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Crimes
nas estradas
Augusto Machado

A criminalidade nas estradas em Por-
tugal disparou nos últimos meses 

do ano passado. Os números falam por 
si: 62.000 pessoas detidas; 1.038 polí-
cias agredidos. Ao todo, verificaram-se 
em 2007 391.611 crimes, mais 526 do 
que no ano anterior. O Relatório da Se-
gurança Interna indica uma subida do 
carjacking e da condução com álcool.
O que mais preocupa as pessoas é o fe-

nómeno mais recente - o assalto violento 
a viaturas em andamento – o carjacking, 
tendo-se verificado cerca de 500 casos 
em 2007. A aumentar estão também 
outros crimes nas estradas. O número 
de condutores apanhados sem carta de 
condução subiu para 21.141, mais 4,5% 
do que em 2006. Também foram detec-
tados 20.597 condutores a conduzir al-
coolizados.
Conduzir nas estradas deste país é, 

considerado por muitos, um risco. É 
uma loucura. Ninguém respeita nin-
guém. Para além de muitos andarem na 
estrada a conduzir sem carta, há os que 
não respeitam minimamente o código 
da estrada. Vivo perto da Nacional 13, 
que liga Porto a Valença. É uma via de 
muito tráfico, pois também faz a ligação 
do Porto a Vigo, na Galiza. Trata-se de 
uma estrada que atravessa muitas al-
deias e vilas e, inevitavelmente, há sem-
pre peões a atravessar a via, porque dos 
dois lados da estrada existem comércios 
onde as pessoas vão fazer as suas com-
pras, é certo que nesses mesmos lugares 
existem passadeiras onde os senhores 
condutores deveriam parar quando o 
peão já está sobre a mesma – mas não 
é isso que acontece – os ‘aceleras’ não 
só não param como são frequentes os 
atropelamentos a peões sobre as passa-
deiras. 
 Outras tragédias que acontecem com 

MAIS UM TRICAMPEONATO...
A festa do tricampeonato estava 

prometida para sábado e o FC 
Porto não quis adiar os festejos, 
comemorando o seu 23º título em 
casa. Fê-lo em grande estilo, re-
petindo uma goleada que já tinha 
acontecido há 13 anos. Foram seis, 
tantos como os pontos que a Co-
missão Disciplinar da Liga ame-
aça retirar aos portistas por causa 
do “Apito Final”. Fossem mais e 
o Estrela da Amadora iria pagar 
as favas... Título à parte, porque 
neste Campeonato os “dragões” 
também mostraram estar num pa-

PROPOSTA AÇORIANA: ESTATUTO
APROVADO POR UNANIMIDADE
Todas as bancadas parlamentares na 

Assembleia da República votaram, a 
4 de Abril, a favor da proposta açoriana 
para a revisão do Estatuto Político-Ad-
ministrativo da Região.
António Filipe (PCP) e Nuno Melo 

(CDS-PP) expressaram a concordância 
com a proposta, assumindo que a auto-
nomia regional é “um elemento consti-
tutivo da Democracia portuguesa” e uma 
“expressão da coesão nacional”, não po-
dendo, assim, ser tida como uma ameaça 
para Lisboa. 
PARTIDOS QUEREM 
DOCUMENTO EM VIGOR
ANTES DAS ELEIÇÕES REGIONAIS
Concretizada a aceitação, na generali-

dade, da proposta açoriana para a revi-
são do Estatuto Político-Administrativo 
dos Açores desce, agora, à Comissão de 
Assuntos Constitucionais, Liberdades e 
Garantias, na qual se fará a análise na es-
pecialidade do documento.
Será essa a fase mais crítica para o Es-
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FESTA DA PRIMAvERA
A Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval organiza a Festa da Pri-
mavera no sábado 19 de Abril de 2008 pelas 19h00 na Igreja St-Enfant 
Jésus. Para mais informações contacte: João Aguiar 450-629-5228 ou 
Manuel Dias 450-628-1134.

SAíDA PARA A CABANA DE AçUCAR
O Clube Oriental organiza uma saída para a cabana de açucar “ L’Érablière 
au Toit Rouge” no domingo 20 de Abril de 2008 às 12h00. Compre já o seu 
bilhete. Para mais informações contacte 514-342-4373

Continuação da página 1

NOITE DE FADO
A Associação Portuguesa de LaSalle organiza uma Noite de Fado no sába-
do 24 de Maio de 2008 pelas 19h00, na sua sede situada no 2136A Pigeon.
Para mais informações contacte: 514-366-6305.

frequência por causa dos maus hábitos de conduzir é 
a falta de respeito pela vida humana: todos os dias a 
imprensa escrita e os telejornais dão-nos exemplos de 
pessoas que são atropeladas mesmo em cima das pas-
sadeiras. Pior é o facto destes senhores condutores nem 
sequer pararem no momento do acidente para prestar 
auxílio às vítimas. Estes são os assassinos da estrada 
que utilizam o veículo que conduzem como uma arma. 
E segunda as autoridades raramente são condenados 
pelo crime que cometem – os processos arrastam-se na 
justiça durante anos e na sua maioria são arquivados. 
A poucos metros da minha casa na rua onde vivo, ( que 

antes do 25 de Abril era uma estrada camarária e depois 
rebaptizada rua da Liberdade – a palavra liberdade pare-
ce ter encorajado os ‘aceleras’ a fazerem desta via uma 
pista de auto racing), onde existe a Escola Primária, a 
Escola de Música, a Casa da Banda onde a Banda local 
ensaia, para não mencionar residências e comércios. É 

uma artéria onde as pessoas se cruzam com frequência, 
incluindo crianças que constantemente atravessam a 
rua, mas nem enfrente a uma escola, e com passadeiras, 
os senhores condutores afrouxam. 
Corrupção e falsificação também aumentam. 
A subir está o tráfico e a detenção de armas: ao todo, 

foram descobertas quatro mil armas ilegais, indica o 
mesmo relatório, aprovado em Conselho de Ministros 
há duas semanas e enviado para a Assembleia da Re-
pública. Segundo dados do mesmo documento o crime 
mais cometido em Portugal continua a ser o furto de 
objectos em viaturas (39.651 ocorrências). O mesmo 
aconteceu com assaltos a residências com arrombamen-
to por escalada e chave falsa, que subiu para 23.324. 
Os assaltos a caixas multibanco (ATM) também não es-
caparam aos larápios – só em 2007, roubaram 32.551, 
mais 400 do que em 2006.

Crimes nas estradas

BAILE DA PINhA 2008
O Sport Montreal e Benfica organiza o Jantar e Baile da Pinha no sábado 
19 de Abril de 2008 pelas 19h30 abrilhantado pelo conjunto Xpressions. 
Para mais informações contacte 514-273-4389.

ERRATUM

GRÉMIO LIT. DE LíNGUA PORTUGUESA
Por lapso involuntário, que lamentamos, saiu incorrecto na semana pas-
sada, o código postal referente ao endereço do Grémio, pelo que deverá 
ler-se L4C 9N9 em vez de LAC 9N9.
Pedimos desculpa por qualquer inconveniente causado.

Dia Nacional do Aço
1626. Morte do filósofo inglês Francis Bacon. 
1865. O general Lee rende-se ao general Grant pondo fim à Guerra de 
Secessão nos EUA.
1918. Batalha de La Lys. 
1940.  A Alemanha invade a Dinamarca e a Noruega. 

A mudança é a lei da vida. E aqueles que apenas olham 
para o passado ou para o presente irão com certeza 
perder o futuro.(John Kennedy)

DIA DA MãE
O Clube Oriental organiza o almoço especial dedicado ao Dia da Mãe no 
dia 11 de Maio pelas 13h00 na sua sede situado no 4000 ave de Courtrai. 
Para mais informações contacte 514-342-4373

Droga: consumo entre
«mais velhos» deverá duplicar até 2020
O Observatório Europeu da Droga e da Toxicodepen-

dência (OEDT) estima que o número de “adultos 
mais idosos” com problemas de consumo de estupefa-
cientes irá aumentar para mais do dobro até 2020, pre-
visão que classifica de “inquietante”. 
“Estima-se que o número de pessoas idosas com pro-

blemas de consumo de substâncias ou necessitadas de 
tratamento devido a perturbações causadas por esse 
consumo irá aumentar para mais do dobro entre 2001 e 
2020”, revela o último número da publicação do OEDT 
“Drogas em Destaque”, intitulado “Abuso de substân-
cias entre os adultos mais idosos”.

O OEDT recorda que a Europa regista “um envelhe-
cimento marcado da sua população”, pois “mais de 
um quarto da mesma (cerca de 120 milhões) terá cerca 
de 65 anos ou mais até 2028”. Embora sublinhe que o 
consumo de drogas ilícitas entre os adultos mais velhos 
seja menos comum do que entre os jovens, a agência 
europeia de informação sobre drogas adianta que, “na 
Europa, entre 2002 e 2005, a proporção de doentes com 
40 anos ou mais em tratamento devido a problemas re-
lacionados com o consumo de opiáceos aumentou para 
mais do dobro (de 8,6 para 17,6 por cento)”. 

Jorge Pina
jornal@avozdeportugal.com

BILhETE ECONÓMICO

Quebeque levou um tempo 
a forjar-se uma base financeira

A história das Bolsas indica-
nos que o nome “Bolsa” 

teria aparecido no século XIV 
na Europa, num país outrora 
importante centro do comércio, a 
Bélgica. Na cidade de Bruges, na 
praça das trocas – a praça de Van 
der Buerse –, nasceu o conceito 

da praça mercantil, e o novo Mundo – a América – 
apoderou-se do conceito. Hoje, temos a New York 
Stock Exchange como a maior praça bolseira Mundial, 
com uma capitalização de milhões de dólares.  
Nos negócios, os sentimentos têm os seus limites, ain-

da que nos dizem os nossos vizinhos do Sul que no ano 
passado, levaram até a conclusão a união das duas bol-
sas de Chicago, a Chicago Mercantile Exchange (CME) 
e a Chicago Board of Trade (CBOT) ao nome de uma 
melhor oportunidade de crescimento.   
Pensamos para a nossa pequena bolsa, a “bolsinha” de 

Montréal que nos quer deixar. Algumas pessoas pensam 
que ela é tão pequenina que para ser vista mais facil-
mente terá que mudar para Toronto. Absurdo!
É verdade que parece um facto consumado a “união” 

entre a bolsa de Montréal e a bolsa de Toronto, ou seja 
a TSX. Não deixa de ser inquietante ao nível da nossa 
bela província, que levou um tempo a forjar uma base 
financeira. 
Primeiro, porque a Bolsa de Montréal já tinha demons-

trado uma certa capacidade em expandir do seu núcleo 
dos produtos derivados, com o controlo que ela conse-
guiu sobre a Boston Stock Exchange.
Segundo, o que em Janeiro deste ano antevia-se como 

um entendimento de união entre a bolsa de Montréal 
e a bolsa de Toronto, é mais claro do que nunca, foi 
transformado na simples aquisição da nossa praça pelo 
grupo TSX. 
Todos sabemos que a bolsa de crescimento de Toronto 

teve nos últimos anos aumentado de volume de transac-
ções na ordem dos 20 %, como aconteceu com a bolsa 
de Montréal, ambas são ainda empresas de dimensões 
pequenas se as compararmos com as outras praças, tais 
como as de Paris, Londres ou Tóquio. Somente, é de no-
tar a vantagem comparativamente superior de Montréal, 
dado a sua super especialização em instrumentos mais 
complexos, i.e, os produtos derivados.  



3A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 9 de Abril de 2008

BREvES 40º ANIvERSÁRIO

Assassinato de
Martin Luther King
Recordou-se sexta-feira, 

4 de Abril, nos Estados 
Unidos da América, a morte de 
Martin Luther King, o primei-
ro candidato negro viável ao 
principal cargo da Casa Bran-
ca, famoso por liderar protes-
tos pacíficos contra a segre-
gação e discriminação. Luther 
King morreu assassinado a 4 
de Abril de 1968.
Martin Luther King recebeu 

o Prémio Nobel da Paz aos 39 
anos de idade e, se fosse vivo hoje, teria comemorado os 
seus 79 anos em Janeiro passado.
Ao morrer, Martin Luther King tornou-se um mártir 

na luta pelos direitos civis, e ficou famoso por liderar 
protestos pacíficos contra a segregação. Ficou na me-
mória o seu conhecido discurso “I Have a Dream” (Eu 
tenho um sonho), que proferiu em Washington em 1963. 
«Eu tenho um sonho que um dia esta nação se levantará 
e viverá o verdadeiro significado da sua crença – nós 
celebraremos estas verdades e elas serão claras para to-
dos, que os homens são criados iguais», disse King para 
aproximadamente 250 mil pessoas no Lincoln Memo-
rial, na capital americana.
Na noite de sexta-feira, em Memphis, no Estado do 

Tennessee, decorreu uma vigília com velas, em memória 
de Luther King, no Museu Nacional de Direitos Civis, 
que se ergueu no Lorraine Motel, onde foi assassinado.
A 4 de Abril de 1968, Luther King foi atingido a tiro, 

quando saiu à varanda do motel acima mencionado, em 
Memphis, onde encontrava-se para associar-se a um 
protesto de um grupo de trabalhadores do lixo da cidade 
em greve. PNN

MULTINACIONAL 
PODE COMPRAR DELPHI
A multinacional norte-amer-
icana Tenneco está interes-
sada em ficar com a fábrica 
da Delphi que vai fechar 
em Ponte de Sor, podendo 
tirar do desemprego 300 
trabalhadores, revelou um 
sindicalista, após uma re-
união com o chefe do gabi-
nete de Sócrates.

Médica acusada de morte
Um homem de 72 anos morreu após 

seis internamentos seguidos em três 
hospitais da Região Centro, com sinto-
mas de pneumonia e enfarte do miocár-
dio. João Tilly dos Santos, residente em 
Seia, foi vítima de homicídio por negli-
gência, na perspectiva do Ministério Pú-
blico (MP), que deduziu acusação contra 
uma médica dos Hospitais da Univer-
sidade de Coimbra (HUC), quatro anos 
passados sobre os acontecimentos.
A questão central da acusação é o fac-

to da médica M.C., assistente graduada 
de cardiologia nos HUC, ter reenviado o 
doente para o Hospital de Seia, sabendo 
que esta unidade de Saú-
de não tinha os meios téc-
nicos e humanos para lhe 
prestar a devida assistên-
cia. Para o MP, a medida 
contribuiu de forma deci-
siva para a morte de João 
Tilly dos Santos, a 24 de 
Março de 2004.
A morte foi “devida a um enfarte agu-

do do miocárdio” e a decisão da médica 
“não foi correcta, face ao débil estado de 
Saúde do doente e às menores condições 
existentes” em Seia “para optimizar o 
tratamento”, refere a acusação, adiantan-
do que “aquilo que se deve censurar na 
atitude da arguida” não são os diagnósti-
cos que fez – e estavam correctos –, “mas 
a conduta que adoptou a seguir”.João 
Tilly dos Santos foi assistido três vezes 
no Hospital de Seia, uma no Hospital da 
Guarda e duas nos HUC, entre os dias 20 

e 24 de Março de 2004. Em apenas cinco 
dias foi obrigado a percorrer 420 quiló-
metros em ambulâncias.
O MP – que não censura o comporta-

mento dos outros especialistas que assis-
tiram o doente – refere que o primeiro en-
farte se deu quando o doente já estava no 
Hospital de Seia, regressado dos HUC, e 
o segundo na altura em que se encontrava 
no Hospital da Guarda, ou mesmo no de 
Coimbra.
FALTAM MEIOS NOS
OUTROS HOSPITAIS
A falta de meios humanos e materiais 

nos hospitais de Seia e Guarda são desta-
cados na acusação, que o 
MP usa para demonstrar a 
“falta de cuidado” da mé-
dica M.C. ao enviar João-
Tilly para uma unidade 
de Saúde com menos re-
cursos que os HUC, um 
hospital central. O Hos-
pital de Seia não tem, no 

período nocturno, apoio da especialidade 
de medicina interna, nem serviços das es-
pecialidades de cardiologia e de pneumo-
logia. Não dispõe de unidade de cuidados 
intensivos e o laboratório de análises não 
funciona de noite. Perante estes factos, a 
arguida  devia ter adoptado uma conduta 
mais cuidadosa. 
A médica M.C. está acusada de homicí-

dio por negligência porque “lançou o do-
ente num crescendo de risco, completa-
mente injustificado e evitável”, que viria 
a contribuir para a sua morte.

ADVOGADO DIZ QUE O 
CASAL VAI REGRESSAR 
A PORTUGAL
O advogado do casal Mc-
Cann, Rogério Alves, afir-
mou que os pais da menina 
desaparecida desde Maio 
do ano passado estão di-
sponíveis para «colaborar 
em tudo o que for con-
siderado útil» e por isso 
mostram «toda a abertura» 
para regressar a Portugal.

MAU TEMPO PROVOCA 
ESTRAGOS EM TODA
A REGIÃO
Na Madeira, nos últimos 
trinta anos, não há memória 
de um dia com tanta chu-
va. Há estragos por toda a 
ilha. A Protecção Civil não 
tem registo de nenhum 
ferido grave.

PND PROPÕE ESTÁTUA 
DE JOÃO JARDIM
O Partido da Nova Democra-
cia propôs ao PSD a criação 
de uma estátua que repre-
sente João Jardim.
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COORDENADO POR MIGUEL FÉLIx
mfelix@avozdeportugal.com

O Quebeque
cada vez mais étnico
O rosto do Quebeque está cada vez mais multi-étnico, 

mas observa-se ainda realmente apenas na grande re-
gião de Montreal, revelam os mais recentes dados do recen-
seamento de Estatística Canadá. A população das minorias 
visíveis, com efeito, explodiu entre os recenseamentos de 
2001 e de 2006, um fenómeno que se observa sobre o con-
junto do Canadá. Pela primeira vez na história canadiana, o 
seu número excedeu os 5 milhões de pessoas. As minorias 
visíveis representam doravante 16,2% da população total, 
com uma taxa de crescimento de 27,2% entre 2001 e 2006. 
Sobre o conjunto do Canadá, os novos Canadianos que 
se dizem de origem Sul-asiática (Índia, Paquistão ou Sri 
Lanka por exemplo) ultrapassam doravante os Chineses. 
No Quebeque, no entanto, o rosto das minorias visíveis é 
em contrapartida mais árabe ou negro do que asiático, de-
vido ao conhecimento da língua francesa.

IGREjAS:

Quebeque investe
14 milhões
A ministra da Cultura, Christine St-Pierre, anunciou 

que o governo investirá 14 milhões de dólares para 
a restauração do património religioso no Quebeque. 
Estas subvenções servirão para restaurar edifícios 

significativos no plano patrimonial, mas também para 
efectuar trabalhos sobre o mobiliário e as obras de arte 
que se encontram nestes edifícios. 
Mais de 100 sítios de culto e outros edifícios de voca-

ção religiosa, construídos antes de 1945, serão restaura-
dos ou metidos a nível, ainda este ano. 
Quebeque financiará 63% dos trabalhos, cujo total as-

cende a 23 milhões de dólares. As autoridades religiosas 
e as autarquias locais deverão assumir a diferença.

Peões sob vigilância Air Canada deverá 
aceitar animais a bordo
A transportadora aérea Air Canada deverá novamente 

aceitar os animais domésticos no porão de bagagens 
dos seus aparelhos, a partir do 5 de Maio, tanto para os 
seus voos internos como para os internacionais, após uma 
decisão do Serviço dos Transportes do Canadá (OTC). 
Um porta-voz da agência, Jadrino Huot, explicou que as 
novas políticas de Air Canada eram “insensatas” e que im-
punham “inconvenientes importantes” aos proprietários de 
animais domésticos. A decisão foi devolvida em resposta 
a uma queixa apresentada por Peter Griffiths, que teve que 
desembolsar uma soma suplementar de 115 dólares, para 
que o seu cão de seis quilos fosse expedido do Canadá para 
o México, a bordo de uma aeronave cargueira, e não a bor-
do de um avião de passageiros.

Nova política de 
limpeza com
novos meios
Mesmo se milhões de dólares sejam investidos, no-

meadamente em campanhas de sensibilização, o 
lixo continua sendo um problema em Montreal. A Ci-
dade tenciona por conseguinte tomar novos meios para 
remediar a situação. Conta designadamente harmonizar 
os regulamentos dos diferentes distritos a fim de substi-
tuí-los por regras mais duras. O projecto de regulamento 
forçaria os comércios de restauração rápida a dotar-se 
de caixotes de lixo externos, enquanto os bares e os res-
taurantes deveriam todos ter cinzeiros. Além disso, o 
regulamento teria os proprietários responsáveis de lim-
par o passeio na frente da sua propriedade. Tratam-se de 
medidas já aplicadas no centro da cidade.

Peões, atenção! Os polícias de Montreal vos têm a 
olho, mais particularmente até 27 de Abril próximo. 

O Serviço de Polícia da Cidade de Montreal lançou uma 
campanha de sensibilização para melhorar a segurança 
dos peões. Os polícias exercerão uma vigilância acresci-
da às intersecções e ao redor das ruas mais frequentadas 
a fim de assegurar-se de que a coabitação entre peões e 
automobilistas é harmoniosa. O ano passado, o SPVM 
distribuiu 8907 constatações de infracção a peões, em 
comparação com 5875 em 2006. As multas variam entre 
15$ e 30$ para os peões e 100 $ e 200 $ para os automo-
bilistas. As infracções mais perigosas para a segurança 
dos peões são o facto de atravessar intersecções quando 
a luz de circulação está vermelha e de atravessar ruas 
fora das intersecções.
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Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos Tem-
porários, Ilusão. Amor: Avizinham-se momentos muito feli-
zes com o seu par. Não espere que o amor vá ter consigo, 
dê o primeiro passo. Saúde: Proteja-se do frio e da chuva. 
As constipações andam a rondá-lo. Dinheiro: Tenha cuida-

do com a forma como trata os seus subordinados ou os seus colegas. 
Lembre-se que eles merecem todo o seu respeito.
Número da Sorte: 32 Números da Semana: 02, 03, 05, 08, 19, 20

Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho. Amor: 
Antes de acusar o seu par, pense bem e verifique se não está 
a ser exagerado ou injusto para com ele. Saúde: Período 
marcado pela instabilidade emocional. Procure manter o 
equilíbrio através da prática de meditação. Dinheiro: Planeie 

bem o seu trabalho antes de iniciar um novo projecto.
Número da Sorte: 71 Números da Semana: 01, 06, 09, 41, 42, 49

Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, 
Equilíbrio. Amor: Esteja consciente dos seus erros e não 
mantenha discussões com os seus amigos. Aprenda a per-
doar. Saúde: Cuidado com os acidentes domésticos. Ten-
dência para pequenas queimaduras. Dinheiro: Seja mais 

comedido e organize um plano que lhe permita controlar o seu orçamento 
doméstico. Número da Sorte: 53
Números da Semana: 08, 10, 36, 39, 41, 47

Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, 
Riqueza e Segurança. Amor: Um relacionamento antigo 
pode chegar ao fim. Prepare o seu coração pois esperam-se 
períodos de alguma tristeza, mas eles são necessários para 
as alegrias que também hão-de vir. Saúde: Não se prevêem 

grandes problemas neste sector. Dinheiro: É possível que receba algum 
dinheiro inesperado. Número da Sorte: 74
Números da Semana: 05, 06, 07, 10, 18, 22

Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia e 
Prosperidade. Amor: Esteja atento pois pode sofrer uma de-
silusão com alguém da sua família. Mantenha a serenidade 
em qualquer situação. Saúde: Tendência para infecções ocu-

lares. Vá ao médico se não se sentir bem. Dinheiro: Faça uma análise à 
sua vida profissional e verifique se vale a pena manter um emprego que 
pode prejudicar a sua estabilidade emocional. Número da Sorte: 65
Números da Semana: 08, 09, 10, 17, 19, 25

 
Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, Es-
tudo e Mistério. Amor: Poderá sentir-se tentado a ajudar 
pessoas mais carenciadas. Aproveite e dê a mão a quem 

precisa.Saúde: Cuidado com as correntes de ar. É possível que apanhe 
uma pontada e se constipe.
Dinheiro: Esteja consciente das suas capacidades e aposte na melhoria 
das suas condições de trabalho.
Número da Sorte: 2
Números da Semana: 15, 26, 31, 39, 45, 48

Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez. Amor: 
É possível que conheça uma pessoa que, em pouco tempo, 
conquistará o seu coração de forma arrebatadora. Saúde: 
Consulte o seu médico e faça um check-up geral à sua saú-

de. Dinheiro: Momento propício para proceder a uma mudança radical 
no seu panorama profissional. Não tenha medo e ouse!
Número da Sorte: 30 Números da Semana: 06, 11, 25, 32, 49, 58

Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, No-
tícias Inesperadas. Amor: Surpreenda o seu par e invista no 
poder de sedução. O seu poder de atracção está em alta.
Saúde: Esteja atento a todos os sinais que o seu organismo 

lhe envia.  Dinheiro: Procure pensar mais nas necessidades dos outros 
e seja um pouco mais generoso. Número da Sorte: 33
Números da Semana: 08, 10, 23, 26, 29, 33

Carta Dominante: Torre, que significa Convicções Erradas, 
Colapso. Amor: Evite discussões com familiares, já sabe 
que não levam a lugar nenhum. Saúde: Tendência para as 
insónias. Beba um chá de camomila antes de dormir. Di-

nheiro: Período favorável para colocar todos os seus projectos em práti-
ca. Aproveite e planifique as suas actividades.
Número da Sorte: 16
Números da Semana: 04, 08, 17, 28, 39, 45

Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição, 
Poder. Amor: Entregue-se de corpo e alma à sua relação 
amorosa. Não tenha receio de demonstrar aquilo que sente. 
Saúde: Período sem grandes problemas ao nível da saúde. 
Dinheiro: Esforce-se por estar à altura das expectativas dos 

seus superiores hierárquicos. Eles exigirão o máximo de si.
Número da Sorte: 77
Números da Semana: 04, 08, 11, 19, 23, 27

Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso.
Amor: Irá manifestar-se em si uma grande energia sensual. 
Liberte-a e viva a paixão com intensidade. Saúde: Consulte 
o seu médico, provável falta de vitalidade. Pode tomar um 
suplemento vitamínico, ajudá-lo-á a enfrentar os desafios 

quotidianos. Dinheiro: Resolverá os seus problemas facilmente. Não se 
preocupe pois está numa fase favorável. Número da Sorte: 51
Números da Semana: 01, 08, 10, 36, 39, 42

Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, De-
pressão, Escuridão.
Amor: Mudanças bruscas de humor poderão causar confli-
tos com familiares e/ou com a pessoa amada. Modere esse 
seu comportamento intempestivo. Saúde: Atravessa um pe-

ríodo extremamente agitado. Vigie o aparelho digestivo. Faça uma dieta. 
Dinheiro: Pare com despesas desnecessárias e não planeadas.
Número da Sorte: 60 Números da Semana: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

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)

No último sábado, 5 de Abril, 
decorreu o 3º encontro anual 

da Associação dos Ex-Combaten-
tes. Nesse encontro, destacamos a 
presença do senhor Cônsul-Geral 
de Portugal, Carlos Oliveira. A 
Associação dos Ex-Combatentes 
aproveitou o jantar para concluir 

a sua última exposição, sobre o 15 de Março 1961.
Esse encontro-jantar, que aconteceu no restaurante 

Chez le Portugais, foi uma oportunidade para os ex-
combatentes discutirem entre eles. Os nossos “antigos” 
apreciaram um momento de paz ao saborear os magnífi-

cos e suculentos pratos, sucedendo-se a apresentação de 
uma reportagem-documentário da RTP, sobre os porme-

nores do 15 de Abril de 1961. Esta reportagem concluiu 
o encontro, que pudemos chamar de “memória”, porque 
mesmo depois de 30 anos, não devemos esquecer esses 
momentos trágicos da história.
 O encontro foi também um momento para a Associa-

ção dos Ex-Combatentes informar os seus membros das 
últimas notícias. Duas ofertas foram oferecidas durante 
a noite, para sublinhar a sua presença ou sua participa-
ção. Foram oferecidas ao senhor Henrique Laranjo pelo 
seu empenho comercial e comunitário.
Parabéns à Associação dos Ex-Combatentes, e que os 

seus projectos futuros sejam grandes, reflectindo a ri-
queza das suas memórias.

Um encontro da memória
Miguel Félix
mfelix@avozdeportugal.com

tatuto, já que aí podem ocorrer propostas de alteração 
que, sendo aceites, poderão transformar os “avanços” 
impressos pela Assembleia Regional neste texto.
Aliás, a “ambição” expressa neste documento é uma 

das suas qualidades, segundo os parlamentares regio-
nais que prepararam a proposta.
Por isso mesmo, no parlamento insular formou-

se uma subcomissão de acompanhamento que terá 
por tarefa seguir e esclarecer os deputados nacio-
nais sobre os 138 artigos que compõem a proposta. 
Na Região espera-se que o novo Estatuto esteja aprova-
do em Lisboa antes das eleições regionais de Outubro. 
Sexta-feira, no debate parlamentar, Mota Amaral enfa-
tizou esse desejo, aludindo à necessidade do documento 
para a “melhor organização dos órgãos regionais após 

Proposta açoriana: Estatuto
aprovado por unanimidade Continuação da página 1

as eleições”. Esta proposta de Estatuto já é apelidada 
como a “mini-Constituição” da Região. Diário Insular

Ricardo da Silva
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No sábado pas-
sado, a minha 

curiosidade levou-
me a fazer uma 
visita a algumas 
colectividades da 
comunidade por-
tuguesa de Mon-

treal, para ver como estavam a decorrer 
os eventos. Tive o prazer de estar com os 
nossos amigos e ex-
combatentes no res-
taurante Chez le Por-
tugais. A sala estava 
muito acolhedora e o 
sarau, alegre. Durante 
a noite, alguém infor-
mou-me de que havia 
uma grande festa na Santa Cruz. Um gru-
po? Uma associação? Não tinha qualquer 
informação. Será que havia mesmo fes-
ta..? Quando cheguei ao estacionamento 
da Igreja, vi logo que havia festa, mas 
qual delas..? No momento em que entrei, 
informaram-me que estava a ocorrer a 
“mítica” festa da Associação Sambento-
nense de Montreal, que decorre todos os 
anos por esta altura.

A Associação Samben-
tonense de Montreal, fun-
dada em 1989, festejou 
o seu 20º convívio numa 
sala muito bem decorada 

e repleta. Numa conversa com o presi-
dente desta associação, Paulo Santos, in-
formou-me que já lá iam dezanove anos 
de muito trabalho para que este convívio 
se realize todos os anos.
“Tinha apenas 13 anos quando esta As-

sociação se formou e, como jovem Sam-
bentonense, trabalhei durante muitos 
anos a servir os nossos convívios anuais 
e agora faço parte da equipa organizado-
ra”, disse Paulo Santos. Um DJ vindo de 
Portugal, um bom jantar, amizade entre 
todos e todas, foi realmente um grande 
sucesso e uma surpresa para mim. Mes-
mo se não nos convidaram, agradeço o 
simpático acolhimento... No próximo 
ano, não se esquecerão. 

20º CONvIvIO DA ASSOCIAçãO SAMBENTONENSE DE MONTREAL

Festejou-se em grande 
Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

Uma ideia inovadora
Começou a Primavera, e está tudo a 

renascer. As flores e as árvores come-
çam a florir, e a vida da nossa cidade está 
mais activa. O restaurante está a preparar-
se para o Verão e é difícil achar ideias ino-
vadoras para introduzir a nossa cultura aos 
quebequenses. 
No dia 1 de Abril, os proprietários do 

Restaurante Portus Calle deram início a 
uma série de “5 a 8”, para promover – e 
provar – os nossos petiscos portugueses 
e, ao mesmo tempo, deleitar-se com al-
guns dos melhores vinhos de Portugal, 
ou simplesmente uma boa cerveja portu-
guesa, num ambiente descontraído, que se 
deve em parte à música de estilo lounge 
de Yves St-Pierre.  Parabéns por esta nova 
iniciativa e esperemos que todos irão de-
liciar-se com os saborosos petiscos, todas 
as terças-feiras, entre as 17 e as 20 horas. 
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A simpatia de Alice Ribeiro e 
o nobre propósito com que 

se revestiu esta iniciativa foram a 
grande inspiração para o grande 
êxito do jantar/dançante, realizado 
sábado, 5 do corrente, no salão pa-
roquial da Igreja St. Enfant Jesus, 

para a angariação de fundos a favor da luta contra o cancro 
do seio.

Mais de seiscentas pessoas terão assistido ao exuberante 
acontecimento, rodeado de muito calor humano, música, 
óptimo jantar e sob um ambiente de belo efeito visual, com 
aquele toque de elegância que muito caracteriza o gosto da 
Alice e demais organização. 
Tendo a maioria dessas pessoas vindo da nossa comunida-

de e de outras étnias locais, muitas porém vieram de vários 
ponto da Grande Montreal, dos Estados Unidos, Missis-
sauga, Toronto, Otava e Hamilton, falando assim bem alto 
da onda de solidariedade que rodeou este evento. “I am a 
survival!” (eu sobrevivi), disse a Alice num grito de excla-
mação repleto de felicidade e de muita comoção durante 
as suas palavras de encorajamento e de agradecimento aos  

convivas, comerciantes e demais colaboradores, referindo-
se particularmente a estes de “uma equipa extraordinária”.    
Para aquela digna filha do aprazível concelho de Vila 

Franca do Campo, Ilha de S, Miguel, e ela própria vítima 
do cancro do seio, esta é “uma causa que nos obriga a ir 
para frente e que nos faz viver como se cada dia fosse o 
último”. Manuel Torres, Duarte Faria, Jorge Pimentel e 
demais pessoal da cozinha, mereceram da parte de todos 
uma saudação muito especial pela confecção do agradável 
jantar, alegremente “digerido” pelas anedotas do Luís de 
Melo, da equipa portuguesa da Rádio Centre-Ville e apre-
sentador do espectáculo. Num momento assaz solene e 
comovente, um cortejo de senhoras e jovens, desfilou com 
velas acesas até próximo do palco, onde Damião Sousa, 

presidente da Casa dos Açores do Quebeque, proferiu uma 
oração para a benção da refeição. Paralelamente, Manuel 
Pacheco, de Kingston, interpretou a “Canção da Família”, 
popularizada pelo conjunto “Starlight”. E por falar de mú-
sica, constituiu aquela uma parte muito importante do bem 
preenchido serão, abrilhantado pelo cada vez mais popular 
conjunto “Xpressions” e pelas destacadas contribuições de 
Fátima Miguel e São, Tony Borges e Tony Leal, ambos dos 
Estados Unidos, sendo ainda de realçar os donativos que 
fizeram com parte dos lucros da venda dos seus CDs.
De entre as várias actividades para angariação de fundos, 

registaram-se a da venda de uma rifa e inúmeras arremata-
ções, uma garrafa de Vinho do Porto, oferta do Restaurante 
Estrela do Oceano e que arrecadou mais de 200 dólares, as-
sim como o par de bilhetes para o primeiro jogo de hóquei 
Les Canadiens-Boston Bruins, arrematado por José Rebelo, 
do restaurante “A Quinta”, pela bonita soma de 750 Dóla-

res. Registe-se, entretanto, que esta festa veio no seguimen-
to de uma outra acção idêntica realizada com muito sucesso 
no ano passado, cujo resultado final entregue à respectiva 
instituição de saúde, foi de 7 mil dólares.
O cancro do seio é o tipo de cancro mais comum nas mu-

lheres. As taxas de incidência têm vindo a subir na segunda 
metade deste século. De acordo com as estatísticas, calcula-
se que uma em cada 10 mulheres irá desenvolver cancro 
do seio ao longo da sua vida. Se a doença é detectada cedo, 
antes de ter tido hipóteses de progredir atingindo outros te-
cidos para além do seio, a taxa de sobrevivência pode che-
gar a 95%, durante pelo menos 5 anos. Por outro lado, um 
estudo recente, divulgado há dias pelo jornal The Gazette, 
levanta a possibilidade de os químicos na alimentação esta-
rem ligados às possíveis causas desta doença.

Nada há como uma “desgraça”, por exemplo, para unir as 
pessoas e fazer trazer ao de cima o melhor que há em cada 
uma delas. Com tanto infortúnio a afectar presentemente a 
Humanidade, é pena que não se possa dizer o mesmo em 
termos de acções de solidariedade como a que acabámos de 
testemunhar. Parabéns à Alice Ribeiro e a todos os demais 
colaboradores, com votos de que, através de mais esta aju-
da, se esteja mais próximo do tão almejado fim.

FESTA PARA vENCER O CANCRO DO SEIO

Um sopro de esperança docemente inspirado
António Vallacorba
avallacorba@avozdeportugal.com
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Duarte M. da Ponte Miranda
jornal@avozdeportugal.com

São três e meia 
da manhã. 

A escuridão nas 
ruas e canadas 
ainda é totalmen-
te dona do novo 
dia que há pouco 
rasgou o manto 

da meia-noite. Ao redor, só se houve o 
ladrar de um cão, que teve, sem dúvida, 
o sono espantado pela percepção de al-
guma invasão inoportuna do seu territó-
rio, ou aquele do seu dono. A freguesia 
está toda abandonada num sono pesado, 
redentor do cansaço acumulado duran-
te as tarefas do dia de trabalho anterior. 
Não há alma que se ouça, menos ainda 
que os olhos consigam enxergar. A ma-
drugada está fria – sem dúvida que a 
temperatura não ultrapassa os seis ou 
sete graus. Uma neblina faz-se sentir, 
firme e constante, aumentando ainda 
mais a sensação de desconforto para 
quem se aventure ao exterior.
No adro da igreja paroquial, ape-

nas iluminado por um pequeno pos-
te de luz, três homens esperam, cada 
um tentando penetrar com o olhar a 
imensa escuridão que ocupa toda a 
pequena rua frente ao adro. Tremen-
do, com as mãos franzidas pelo frio e 
que esfregam num ritmo que parece 
ensaiado, eles chegaram há pouco. 
Atravessaram uma longa distância 
desde a sua freguesia para chegar 
ali. A rota em direcção ao Nordeste, 
pela estrada velha do norte, é sinuo-
sa e perigosa. Durante quase todo o 
percurso dentro do automóvel, para 
se manterem acordados e alertas, eles 
conversaram, cantaram e rezaram 
juntos e em sintonia, até chegar ali ao 
ponto de encontro combinado. Com 
o sono ainda pouco mal espantado, os 
três estão ansiosos que alguém venha em 
sua direcção. De repente, ouvem-se uns 
passos... vê-se uma sombra, um vulto. 
Alguém está vindo da pequena rua som-
bria em frente ao adro. São dois homens, 
cobertos de xailes e de bordões nas mãos. 
Parecem carregar um peso grande nas 
costas. Vêm calados, como se não qui-
sessem acordar o silêncio da noite.
“Bom dia Irmãos!”, dizem em coro os 

três homens do alto do adro, ao ver os 
dois outros aproximarem-se. “Viemos 
com café e um cházinho de poejo bem 
quentes, e trazemos uns biscoitos para 
aquecer e dar forças aos Irmãos esta ma-
drugada.”
“Obrigado, Irmãos... Isso vai fazer bem. 

Deus Nosso Senhor lhes pague!”, res-
pondem também em coro os dois homens 
envoltos em seus xailes. Eles são os pri-
meiros membros do Rancho de Romeiros 
a chegar ao ponto de encontro e à hora 
marcados pelo Irmão Mestre. Logo a se-
guir vão-se ouvindo mais passos, cada 
vez mais próximos, e alguns murmúrios. 
Mais homens, também cobertos de xai-
les e com bordões, e carregando também 
uma carga sem dúvida pesada às costas, 
vão-se aproximando. Um vem dando a 
mão a um garotinho de, no máximo nove 

EM hOMENAGEM AOS IRMãOS ROMEIROS DA ILhA DE SãO MIGUEL, NOS AçORES

Coitados...?
anos de idade. É o Irmãozinho da Cruz. 
De repente, de uma das vozes de quem 
vem chegando ouve-se: “Seja Bendita e 
Louvada a Sagrada Vida, Paixão, Morte 
e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus 
Cristo!” Era o Irmão Mestre que ao che-
gar perto do grupo que se vinha formando 
saudava o seus companheiros de romaria 
com a Salva dos Romeiros. Todos os ou-
tros ali presentes responderam em coro: 
“Seja para sempre Louvada com Sua e 
Nossa Mãe Maria Santíssima!”
Dentro de poucos minutos o grupo de 

homens e rapazinhos – três deles no to-
tal com, no máximo, dez anos de idade – 
veio crescendo. Eram trinta e nove, con-
forme o Irmão Mestre confirmara: trinta 
e seis Irmãos, entre os quais três miúdos 

de nove e dez anos de idade (os Irmãozi-
nhos da Cruz), e os Três protectores que 
acompanhavam todos os Ranchos de Ro-
meiros de São Miguel, o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo. Havia no rancho irmãos 
vindos do Canadá e da “América”. Havia 
também um padre do Continente, bem 
como um membro da maior e mais con-
ceituada elite empresarial de Ponta Del-
gada. O rancho havia pernoitado naquela 
freguesia, onde alguns dos moradores, 
muitos dos quais membros da Irman-
dade de Romeiros da própria freguesia, 
os tinham acolhido em seus lares para o 
descanso da noite. O repouso tinha sido 
curto: no máximo quatro horas e meia de 
sono para aqueles que conseguiram ador-
mecer logo que se encostaram na cama.
Este era o quinto dia de um total dos 

oito previstos para a romaria. Desde o 
início da peregrinação, já haviam coberto 
o equivalente a mais de cem quilómetros, 
caminhando entre a madrugada e até de-
pois do pôr do sol de cada um dos últimos 
quatro dias, atravessando estradas, ruas 
e canadas, entre as várias freguesias e 
suas igrejas que visitaram e onde vieram 
parando para oferecer as suas orações e 
fazer os seus pedidos de misericórdia à 
Virgem Santíssima e à Santíssima Trin-
dade. Em alguns casos, foram a outros 

Santos Padroeiros de algumas dessas 
paróquias que os Irmãos Romeiros ofe-
receram também as suas preces e através 
de quem fizeram os seus pedidos de in-
tervenção Divina. Caminharam debaixo 
de chuva e de sol; suportaram as geadas 
das madrugadas frias e o calor intenso do 
sol que se esquecera que ainda não era 
época de Verão; subiram e desceram la-
deiras abruptas e morros; atravessaram 
caminhos pelos quais nem os rebanhos 
de vacas gostavam de passar, de tão mau 
estado que eram. Cada um de seus passos 
era acompanhado de orações, cânticos 
e hinos, geralmente em honra de Nossa 
Senhora, a Mãe a quem eles apelavam 
o mais constantemente para o benefício 
de todos os seres humanos, sobretudo 
os mais sofridos e os mais necessitados, 
quer física ou moralmente.  O café puro, 
bem forte, o cházinho de poejo e os bis-
coitos trazidos e oferecidos pelos Irmãos 
visitantes esta manhã iam sem dúvida ne-
nhuma dar forças e ajudar cada um dos 
Irmãos do Rancho de Romeiros a iniciar 
mais esta etapa da caminhada de fé e pe-
nitência com a qual cada um deles se ti-
nha comprometido. 
“Coitadinhos!”, costumam lançar mui-

tos daqueles que têm o privilégio de os 
cruzar na sua caminhada. “Sofrem tanto! 
Deus Nosso Senhor os acompanhe e pro-
teja”, acrescentam. Verdade se diga que 
as peregrinações dos Romeiros de São 

Miguel, além de exigentes fisicamente, 
requerem de cada um dos Irmãos Romei-
ros uma força de vontade e um abandono 
pessoal que poucas pessoas conseguiriam 
igualar. Esses Peregrinos, no entanto, são 
donos de uma Fé que lhes é transmitida 
pela Força Divina que deixa pouco lugar 
ao sofrimento passageiro e efémero. A 
Fé, afinal, não é nem filha da dor, nem 
um simples reduto do sofrimento. Os Ro-
meiros de São Miguel não são coitados 
não: eles são homens de grande coragem 
e resolução, que carregam dentro de si a 
determinação e a abnegação que sempre 
acompanham as verdadeiras grandes de-
monstrações de fé, qualquer que seja a 
crença ou a religião. Eles são exemplos 
de determinação, e ícones vivos de ge-
nerosidade. Se escolhem o caminho da 
penitência para compartilhar os seus pe-
didos de perdão e de intervenção Divina, 
fazem-no por convicção, seguros de que 
os apelos ao Divino e à Sua Mãe Santís-
sima serão sempre bem acolhidos na qua-
dra da Quaresma, qualquer que seja o sa-
crifício que os acompanhe. Os Romeiros 
de São Miguel não são coitadinhos, não. 
Mesmo se maioritariamente de origens 
sociais ou financeiras humildes e mo-
destas, eles são grandes e nobres homens 
dos quais a própria figura só pode trazer 
respeito e admiração por parte de quem 
quer que seja que acredite na Fé. “Deus 
lhes pague!...”
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COLABORE COM O NOSSO PROJECTO!
ESCREVA PARA A VOZ DE PORTUGAL

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

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Consulado Geral
de Portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

Tel.: 514.499.0359

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

HIPOTECAS
INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO 514.886.7001
HELIO 514.497.3896

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.             514.484.3795
MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert                                  514.271.6452

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain                                514.842.3373
MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Bl. des Laurentides     450. 669.7467
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
PEIXARIA
BLUE COAST
130-A, Beaumont          514.270.5079
PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.                            514.288.2082

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

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

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

8 de Abril de 2008
1 Euro = CAD 1.598160

†

†

†

†

António de Matos Leitão
1924 – 2008

Faleceu no Hospital Charles-Lemoyne, no dia 2 
de Abril de 2008, com 83 anos de idade, António 
de Matos Leitão, natural de Peniche, Portugal, 
esposo de Maria Florindo Pinheiro.

Deixa na dor a sua esposa, seus filhos (as) 
Carlos, Teresa, Helena, António e João e seus 
cônjuges respectivos; seus netos (as) André, 
Valérie, João, Ana, Claire e Ruben; seus irmãos e 
irmãs, sua cunhada, sobrinhos (as), assim como 
outros familiares e amigos, aqui e em Portugal.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1111, Laurier oeste, Outremont
514.277.7778    www.memoria.ca 
Eduino Martins
O funeral decorreu sábado, 5 de Abril de 2008, na Igreja Santa Cruz, 
seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção ao cemitério st.Maxime 
em St-Hubert, onde foi a sepultar.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Albino Luís Tiburcio
Faleceu em Laval, no dia 3 de Abril de 2008, com 
87 anos de idade, Albino Luís Tiburcio, natural 
de São Bento, Porto-de-Mós, Portugal, viúvo de 
Maria da Conceição Dias. 
Deixa na dor os seus filhos (as) Maria Eugénia 
(Manuel Vieira), Maria Lúcia, Dinis (Graciete 
Pascoal), Lina (Izaquiel Cordeiro); seus netos (as) 
Luís, Eduardo, David, Nadia, Otília, Zeca, Edgar, 
Debby, Jimmy e Cendy; seus 7 bisnetos, assim 
como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514.277.7778    www.memoria.ca 
Eduino Martins
O funeral decorreu segunda-feira, 7 de Abril de 2008, após missa de 
corpo presente, na Igreja Santa Cruz. O seu corpo foi trasladado para o 
cemitério de São Bento, Porto-de-Mós, Portugal.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7º dia 
em sufrágio pela sua alma, que se realiza hoje quarta-feira, 9 de Abril, às 
18h30, na Igreja 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.

Gil da Silva
Faleceu em Montreal, no dia 4 de Abril de 2008, 
com 78 anos de idade, Gil da Silva, natural da 
Conceição, cidade da Ribeira Grande, São Miguel, 
Açores, viúvo de Maria Medeiros. 
Deixa na dor os seus filhos (as) João (Constance 
Galipeau), Filomena (José de Sousa), Dora 
(Olivier Martin), pai do já falecido Paulo; seus netos 
Kevin, Janson, John James, Joe, Steve, Chanele, 
Mathieu; seus bisnetos, suas irmãs, cunhados 
(as), sobrinhos (as), assim como outros familiares 
e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514.277.7778    www.memoria.ca 
Eduino Martins
O funeral decorreu ontem, terça-feira 8 de Abril de 2008, na Igreja St-
Stanislas de Kostka. Irá a sepultar no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. 
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.

Luís Barbosa
1922 – 2008

Faleceu em Montreal, no dia 4 de Abril de 2008, 
com 86 anos de idade, Luís Barbosa, natural 
do Cabouco, concelho de Lagoa, São Miguel, 
Açores, esposo de Guilhermina da Silva.
 Deixa na dor a sua esposa, os seus filhos (as) 
Maria dos Anjos (Michel Roy), Francisco (Joanne 
de Guise), Louis (Johanne Lanctôt), Nicole, Daniel, 
Carole (Gino Maggi); seus netos e bisnetos, 
irmãos e irmãs, sobrinhos (as), 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 ontem, terça-feira 8 de Abril de 2008, na Igreja Santa 
Cruz, seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção ao Mausoléu La 
Pieta, no cemitério Notre-Dame-des-Neiges, onde foi a sepultar.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7º dia 
em sufrágio pela sua alma, que se realiza hoje sexta-feira, 11 de Abril, às 
18h30, na Igreja 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.

† Duarte Raposo 
1950 – 2008

Faleceu em Laval, no dia 4 de Abril de 2008, com 
57 anos de idade, Duarte Raposo, natural da 
Matriz, cidade da Ribeira Grande, São Miguel, 
Açores, esposo de Helena Pacheco.
 Deixa na dor a sua esposa, os seus filhos (as) 
André Robert (Ana Raposo), Dulce (Nelson 
Melo) e Karine (Herculano Rego); seus netos 
Layla, William e Mélia; seus irmãos e irmãs, 
cunhados (as), sobrinhos (as), assim como 
outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, boul. St-Martin este, Montreal
514.277.7778    www.memoria.ca 
Eduino Martins
O funeral decorreu segunda-feira, 7 de Abril de 2008, na Igreja Nossa 
Senhora de Fátima, Laval, seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção 
ao Mausoléu St-Martin, onde foi a sepultar, em cripta.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7º dia 
em sufrágio pela sua alma, que se realiza hoje quinta-feira, 10 de Abril, às 
19h00, na Igreja Nossa Sra de Fátima em Laval.
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.

Duarte Raposo 

5º Ano de Saudade

Wilson Rebelo Oliveira 
24/12/1978 – 12/04/2003 

Pais, irmãs e irmão, restantes familia-
res e amigos recordam com profunda 
saudade o seu ente querido.
Participam que será celebrada missa 
pelo seu eterno descanso, sábado, dia 
12 de Abril de 2008, pelas 18h30, na 
Igreja Santa Cruz, situada no 60 rua 
Rachel Oeste.
Agradecem antecipadamente a todas 
as pessoas que se dignarem assistir a 
este acto religioso.

† MEMORANDUM
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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 procu-
ra instalador de “pavé-uni”, com um 
mínimo de 5 anos de experiência. 
Também procuramos jornaleiro com 
3 anos de experiência. Salário con-
forme qualificações. Muitas regalias. 

Para informações 514-325-7729 

VIDENTE

MASSAGENS ERÓTICAS

Satisfação garantida
Procuramos raparigas 18-35 anos

(514) 273-5482 - 7167, rua St-Hubert

Thai – Californiano
2-4-6 mãos. $25/$35 com marcação

20 raparigas bonitas/semana.
6-8 raparigas de varias nacionalidade por dia. 

Linhas da mão  e cartas. Vidente com dons naturais. Resolve os 
seus problemas sem voodoo. Rosa (514) 278-3956

EMPREGOS
Companhia de 

paisagismo procura 
2 empregados com 
experiência (salário 

segundo experiência) 
e 2 empregados 
sem experiência 

($15 e mais). 
Tempo inteiro. 

Montreal. 
Contactar David 

514-979-5604

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

Bom salário 514-355-7171

Casal para mantimento de imóvel, 
em Laval (metro Cartier) – 52 apar-
tamentos. Alojamento fornecido. 

514-355-1233

ARRENDA-SE

Vendedora, que fale francês ou in-
glês, com experiência, para loja de 
vestidos, no Boul. St-Laurent. 15 ho-
ras/semana. Muito bom salário. 
Deixar mensagem 514-862-3036

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

Paysagistes Robert CAUCCI Inc. 
procura instalador de “pavé-uni”, muros, 
cimento, pedra, etc. Bom salário ($12 a 
$19/hora). 514-766-8390

Homens para trabalhar em “pavé-
uni”. Bom salário. 

514-945-2439 ou 450-434-4181

Agente de viagens que fale portu-
guês, francês e inglês.
Voyages Comfort

514-987-7666

Procuramos bate-chapa com experi-
ência. Contactar Georges 

514-276-0242

Empregada de balcão, para 
Pastelaria Café Bela Vista. 
Tempo inteiro ou parcial. 

Telefonar para 514-849-3609

Empresa em plena expansão no ramo da limpeza de 
edifícios públicos, procura encarregado de pessoal e 
gerente com pelo menos 3 anos de experiência.  
Bom conhecimento em informática. 
Bom salário e boas regalias.  
Enviar C.V. para: pedroadriao@empiremaintenance.ca 

Para mais informações: Pedro Adriao 
Tel. 514-341-6168 local 208

Industries Empire 
Maintenance inc.

4 ½ em boas condições, em St-Mi-
chel. Situado no 8914, 2e avenue. 
Livre no dia 1 de Julho. 

514-389-5678

5 ½ num triplex, situado no Plateau, 
na rua Clark, entre Rachel e Marie-
Anne. Livre imediatamente. 

514-727-1678

Procuramos lava-pratos com expe-
riência. 

514.861.3166 ou 514.836.3066

Cozinheiro/a com experiência. Tem-
po inteiro ou parcial. Para restauran-
te bem conhecido da comunidade. 

514-240-3912

Empregada para trabalhar à caixa, a 
tempo parcial (fim-de-semana). 

Contactar Isabel 514-849-6307
A Mercearia Soares procura caixeira, 
a tempo inteiro ou parcial. 

514-298-2451

ELEIçõES PARA O C.C.P., LISTA “A”
O dia 20 de Abril é uma data importante para a comunidade portuguesa. 
Nesse dia, a comunidade pode exprimir a sua vontade e as suas aspirações 
participando na eleição dos seus representantes ao Conselho das 
Comunidades Portuguesas (C.C.P.). Para representar essas aspirações, 
vários candidatos constituíram uma lista chamada “Portugueses Unidos e 
Sem Fronteiras”. A lista é composta dos seguintes elementos:
Clementina Santos, 1° proponente; José Carlos Rodrigues, 2° proponente; 
João Neves, 3° proponente.
Lucília Santos, 1° suplente; Maria Isilda Cardoso Lopes, 2° suplente; Miguel 
Félix, 3° suplente.
Esta lista propõe-se trabalhar junto da nossa comunidade para, em conjunto, 
conseguirmos sensibilizar o governo português para as necessidades da 
emigração portuguesa no Canadá. Para informações: 514-499-0359

COMUNICADO

ARRENDA-SE

Oferece-se
Cozinheiro profissional com 

experiência de cozinha tradicional 
portuguesa. Diplomado do ITHQ em 

“cuisine actualisée”. Certificado 
“Hygiène et salubrité”.

Procuro posição compatível 
ou sociedade.

514-474-1338 (móvel)
514-504-8331 (casa)

OFERTA DE SERVIÇOS
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ESPíRITO SANTO

Coroação na Santa Cruz

Dominga da Família Oliveira

Dominga da Família Costa

Dominga na Filarmónica Portuguesa de Montreal

Nova ponte colocará mais 
2.500 carros/dia em Lisboa em 2014
A construção da nova ponte Chelas-Barreiro originará 

a entrada adicional de 2.500 carros por dia em Lis-
boa em 2014, segundo estimativas 
da RAVE - Rede Ferroviária de Alta 
Velocidade, divulgadas ontem. 
Durante uma visita aos pontos de 

amarração na terceira travessia do 
Tejo, o responsável pelo projecto, 
Duarte Silva, disse que as 2.500 
novas entradas em Lisboa, repre-
sentam 7 por cento do tráfego to-
tal da nova travessia, que se estima 
que atinja os 54.500 veículos por 

dia em 2014. Citando as estimativas de tráfego para a 
ponte Chelas-Barreiro da RAVE, Duarte Silva disse que 

«80 por cento do tráfego da nova 
travessia será transferido das pon-
tes 25 de Abril e Vasco da Gama» 
(cerca de 40 por cento de cada uma 
das pontes).
Estes 80 por cento, precisou o res-

ponsável pelo projecto da terceira 
travessia do Tejo, correspondem 
«a cerca de 30.000 carros por dia» 
(15.000 de cada uma das pontes já 
existentes).
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FOTOS DA SEMANA

Ricardo Araújo Pereira
jornal@avozdeportugal.com

BOCA DO INFERNO

Tudo partido social-democrata

O António Capucho não con-
corda com o Luís Filipe 

Menezes; o Luís Filipe Menezes 
não concorda com o Rui Rio; o 
Rui Rio não concorda com o Pa-
checo Pereira e o Pacheco Pereira 
não concorda com ninguém.
Não sendo analista político, te-

nho dificuldade em compreender a razão pela qual o PSD 
tem tão pouca vocação para fazer oposição ao Governo 
quando tem tanta habilidade para fazer oposição a si mes-
mo. Lá talento para litigar têm eles, mas gostam mais de 
o exercitar uns com os outros do que com o PS. Ao PS, 
aliás, o PSD tem pouco a apontar. Basicamente, Sócrates 
está a fazer tudo mais ou menos como eles acham que 
deve ser feito.  Nada disto é estranho, apesar de tudo. 
Ninguém duvida de que o PSD tenha um plano para sal-
var Portugal, mesmo que aparentemente não tenha um 
plano para se salvar. Toda a gente percebe que o PSD é 
mais difícil de governar do que o País. Proporcionalmen-
te, o PSD tem mais gente com ambições políticas do que 
o País, mais barões do que o País, e mais Albertos Joões 
Jardins do que o País. É óbvio que se trata de um partido 
ingovernável. Até porque as ambições políticas dos seus 
membros são sazonais: curiosamente, só se manifestam 
quando o PSD está no poder. Além disso, num partido 
normal, mesmo que os militantes tenham perspectivas 
diferentes sobre tudo o resto, pelo menos entendem-se 
quanto à ideologia. No PSD, que é um partido que se ca-
racteriza por não ter ideologia nenhuma, a harmonia é 
rara e difícil. Veja-se o que sucede agora: o António Ca-
pucho não concorda com o Luís Filipe Menezes; o Luís 

Filipe Menezes não concorda com o Rui Rio; o Rui Rio 
não concorda com o Pacheco Pereira, e o Pacheco Pereira 
não concorda com ninguém. O caso complica-se quando 
constatamos que Luís Filipe Menezes, na ânsia de agra-
dar a toda a gente, diz com frequência uma coisa e o seu 
exacto inverso, o que faz com que, muitas vezes, o presi-
dente do PSD nem consigo mesmo concorde. E o trágico 
é que há quem diga que esta é a sua melhor qualidade. 
Faz sentido: Luís Filipe Menezes não é uma alternativa a 
José Sócrates. É várias. Menezes tem opiniões para todos 
os gostos. Há propostas capazes de agradar a todos os 
sectores da sociedade portuguesa, e ainda a alguns secto-
res de certas sociedades estrangeiras. As únicas pessoas a 
quem Menezes não consegue agradar, por mais que tente, 
são os militantes do PSD. O grande problema parece ser, 
portanto, este: Luís Filipe Menezes é tão popular dentro 
do PSD como Sócrates no País. Talvez seja por isso que 
Menezes aparece sempre tão mal classificado nas sonda-
gens: se calhar, a Universidade Católica anda a recolher 
opiniões na Rua de S. Caetano à Lapa.

Os quatros mosqueteiros em Cuba

Boa viagem Nelson dos Santos primo de
Anabela e grande admirador do nosso jornal
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9 DE ABRIL DE 1918

A Batalha de La Lys 

Comemora-se 
hoje o 90º 

aniversário de uma 
célebre batalha da 
Primeira Guerra 
Mundial. 
É um dia muito 

importante na história recente do nosso 
país. 
A Batalha de La Lys, deu-se em 9 de Abril 

de 1918, durante a Primeira Guerra Mun-
dial na região da Flandres. As forças por-
tuguesas eram compostas pela 2ª divisão 
do Corpo Expedicionário Português, com 
cerca de 20.000 homens comandados pelo 

general Gomes da Costa, que se viu impo-
tente para aguentar o embate da ofensiva 
“Georgette” composta de 4 divisões do 6º 
exército alemão do general Ludendorff, 
com cerca de 50.000 militares bem treina-
dos e melhor armados. Em apenas 4 horas 
de batalha as tropas portuguesas perderam 
cerca de 7.500 homens entre mortos, feri-
dos, desaparecidos e prisioneiros, ou seja 
mais de um terço dos efectivos. Tendo 
sido deixados sozinhos na frente de com-
bate — como carne para canhão — a fim 
de desgastar e travar o ímpeto do exército 
alemão, o CEP conseguiu em termos tácti-
cos imediatos, transformar a derrota numa 
vantagem estratégica para os aliados, por 
ter permitido aos ingleses e australianos 
de melhor se posicionarem no xadrez das 
operações e assim diminuírem o impacto 
dessa ofensiva. Devemos recordar as enor-
mes dificuldades e extremos sacrifícios 
dos nossos expedicionários, alguns com 
muito pouca formação militar e deficiente 
qualidade do armamento, a que natural-
mente se juntaram as péssimas condições 
de vida nas trincheiras, encharcadas, cheias 
de lama, no clima gelado, frio e húmido da 
Flandres. Física e moralmente esgotadas, 
as tropas portuguesas não tinham recebido 
novos efectivos por não ser possível qual-
quer substituição, devido à falta de barcos 
que haviam sido requisitados para trans-
portar as tropas americanas para a Europa.
Recordar a Batalha de La Lys é prestar 

justa homenagem aos soldados portugue-
ses que lutaram ao lado dos aliados du-
rante a Primeira Guerra Mundial, também 
conhecida por Grande Guerra. Não nos 
esqueçamos que nessa época os territórios 
portugueses em África, devido a interesses 

económicos e estratégicos, eram cobiçados 
pelas grandes potências ou seja, a França, 
a Inglaterra e a Alemanha. Já em 1898 e 
depois em 1912/13, a Inglaterra e a Alema-
nha tinham negociado a partilha das nossas 
terras de além-mar. Portugal tinha acabado 
de implantar a República a que se seguiram 
tempos turbulentos no nosso país, fragili-
zando a nossa posição no mundo. A par-
ticipação na Guerra reafirmou-nos como 
país europeu ao mesmo nível que os outros 
componentes das forças aliadas e permitiu 
a defesa de Angola e Moçambique da cobi-
ça alemã e inglesa naquelas paragens. 
E foi nesta batalha que se evidenciou 

um jovem de 22 anos, nascido em Valon-
go, concelho de Murça, incorporado no 
Regimento de Infantaria 19, de Chaves. 
Chamava-se Aníbal Augusto Milhais mas 
ficou célebre na História sob o nome de 
Soldado Milhões.
Foi nesse combate que Milhais ganhou o 

seu nome de honra: a bravura que mostrou 
foi tal que o seu comandante, o major João 
Ferreira do Amaral, o abraçou e lhe disse: 
«Chamas-te Milhais, mas vales milhões!». 
E o «Milhões» ficou.  
E mais tarde, em Julho, Soldado Milhões 

tornava-se definitivamente célebre: no 
campo de Isberg, sozinho, empunhando a 
sua metralhadora Lewis, cobriu e protegeu 
a retirada dos seus camaradas portugueses e 
de soldados escoceses. Consta que se hou-
ve de tal forma que os alemães pensaram 
estarem a enfrentar toda uma unidade ini-
miga. Em consequência - coisa muito rara - 
recebeu a Torre e Espada no próprio campo 
de batalha, das mãos do general Gomes da 
Costa. A esta distinção seguir-se-ia a Cruz 
de Guerra, a Cruz de Leopoldo da Bélgica 
e muitas outras.
Isto todavia não impediu que o herói em 

1928 tivesse de emigrar para o Brasil para 
poder sustentar os filhos. A pátria agrade-

cida…não se preocupou com ele. Enfim, 
hábitos que se mantêm! Os portugueses do 
país irmão, porém, fizeram uma subscrição 
para que o ex-soldado “Milhões” pudesse 
regressar a Portugal e viver dignamente.
Dedicou-se uma vez mais à lavoura, o seu 

ofício de sempre, e veio a falecer em 1970.
Teve honras militares, fizeram-lhe um 

monumento. Devemos porém fazer algo 
mais para manter viva a sua memória. Não 
temos assim tantos como ele para nos dar-
mos ao luxo de esquecer. Foi depois de-
terminado que a data de 9 de Abril, seja 
considerada o Dia do Combatente.

Uma noite de esperança
que utiliza todos os sensos

A vida é uma de esperança, mas é jun-
tos, ao unirmos, que a esperança é 

forte. Assim, um grupo de estudantes da 
Universidade do Quebeque em Montre-
al organizou um evento, dentro do qua-
dro de um curso universitário, para dar a 
ocasião de nos unirmos. Esse evento de 
esperança teve como objectivo recolher 
fundos para a fundação da Sociedade Ca-
nadiana da Esclerose Múltipla. Foi para 
um coquetel, com a presidência honorá-

rio de Jocelyne Cazin, colaboradora do 
canal televisivo LCN, que esses estudan-
tes quiseram atrair os convidados.
Quinta-feira passada, 3 de Abril, o gru-

po meteu em prática os dois 
meses de trabalho no “Hou-
se Night Club”, situado na 
rua Saint-Laurent. Essa noi-
te tinha por tema os cinco 
sensos, que foram utilizados 
continuamente. À entrada, 
um copo de vinho era ofere-
cido, e uns maravilhosos pe-
tiscos do restaurante “M sur 
Masson” tocavam o paladar. 
Tivemos a oportunidade de 
ver – com os nossos olhos, 
obviamente –, a realização 
in situ de uma pintura num 

quadro e de uma pintura corporal. Numa 
sala de relaxação, tinham a possibilida-
de de receber uma massagem, para viajar 
para um mundo de paz. Todas essas acti-
vidades eram acompanhadas com música 

e perfume que davam a sensação de estar 
no paraíso…
Durante o coquetel, duas pessoas, que 

sofreram de experiências pessoais com a 
doença, intervieram sobre a problemática 
da esclerose múltipla, doença que afecta 
o sistema neurológico. As intervenções 
de Jocelyne Cazin e de Henrique Laranjo 
tocaram o coração, que tiveram a opor-

tunidade de, com um leilão silencioso, 
poder contribuir. Depois de todas essas 
actividades “lascivas”, pelas 22 horas, 
as pessoas presentes foram convidadas 
a dançar. Essa noite permitiu recolher 
mais de 5000$ para a esclerose múltipla. 
Podemos felicitar o restaurante Chez le 
portugais, o jovem Patrick Rebelo, da 
Industrielle Alliance, e a Associação dos 
estudantes lusófonos da UQÀM, e todos 
os outros que, com as suas participações, 
permitiram recolher o máximo de fundos 
para estudar e tentar remediar essa doen-
ça desconhecida, que é uma doença incu-
rável, e que não é evitável. Actualmen-
te, estima-se que em Portugal há mais 
de 5000 doentes, e no Canadá, mais de 
55 000 pessoas são afectadas pela escle-
rose múltipla. 
Parabéns a esse grupo!!!

Miguel Félix
mfelix@avozdeportugal.com
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COORDENADO POR jOãO MESQUITA

CLASSIFICAçãO
1 - FC Porto                                  63 
2 - Benfica                                  45 
3 - V. Guimarães                          45 
4 - Sporting                         43 
5 - V. Setúbal                            41 
6 - Belenenses                       36 
7 - Sp. Braga                                     34 
8 - Marítimo                                 34 

9 - Nacional                                  32 
10 - Boavista                         32 
11 - E. Amadora                    28 
12 - Naval                                26 
13 - Académica                     24 
14 - Leixões                           22 
15 - P. Ferreira                        20 
16 - U. Leiria                           9 

RESULTADOS

Sexta-feira (04 Abr) 
P. Ferreira-V. Guimarães 2-2 
Sábado (05 Abr) 
Académica-V. Setúbal                0-0 
FC Porto-E. Amadora                 6-0 
Domingo (06 Abr) 
U. Leiria-Naval                    0-2 
Marítimo-Nacional 1-0 
Sporting-Sp. Braga                       2-0 
Boavista-Benfica 0-0 
Segunda-feira (07 Abr) 
Leixões-Belenenses 1-2 

RESULTADO DA TAçA UEFA

Sexta-feira (11 Abr) 
Benfica-Académica         15:30 * 
Sábado (12 Abr) 
E. Amadora-Belenenses      12:00  
V. Guimarães-Boavista14:00 *
V. Setúbal-FC Porto     16:15 * 
Domingo (13 Abr) 
Naval-Marítimo 11:00  
Nacional-P. Ferreira         11:00  
Sporting-Leixões             14:15 + 
Segunda-feira (14 Abr) 
Sp. Braga-U. Leiria             14:45 * 

PRÓxIMA jORNADA
* SPTV + RPTI

SUPERLIGA - LIGA BWIN

SPORTING - RANGERS
1ª MãO

0-0
2ª MãO

AMANHã
à 14H45

TAçA DE PORTUGAL
V. Setúbal  vs   FC Porto  2008-04-15   
Sporting  vs   Benfica      2008-04-16 

FÓRMULA 1

Filipe massa, 
finalmente...
Hélder Dias

Nem os ventos que sopram as finas areias do de-
serto para a pista impediram que o polaco Robert 

Kubica, da BMW, conquistasse a “pole” para este 
grande prémio de Bahrein, superando, e isto com uma 
volta impecabilíssima e sem erro, o brasileiro Filipe 
Massa, da Ferrari. Esta é a  primeira “pole” de Robert 
Kubica desde a sua estreia na Fórmula 1, em 2006, no 
G.P. da Hungria. O terceiro piloto mais rápido foi o 
inglês Lewis Hamilton, McLaren.
Domingo. Outros ventos sopraram nesta tarde e Fili-

pe Massa, Ferrari, não perdeu o seu tempo na partida 
e com uma largada canhão, facilmente dobrou Robert 
Kubica, BMW, detentor da “pole” para de seguida, e em 
solitário, oferecer juntamente com o seu companheiro 
de equipa Kimi Raikkonen a primeira dobradinha da 
época à Ferrari. Filipe Massa parece estar de volta uma 
vez ter abandonado as duas primeiras corridas da épo-
ca. Robert Kubica, BMW, esteve impecável durante as 
57 voltas e subiu ao pódio na terceira posição. Kubica 
marca assim pela terceira vez a sua presença num pó-
dio da F1. A McLaren esteve longe do seu melhor e o 
quinto lugar de H. Kovalainen e o décimo-terceiro de 
Lewis Hamilton na corrida falam por si. Os restantes 
lugares pontuáveis couberam a: Nick Heidfeld, BMW, 
H.Kovalainen, McLaren, J.Trulli, Toyota, M.Webber, 
Red-Bull e Nico Rosberg, Williams. Esta corrida, que à 
partida e à medida que avançava parecia estar cheia de 
reviravoltas, não passou de um simples passeio de do-
mingo para os homens da Ferrari, embora no meio do 
pelotão a luta estivesse sempre bem acesa, caso de Fer-
nando Alonso, Renault, a fechar sempre as portas a Tim 
Glock da Toyota.  Caso esquisito, somente sete pilotos 
terminaram todas as corridas e um desistiu em todas, 
Sebastian Vettel... Com os resultados obtidos este fim-
de-semana no G.P. de Bahrain, Kimi Raikkonen da Fer-
rari é o novo líder do Campeonato Mundial de Pilotos, 
com 19 pontos. A BMW, depois dos extraordinários re-
sultados nas últimas corridas é agora o comandante do 
Mundial de Construtores, com um ponto de vantagem 
sobre a Ferrari e dois para a McLaren. Curiosamen-
te, a BMW lidera pela primeira vez na sua história um 
campeonato do mundo. Classificação do GP Bahrain: 
1. Felipe Massa (Brasil/Ferrari) 2. Kimi Räikkönen 
(Finlândia/Ferrari) 3. Robert Kubica (Polónia/BMW-
Sauber) 4. Nick Heidfeld (Alemanha/BMW-Sauber) 
5. Heikki Kovalainen (Finlândia/McLaren-Mercedes). 
Próximo encontro a 27 de Abril no G.P. de Espanha.

Tiago Monteiro vence 
pela primeira vez...
Tiago Monteiro protagonizou um fim-de-semana 

histórico ao tornar-se o primeiro piloto português a 
vencer no FIA WTCC (FIA World Touring Car Cham-
pionship). Num Domingo de emoções fortes, Tiago 
mostrou que era de longe o mais rápido de todo o pelo-
tão. O recorde traçado de Puebla, México, fica escrito 
em português, com SEAT nº18 a rodar em 1:39:999. 
Na segunda corrida o domínio foi ainda mais evidente. 
A sair da segunda posição, Tiago superiorizou-se a 
Alain Menu e assumiu a liderança até final. A partir de 
metade da corrida, o piloto do Porto dilatou ainda mais 
a vantagem. Cumpridas as 16 voltas, Tiago terminava 
com 4,42 segundos de vantagem sobre Rickard Rydell 
e estava, naturalmente, muito feliz: “Puebla foi incrível. 
Percebi desde o primeiro teste de sexta-feira que estava 
muito rápido. Na qualificação as coisas complicaram-se 
devido ao problema mecânico, mas depois em corrida 
pude recompor a situação.  O fim-de-semana de Puebla 
foi também histórico para a SEAT que colocou seis car-
ros nos seis primeiros lugares na segunda corrida. No 
pódio com Tiago Monteiro estiveram Rydell e Tarquini. 
O WTCC segue agora para Espanha.

LIGA VITALIS: Sigam o líder

tamar muito superior, de tal forma que já vão 18 pontos 
de diferença para o segundo classificado, o interesse re-
side em saber quem irá à Liga dos Campeões. 
O Guimarães empatou em Paços de Ferreira e ainda 

dormiu duas noites no segundo lugar, de acesso directo 

à Liga dos Campeões, mas o Benfica empatou com o 
Boavista e voltou a ultrapassar a equipa de Manuel Ca-
juda. Os encarnados, tal como o FC Porto e o Sporting, 
também não conseguiram marcar esta época no Bessa, 
diante de uma equipa de Jaime Pacheco que comple-
tou  seis meses sem perder em casa. Quem aproveitou 

Mais um tricampeonato...
Continuação da página 1

os empates de Benfica, Guimarães e Setúbal foi o Spor-
ting. O jovem Yannick Djaló foi titular e aproveitou bem 
a oportunidade concedida por Paulo Bento e marcou os 
dois golos da vitória diante de um Braga que se afunda 
cada vez mais na luta pelo acesso à Taça UEFA. O sex-

to lugar está preso por arames e com a concorrência a 
pressionar. Certo é que Marítimo, Nacional e Boavista 
também estão muito perto dos bracarenses. Na derradei-
ra oportunidade de sonhar com a permanência, o Leiria 
perdeu e está com os dois pés na Liga Vitalis.

Não é preciso chegar ao limite de recorrer a matilhas 
de cães para perseguir o líder em fuga, mas a con-

corrência vai ter de apressar o passo se quiser agarrar 
o Trofense. A jornada  foi favorável à equipa de Toni, 
que alargou para dois pontos a vantagem sobre o Rio 
Ave. Em jogo antecipado, nos Açores, terra de lagoas 
e furnas, o Trofense não meteu água nem se queimou 
e ficou a ver do que seria capaz a concorrência. No do-
mingo, serviu para o clube da Trofa esfregar as mãos 
de satisfação perante os resultados dos vila-condenses 
e também do Gil Vicente, que viu o Vizela refrear-lhe 
o ímpeto num jogo marcado pela polémica. A partida 
colocava frente a frente o quarto e o terceiro colocados, 
classificação que foi trocada depois de um golo de Hél-
der Sousa nascido de uma jogada ilegal. Cada vez mais 
longe do regresso à Bwin Liga está o Beira-Mar, depois 

de os seus responsáveis terem apontado para esse objec-
tivo desde o princípio. O fosso para os lugares de subida 
já atingiu os oito pontos e tudo parece apontar para que 
passem mais uma temporada longe dos “grandes” do 
futebol português, o que equivale a ficar longe de mais 
receitas de bilheteira e televisivas. 
Igualmente acesa está a luta pela permanência. Neste 

campo de batalha, o Gondomar esquivou-se às minas 
no terreno do Penafiel e deu um passo decisivo para se 
manter nos escalões profissionais. Luciano, outro gole-
ador em alta na competição e a merecer a atenção do 
escalão maior, marcou os golos da equipa de Nicolau 
Vaqueiro e deixou-a cinco pontos acima da linha-de-
água. Já o Penafiel sufoca nas profundezas. 

Rui Costa ficou furioso 
Furioso com o trabalho de Lucílio Baptista, Rui Cos-

ta - que, ainda no relvado, declarou à Rádio Renas-
cença que, “com arbitragens assim, é impossível” - en-
trou no túnel do Bessa a protestar violentamente com o 
árbitro, a quem já dirigira alguns comentários durante 
a partida. Sempre a reclamar, seguiu-o na direcção do 
balneário, nas imediações do qual foi travado por Ma-
nuel Barbosa. O delegado ao jogo e dirigente da SAD 
do Boavista lembrou ao benfiquista que estava na casa 
axadrezada e afirmou que ali não lhe permitia tal com-
portamento. Rui Costa não terá admitido tal comentário 
e gerou-se uma discussão acesa, que Petit terá tentado 
serenar, mas que rapidamente se transformou em confu-
são generalizada. A intervenção da polícia pôs termo ao 
incidente, que, ao que tudo indica, não significou expul-
são para Rui Costa. 

Anderson Polga falha 
recepção ao Rangers 
O defesa-central Polga, um dos esteios defensivos 

dos leões ao longo da temporada, é baixa certa 
no desafio de quinta-feira com o Glasgow Rangers em 
Alvalade, na segunda mão dos quartos-de-final da Taça 
UEFA, depois de ter sido forçado a abandonar o relvado 
por lesão.
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