89a partir de *

preço por anúncio
+TPS+TVQ

   *novos contratos unicamente.
Durante o mês de Fevereiro

NOVO – MASSAGEM PROFISSIONAL

ESPECIALESPECIALESPECIALESPECIALESPECIAL
Thai - Sueco - Californiano

Raparigas de 8 nacionalidades, jovens e bonitas.
Domingo a quarta-feira, 10h às 22h – quinta a sábado,

10h às 4h da manhã

Discrição e satisfação garantidas.
7167 St-Hubert (514) 273-5482

Também procuramos raparigas.

Na Matança do Porco de Hochelaga
(A.P.E.S.), correu um boato que dizia
que Arlindo Velosa tinha morrido em
Cuba. Felizmente, confirmamos que
é mentira. Continua a vender casas,
e iremos vê-lo a cantar na festa do
Portugalíssimo!

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

Rosa (514) 278-3956

COMUNICADO
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Bueno Leão com Estrela
Voltou a emoção a um Campeonato que

parecia estar destinado a ser um passeio para
o FC Porto. Com os resultados registados
pelos três grandes nesta ronda, encurtaram-
se as distâncias de Sporting e Benfica para o
campeão nacional, de tal forma que o emblema
de Alvalade já só depende de si próprio para
destronar a formação azul e branca no final da

competição. Os leões estão a apenas três
pontos dos dragões, com as águias, nova-
mente em terceiro lugar no pódio, a quatro de
distância. Ou seja, a discussão do título volta a
estar ao rubro. Para este estado de coisas

muito contribuiu a surpresa registada no
sábado em pleno Estádio do Dragão, onde os
pupilos de Jesualdo Ferreira – privado de Pepe
e Quaresma – ficaram a ver estrelas quando,
já no período de compensação, o jovem
Anselmo bateu Helton. Os portistas somaram
assim a segunda derrota consecutiva (depois
do desaire em Leiria), enquanto os tricolores
estrearam-se em vitórias fora da Reboleira
esta época – e também no recinto portista
desde sempre – e contabilizam já oito jogos
seguidos sem perder. Beneficiando do nulo

registado na Luz entre Benfica e Boavista,
com os axadrezados a resistirem estoica-
mente ao vendaval ofensivo dos encarnados –
enviaram quatro bolas aos ferros da baliza de
William –, o Sporting voltou à vice-liderança
depois de ter despachado o Nacional com
uma goleada à moda antiga, mas que mascara
as dificuldades que o leão sentiu ante os

alvinegros. Os verdes e brancos apenas
empataram a 15 minutos do fim, ainda a tempo
de avolumar o marcador. Bueno foi a grande
figura do jogo ao marcar quatro golos. E os de
Alvalade voltaram à corrida pelo título... sem

reforços.
Se na discussão europeia tudo ficou pratica-

mente sem alterações, o mesmo não se
passa na luta pela permanência. A Académica
fugiu ao trio que está no fundo da tabela, tendo
o Beira-Mar recuperado alento pois a vitória
sobre o Leiria permitiu-lhe igualar em pontos
o Setúbal – com menos reforços e... futebol, o
primeiro acima da linha de descida. O Aves
continua em voo picado, acentuado com a
derrota em Braga.

LIGA DE HONRA

De novo ao leme
Desengane-se quem pen-

sou que o Leixões estaria em
queda. A formação de Mato-
sinhos fez questão de mos-
trar que se mantém de pedra
e cal na luta pelo objectivo que
procura já desde a passada
temporada: a subida. Os leixo-
nenses regressaram às vitó-
rias, e não o poderiam ter
feito de forma mais oportuna,
já que isso significou a queda
de um adversário directo, o
Santa Clara. O Leixões viu
assim ampliada a diferença
pontual para o terceiro classi-
ficado e, beneficiando da
derrota caseira do Feirense -
que sofreu na pele a revolta
dos galos -, voltou a isolar-se
na liderança, retomando no
“Mar” o leme de um barco
que anseia levar a bom porto.
Com fortes motivos para sor-
rir saíram também desta jor-
nada Rio Ave e Olivais e Mos-
cavide. Vitórias pela margem
mínima, respectivamente
diante de Penafiel e Trofen-

se, permitiram escaladas na
tabela. Os vilacondenses não
perdem há nove jornadas e
são agora terceiros classifi-
cados, prometendo ter uma
palavra a dizer na luta pela
subida. O Olivais e Mosca-
vide deu o salto do oitavo para
o quinto posto e continua a
justificar o título de equipa
sensação do campeonato.
Rumando um pouco mais a
Sul, o Portimonense venceu o
rival Olhanense no regres-so
ao seu estádio, quebrando
um jejum de mais de um ano
sem vitória em casa. Com um
triste fado continua o Gui-
marães, que cedeu um em-
pate caseiro diante do Varzim.
Sem vencer há quatro jorna-
das, o fosso de nove pontos
que separa a formação vima-
ranense dos lugares que ser-
vem os seus objectivos deixa
o sonho de regressar ao con-
vívio dos grandes cada vez
mais difícil de concretizar.

FC Porto - Talentos no relatório
O mercado agita-se em da-

tas oficiais, mas os negócios
preparam-se atempadamen-
te. Observa-se, anota-se, a-
companha-se a evolução e
pergunta-se o preço. Foi isso
que fez recentemente Luís
Castro, director técnico da
formação do FC Porto, no
torneio Sul-Americano de
Sub-20, no Paraguai. No rela-
tório final, que há-de entrar
nos arquivos das várias ob-
servações efectuadas, cons-
tam vários nomes apetecí-
veis, uns mais proibitivos do
que outros. Luís Castro este-
ve atento à fase final da com-
petição e seguiu com particu-

lar interesse os valores emer-
gentes das duas selecções
que, em função dos últimos
negócios, correspondem aos
mercados preferenciais dos
portistas: Brasil e Argentina,
que se classificaram nos dois
primeiros lugares. Alguns
dos jogadores já estavam
referenciados antes desta
viagem, casos dos brasileiros
Lucas ou Thiago Heleno,
mas, além de ter acrescen-
tado detalhes às informações
disponíveis até então, o res-
ponsável pela prospecção do
FC Porto abriu fichas de ou-
tros alvos potenciais. Um deles
é o argentino Maximiliano
Banega, do Boca Juniors, um
médio polivalente, à imagem
de Lucho González, que en-
cantou também os respon-
sáveis do Valência e do Milan,
presentes no torneio.

Banega, muito elogiado
pelos delegados da FIFA pre-
sentes no Sul-Americano,
parece retirado do mesmo
molde que transformou Fer-
nando Gago num dos inves-
timentos recentes do Real
Madrid.

A vantagem desta atenção
precoce está no facto de ainda
não se ter estreado na princi-
pal equipa do Boca Juniors,
mas o mais provável é que o
preço dispare brevemente.

Duarte Gomes recusa
influência no Sporting-
Nacional -O árbitro do Sport-
ing-Nacional recusa a ideia
que possa ter influenciado o
resultado da partida de
sábado passado em Alvalade
(5-1). Duarte Gomes
reconhece, porém, que teve
decisões que não foram
acertadas.

Rosicky eleito melhor
jogador checo de 2006 - O
médio Tomas Rosicky, actual-
mente a representar o Arse-
nal, foi eleito o melhor jogador
da República Checa em 2006,
numa votação levada a cabo
pela Federação de futebol do
seu país, que contou com a
colaboração de jogadores,
treinadores e jornalistas.

Liverpool estagia no
Algarve - O Liverpool vai
estagiar entre 12 e 16 deste
mês no Algarve, preparando
o decisivo jogo com o
Barcelona, dos oitavos-de-
final da Liga dos Campeões.

Se fosse hoje Cristiano
Ronaldo não era vendido
ao Sporting
O presidente do Nacional da
Madeira, Rui Alves, mostrou
descontentamento pela arbi-
tragem do passado sábado
frente ao Sporting, mas não
vai apresentar queixa. O
dirigente lembra ainda a
transferência de Cristiano
Ronaldo e esclarece que com
a actual direcção dos «leões»
não há mais negócios.

Capello recebe voto de
confiança - A direcção do
Real Madrid, reunida  para
analisar os recentes resulta-
dos da equipa, decidiu dar
voto de confiança ao técnico
italiano Fabio Capello.

Pinhalnovense-Sporting
às 09h30 de sábado(hora
de Montreal)- O jogo entre o
Pinhalnovense e o Sporting,
relativo à VI eliminatória da Taça
de Portugal, inicia-se às 9h30
no próximo sábado, no estádio
Alfredo da Silva, no Barreiro.
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Liga de Honra

Primeira Liga

Futebol americano - Campeonato do Mundo Juniores

Filipe Fonseca na equipa de estrelas

Futebol Internacional
Liverpool aceita proposta de mag-
natas norte-americanos

A Direcção do Liverpool aceitou a proposta apresentada pelos
magnatas norte-americanos George Gillett, proprietário de
equipa de hóquei Canadiens de Montreal, e Tom Hicks,
proprietário dos Stars de Dallas (hóquei) e dos Rangers de
Texas (basebol) que, deverão desembolsar perto de um bilhão
de dólares para adquirir o mítico clube inglês. O presidente da
direcção dos «reds», David Moores, considera que este negócio
constituirá «um grande passo para o Liverpool, para os seus
accionistas e adeptos». Os accionistas terão agora de dar o seu
aval para que a venda do clube se concretize.

Após ter vencido a equipa dos Estados Unidos na final,
sábado, e assim ter ganho um terceiro título consecutivo no
Campeonato Mundial Júnior da NFL (National Football League
- liga profissional americana), a equipa do Canadá viu sete dos
seus jogadores serem escolhidos para a equipa de estrelas do
torneio, incluindo Filipe Fonseca, luso-descendente de origem
Terceirense. Os outros Canadianos seleccionados são Ameet
Pall, jogador mais útil da formação canadiana, Bruno
Prud’homme, Anthony Woodson, Julian Feoli-Gudino, Dylan
Steenbergen e Dan Village. Os Canadianos derrotaram os
Americanos por 23-13, na  final do 11º Campeonato Mundial
Júnior da NFL, disputado sábado no Estádio Lockhart, em Fort
Lauderdale, merecendo um terceiro título consecutivo e um
quarto em oito participações. Parabéns à equipa canadiana,
especialmente a Filipe Fonseca. Obrigado especial à família
pela colaboração.

Os pais do Filipe

Apesar de ter passado por difi-
culdades na primeira parte, a Se-
lecção portuguesa voltou a «bater
o pé» à sua congénere brasileira,
impondo-lhe a primeira derrota
desde que Dunga assumiu o seu
comando. Simão (81 m) e R. Car-
valho (88 m) foram os autores dos
golos da partida disputada em
Londres. O Brasil não brilhou, bri-
lhou Portugal!! Scolari voltou a
derrotar o Brasil, desta vez por 2-0,
com um golo de Simão, após exce-
lente assistência de Ricardo Qua-
resma, e outro de Ricardo Carva-
lho. Faltavam poucos minutos para o final e depois dos
assobios ouvidos durante todo o jogo os portugueses
responderam com os festejos da vitória.

60 mil encheram o Emirates Stadium para ver um Brasil bem
diferente do habitual. Não jogou bonito como é sua caracte-
rística inata, apesar de na primeira parte ter sido (quase) a única
equipa a atacar. A selecção canarinha dominou o jogo no
primeiro tempo, mas pela frente teve sempre um Ricardo
extremamente seguro entre os postes e uma defesa segura.
Sem festejos ao ritmo do samba, foi Cristiano Ronaldo que
dançou ao som dos assobios no estádio do Arsenal.  Cristiano
Ronaldo fez o que lhe competia em campo. Apenas lhe faltou
o golo. Mas saiu do Emirates Stadium com brilho e radiante
com a espécie de vingança conseguida com os golos de Simão
e Ricardo Carvalho.

2-0 foi o resultado final e Portugal continua, sem dúvida, com
um saldo positivo nos últimos confrontos: um empate e duas
vitórias. Esta vitória não vale pontos, mas serve para aumentar
consideravelmente o moral dos internacionais portugueses.

Portugal termina com série
vitoriosa de Dunga
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TIAGO MONTEIRO ainda com esperanças?
A reintegração do ex-piloto da Spyker, Tiago

Monteiro, no Campeonato do Mundo da
Fórmula 1 2007 está praticamente fora do seu
alcance, pois, o possível lugar de piloto ou
terceiro piloto da Toro Rosso, única equipa
que ainda não anunciou os seus pilotos para
2007, está cada vez mais longe e não tardará
muito a ser revelada a decisão.

Não foram de forma alguma a falta de
patrocínios conseguidos pelo brilhante piloto
português, uma vez estes totalizarem cerca de
9 milhões de euros, duplicando os números
do ano transacto. Segundo a Agência Lusa, a
qual sita fonte ligada ao processo, as diver-
gências entre os responsáveis da equipa
secundaria da Red Bull são das razões para não
se efectuar um acordo com o piloto português.

Sabemos que Gerhard Berger tinha na mira
Tiago Monteiro, dizendo mesmo que seria
uma boa opção para a equipa, mas Dietrich
Mateschitz, proprietário da Red Bull, não vê as
coisas da mesma maneira e prefere correr
com a prata da casa.

Entretanto, e enquanto a equipa de direcção
está focada nas negociações com a
F1, o piloto do Porto aproveita o
convite da SEAT Sports para expe-
rimentar, em Valência, um Seat
Leon do Campeonato do Mundo de
Turismo WTCC.

 “Como piloto profissional, tenho
sempre interesse em conhecer carros
diferentes e equipas de fábrica que
disputam campeonatos mundiais. É
uma nova experiência e, como não
tenho restrição a nível de contrato,
vem em boa altura” dizia Tiago
Monteiro.

Como prometi, vou explicar um pouco de o
porquê a RTPi não transmite as corridas de
Toiros como o fez durante anos, e que, depois
de 2003, nada mais deu. Começo por vos dizer
que tenho gravadas todas as corridas que a
RTPi nos transmitiu. Tem sido uma luta
constante entre mim e a própria directoria da
RTP do porquê; cartas e e-mail são o meu
testemunho. Já fiz chegar como prova do
mesmo através de outros órgãos de infor-
mação taurina em Portugal, para que o meu
testemunho faça prova e ajude a fazer a força

que os meus amigos necessitam, para todos
juntos termos mais força na razão que nos
assiste.

Quanto a razões dos porquês, esses são
divididos entre a própria direcção de progra-
mas e outros parasitas. Um dia de Julho de
2005 na Póvoa de Varzim, realizou-se uma
corrida de toiros numa lindíssima praça que
aquela cidade tem, em nome da casa de
pessoal da RTP Norte, à qual eu tive o prazer
de assistir com alguns amigos, que nunca
tinham assistido a uma corrida de toiros.
Ficaram encantados com o espectáculo, e nela,
anunciavam a sua transmissão para a RTPi, só
que não o fizeram... Contactei de imediato via
telefone o Canadá, e foi confirmado com o
“não”. Dirigi-me no final à directora da Casa de
Pessoal da RTP, Ana Freixo, que muito simpa-
ticamente ouviu-me e disse-me que compre-
endia a falta, pois estava publicitado, mas não
dependia dela, outros valores estavam acima
dela e que a sua responsabilidade terminava
ali.

Enviei um e-mail à RTP, expondo o caso e
dando o meu ponto de vista e a resposta foi

que «não havia espaço para estas trans-
missões, pois estavam avisados por causa dos
defensores em que reclamavam e faziam
ameaças de queixa contra a RTP aos organis-
mos de direitos internacionais, etc. ... Assim
ficámos. Desafio os meus estimados compa-
triotas a que, através de e-mail, façam chegar
o vosso apelo à RTP e juntamos a nossa força de
cidadão Português e com direitos respeitáveis a
pedir para que transmitam Corridas de toiros na
RTP-I: pelo Site Web www.rtp.pt.

Sabias que...
No ano de 1999 se deu uma grandiosa feira

taurina em Seúl, Coreia, com 11 corridas, que
deu início a 16 de Outubro e terminou a 24 de
Outubro. Os espectáculos foram realizados
em praça desmontável com capacidade para
8000 espectadores e a qual esgotou todos os
dias, e um dos intervenientes foi o Matador de
toiros, Português, António de Portugal.

Sabias que...
A maior praça de Toiros em Portugal é a de

Santarém, com capacidade para 13162 luga-

res e que a do Campo Pequeno é de 8000 e foi
inaugurada no Ano de1892 a 18 de Agosto, são
as duas de 1ª categoria.

A Festa Brava começou, como foi noticiado,
no dia 1-02-2007 em Mourão - Baixo Alentejo,
incorporado nas festas de Nª. Sra. das
Candeias daquela Vila Alentejana. Este vai ser
o arranque de mais uma época tauromáquica,
em que se deseja, ser ainda melhor, cheia de
êxitos e sem acidentes graves.

Também, no dia de Páscoa, era quase
sempre certo ter em praça o grupo de
forcados de Lisboa, liderados pelo saudoso
Nuno Salvação Barreto, era uma corrida em
cheio, toda a imprensa no outro dia fazia
honras de reportagem. Hoje, os tempos estão
mudados, outros motivos se levantam na
comunicação social, alguns bem chocantes...,
mas os aficionados continuam a gostar muito
das corridas de toiros.

Agora, mudou-se para Mourão, não importa;
o importante é dar continuidade à Festa Brava.
Em Espanha, também começou agora no dia
7 de Janeiro em Almeria, em que esteve repre-
sentada em nome de Portugal no concurso de

ganadarias o Eng. Murteira Grave com um
toiro. Noutras paragens, América do Sul,
Colômbia, tem estado em alta e triunfante o
nosso cavaleiro Rui Fernandes {O Loirinho},
somando êxitos, com saídas em ombros e
pela porta grande, para além dos prémios com
orelhas. O nome de Portugal está bem
representado, assim como no México, com o
Matador Nuno Velasquez, a triunfar e com as
portas abertas para um futuro em grande em
terras Mexicanas.

Toiros na RTPI?
Rafael Santo Marcelino
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