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ANO 48

Natalidade está 
em crise na
Europa
Mais de 54 milhões de europeus 

vivem sozinhos e dois em cada 
três lares não têm nenhuma criança, 
segundo um relatório sobre a evolu-
ção da família na Europa em 2008, 
elaborado pelo Instituto de Política 
Familiar (IPF) e que foi apresentado 
no Parlamento Europeu. 
Segundo o documento, a Europa é 

um continente velho “imerso num In-
verno demográfico” com a natalidade 
em crise. O número dos maiores de 
65 anos já superou em mais de seis 
milhões os jovens menores de 14 
anos e cada vez nascem menos crian-
ças (quase um milhão de nascimen-
tos/ano menos do que em 1980). 
O relatório, elaborado por uma equi-

pa multidisciplinar composta por 
psicólogos, demógrafos, sexólogos e 
peritos em conciliação entre trabalho 
e família, revela ainda que dois em 
cada três lares europeus não têm ne-
nhuma criança e apenas 17 por cento 
têm dois ou mais filhos. A Eslová-
quia, Polónia, Roménia e Alemanha 
são os países da União Europeia (UE) 
com o índice de natalidade mais críti-
co. As mulheres europeias têm filhos 
cada vez mais tarde (quase com 30 
anos) em especial as espanholas e as 
italianas.
Em 27 anos, a Europa perdeu mais 

de vinte milhões de jovens enquan-
to a população com mais de 65 anos 
aumentou em 23 milhões superando 
assim os 80 milhões em 2007, o que 
representa 17 por cento da população 
europeia e uma inversão na pirâmide 
populacional. A Bulgária e a Alema-
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Continuação da página 1
centro comunItÁrIo de anjou
O Centro Comunitário do Espírito Santo de Montreal leste e Anjou receberá 
no dia 11 de Maio os símbolos do Espírito Santo no seu salão. Pelas 19h30, 
e até 17 de Maio, será recitado o terço em louvor do Divino Espírito Santo. 
Sábado, dia 17, ofereceremos carne guisada, numa noite abrilhantada por 
Jimmy Faria e António Horácio. 8670, Forbin Janson. 514-353-1550

“Porque eu sou uma garota louca, todo mundo sempre pensa automatica-
mente que eu sou má. Ou que eu carrego um segredo negro comigo ou 
que eu sou obsessiva com a morte. A verdade é que eu sou provavelmen-
te a pessoa menos mórbida que alguém pode conhecer. Se eu penso mais 
sobre a morte que outras pessoas, é porque provavelmente eu adoro a 
vida mais que elas.”                                            Angelina Jolie

nha são os países da UE com me-
nor proporção de jovens e no outro 
extremo está a Irlanda, o país com 
mais jovens.
O relatório revela que os lares eu-

ropeus estão cada vez mais vazios e 
solitários. Malta, Chipre, Roménia 
e Espanha são os países com maior 
número de membros por lar e Ale-
manha, Dinamarca, Finlândia e Su-
écia são os com menor número de 
pessoas por casa.
Um em cada lar na Europa é habi-

tado por apenas uma pessoa e são 

Natalidade está em crise na Europa
mais de 54 milhões os europeus que se 
encontram a viver sozinhos.
O IPF considera necessário o desen-

volvimento de políticas públicas de 
apoio à família na Europa, colocando-a 
no topo das prioridades. Por outro lado, 
defende que deve ser criado um Institu-
to da Família, no âmbito da Comissão 
Europeia, assim como um Pacto Euro-
peu sobre a família na Europa e insta 
os governos a uma redistribuição mais 
equitativa das prestações destinadas à 
família.

No silêncio da Mãe Natureza
Augusto Machado 
amachado@avozdeportugal.com

Nos momentos mais agitados que nos impede de pen-
sar claro, especialmente quando tentamos encon-

trar soluções para solucionar problemas difíceis, nada 
melhor que uma caminhada tranquila, que nos faz sentir 
verdadeiramente bem, no silêncio da Mãe Natureza. 
É nesse ambiente ‘divino’ e calmo onde podemos me-

ditar e encontrar a paz interior. É uma espécie de antído-
to ao stress neste mundo onde as pessoas andam ao rit-
mo dos sons da modernidade; as vibrações dos motores, 
o bater das portas, as vozes de pessoas próximas zanga-
das ou enervadas, os telefones sempre a tocar dentro e 
fora de casa e outros barulhos insuportáveis. Todo este 
ambiente desproporcionado e quase a alcançar o limite 
da loucura, (vezes sem conta tendo sido já classifica-
do como, “It´s a mad world”) é mais que uma desculpa 
para, cada vez mais, pessoas procurarem lugares longe 
dos grandes centros urbanos para descontrair e viver 
uma vida mais calma.
Para fugir a toda esta barulheira, procuramos o silêncio 

da Natureza. É certo que aqui também ouvimos barulho, 
mas é um barulho que não nos incomoda. Quando, ao 
fim de uma hora a caminhar, alcançamos o ponto mais 
alto do Monte Góios situado entre os concelhos de Ca-
minha e o de V.N. de Cerveira, donde deparamos  com 
uma vista panorâmica deslumbrante; é a lendária Nossa 
Senhora da Ínsua na entrada da barra de Caminha, do 
lado português, e o alto de Santa Técla do lado espa-
nhol, depois avista-se a foz do rio Minho de mansinho 
a desaguar no Atlântico, é o ritmo das ondas do mar a 
desenrolar na areia e é toda a margem do lado galego a 

saudar Portugal. Ao longo do trilho deleitámo-nos com 
a queda de água de um riacho, o coaxar de uma rã, o 
chilrear dos passarinhos, o cacarejar de uma perdiz, o 
canto de um rouxinol ou de uma cotovia que nos faz 
sentir serenos e mais felizes. São sons que nos apazi-
guam a mente.
A experiência de muitas horas de silêncio, vividas em 

grupo ou individual, em ambientes diferentes, faz com 
que o silêncio se torne o caminho que nos leva à sere-
nidade, àquela Paz interior que tanto desejamos... O si-
lêncio é o local privilegiado da unificação de todo o ser 
activo e contemplativo. Felizes são aqueles que, neste 
mundo convulsivo  e perturbado, conseguem ter tem-
po e espaço para desfrutar de algumas horas de silêncio 
meditativo. 
O autor destas linhas, felizmente, tem o privilégio de 

conhecer e de beneficiar desse mesmo trilho do Monte 
Góios, um caminho pela floresta, perto da sua residên-
cia, onde o silêncio da Mãe Natureza ainda existe. É um 
percurso de cerca de 12 quilómetros, ida e volta, que 
percorre dia sim, dia não. E é durante esta caminhada, 
neste silêncio apaziguador,  que aproveita para reflectir, 
para fazer exercícios de respiração, os mesmos que ha-
bitualmente  faz durante as suas sessões de Yoga.
A sua cara-metade diz que ele tem o vício de cami-

nhar. É possível. Mas é um vício saudável e enquanto as 
pernas aguentarem ele há-de continuar. Porque acredita 
que a melhor preparação para enfrentar o amanhã é fa-
zer bem, sempre que possível, o trabalho de hoje. 

aGradecImento

eFemérIdes - 14 de maIo
1607. A primeira povoação inglesa permanente na América foi criada com 
o nome de Jamestown. 

1915. Tumultos violentos em Lisboa com assalto a armazéns e a padarias 
de multidões à procura de comida. O movimento revolucionário, com par-
ticipação de militares e civis, que acompanha estes distúrbios é reprimido 
violentamente, provocando centenas de mortes e feridos. O governo dita-
torial de Pimenta de Castro é demitido.  

Francisco Andrade, artista plástico e director do Circulo dos Amigos de 
Rabo de Peixe, vem pública e reconhecidamente agradecer a todas as 
pessoas, empresas e instituições que o acompanharam ou procuraram 
saber do seu estado de saúde aquando da recente intervenção cirúrgica a 
que foi submetido e da qual se encontra em franca recuperação.

francisco Andrade

passeIos a pé ao mont-royal
Organizam-se passeios ao Mont-Royal, a pé, aos domingos de manhã. 
Aberto a todos. Os cãezinhos são bem-vindos. É grátis e faz bem à saúde. 
para informações, contactar: josé de sousa: 514-815-6574 ou luís 
Melo: 514-844-4351

Boutique ÉlÉgance
50% DE DESCONTO

4451 Boul. st-laurent tel.: 514 844.1740

lojA dE VEstidos pArA MulhErEs 
pArA todAs As ocAsiõEs

VEstidos dE diA E dE gAlA
ABErto dE doMingo A sExtA-fEirA - fAlAMos português



3A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 14 de Maio de 2008

Breves

Intermediate accountant - Comptable intermédiaire
Warnaco of Canada Company is a leading distributor of branded apparel located in Baie d’Urfe. We have exciting 
and challenging careers for people who are passionate about our brands (CKU, CKJ, Chaps, Speedo, Warners, 
Olga, Lejaby, and much more)  and are determined to succeed in a fast-paced, creative environment. Our workplace 
is energetic with a strong entrepreneurial spirit, which allows us to continue to lead market trends. 

Subsequent to an acquisition in a joint venture in Brazil, we are in search of an energetic, personable and professio-
nal Intermediate Accountant on a contract basis to assist during the transition of this new business.

The intermediate accountant works with a broad knowledge of accounting principles and procedures.

rEsponsiBilitiEs include but are not limited to:
● Assist with budget and forecasts preparation.
● Participate in preparation of financial statements.
● Collaborate with partners in Brazil to ensure timely and accurate financial reporting.
● Financial analysis
● Perform ad hoc projects as required. 

QuAlificAtions:
● Bilingual, English and Portuguese.
● Bachelors of Commerce, CMA/CGA designation a plus, with a minimum 3 years experience in similar position.
● Proven excellent communication, problem-solving, and interpersonal skills in a fast-paced, changing environment.
● Advanced Excel skills.  Knowledge of SAP and Hyperion is an asset.

interested candidates should send their resumes to hrcanada@warnaco.com

Warnaco du Canada Cie est un important distributeur de vêtements situé à Baie D’Urfé. On a des carrières sensa-
tionnelles et stimulantes pour les supporteurs passionnés de nos marques (CKU, CKJ, Chaps, Speedo, Warners, 
Olga, Lejaby, et plus…) et on est déterminé de réussir dans un environnement rapide et créatif. Notre lieu de travail 
est rempli d’énergie et d’un esprit audacieux qui nous permet de diriger les tendances du marché. 

Après notre acquisition d’une entreprise commune au Brésil, on est à la recherche d’un comptable intermédiaire 
agréable avec plein d’énergie et professionnalisme. Cet individu sera engagé pour une période contractuelle pour 
nous aider avec la transition de la nouvelle acquisition. 

Le comptable intermédiaire va travailler avec une grande connaissance des principes et des processus de comp-
tabilité.   

les principales responsabilités sont:
● Assister à la préparation du budget et des estimations
● Participer à la préparation des rapports financiers
● Collaborer avec les associés du Brésil pour assurer que les rapports financiers 
   soient fait d’une manière ponctuelle et précise
● Analyser les données financières
● Travailler sur des projets variés 

Qualifications
● Bilingue, anglais et portugais
● Baccalauréat en Commerce, CMA/CGA atout, avec un minimum de 
   3 années d’expériences dans un poste similaire
● Excellente communication bien établie, avec une grande capacité à résoudre des problèmes 
   et maintenir des relations interpersonnelles dans un environnement rapide avec plusieurs défis.   
● Connaissances avancées en Excel et connaissances de SAP et Hyperion atout

si vous êtes intéressés, veuillez postuler en envoyant votre cV à hrcanada@warnaco.com  

Irregularidades da 
TAP na digitalização 
de documentos
A TAP continua a digitalizar os documentos dos 

seus passageiros apesar da Comissão Nacional 
de Protecção de Dados (CNPD) o ter proibido. Esta é 
uma das principais conclusões de um relatório sobre 
o serviço prestado pela companhia aérea nacional nos 
Açores, divulgado quinta-feira à noite pela Comissão 
Parlamentar de Economia da Assembleia Legislativa 
dos Açores.
O relatório, elaborado por proposta do deputado do 

CDS/PP, Artur Lima, recorda que a Comissão Nacional 
de Protecção de Dados já havia instaurado um processo 
de averiguação à TAP mas que a companhia continua 
a proceder da mesma forma. O deputado do Partido 
Popular entende que o Parlamento açoriano “não pode 
aceitar esta postura, por parte da TAP” por entender que 
configura “um crime”, e sugere que o Parlamento volte 
a apresentar “uma queixa formal à Comissão Nacional 
de Protecção de Dados” sobre esta matéria.
Durante a audição aos responsáveis pela companhia 

aérea, os deputados ficaram a saber que a digitalização 
de documentos por parte da TAP visa confirmar a natu-
ralidade dos passageiros, tendo em conta os descontos 
que a companhia faz para as tarifas de residente. 
Novas tarifas em função do perfil de passageiro
A TAP vai passar a oferecer, a partir de Junho, tari-

fas adaptadas a cada passageiro tendo como objectivo 
“acrescentar mais qualidade ao serviço prestado, ofere-
cer maior flexibilidade e variedade de escolha, apostan-
do também na diferenciação pelo preço”.
A transportadora aérea irá fornecer cinco novos pro-

dutos que irão desde “a oferta dos preços promocio-
nais mais baixos do mercado até ao melhor serviço de 
executiva, cuja qualidade vai ser reforçada”, explicou 
o administrador da transportadora em conferência de 
imprensa, citado pelo PD. 

Preço internacional do arroz 
subiu 76% em quatro meses
Entre Dezembro de 2007 e Abril de 2008 

os preços do arroz nos mercados inter-
nacionais dispararam 76%, segundo o índi-
ce da FAO para o cereal. A organização da 
ONU para a agricultura e alimentação disse 
segunda-feira que a produção mundial vai 
aumentar, mas os preços continuarão altos 
até, pelos menos, o terceiro trimestre de 
2008. Actualmente, apenas a Tailândia, o 
Paquistão e os Estados Unidos da América 
(EUA), entre os grandes vendedores mun-
diais, estão a exportar arroz sem restrições. 
Numa tentativa de evitar a escassez de ali-

mentação no seu próprio território, muitos 
exportadores de arroz têm imposto inter-
dições, impostos a tectos à saída do cereal 
para outros países. 

MYAnMAr confirMA
32 Mil MortEs
As autoridades “birmane-
sas” confirmaram segun-
da-feira a morte de quase 
32 mil pessoas no ciclone 
que atingiu o país há doze 
dias, mas as Nações Uni-
das acreditam que o núme-
ro total de vítimas deverá 
aproximar-se das cem mil. 
Os EUA anunciaram, entre-
tanto, o envio de mais dois 
aviões com ajuda humani-
tária, depois de segunda-
feira ter chegado ao país o 
primeiro aparelho.

Sismo na China faz
pelo menos 12000 mortos
O forte sismo de magnitude 7,8 que 

atingiu segunda-feira a China já fez 
mais de 12000 mortos, só na província de 
Sichuan, no sudoeste, onde foi o epicentro 
do abalo, anunciou o governo central, ci-
tado pela agência Nova China. Contudo, 
com o passar das horas, espera-se que este 
número cresça ainda mais. Para além de 
Sichuan, as províncias de Gansu, no no-
roeste, Yunnan e Chongqinf, no sudoeste, 
foram também muito afectadas pelo abalo. 
Só em Beichuan, que conta com 160 mil 
habitantes, 80 por cento das construções 
ficaram devastadas. Além disso, cerca de 
900 crianças foram surpreendidas pelo 
sismo, pelo que ficaram soterradas debai-
xo de várias escolas que ruíram. A agência 
Nova China confirmou a morte de 50, até 

ao momento. Na mesma província, duas 
fábricas de produtos químicos ficaram 
destruídas e 80 toneladas de amoníaco fo-
ram libertadas.
“Temos de dar o nosso melhor para abrir 

estradas até ao epicentro e salvar as pes-
soas presas nas áreas atingidas pelo de-
sastre”, afirmou, citado pela Xinhua, o 
primeiro-ministro chinês Wen Jiabao, que 
acrescentou que as forças militares devem 
colaborar neste esforço, chegando a enviar 
por via aérea medicamentos e alimentos. 
50 mil soldados estarão já no terreno. Uma 
forte réplica do sismo desta segunda-feira 
foi sentida ontem em Chengdu, capital da 
província de Sichuan, cerca das 15:10 lo-
cais (03:10 em Montreal), atingiu a mag-
nitude de 6,1 na escala aberta de Richter.

ViAnA
O Tribunal Judicial de Viana 
do Castelo condenou a cin-
co anos de prisão, com pena 
suspensa por igual período, 
um homem que tentou ma-
tar o dono de um café, após 
este lhe negar um copo de 
vinho. Para a suspensão da 
pena, o arguido deve sub-
meter-se a um tratamento 
ao alcoolismo, e a não se 
aproximar do dono do esta-
belecimento.

sAntArÉM
A alimentação saudável 
é o tema principal da 45ª 
Feira Nacional de Agri-
cultura que se realiza em 
Santarém entre 7 e 15 
de Junho e que pretende 
aproximar os consumi-
dores dos agricultores. O 
evento foi apresentado em 
Lisboa.
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coordenado por mIGuel FélIx
mfelix@avozdeportugal.com

Idade para o 
consentimento sexual 
alterada para 16 anos
A idade requerida para consentir a relações se-

xuais foi aumentada em dois anos, passando a 
ser 16 anos. Esta modificação da lei significa que os 
adultos que terão relações sexuais com rapazes ou 
raparigas – crianças – de 14 e 15 anos poderão fazer 
face a acusações criminosas. Desde 1892, a idade re-
querida para consentir a relações sexuais no Canadá 
era de 14 anos. A nova legislação foi depositada pelo 
Governo Conservador para, em parte, confrontar o 
problema dos predadores sexuais mais idosos que 
reinam na Internet, à procura de jovens vítimas.

                                            *Horário sujeito a modificações   ** Hora de Montreal     

Quarta-FeIra 14-05 QuInta-FeIra 15-05 sexta-FeIra 16-05 sÁBado 17-05 domInGo 18-05 seGunda-FeIra 19-05 terça-FeIra 20-05

proGramação desta semana

01:30  bom dia portugal  
04:00  magazine brasil contacto    
04:30  a minha sogra é uma bruxa  
05:00  praça da alegria    
08:00  jornal da tarde    
09:00  a senhora das águas  
10:00  a minha sogra é uma bruxa
10:45  portugal no coração    
13:00  humberto delgado: 
           obviamente, demito-o!     
14:00  coração malandro  
15:00  telejornal    
16:15  magazine brasil contacto    
16:30  prós e contras    
19:15  jornal das 24 horas  
20:30  coração malandro  
21:15  telejornal madeira    
21:45  telejornal - açores    
22:15  magazine brasil contacto    
22:45  o preço certo    
23:00  a raia dos medos     
23:45  30 minutos  
00:15  encontros imediatos    
00:45  o mundo de cá  

01:30  bom dia portugal  
04:00  canadá contacto    
04:30  a minha sogra é uma bruxa  
05:00  dia da família  
08:00  jornal da tarde    
09:10  a senhora das águas  
10:00  a minha sogra é uma bruxa   
10:30  dia da família  
13:00  portugal em directo    
14:00  coração malandro  
15:00  telejornal    
16:00  grande entrevista    
16:35  canadá contacto 
17:05  o preço certo    
17:45  corredor do poder    
19:15  jornal das 24 horas  
20:00  coração malandro  
20:45  telejornal madeira    
21:15  telejornal - açores    
21:45  canadá contacto     
22:15  o preço certo    
23:15  grande entrevista    
23:45  sentido do gosto    
00:30  olhar o mundo  
00:45  audax - negócios à prova 

01:30  bom dia portugal    
04:00  magazine timor contacto    
04:30  a minha sogra é uma bruxa  
05:00  praça da alegria    
08:00  jornal da tarde     
09:15  a senhora das águas  
10:00  a minha sogra é uma bruxa   
10:30  portugal no coração    
13:00  portugal em directo    
14:00  coração malandro  
15:00  telejornal     
16:00  grande entrevista    
16:30  timor contacto     
17:00  o preço certo    
17:30  sexta à noite    
18:00  mudar de vida    
20:30  jornal das 24 horas  
21:30  coração malandro  
21:45  telejornal - açores    
22:15  telejornal madeira    
23:15  timor contacto   
23:45  o preço certo    
00:30  conta-me como foi    

01:30  áfrica 7 dias  
01:55  eurodeputados     
02:30  áfrica do sul contacto    
03:00  bom dia portugal
06:05  zig zag   
07:00  obra de arte 
07:30  notícias de portugal    
08:00  jornal da tarde     
09:10  a alma e a gente     
09:35  reclame    
10:10  latitudes  
10:40  liga dos últimos    
11:30  atlântida/madeira  
13:00  notícias rtp madeira 
13:15  audax - negócios à prova     
14:00  mudar de vida  
14:30  áfrica do sul contacto    
15:00  telejornal    
16:00  a voz do cidadão      
16:25  dança comigo    
18:30  magazine desportivo    
19:00  jornal das 24 horas  
20:00  a alma e a gente     
20:45  telejornal madeira-açores    
21:45  áfrica do sul contacto     
22:15  o preço certo    
23:15  heranças d´ouro  
23:45  gostos e sabores  
00:15  músicas de áfrica  
  

01:30  nós  
02:25  europa contacto    
03:00  bom dia portugal
05:00  eucaristia dominical    
05:55  zig zag   
     contos das mil e uma noite 
     ilha das cores 
     telmo & tula 
     as aventuras de móli  
07:00  ab ciência    
07:30  contra     
08:00  jornal da tarde    
09:00  parlamento    
10:00  gato fedorento    
10:30  depois do adeus    
12:15  só visto!    
13:15  conta-me como foi    
14:00  contra    
14:30  europa contacto    
15:00  telejornal    
16:00  as escolhas de marcelo
           rebelo de sousa    
16:30  memórias de maio  
19:00  jornal das 24 horas    
20:00  contra      
20:30  programa a designar  
20:45  telejornal madeira    
21:15  telejornal - açores    
21:45  europa contacto     
22:15  memórias de maio  

00:30  só visto!  
01:30  bom dia portugal  
04:05  magazine eua contacto 
04:40  a minha sogra é uma bruxa  
05:05  praça da alegria    
08:00  jornal da tarde    
09:20  a senhora das águas  
10:50  portugal no coração    
13:00  portugal em directo    
14:00  coração malandro  
15:00  telejornal    
16:00  notas soltas    
16:20  magazine eua contacto   
16:50  o preço certo    
17:40  encontros imediatos    
18:00  mudar de vida    
18:05  obra de arte  
18:30  procissão de velas  
19:00  jornal das 24 horas  
19:55  coração malandro  
20:45  telejornal madeira    
21:20  telejornal - açores    
21:50  magazine eua contacto   
22:25  prós e contras    
01:05  geração cientista  
   

01:30  bom dia portugal  
04:00  magazine goa contacto    
04:30  a minha sogra é uma bruxa  
05:00  cerimónias de fátima  
08:00  jornal da tarde    
09:00  a senhora das águas  
10:45  portugal no coração    
13:00  portugal em directo    
14:00  coração malandro  
15:00  telejornal    
16:00  30 minutos  
16:30  magazine goa contacto     
17:00  a alma e a gente    
17:30  trio d´ataque    
19:00  jornal das 24 horas  
20:00  coração malandro  
20:45  telejornal madeira    
21:15  telejornal - açores    
21:45  magazine goa contacto    
22:15  o preço certo    
23:00  trio d´ataque    
00:30  andar por cá  
00:45  o lugar da história  

Gás Metro terminou mais cedo que o previsto

Água: regresso à pressão 
normal no leste de Montreal 

Gases com eFeIto de estuFa

A O.N.U
avisa o Canadá
O Canadá corre o risco de ver-se proibir qualquer 

participação nas mudanças de direitos de emis-
são de carbono. Esta medida poderia ser tomada se 
um inquérito das Nações Unidas determina que o 
país não respeitou todas as obrigações em virtude do 
protocolo de Quioto. 
O Comité de acompanhamento do protocolo subli-

nhou que Ottawa demorava muito para instaurar um 
inventário nacional das emissões de gases com efeito 
de estufa (GES). 
De acordo com um comunicado do Secretariado da 

Convenção-quadro da O.N.U sobre as mudanças cli-
máticas, o país foi informado oficialmente no dia 5 
de Maio que será o objecto de um inquérito. Teria 
possivelmente infringido as suas obrigações de de-
claração das emissões de GES. 
O Comité de acompanhamento do protocolo de 

Quioto poderia decidir da sanção para o atraso na 
criação do inventário nacional, durante a sua próxi-
ma reunião prevista para o fim de Maio ou meados de 
Junho. O Canadá poderá ver-se incluído do mercado 
mundial sobre o carbono.

Gás Metro finalizou quarta-feira passada, 7 de Maio, 
os seus trabalhos no Boulevard St-Laurent, uma 

semana mais cedo que o previsto, e anunciou também a 
assinatura de um acordo com a Sociedade de Desenvol-
vimento do Boulevard Saint-Laurent para promover as 
actividades da “Main”. Gás Metro tinha-se escusado e 
tinha reconhecido as suas falhas, mostrando ao mesmo 
tempo do dedo as outras empresas que agiam mal sobre 

a artéria. A empresa, como prometido, terminou estes 
trabalhos e, paralelamente, assinou um acordo com os 
comerciantes para bonificar a sua campanha de promo-
ção da alameda. O acordo durará de 2008 a 2010. Gás 
Metro fornecerá em 2008 para com 100.000$ de servi-
ços diversos à Sociedade de Desenvolvimento do Boul. 
St-Laurent.

Os cidadãos do leste de Montreal reencontraram uma 
pressão normal nas suas torneiras depois do resta-

belecimento do serviço de uma importante conduta de 
água potável que estava em reparação desde o Outono 
passado. A condução de 1,82 metro de diâmetro tinha 
sido fechada sobre um comprimento de 2,4 quilómetros, 

entre o Boul. Industriel e a rua Jarry este. Alimentava 
vários sectores do leste da ilha em água potável, incluin-
do Rivière-des-Prairies e Pointe-aux-Treambles. O fim 
destes importantes trabalhos é também um alívio para 
os automobilistas que utilizam no dia-a-dia o Boulevard 
Pie-IX.
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“Peço graça com fervor
Do divino Manuel,

Para que haja de rezar
Da Rainha Santa Isabel:
Em Saragoça nascida,
Segundo a oração diz,

carta dominante: O Louco, que significa Excentricidade.
Amor: Deverá começar a pensar mais em si. Viva o presen-
te com confiança! saúde: O seu corpo precisa de descanso, 
faça o que ele lhe pede. Dinheiro: Evite ser precipitado no 
que toca à gestão dos seus rendimentos. 

número da sorte: 22 números da semana: 17, 23, 45, 2, 19, 40

carta dominante: 4 de Espadas, que significa Inquietação, 
Agitação. Amor: Clima romântico e sentimental na rela-
ção afectiva. saúde: Atravessa uma fase de nervosismo e 
stress. Aprenda a perdoar-se a si próprio! dinheiro: Não ar-

risque em negócios que não lhe ofereçam garantias. Seja prudente.
número da sorte: 54 números da semana: 49, 15, 39, 22, 1, 30

carta dominante: A Estrela, que significa Protecção, Luz.
Amor: Afaste-se da rotina com a pessoa amada. Opte por 
fazer aquela viagem há muito planeada. Que a leveza de 
espírito seja uma constante na sua vida! saúde: Fase de 

fadiga excessiva. Descanse mais. dinheiro: Não se esforce demasiado, 
pense mais em si. número da sorte: 17
números da semana: 21, 30, 25, 11, 5, 32

carta dominante: 2 de Copas, que significa Amor. Amor: 
Clima de grande harmonia familiar e amorosa, mas seja mais 
compreensivo.  saúde: Poderá sofrer de stress. Mantenha 
a calma. Preocupe-se com aquilo que você pensa sobre si 

próprio, faça uma limpeza interior. dinheiro: Terá de controlar esse seu 
instinto materialista. número da sorte: 38
números da semana: 12, 41, 20, 36, 4, 17

carta dominante: A Roda da Fortuna, que significa Sorte 
em movimento. Amor: Não se intrometa em relações alheias 
pois poderá ser mal interpretado. Deite fora tudo o que o pre-
judica e tudo o que está a mais dentro de si. saúde: Atraves-

sa uma fase equilibrada neste campo. dinheiro: As suas capacidades 
de concentração no trabalho poderão trazer-lhe alguns bons resultados.
número da sorte: 10 
números da semana: 12, 4, 32, 47, 19, 7

 
carta dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso.
Amor: Dê mais de si aos outros e deixe de se preocupar 
com as pequenas atribulações diárias. Que a clareza de es-

pírito esteja sempre consigo! saúde: Pratique exercício físico suave para 
relaxar. dinheiro: Deixe os seus investimentos darem frutos.
número da sorte: 51 
números da semana: 33, 20, 4, 36, 19, 1

 
carta dominante: 4 de Ouros, que significa Projectos.
Amor: É provável que atravesse um período um pouco con-
turbado. Viva de uma forma sábia. saúde: Não abuse da 
sua vitalidade e das suas energias pois poderá ficar exausto.

dinheiro: Partilhe as suas ideias com os colegas de trabalho e poderão 
daí advir algumas oportunidades que deve saber aproveitar.
número da sorte: 68
números da semana: 20, 47, 6, 23, 45, 9

carta dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição, 
Poder. Amor: Aproveite bem todos os momentos a dois. É 
através do exercício diário da bondade que se pode tornar 
uma pessoa verdadeiramente realizada! saúde: Poderá 

sentir alguma fadiga física. dinheiro: Conserve todos os seus bens ma-
teriais com zelo e cuidado.
número da sorte: 77 
números da semana: 24, 17, 46, 31, 9, 11

carta dominante: A Temperança, que significa Equilíbrio.
Amor: Faça um jantar especial e muito romântico para a 
sua cara-metade. saúde: Procure não andar muito tenso. 
Aceite os erros dos outros e os seus. dinheiro: Poderá ser 

surpreendido por uma factura que não esperava.
número da sorte: 14 
números da semana: 41, 23, 47, 36, 21, 27

carta dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez
Amor: Se partilhar os seus problemas com alguém em 
quem confie verá que se sentirá bem mais leve.
saúde: Seja paciente quando o comportamento dos outros 

não corresponder às suas expectativas. Relaxe um pouco mais. 
dinheiro: Período em que terá uma boa segurança financeira.
número da sorte: 30
números da semana: 22, 17, 36, 40, 9, 25

carta dominante: A Torre, que significa Convicções Erra-
das, Colapso.
Amor: Organize um jantar para juntar os seus amigos. Nun-
ca perca a esperança nas pessoas, invista nelas!

saúde: Momento calmo e sem preocupações.
dinheiro: Não haverá nenhuma alteração significativa.
número da sorte: 16
números da semana: 14, 19, 23, 46, 2, 42

carta dominante: O Eremita, que significa Procura, Soli-
dão. Amor: Deixe de lado as mágoas e perdoe o seu próxi-
mo. Só erra quem está a aprender a fazer as coisas da ma-
neira certa! saúde: Tendência para problemas de memória. 

dinheiro: Continue a saber gerir bem o seu dinheiro para não deixar o 
barco afundar-se.
número da sorte: 9
números da semana: 20, 13, 4, 26, 7, 10

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)

O IMPÉRIO
DO ESPÍRITO SANTO

Manuel carvalho
jornal@avozdeportugal.com

D. Dinis foi um rei de espírito 
aberto, culto, visionário. O 

seu reinado foi um dos mais fe-
cundos da nossa História. A agri-
cultura teve um desenvolvimento 
sem precedentes. Plantou-se o 
pinhal de Leiria. Criaram-se as 
feiras francas. Iniciou-se a ex-

ploração sistemática das minas. Assinou-se o primeiro 
tratado comercial com a Inglaterra. Fundou-se a Uni-
versidade de Coimbra.
Poeta de fina sensibilidade, D. Dinis foi um dos mais 

fecundos trovadores portugueses e escreveu uma das 
mais belas “cantigas de amigo” da nossa literatura:    

“Ai flores, ai flores do verde pino, 
se sabedes novas do meu amigo! 

ai Deus, e u é? 
Ai flores, ai flores do verde ramo, 
se sabedes novas do meu amado! 

ai Deus, e u é? 
Se sabedes novas do meu amigo, 

aquel que mentiu do que pôs comigo! 
ai Deus, e u é? 

Se sabedes novas do meu amado, 
aquel que mentiu do que mi há jurado! 

ai Deus, e u é?” 
(...) 

Casou em 1288 com Isabel de Aragão, mais conhecida 
por Rainha Santa Isabel, que dedicou toda a sua vida a 
ajudar os pobres e desprotegidos. Quem não conhece a 
lenda do milagre das rosas, imortalizada no “Romancei-
ro e Cancioneiro Popular Português”? Relembremos:

Foi rainha mui querida,
Mulher d’el-rei Dom 

Dinis;
Aos pobres socorria
Com entranhas do 

coração;

Pois de ninguém se fiava,
Sua esmola apresentava
Com a sua própria mão.
Vindo a “santa” um dia,

Com seu regaço ocupado,
Pelo tesouro que havia,

Com el-rei eis 
encontrada!

«Que levais aí, Senhora?

Levo cravos e mais rosas,
Para mais nossa alegria.

Bem sei que levais 

dinheiro,
Segundo sois costumada;

Antes que muito me 
cheira,

Rosas em Janeiro,
É de maravilha achá-las!»

A Senhora
O seu regaço lhe 

amostrou,

Cravos e rosas achou,
Um cheiro que admirava.

«Ó rainha excelente!

Meu tesouro podeis dar,
Minha coroa empenhar

Porque tudo estou contente.» (...)
Influenciada pelo dominicano  Joaquim de Fiore, que 

“profetizava” uma nova vinda do Espírito Santo e uma 
era de paz,  liberdade e justiça, em que os cristãos re-
ceberiam inspiração directa de Deus, e não teriam de 
obedecer mais às leis criadas pelos homens, Isabel de 
Aragão, introduziu em Portugal o culto do Divino Es-
pírito Santo que mais tarde foi levado pelos primeiros 
colonos para os Açores.
Presentemente, o culto espalhou-se pelas comunida-

des emigrantes radicadas principalmente no Brasil, nos 
Estados Unidos e no Canadá e está, pode-se afirmá-lo, 
mais vivo do que nunca.
Este culto do catolicismo popular fascinou, durante 

toda a sua vida, o grande pensador português Agostinho 
da Silva que acreditava que estamos presentemente a 
entrar na Idade do Espírito Santo e da instauração do 
Império Universal onde serão banidas da face da terra 
todas as hierarquias e, finalmente, reinará a liberdade, a 
igualdade e a justiça. 
Idade madura para “estabelecer um código de conduta 

para este mundo que treine todos os seres humanos para 
a iminência do Reino, onde o cordeiro se deitará com o 
leão e o menino porá a cabeça na boca da serpente.”
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secção empresarIal

Miguel Félix
mfelix@avozdeportugal.com

A visita do semeador

A 7 Maio, a província do Que-
beque teve o prazer de ter a 

visita da sua Excelência o Embai-
xador de Portugal, o senhor João 
Pedro da Silveira Carvalho. Essa 
visita foi pontuada com encontros 
e com o lançamento oficial da cá-
tedra sobre a cultura portuguesa, 

na Universidade de Montreal. 
O senhor Embaixador encontrou-se, no começo da 

sua viagem, com os meios de comunicação social, para 
esses informarem a comunidade do programa da sua 
visita. No Consulado-Geral de Portugal em Montreal, 
o senhor Embaixador apresentou os três pontos impor-
tantes que a comunidade portuguesa do Quebeque deve 
desenvolver para assegurar o seu futuro.

O primeiro ponto importante da mensagem é a parti-
cipação cívica e política dos portugueses. O futuro da 
comunidade passa pela participação dos seus membros 
a todos os níveis políticos no Canadá. A falta de par-
ticipação é actualmente uma desvantagem para a nos-
sa comunidade. E essa participação está nas mãos da 
comunidade e dos actuais influentes políticos, para que 

encorajem o renascimento de uma participação.
O segundo ponto necessário é a nível económico. O se-

nhor Embaixador propõe a constituição de um clube de 
empresários. A comunidade não tem os meios nem a di-
mensão necessários para constituir uma câmara, assim, 
a ideia dum clube seria uma forma óptima para começar 
a construção de uma base de dados sobre os comércios. 
Foi discutido que Montreal já teve a sua Associação, 
mas que morreu rapidamente por falta de interesse.
O terceiro ponto é a vida da língua portuguesa. Com 

uma comunidade que continua a comunicar em portu-
guês, essa tem uma possibilidade de continuar a existir e 
a manter-se viva. Nesse sentido, a criação duma cátedra 
na Universidade de Montreal é uma realização impor-
tante. Essa cátedra reconhece o valor e a vitalidade da 
cultura portuguesa do mundo e em Montreal.
A visita do Embaixador continuou, no mesmo dia, com 

o coquetel que lançava oficialmente a criação da cátedra 
sobra a cultura portuguesa, que servirá para a divulgar e 

estudar a arte visual portuguesa. Foi anunciado durante 
o coquetel que o senhor professor Luís de Moura Sobral 
é o primeiro titular da cátedra e que já há três membros 
activos. 

Do mesmo modo, foi apresentado o primeiro tema de 
estudo da cátedra, os azulejos, na época barroca. Os dis-
cursos mostravam o interesse da Universidade em manter 
o ensino do português nos seus edifícios de ensino, e de 
valorizar a sua aprendizagem, com o apoio da comuni-
dade portuguesa, tal como o grupo de amigos da cátedra, 
com o senhor Duarte Miranda.
A visita do Embaixador continuou durante a semana 

passada, num encontro com o primeiro-ministro do Que-
beque, Jean Charest, e durante o fim-de-semana transac-
to, juntou-se às comunidades da Missão Santa Cruz e da 
Missão Nossa Senhora de Fátima, em Laval. Esperemos 
que o fruto semeado pelo Embaixador de Portugal duran-
te a sua visita seja excelente no sabor para o futuro.
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Belezas da semana

julie do café oliveira

anedotas

Foto da semana

uma família reunida em Montreal

o portista que mudou de camisola

Duas bichas estavam a apanhar sol no clube quando resolvem entrar na 
piscina...
A primeira, toda cuidadosa, vai até à piscina e põe o dedo do pé dentro 
de água e diz:
- AI!! Essa água está super fria!
Diz a outra, correndo para a água:
- Então sai da frente que eu vou de rabo...
P: Porque razão as loiras usam batôn verde? 
R: Porque vermelho significa pára.

casamento eleGante de Kenny e stéphanIe 

No luxuoso Le Rizz, com o
espectacular Jeff Gouveia

António Vallacorba
avallacorba@avozdeportugal.com

Sábado transacto, Kenny 
Freitas e Stéphanie Cunha 

contraíram o sacramento matri-
monial na Igreja St.Vincent Fer-
rier, numa cerimónia religiosa 
muito nobre, presidida pelo pa-
dre Carlos Dias e acompanhada 

por Filomena Amorim.
Foram padrinhos, pelo lado do noivo, o irmão Elvis 

Freitas e esposa, Mélanie; e pelo lado da noiva o irmão 
Edgardo Cunha e esposa, Silvia.

O Kenny é filho de José e Odete Freitas; e a Stépha-
nie é filha de Manuel e Eduarda Cunha, duas famílias 
muito ligadas à Filarmónica do Divino Espírito Santo 
de Laval.
Os recém casados, familiares e demais convida-

dos celebraram o auspicioso acontecimento numa das 

sumptuosas salas do Le Rizz, num serão muito alegre 
e magistralmente abrilhantado pela boa música e geral 
animação do Jeff Gouveia (JG Night Productions).

De facto, o jovem Jeff, desemvolto e bom comunica-
dor, demonstrou toda a sua habilidade como mestre de 
cerimónias. E, com a óptima aparelhagem e vasta co-
lecção de êxitos discográficos que lhe reconhecemos, 
com a música certa no momento propício, contribuiu 
grandemente para um entretenimento geral de excelente 

qualidade.
Outrossim, a todos deslumbrou a elegância do ambien-

te em geral da sala assaz nobre, decorada com muito 
bom gosto e com aquele “calor” arquitectónico muito 
típico do seu amplo revestimento em madeira.
Paralelamente, a boda nupcial em geral esteve à altu-

ra do prestígio do Le Rizz, desde a gastronomia até ao 
serviço de mesa, cujo chefe de sala é o micaelense Flá-
vio Massa (dos Arrifes). Destaque também para o outro 
micaelense, António Medeiros, assistente de chefe de 
cozinha, natural da Lomba da Maia.
O edifício das salas de recepção Le Rizz fica situado 

no 6630 Jarry Este, St. Léonard, H1P 1W3. Para qual-
quer referência futura, poderão contactar um dos dois 
seus sócios, Orlando de Ciccio ou Camillo d’Antonio, 
através do tel. 514.326.2700, do fax 514.326.9760 ou 
do correio electrónico info@lerizz.com. Podem tam-
bém consultar o seu portal www.lerizz.com.
Parabéns ao novel e simpático casal (que partiu para 

o México em gozo da sua merecida lua de mel), com 
votos de eterna felicidade.
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Consulado Geral
de Portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

tel.: 514.499.0359

Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
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

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

13 de Maio de 2008
1 Euro = CAD 1.563200

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
SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances
3100 Boul. le Carrefour,
Laval, Qc.                            514.770.9974
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

cantInho da poesIa

Regresso à infância
Quando posso volto aos tempos de criança

De escola, mesmo se às vezes sozinho,
Tempos em que me nasceu a esperança
De um dia, trilhar meu próprio caminho...

Regresso àquela aldeia de onde vim,
Remota entre mil fragas e oliveiras,

Entre flores rosadas de amendoeiras,
Ondulando no horizonte sem fim...

Procuro sinais, marcas do passado,
Onde estão os meus amigos de outrora?

Disseram-me que muitos tinham ido
Pelo mundo fora, por todo o lado,

Para Espanha, p`rà Suiça ou para a França
E até que alguns deles tinham morrido...

Fernando André

Ser Mãe
Ser mãe é ser o amor,

Destilados em gotinhas de luz,
É ser paz, esperança,

É esquecer de si mesma,
Não esquecendo Jesus.

Embora que o filho
Em que ela colocou

Toda esperança envolva-se
Com drogas ou com a criminalidade.

Assim mesmo ela continua
Destilando estas mesmas gotinhas

Sobre ele, pois o
Julga digno de piedade.

Mãe este ser sobre humano,
Cujo nosso vocábulo é
Impotente ao defini-la.

Nós devemos, muitos a mesma,
Pois é ela que nos da vida!

Samuel da Costa

Grande alegria na
festa dos angolanos
Domingo, 11 de Maio, foi um dia muito activo na co-

munidade portuguesa com as coroações, o dia das 
Mães, o Espírito Santo. Apesar dessas actividades, tive 
o prazer de me juntar aos nossos amigos, que se encon-
travam num evento realizado pelos Amigos da Casa de 
Angola, num almoço típico angolano. 
Muitos portugueses, angolanos, brasileiros e cabo-ver-

dianos vieram festejar este dia memorável em compa-
nhia dos seus familiares. Este encontro foi organizado 
por João Freitas e Lenita – os dois cozinheiros –, Isabel 
Freitas, Dinis, Habibe, Xico, Tiago Freitas, António Pas-
cal, que elaboraram e confeccionaram um bufete digno 
e à maneira, salientando a sua gastronomia, acompanha-
do de música muito mexida. 
A tarde decorreu num ambiente lindo e festivo, e era 

admirável ver a amizade que reinava sobre nós todos. 
Para marcar este acontecimento, tivemos o prazer de 
ouvir os discursos 
proferidos pelos an-
tigo e novo cônsu-
les-gerais da Angola 
em Montreal, mais 
conhecidos por Pito 
e Manuel, respecti-
vamente. Congratu-
lamos a organização 
por esta agradável 
festa. Viva Angola!
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4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec)   H2W 1Z4

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

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

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

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

  PAGAMENTO

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

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

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

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

(514) 820-5247
les Entrepreneurs Bucaro inc.

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

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

rosa
514 278.3956

COSTURA
Compramos e vendemos máquinas 
de costura domésticas. Fazemos re-
parações. 

514-844-4351

EMPREGOS

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

Bom salário 514-355-7171

EMPREGOS

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

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

514-240-3912

VIDENTE

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

giuseppe 514-881-1866

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

514-382-2143

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

paisagista procura 
empregado para trabalhar 
a pedra. Bom salário. 40 
horas/semana e mais. 

Westmount. 
contactar daniel dubois 

514-992-8187

Senhora para limpeza, das 15h às 
17h, segunda à sexta-feira. Horário 
e salário negociáveis. 

514-341-2984, depois das 15h

Procuramos
lava-pratos 

com 
experiência. 
514.861.3166

ou 
514.836.3066 CONTENTOR

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

514-862-3036 ou 514-272-4477

Empregado para “pavé-uni” com 
mínimo de 5 anos de experiência. 
Conhecimentos de nível e coloca-
ção de base de muros. Também 
procuramos pessoa para assentar 
pavimento. 514-968-2225

Pastelaria procura empregada de 
balcão. Tempo inteiro ou parcial. 

514-281-6947

Senhora para trabalhar ao balcão. 
Às terças e quartas-feiras, das 14h 
às 19h. 514-385-4361

Cede-se espaço em contentor para 
Senhora da Luz, entre Caldas da 
Rainha e Rio Maior. Saída a 5 de 
Julho. 514-376-0504

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

514-328-8740 ou 514-824-7172

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

514-995-1444 ou 514-244-1310

ARRENDA-SEEMPREGOS

Senhora para limpeza, que possui 
carro. 2-3 vezes por semana. 

450-979-7768

Senhora alegre, para trabalhos de 
casa ligeiros e um pouco de limpe-
za, com boa atitude com crianças. 
Experiência. Durante a semana. 
deixar mensagem 514-277-4527

o 3º Ano do orçAMEnto pArticipAtiVo
do plAtEAu Mont-roYAl coMEçA EM junho

Mais uma vez, a administração do Plateau Mont-Royal colocará uma parte do 
seu orçamento à disposição dos cidadãos para a discussão e decisão da sua 
aplicação. No ano passado, a aplicação de 1,5 milhão de dólares foi decidida 
pelos residentes, que apresentaram vários projectos visando a melhorar as 
condições de vida do nosso bairro. O objectivo das assembleias públicas do 
orçamento participativo era de apresentar, discutir e escolher os projectos 
prioritários de investimento para o bairro. Culminando um trabalho de mais de 
200 cidadãos, os representantes eleitos do bairro endossaram as decisões 
desses cidadãos em uma reunião do Conselho do Plateau Mont-Royal espe-
cialmente dedicada ao orçamento. Para a comunidade portuguesa e para o 
conjunto dos cidadãos do Plateau, o orçamento participativo é um instrumen-
to que permite-lhes ter uma influência sobre o desenvolvimento do seu bairro 
e de participar ao bem-estar da comunidade. Este ano, pela primeira vez, os 
organismos comunitários Action Solidarité Grand Plateau e Centre d’Écologie 
Urbaine convidam os cidadãos a participar a ateliers gratuitos de informação 
destinados a ajudar os participantes a entender melhor o funcionamento do 
orçamento participativo do Plateau e também a ajudá-los na elaboração de 
projectos a serem apresentados nas assembleias públicas, previstas para a 
segunda metade do mês de Junho.

datas dos ateliers: 15 de Maio, quinta-feira, das 19h00 às 21h00; Centre 
M.A.I.; 3680, rue Jeanne-Mance, 2º andar * Atelier em inglês
20 de Maio, terça-feira, das 19h00 às 21h00; Café Boîte gourmande 
445, avenue Laurier Est 
24 de Maio, sábado, das 10h00 às 12h00; Bibliothèque du Mile End; 5434, 
avenue du Parc (esquina de St-Viateur) ; *Serviço de guarda de crianças 
disponível no local (favor reservar antecipadamente); uma pequena refeição 
será servida
29 de Maio, quinta-feira, das 19h00 às 21h00; Bistro Le Placard ; 2129, 
avenue Mont-Royal Est 
31 de Maio, sábado, das 10h00 às 12h00; Maison d’Aurore; 4815, de La-
naudière  *Serviço de guarda de crianças disponível no local (favor reservar 
antecipadamente); uma pequena refeição será servida

inscrições e reservas:
Centre d’Écologie Urbaine; 514-282-VERT (8378)
budgetparticipatif@ecologieurbaine.net

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

514-561-6499

Pessoa para limpeza de casa, na bai-
xa citadina. 1 vez por semana: quin-
ta-feira das 9h30 às 16h. $15/hora. 
Deve engomar roupa. Referências. 

514-845-7787

Senhora para trabalhar aos fins-de-
semana, para ajudar a cuidar de 2 
crianças e fazer pequenos trabalhos.
 contactar Maria, entre as 15h30 e 

as 18h30, 514-886-2369

Procuramos serralheiro soldador. 
Para informações: 

514-352-1300

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

devem apresentar-se no 404 
duluth este.

SERVIÇO

COMUNICADO

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

Senhora que fale francês e inglês 
para servir ao balcão. Contactar 
Jean (João) 514-842-3558

Precisa-se de homem para limpeza 
em restaurante, de noite.

514-554-8779
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ImpérIo do pentecostes de santa cruz

O “fogo” do Espírito Santo abrasou a comunidade!
António Vallacorba e Antero Branco
jornal@avozdeportugal.com

A comunidade portuguesa acaba de celebrar um dos 
seus mais exuberantes festejos de sempre em lou-

vor do Divino Espírito Santo, em virtude da realização 
do Império de Pentecostes da Missão Portuguesa Santa 
Cruz, cujo encerramento ocorreu no domingo, Dia das 
Mães e momento alto dessa bastante bem preenchida se-
mana festiva - a distribuição das sopas do Espírito San-
to.
Foi distinto mordomo o padre José Maria Cardoso, 

natural de Guimarães, entre nós há quase uma década e 
responsável desta Missão. A sua simpatia, dinamismo e 
generoso sentido ecuménico congregaram esforços, boas 
vontades e geral solidariedade comunitária à volta da sua 
mordomia, repleta de bem sucedidas inovações.
Revestiu-se, por isso, de festejos assaz alegres, diver-

tidos, abundantes e com uma exemplar manifestação de 

devoção à terceira pessoa da Santíssima Trindade, com a 
caridade a revelar-se como o ponto mais marcante deste 
império, fundado em 29 de Maio de 1979.
No sábado, assistindo à distribuição das esmolas, uma 

réplica do “império” das Quatro Ribeiras, na Ilha Ter-
ceira, gentilmente mandado construir pela firma Alfred 
Dallaire “Memoria”, sob a supervisão de Jacques Lega-
ré, recordei com saudade as festas do Espírito Santo na-
quela ilha. Tal como aconteceu aqui, distribuía-se à porta 
do “império” as esmolas aos mais pobres da freguesia. 
O nosso mordomo (padre Cardoso) quis provar que nem 

só os mais afortunados poderiam ter a responsabilidade 
de uma mordomia. Além disso, chamou ao “império” 
deste ano de “caridade”.

Foram então distribuídos quatro bezerros: três a orga-
nismos da sociedade de acolhimento: Accueil Bonneau, 
Old Mission Brewery e Maison du Père; o quarto bezer-

ro, cortado às postas, foi entregue à nossa comunidade, 
numa cerimónia muito comovente.
Seguidamente, Manuel Fátima e José Agnelo, acom-

panhados pela Banda de Nossa Senhora dos Milagres, 
cantaram o “Pezinho” à igreja, ao “império” e ao mor-
domo.
No final da tarde, assistiu-se à inauguração da “Tasqui-

nha do Mordomo”, que serviu durante todo o fim-de-
semana petiscos e boa pinga.
No início da noite, e logo a seguir ao terço, foi servida 

carne guisada a toda a comunidade, que aderiu em gran-
de número. Na verdade, desde há muitos anos que não se 
via em Santa Cruz, o recinto da igreja repleto de gente 
durante festejos como estes.

Justin Trudeau
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si, os deliciosos momentos de confra-
ternização, muito de comer e beber; 
bastante alegria, animação musical...
simplesmente maravilhoso!
Saudamos, por tudo isso o simpático 

mordomo, a Comissão de Festas, cola-
boradores e todos os grupos e demais 
pessoas afectas à Missão. E, para a 
nova mordoma, Mélanie de Sousa, vão 
os votos das maiores felicidades.

Foi um óptimo prenúncio para o dia maior, um domin-
go radioso e de amena temperatura.
Ao meio-dia, três vistosos carros alegóricos encabeça-

vam o gracioso cortejo das coroas, acompanhado pela 
Filarmónica Portuguesa de Montreal e pela Banda de 
Nossa Senhora dos Milagres, num desfile assaz partici-
pado, multicolor e com a dignidade e nobreza próprias 
deste evento. Tal como no ano passado, o desfile com-
preendeu as ruas St. Urbain, Duluth, Clark e Rachel. 
De regresso ao templo, seguiu-se a missa solene, acom-

panhada pelo Coral do S. Santo Cristo dos Milagres, sob 

a direcção de Filomena Amorim. Com o templo repleto 
de fiéis, a eucaristia foi celebrada pelos padres José Ma-
ria Cardoso, António Araújo e Clifford de Souza; Pierre 
Bourgie, Gilles Laflame, José L. Rodriguez e Monse-

nhor André Desroches, coadjuvados pelo diácono Antó-
nio Ramos.
Na sua homília, o padre Araújo, saudando todas as mães 

presentes, teve em mente, justaposto ao tema desta festa, 
o amor que delas irradia, ao afirmar que “celebrar o Espí-
rito Santo, é celebrar o amor. Celebrar o Espírito Santo, é 
celebrar a verdade de Deus e o Deus na verdade”.
Por vontade expressa do mordomo, foram a coroar 

várias crianças da comunidade e outras pessoas em re-
presentação da caridade, partilha e solidariedade, assim 
como o prof. Nelson Figueiredo, que, em deferência ao 
padre Cardoso, se deslocou expressamente até nós para 
esta festa.

Finalmente, o tão aguardado momento para as sopas 
do Espírito Santo, cozido, massa sovada, vinho e sumos, 
de boa confecção e grande abundância, privilegiando os 
milhares de pessoas que encheram o subsolo da igreja. 
Aqui, foi feita, também, pelo padre Cardoso, uma refe-
rência muito especial ao Dia das Mães, sendo a cada uma 
delas oferecida uma flor. Na animação musical, esteve o 
Portugal Mix, com Luís M. Simões.
Entretanto, no parque festivo as pessoas concentravam-

se à volta das inúmeras tendas de divertimento, bazar, 
bar, tasquinhas, “império” e/ou à espera dos concertos 
que se seguiriam pelas filarmónicas supracitadas, para 
uma tarde e serão à maneira...
Lembramos que a semana festiva começara no dia 3 do 

corrente, com a apresentação da bezerrada na quinta de 
Clément Poissant.
As recitações do terço ao longo da semana, na sala do 

Divino Espírito Santo (e pelo que nos foi dado observar 
das a que assistimos, quinta e sexta-feira), foram do me-
lhor que temos visto. Aliás, já temos assistido a missas 
com menos gente. Depois, toda a solenidade do acto em 
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coordenado por joão mesQuIta

Fórmula  1

Felipe Massa, o maior em Istambul
Helder Dias 
hdias@avozdeportugal.com

A Turquia, mais 
precisamen-

te Istambul, foi o 
palco este fim-de-
semana da quinta 
prova do Campeo-
nato do Mundo da 
Fórmula 1. Um cir-

cuito ultra moderno, tendo como caracte-
rísticas próprias um soberbo  seguimento 
de curvas onde se ajustam umas fabulosas 
linhas rectas, proporcionadoras de fortes 
lutas entre pilotos e de espectaculares ul-
trapassagens.
A corrida turca também ficou marcada 

pelo recorde conquistado por Rubens Bar-
richello. Neste domingo, ele completou o 
seu 257º Grande Prémio em carreira, su-
perando a marca de Riccardo Patrese, que 
era de 256 provas.
Domingo, e depois do comprovado nas 

classificativas, a Ferrari estava visivel-
mente muito forte!.. Filipe Massa conse-
guiu um fantástico arranque e de imediato 
passou aos comandos da prova, para em 
quatro participações neste circuito con-
seguir a sua terceira vitória, assumindo 
assim a vice-liderança do Campeonato do 
Mundo de Pilotos, apenas a sete pontos de 
diferença de Kimi Raikkonen, o terceiro 
classificado na prova. Lewis Hamilthon, 
McLaren, que esteve impecável durante 
toda a corrida, não fosse uma má estra-
tégia da sua equipa em fazê-lo visitar os 
“pits” por três vezes (uma a mais que os 
dois Ferraris) e, quem sabe, a corrida teria 
tido outra dimensão. Mesmo assim, em-
bora sentindo uma forte pressão nas voltas 
finais por parte de Raikkonen, o Britânico 
acabaria em segundo lugar na corrida. Os 
BMW-Sauber estiveram uma vez mais 
brilhantes, terminando Robert Kubica em 

quarto, um lugar à frente do seu compa-
nheiro de equipa Nick Heidfeld. Fernando 
Alonso, Renault, depois da má sorte vivi-
da no seu país, foi o sexto neste domingo, 
fazendo-nos crer que, efectivamente, o 
piloto espanhol trouxe algo de nova para 
a Renault. No início da prova, os dois 
finlandeses – H. Kovalainen, Mclaren, e 
Kimi Raikkonen, Ferrari – pareceram não 
se entender e um simples encosto (pneu 
furado) viria a obrigar Kovalainen a uma 
visita imprevisível às “boxes”, visita que 
acabaria por lhe custar a corrida. Quanto a 
Raikkonen, por sua vez, perdeu um peda-
ço da asa dianteira. Ainda na largada e no 
fundo do pelotão, um aparatoso acidente 
entre Giancarlo Fisichella, Force Índia, e 
Kazuki Nakajima, Williams, na curva 1 
acabaria por provocar a entrada do carro 
de segurança ainda na primeira volta.
A Toyota e a Honda, mais uma vez não 

estiveram na corrida, e embora Jarno 
Trulli terminasse em décimo lugar, o seu 
companheiro de equipa, Timo Glock, não 
conseguiu fazer melhor que um décimo-
terceiro na corrida e isto a uma volta do 
vencedor. A diferença dos cronos é desde 
já verdadeiramente substancial! Imagine-
se que entre o vencedor da corrida e o 
décimo classificado existiu uma diferen-
ça de pouco mais de 1 segundo, ficando 
as restantes equipas a uma volta do ven-
cedor. No entanto, nota-se desde já uma 
notória diferença em termos progressivos 
entre as equipas do chamado segundo 
grupo, o que certamente será delimitável 
na segunda metade do campeonato. Pró-
ximo encontro a 25 de Maio, no Grande 
Prémio do Mónaco. O Mundial de pilo-
tos é comandado por: Kimi Raikkonen, 
35 pontos; Felipe Massa, 28; Lewis Ha-
milthon, 28; Robert Kubica, 24.

BasQueteBol

Raposo, um fenómeno
O campeonato provincial escolar de 

basquetebol juvenil AA 2008, que 
decorreu em Chicoutimi, 
viu a Escola secundaria 
regional Centennial, ser 
campeão. Os observado-
res presentes em Chicou-
timi tiveram a oportuni-
dade de maravilhar-se 
pela demonstração do 
talento fora do comum 
de Natacha Raposo. Esta 
jovem de grande talen-
to possui um instinto de 
marcadora, especialmen-
te em momentos chaves 

dum jogo. “Ela é a melhor jogadora de 
basquetebol do Quebeque”, disse o trei-

nador da Escola secundário 
Saint-Laurent, que acabou 
em segundo lugar do cam-
peonato. Em Setembro, ela 
começará a sua carreira cole-
gial. Mas o Quebeque pode-
rá perder uma grande atleta. 
“Eu aceitei ir ao programa 
colegial AAA do colégio Va-
nier, só que a minha família 
decidiu ir viver em Toronto. 
Eu vou possivelmente segui-
la”, concluiu a jovem de 17 
anos. Journal de Montréal

Três Lusos empatam o Campeão Mundial...

O BMO Field 
de Toronto 

foi este passado 
domingo acolhe-
dor de um jogo de 
carácter particular 
entre as selecções 
de sub-20 cana-

dianas e argentinas que marcou o primeiro 
aniversário da inauguração do novo está-
dio nacional do Canadá. O estádio BMO 
tinha sido inaugurado no ano passado 
quando acolheu o jogo amigável entre as 
equipas juniores da Argentina e Canadá. A 
Argentina, pouco tempo depois, também 
foi sagrada campeã mundial de sub-20, 
nesse mesmo estádio. 
Num dia chuvoso e fresco, o estádio 

BMO de Toronto viu com pouco público 
a selecção de sub-20 canadiana empatar 
contra o campeão mundial. Poderia facil-
mente ter-se tornado difícil encontrar um 
bom espectáculo devido a várias condições 
pouco propícias para futebol de qualidade, 
mas as duas jovens selecções entra-
ram em campo com o claro objectivo 
de brilhar e justificar os ingressos dos 
poucos apoiantes. Com Sean Rosa 
a titular no flanco direito e os dois 
outros luso-descendentes a verem o 
início da partida no banco, o Canadá 
começou o jogo com um nível sur-
preendente. Pouco a pouco, começou 
a surgir a Argentina, que começava a 
dar imagem ao seu prestigioso nome. 
A primeira parte acabou com um 
nulo a zero apesar de ambas equipas terem 
mostrado dotes positivos. O Canadá mos-
trava muita força e organização na defesa 
enquanto o meio campo argentino tocava 
a bola com a classe que se conhece. A se-
gunda parte trouxe mais emoção, porque 
foi nela que aconteceram os dois golos da 
partida, e vieram com apenas 35 segun-
dos de diferença. A Argentina inaugurou o 
marcador à passagem do minuto 58 com 
um desvio de cabeça por parte de Jonaton 
Lopez que, tal como a maior parte dos 
seus companheiros, fazia a sua primeira 
internacionalização como sub-20 do seu 
país. O Canadá respondeu surpreendente-
mente bem. Empatou o jogo 35 segundos 
depois por intermédio de Shaun Saiko. 
Saiko aproveitou do melhor jeito uma bola 
perdida na área adversa e cabeceou para o 
fundo das redes, selando o resultado final 
com o empate a uma bola.
Sean Rosa, para quem não conhece, é um 

futebolista luso-descendente de 19 anos 
muito humilde, fora quando está num um 
para um contra um defesa. Este jogador de 
meio campo e de baixa estatura nasceu e 
cresceu em Montreal a ver o pai e o irmão 
jogarem futebol. Hoje, é o jovem Rosa 
que joga, e de que maneira; Sean conta 

com três internacionalizações pela selec-
ção de sub-20 canadiana e este último ano, 
o “miúdo” jogou nos juniores do FC Metz 
da primeira divisão francesa. O “sete” da 
selecção canadiana efectuou os seus estu-
dos secundários numa escola inglesa de 
Rosemont e domina bem a língua portu-
guesa, mas não tão bem quanto domina 
uma bola. Sean está de regresso a Montre-
al este Verão para “estudar opções e tomar 
umas decisões sobre 
o futuro”(Rosa). “Se-
anny”, como é chama-
do na selecção, tinha 
sido contratado pela 
equipa francesa após 
as suas exibições fan-
tásticas, localmente, 
e também após testes 
efectuados em Fran-
ça nas instalações do 
clube. Este ano, a si-
tuação será diferente, 
tendo em conta que o 

FC Metz desceu de divisão e o orçamento 
não permite guardar um grande número 
de jogadores estrangeiros. Sean Rosa re-
gressará a casa e analisará certas “propos-
tas boas, tanto da MLS como de equipas 
Europeias”(Rosa). 
Os outros dois luso-descendentes que 

participaram no jogo frente à congénere 
da Argentina são nascidos em Ontário. 
Michael Pereira, de 20 anos, actua na 
Universidade de Providence, nos Estados 
Unidos, mas também já actuou nos juvenis 
do FC Porto. Ele confessou ao nosso jor-
nal que “preferiu voltar para a América do 
Norte para poder acabar os estudos e jogar 
ao mesmo tempo num nível bom”. Joey 
Melo, também de 20 anos, realizou a sua 
segunda internacionalização pelo Canadá, 
ele que pratica o seu futebol na equipa de 
reservas do FC Toronto da MLS. 
Os dois jogadores participaram no jogo 

somente na segunda parte e ambos entra-
ram bem, deixando boa imagem. Curio-
samente, tanto eles como Sean Rosa são 
jogadores de meio campo, bem ao estilo 
que caracteriza o futebol português. Es-
peremos que o sucesso continue e que 
se juntem a António Ribeiro na selecção 
principal canadiana.

Kevin Antunes
jornal@avozdeportugal.com Fotos de Leonardo Giampà
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coordenado por joão mesQuIta

Breves
classIFIcação

1 - FC Porto                                           75 
2 - Sporting                                     55 
3 - V. Guimarães                          53 
4 - Benfica                                   52 
5 - Marítimo                                46 
6 - V. Setúbal                                         45 
7 - Sp. Braga                                       41 
8 - Belenenses                                40 

9 - Boavista                                       36 
10 - Nacional                                 35 
11 - Naval                                           34 
12 - Académica                     32 
13 - E. Amadora                    31 
14 - Leixões                                    26 
15 - P. Ferreira                         25 
16 - U. Leiria                                   16 

resultados

Sábado (10 Mai) 
Sp. Braga-Académica                 2-1 
Nacional-Belenenses 1-2 
Naval-FC Porto                    0-2 
Domingo (11 Mai) 
U. Leiria-P. Ferreira                       1-1 
Leixões-Marítimo 0-1 
Benfica-V. Setúbal              3-0 
V. Guimarães-E. Amadora         4-0 
Sporting-Boavista 2-1 

lIGa BWIn

taça de portuGal

classIFIcação
1-Trofense 52
2-Rio Ave               51
3-Vizela                            50
4-Gil Vicente                    50
5-Olhanense 45
6-Beira-Mar 42
7-Estoril               41 
8-Desp. Aves               39

9-Varzim 38
10-Santa Clara            37
11-Portimonense 37
12-Gondomar 35
13-Freamunde              35 
14-Feirense 33
15-Penafiel 29
16-Fátima 25

lIGa vItalIs

FC Porto   VS   SPorting
18 de Maio de 2008

melhores marcadores

1 - Lisandro (FC Porto)           24 
2- Cardozo (Benfica)                  13
3- Weldon (Belenenses)             12
4- Liedson (Sporting)   
    Linz (Sp. Braga)
   Wesley (P. Ferreira)          11
7- Marcelinho (Naval)                       10
8- Lito (Académica)                        9
9- Quaresma (FC Porto)                         8 

Leões “milionários”
No adeus de Rui Costa aos relvados, o 

Sporting confirmou o segundo lugar 
na Liga e entra directamente na Liga dos 
Campeões. Terminou a Liga 2007/08. 
Chegou ao fim a carreira de Rui Costa. 
A última jornada nada trouxe de novo à 
classificação, já que Sporting, V. Guima-
rães e Benfica venceram os respectivos 
jogos e terminaram a época no segundo, 

terceiro e quarto lugares, respectivamen-
te. Os leões garantiram o acesso directo 
à Liga dos Campeões, os vimaranenses 
vão disputar a terceira pré-eliminatória 
da prova e as águias ficam-se pela Taça 
UEFA. No Estádio José Alvalade, o 
Sporting cumpriu e bateu o Boavista por 
2-1: Romagnoli e Tiuí marcaram para os 
leões e Ivan Santos para os axadrezados.

Em Guimarães, o Vitória goleou o E. 
Amadora por 4-0 e, no Estádio da Luz, 
o Benfica ganhou ao V. Setúbal por 3-0, 
com golos de Katsouranis, Cardozo e 
Nuno Gomes. A partida ficou marcada 
pela emoção da despedida de Rui Costa, 
sempre muito ovacionado pelo público. 
Na cauda da tabela também ficou tudo na 
mesma: o P. Ferreira empatou em Leiria 
a um golo e acompanha os leirienses na 
descida à II Liga. Pelo menos para já, 
pois pode ser o Boavista a ser despromo-
vido em vez dos pacences, caso o recurso 
dos axadrezados no processo “Apito Fi-
nal” seja aceite.

cristiAno ronAldo
E nAni cAMpEõEs
O Manchester United sa-
grou-se bicampeão inglês 
ao vencer o Wigan por 2-0, 
na 38ª e última jornada 
da liga. Cristiano Ronaldo 
marcou o primeiro golo, de 
penalty, e Ryan Giggs o 
segundo. Foi o 41º golo de 
Ronaldo esta época (31º na 
liga). Nani não jogou porque 
está suspenso. A formação 
orientada por Alex Ferguson 
e Carlos Queiroz conquis-
tou o 17º título. O Chelsea, 
de Ricardo Carvalho, Paulo 
Ferreira e Hilário sagrou-se 
vice-campeão.

tÉnis
O sérvio Novak Djokovic 
conquistou o Masters Series 
de Roma, ao vencer o suíço 
Stanislas Wawrinka por 4-6, 
6-3 e 6-3. A russa Dinara 
Safina venceu o Open de 
Berlim ao derrotar a Elena 
Dementieva por 3-6, 6-2 e 
6-2.

BosingWA três 
ÉpocAs no chElsEA
José Bosingwa já é jogador 
do Chelsea. O internacional 
português cumpriu esta se-
gunda-feira, com sucesso, 
os exames médicos no clube 
londrino e assinou contrato 
válido por três temporadas.

Impact tem nova casa

O Impact de 
M o n t r e a l 

pisou o novo 
terreno quarta-feira 
passada, durante 
uma primeira 
visita dos meios 
de comunicação 

ao estádio Saputo. O magnífico estádio 
tem 13.000 lugares, repartidos em três 
bancadas. A bancada do nordeste está 
coberta e foi construída com betão 
reutilizado que data de 1976. Como 
foi exigido pela empresa pública das 
instalações olímpicas (RIO), a vista para 
a Pirâmide de habitação e a volta do 
Estádio Olímpico está clara. Contudo, 
nenhuma data foi fixada para a segunda 

fase, mas é possível aumentar o número 
de lugares para 20.000, ao custo de 10 
milhões de dólares… se a Major League 
Soccer se manifestar! Os novos bancos 

Miguel Félix
mfelix@avozdeportugal.com

seriam construídos no lado oeste, vazio 
no momento, reduzindo assim os custos. 
Richard Legendre, Vice-Presidente 
executivo do Impact, revelou que já 4500 
lugares cativos tinham sido vendidos, 
um aumento de 125% em relação ao ano 
passado. Poderá descobrir as belezas do 
estádio Saputo, no dia 18 de Maio, para 

um dia portas-abertas, num jogo em 
que se defrontarão celebridades. No dia 
seguinte, o sítio será futebol, depois dum 
pequeno concerto de Grégory Charles.

Rochemback a caminho de Alvalade

O futebolista brasileiro Fábio Rochemback realizou 
testes médicos no British Hospital, em Lisboa, 

com vista à transferência para o Sporting.   
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Pour plus d’informations communiquez avec 
FERNANDO POMBO 514-640-5943

KIA SORRENTO EX 2004
100294 KM

12995$

MAZDA 3 GS 2006
39 500 KM

 15988$

MAZDA PROTÉGÉ LX 2003
51885 KM

7600$

KIA SEDONA LX 2004
59000 KM

DODGE CARAVAN SE 2005
56627 KM

11795$

MAZDA 3 GS 2006
21698 KM

15495$

FORD MUSTANG 2004 
74 881 KM

14995$

MAZDA MPV LX 2002
93000 KM 

7495$

MAZDA 3 GS 2006MAZDA 3 GS 2006MAZDA 3 GS 2006MAZDA 3 GS 2006MAZDA 3 GS 2006MAZDA 3 GS 2006MAZDA 3 GS 2006MAZDA 3 GS 2006MAZDA 3 GS 2006MAZDA 3 GS 2006MAZDA 3 GS 2006MAZDA 3 GS 2006MAZDA 3 GS 2006MAZDA 3 GS 2006MAZDA 3 GS 2006MAZDA 3 GS 2006MAZDA 3 GS 2006MAZDA 3 GS 2006MAZDA 3 GS 2006

15988
Auto. 4 velocidades

rádio AM/fM, cassete
Ar condicionado

Manual, 5 vitesses
rádio AM/fM

Ar condicionado

Manual 5 velocidades
overdrive

rádio AM/fM
Ar condicionado

9995$
Automático 

5 velocidades
tiptronic

rádio AM/fM
Ar condicionado

Automático 
4 velocidades
rádio AM/fM

Ar condicionado

15495

74 881 KM74 881 KM74 881 KM74 881 KM74 881 KM

14995
Automático 

5 velocidades
rádio AM/fM

Ar condicionado

Manual
5 velocidades
rádio AM/fM

Ar condicionado

Automático 
5 velocidades
rádio AM/fM

Ar condicionado
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59000 KM59000 KM59000 KM

9995

MAZDA MPV LX 2002MAZDA MPV LX 2002MAZDA MPV LX 2002MAZDA MPV LX 2002MAZDA MPV LX 2002MAZDA MPV LX 2002MAZDA MPV LX 2002MAZDA MPV LX 2002MAZDA MPV LX 2002MAZDA MPV LX 2002MAZDA MPV LX 2002MAZDA MPV LX 2002MAZDA MPV LX 2002MAZDA MPV LX 2002MAZDA MPV LX 2002MAZDA MPV LX 2002MAZDA MPV LX 2002MAZDA MPV LX 2002MAZDA MPV LX 2002MAZDA MPV LX 2002
93009300

7495
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11795

FORD MUSTANG 2004 FORD MUSTANG 2004 FORD MUSTANG 2004 FORD MUSTANG 2004 FORD MUSTANG 2004 FORD MUSTANG 2004 FORD MUSTANG 2004 FORD MUSTANG 2004 FORD MUSTANG 2004 FORD MUSTANG 2004 FORD MUSTANG 2004 FORD MUSTANG 2004 FORD MUSTANG 2004 FORD MUSTANG 2004 FORD MUSTANG 2004 




