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da Ceia do
Senhor

Informação
É já neste Domingo da Pombinha

O primeiro domingo do Espírito Santo
António Vallacorba
No passado domingo de Páscoa, o Senhor ressuscitado
ofereceu o seu Espírito, e com Ele os dons da paz e do perdão,
frutos de excelência.
Daí que na altura em que preparamos este texto, já se esteja
a registar muita azáfama nas casas das pessoas responsáveis
pela organização das primeiras domingas do Espírito Santo,
cujos símbolos lhes foram entregues durante a eucaristia do
passado domingo de Páscoa, realizando-se posteriormente
as coroações no domingo seguinte, depois de uma intensa
semana de oração do terço e todo o ritual dos momentos de
confraternização que se seguem, com comes e bebes,
música e muita alegria.
É no primeiro domingo depois da Páscoa, ou Domingo da
Pascoela, popularmente conhecido como “Domingo da
Pombinha”. É um domingo muito rico de tradições no
calendário religioso açoriano, porque é também o primeiro
da série das sete “Domingas do Divino Espírito Santo”.
O imponente altar vai ocupar o canto da sala. Na sua forma
mais imaginativa, branca e vermelha, a construção vai
impressionar pelo detalhe e precisão. Na parte inferior,
repousará a coroa do Espírito Santo. Ao lado, arderá sem
cessar uma vela.
O culto ao Divino Espírito Santo é uma das mais enraizadas
tradições açorianas, assente na fé, em datas assinaladas, mas
também em manifestações espontâneas que corporizam a
chamada arte efémera. É o caso dos altares erguidos para
Continuação na página 2

Selecção

Scolari prevê «adeus»
após Europeu de 2008
O seleccionador português de futebol, o brasileiro Luiz
Felipe Scolari, afirmou que deverá deixar a formação
das “quinas” após o campeonato da Europa de 2008,
marcado para a Áustria e a Suíça. Antes de partir,
“Felipão” diz que quer dar mais uma alegria aos
portugueses.

Ver página 7
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Agenda comunitária
Luso Montreal - CH Canal 14
No programa desta semana: José Gil instrutor de
mergulho, Fernanda Almeida, naturopata, Rita Mércio
directora de desenvolvimento de negócios da Marigny no
Brasil, Aida Kamar presidente Vision Diversité e crónica
desportiva.

Convívio dos Amigos da Maia
No dia 8 de Setembro, no Hudson Portuguese Club,
Hudson, Massachussetts, com a presença de Mons.
Agostinho Tavares. Contactar Alfredo da Ponte, tel.
514.353.5198. Poderão também consultar o site:
www.amigosdamaia.com.

XV Encontro de Professores
de Português dos EUA e Canadá
Realizar-se-á nos próximos dias, 13, 14 e 15 de Abril, em
Montreal, o XV Encontro de Professores de Português dos
EUA e Canadá. Este certame desenrolar-se-á em várias
salas do Hotel Auberge Universel, situado no 5000 da rua
Sherbrooke Este e contará com a presença de valorosos
conferencistas e formadores, alguns vindos de Portugal.
Salientamos que, para além das sessões de trabalho
destinadas a professores, haverá também sessões para pais
e órgãos de informação.
Paralelamente, haverá um espaço cultural destinado aos
artistas plásticos e aos poetas e outros escritores da
Comunidade.
Para inscrição ou informação: Tel. 514.844.1011

Pensamento da semana
O verbo “amar” em persa tem o mesmo significado
que “ser amigo”. “Eu te amo” traduzido literalmente
é “te considero um amigo” e “eu não gosto de você”
simplesmente quer dizer “não te considero um
amigo”. Susha Guppy

Efemérides
11 de Abril
1357. Nasce em Lisboa o futuro D. João I, filho bastardo de
D. Pedro I e de D. Teresa Lourenço, senhora nobre de
origem galega.
1933. É promulgada e entra em vigor a Constituição
Política, terminando o período conhecido por Ditatura
Militar.
1961. Tentativa de golpe militar, liderado pelo general
Botelho Moniz, ministro da Defesa, imediatamente
sufocado, que tenta derrubar Salazar e nomear Marcelo
Caetano para o cargo de presidente do conselho. Salazar
assume a pasta da Defesa.
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O primeiro domingo do Espírito Santo
Continuação da página 1
receber o Senhor Espírito Santo.
Curioso é notar, no entanto, que na ilha de
S. Jorge se começa já a festejar o Espírito
Santo no Domingo de Páscoa, depois das
cerimónias religiosas desse dia.
Como vem sendo da tradição local jorgense,
as irmandades abrem as portas das suas
casas ou vêm para a rua para oferecer a toda
a gente massa sovada, queijo, vinho e refrescos.
Entre nós, e seguindo a tradição do calendário religioso a partir do qual se passam a
organizar os festejos em louvor da terceira
pessoa da Santíssima Trindade, apurámos
seguidamente algumas das datas em que se
realizarão pela Grande Montreal os seguintes
“impérios”: 12 e 13 de Maio: Bodo da Associação Portuguesa do Espírito Santo (Hochelaga); 26 e 27 de Maio: Império do Pentecostes (Santa Cruz); 2 e 3 de Junho: Império
da Trindade (Laval); 9 e 10 de Junho: Império
do Centro Comunitário do Espírito Santo
(Anjou).
Entretanto, verificar-se-á um intervalo no
calendário dos “impérios” para os fins-desemana de 16/17 e 23/24 de Junho, pois é
de supor que o “Império de S. Pedro”, da
Associação Portuguesa de Sainte-Thérèse, se
realize no fim-de-semana seguinte, ou seja, 30
de Junho e 1 de Julho, por ser o mais próximo
do dia de S. Pedro, 29 de Junho e que este ano
decorre na sexta-feira.
Sendo assim, o “império” de Blainville,
curiosa e apropriadamente chamado de
Império das Crianças da Rainha Santa Isabel,

ocorreria nos dias 7 e 8 de Julho. Mas, claro,
isto não passa de uma suposição, tendo em
conta o que aconteceu em 2006, quando,
inexplicavelmente, ambas festas decorreram
no mesmo fim-de-semana.
Quanto aos festejos da Associação Portuguesa do West Island, por apurar fica a data
exacta deste seu “império”, mas estamos em
acreditar que seja no fim-de-semana de 23 e
24 de Junho, portanto, naquilo a que é hábito
chamar-se de Império de S. João.
Resta-nos saudar e desejar as maiores
felicidades a todas as irmandades, colectividades e pessoas envolvidas na organização
dos seus respectivos festejos.
Esperamos, também, que sejam mantidos
no melhor das tradições e pureza.

Doentes no fim
da lista de espera
Augusto Machado
Neste país [Portugal] o sol não brilha igual
para todos. Os doentes que estão em lista de
espera para uma cirurgia, mas que não aceitam ser operados em hospitais privados, vão
parar ao fim daquela mesma lista. “É uma
situação vergonhosa. Os doentes que só
confiam em determinado médico ou hospital,
e que por isso não querem ser operados nos
privados, são castigados”, denuncia Carlos
Santos, médico e dirigente do SIM (Sindicato
Independente dos Médicos).
No documento que os utentes recebem
em casa estão bem claras as regras do novo
programa, Sistema Integrado de Gestão de
Inscritos em Cirurgia (SIGIC): os doentes que
necessitam de uma intervenção cirúrgica, têm
três meses para escolher os hospitais privados ou misericórdias (de uma lista prédefinida) onde querem fazer a operação. Ao
mesmo tempo são avisados: “Aproveitamos
para o informar que, de acordo com o regulamento em vigor, caso escolha permanecer
no seu hospital de origem, perderá a antiguidade na lista de inscritos para cirurgia”. O
SIM já denunciou esta situação ao Ministério
da Saúde há mais de seis meses. Mas até hoje
ainda nada foi resolvido. O Ministério diz que
herdou o problema do Governo anterior. E
que ainda não o resolveu porque, imaginem,
está a preparar um outro SIGIC.
Entretanto, os doentes que esperem... E
terão mesmo que esperar e desesperar
porque, infelizmente, os senhores das decisões aqui, neste país, são indivíduos pouco
sensíveis ao sofrimento dos outros. Não é por
acaso que o Ministério da Saúde tem inscritos
227.143 doentes na lista de espera por uma
operação. Depois há a Ordem dos Médicos
que quase sempre está em litígio com o
próprio Ministério da Saúde, fazendo duras

críticas ao sistema presente – nomeadamente, o facto de nos estabelecimentos
privados os doentes serem operados por
clínicos que não conhecem, além de não
serem seguidos pela mesma equipa. O
bastonário dos médicos, Pedro Nunes, tem
ainda defendido que não é com pagamentos
de ‘produção à peça’ que se resolve a situação
das listas de espera.
Esta guerra entre o Ministro da Saúde e os
médicos, parece não ter fim à vista, na opinião
do dirigente do SIM, Carlos Santos, “o facto
de se obrigar os doentes a fazerem cirurgia
fora dos hospitais públicos esvazia o Serviço
Nacional de Saúde e dá origem a negociatas
com os privados que não são eticamente
correctas”.
E isto acontece quando no país existem
dois sistemas de saúde – O público e o
privado. Faz-nos lembrar o que se está a
passar com o sistema canadiano: Onde o
medicare universal foi implementado nos
anos 70 e que funcionou maravilhosamente
bem durante muitos anos até ter chegado ao
estado lamentável actual. São muitos os
utentes, (há casos de famílias inteiras) que
não têm um médico de família, as urgências,
tal como em Portugal, completamente entupidas e aumenta cada vez mais o número de
doentes a procurarem cuidados de saúde em
clínicas privadas.
No fundo, tudo se traduz no seguinte:
Quem tem poder económico não precisa de
ir para a lista de espera nem esperar numa
urgência -(10 horas foi o tempo que um familiar meu esperou para ser atendido no Montreal General) e é, mais ou menos o mesmo
tempo que se espera nas urgências portuguesas.
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CGD concede licença sem
vencimento a Jorge Roberto para ser reitor - A Caixa
Geral de Depósitos (CGD)
concedeu esta segunda-feira
uma licença sem vencimento
ao seu funcionário Jorge
Roberto para que este exerça

o cargo de reitor da Universidade Independente (UnI),
disse à agência Lusa uma
fonte da instituição bancária.
Jorge Roberto, funcionário
superior da CGD, havia requerido licença sem vencimento,
depois de ter sido presentado
na passada quinta-feira como
novo reitor da UnI.
Irão avançou para enriquecimento industrial de
urânio - O Irão anunciou ter
passado à fase de enriquecimento industrial de urânio,
lançando um novo desafio à
comunidade internacional por
ocasião do dia nacional do
nuclear.
Operação Páscoa: Balanço
com menos cinco mortos
que em 2006 - A Brigada de
Trânsito da GNR registou 936
acidentes de viação nas
estradas portuguesas, dos
quais resultaram cinco mortos,
menos cinco que em 2006, e
27 feridos graves, nos quatro
dias da «Operação Páscoa
2007», revelou a entidade.

Efectivo para combate aos fogos
com 9.000 homens este ano
A partir de 1 de Julho, o país
terá 9.000 homens mobilizados no combate aos fogos,
mais 15% do que no ano passado, segundo números do
Governo anunciados pela
Antena 1 esta segunda-feira.
O reforço no número de
efectivos consta da directiva
operacional elaborada pelo
Ministério da Administração
Interna (MAI) para este ano,
segundo a estação da RDP
que diz ter acedido ao documento.

Além de um reforço na participação da GNR, o Governo
já anunciou, este ano, o lançamento de um programa de
formação no âmbito do combate a incêndios florestais
para 2007.
No âmbito da reforma em
curso do sistema nacional de
Protecção Civil, que Governo pensa concluir até 2009, o
próprio Serviço Nacional de
Bombeiros e Protecção Civil
deverá passar a designar-se
Autoridade Nacional de Pro-

Timor: Contagem paralela da FRETILIN
atribui 40% a «Lu Olo»
O candidato presidencial apoiado pelo partido no poder em Timor-Leste, Francisco
Guterres «Lu Olo», obteve 40% dos votos nas eleições de segunda-feira, segundo
a contagem paralela da FRETILIN.
José Manuel, representante oficial da candidatura de
«Lu Olo», membro do comité central e vice-secretáriogeral da FRETILIN, anunciou
ontem que a FRETILIN «se
congratula pelos resultados
do seu candidato».

imprensa a «várias irregularidades que já vêm de trás».
Os três dirigentes da
FRETILIN referiram nomeadamente «a campanha à boca
da urna e a presença de panfletos que violaram as mais
elementares regras demo-

França abre campanha para
as presidenciais de 22 de
Abril - A campanha oficial para
as eleições presidenciais em
França abriu segunda-feira
para 12 candidatos à substituição de Jacques Chirac, no
palácio do Eliseu.
Especialistas acusam ministra de deixar 70 mil
alunos fora do ensino especial - O Ministério da
Educação está a deixar de lado
mais de 70 mil alunos com
necessidades educativas especiais (NEE). O alerta é do
professor catedrático e investigador em Educação Especial,
Luís de Miranda Correia, que,
numa carta aberta a Maria de
Lurdes Rodrigues, considera
que as políticas ministeriais
estão a deixar este sector “à
beira de um ataque de nervos”.
O atendimento aos alunos com
NEE está, defende, num “estado
calamitoso”. O problema está
em “colar” as necessidades
educativas especiais às deficiências. Quando há alunos que
precisam de apoio especializado, mas não são deficientes,
e há crianças, por exemplo,
paraplégicas, que não têm
dificuldades de aprendizagem.
Assim, conclui David Rodrigues,
“o grande erro do ministério é
confundir deficiência com NEE”.

tecção Civil, com poderes
reforçados no sector.
Os 435 corpos de bombeiros do Continente realizaram entre Janeiro e Outubro do ano passado 40.156
acções de combate a incêndios, das quais 25.985 relativas a incêndios florestais.
No mesmo período, a área
ardida ascendeu a cerca de
75 mil hectares, quatro vezes e meia menor que a verificada em igual período de
2005.

podido votar.
Os resultados preliminares
divulgados pela FRETILIN,
explicou Arsénio Bano, resultão de informações «dos
canais» que o partido tem em
todos os distritos e nos
centros de votação.
Esta contagem paralela é
relativa a 214 mil votos e a
FRETILIN reconhece que
não tem números de outros
candidatos.
De acordo com dados provisórios, depois de contados
26% dos votos na capital, divulgados ontem pela Comissão Nacional de Eleições, o
candidato independente José
Ramos-Horta obteve cerca de
30% em Díli, seguindo-se o
candidato apoiado pelo
Partido Democrático (PD),
Fernando «Lasama» de
Araújo.

«O nosso candidato está
numa posição vencedora»,
declarou José Manuel, em
conferência de imprensa realizada na sede da FRETILIN.
Segundo a mesma fonte, o
partido no poder lamenta as
«manipulações das mais diversas formas para desacreditar o candidato ´Lu Olo‘».
José Manuel, Arsénio
Bano, ministro do Trabalho e
da Solidariedade e membro
do comité central da FRETILIN, e Filomeno Aleixo,
porta-voz da candidatura de
«Lo Olo» e vice-ministro da
Administração Interna, referiram-se na conferência de

cráticas».
«Perguntamos se foi ruptura logística ou desleixo
propositado» o facto de
alguns eleitores não terem

Segundo a CNE, os resultados oficiais finais deverão
ser conhecidos no próximo
dia 20.
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INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Violência contra docentes
e médicos entre prioridades
Os casos de violência contra professores e pessoal
médico vão constar das prioridades da investigação
criminal, anunciou o Procurador-Geral da República.
A Federação Nacional da Educação já considerou esta
decisão «positiva».
O Procurador-Geral da
República (PGR) revelou, esta segunda-feira,
que o Governo aceitou
tornar prioritária a investigação criminal dos casos de violência contra
professores e pessoal
médico, como tinha proposto o Ministério Público (MP). Após uma reunião com o ministro da
Justiça, Alberto Costa,
para discutir algumas
alterações à Lei sobre
política criminal, Pinto
Monteiro referiu que
«várias alterações» propostas pelo Ministério Público «foram consagradas» no diploma do Governo.
O PGR afirmou que Portugal vai passar a ter «uma boa lei de
política criminal», mas escusou-se a divulgar a lista completa
das propostas acolhidas pelo executivo nacional.
Grande parte das sugestões feitas pelo MP sobre política
criminal vão estar consagradas na legislação, havendo «alguma
redução [do número] de crimes Prioritários», mas também a
«introdução de novos crimes prioritários» e reforço dos
poderes do PGR. Entretanto, João Dias da Silva, dirigente da
Federação Nacional da Educação (FNE), já considerou esta
decisão «positiva».
«Este é um dos aspectos que nós consideramos essencial
no enquadramento das agressões a professores e a trabalhadores não docentes das escolas como crimes públicos»,
porque «entendemos que põem em causa a autoridades
destas pessoas, da escola e do Estado». João Dias da Silva
acrescentou que esta medida é essencial para «dar sinais de
que o Estado e a polícia vão intervir de uma forma mais decidida
e prioritária relativamente a agressões a estes trabalhadores».
Só no ano lectivo anterior, registaram-se 390 agressões a
professores nas escolas e suas imediações, o que dá uma
média superior a dois casos por dia, de acordo com dados do
Observatório da Segurança Escolar. Também Augusto
Pascoal, da Fenprof, disse tratar-se de uma medida
importante, porque, no seu entender, a maioria dos processos
de agressões a professores não são investigados e, quando o
são, chegam muito tarde.
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Coordenado por Miguel Félix

Bem alimentar-se
custa 6,11 $ por dia

Limpeza em Montreal: um
regulamento ambíguo e contestável

Um inquérito do Dispensário
dietético de Montreal (DDM)
demonstra que bem alimentarse custa cada vez mais caro.
O cesto de provisões nutritivo
passou de 5,50 $ por pessoa
por dia em Janeiro de 2005
para 6,11 $ em Janeiro de
2007. Esse aumento de 0,61
$ em dois anos, foi principalmente devido ao aumento
do preço do leite, afirma MariePaule Duquette, directora do
DDM. A análise efectuada pelo
organismo em 73 lojas situadas em 20 bairros é fundada
sobre o cesto de mercearia
de uma família de quatro
pessoas.

A administração Tremblay-Zampino decidiu mostrar os dentes em matéria de limpeza.
Após ter fechado os olhos sobre os desperdícios pelos cidadãos, nas ruas de Montreal, a
Cidade passa a “modo coercivo”. Concretamente, são os proprietários que pagarão a
nota com multas de $60 a $1000 para os
desperdícios lançados pelos seus locatários. É
legal? Seja como for, o resmunga monta de
uma entalhadura. O novo regulamento sobre
a limpeza do distrito de Ville-Marie, que deve

Última missão fatal para seis soldados

Taxa de
desemprego estável
A taxa de desemprego reduziu
de um décimo de ponto de
percentagem em Março em
Montreal, para atingir 7,4 %.
Notou-se uma variação similar
no conjunto do Quebeque, com
uma diminuição de 0,2% (7,6
%), mas no Canadá, ficou inalterada (6,1 %). As cidades do
Oeste canadiano mostram as
mais baixas taxas de desemprego no país: Victoria (3,2 %),
Calgary (3,3 %), Edmonton (3,5
%), Vancouver (3,6 %), Saskatoon (3,6%) e Regina (4,0%).
Na outra extremidade da classificação, três cidades quebequenses - Saguenay (10,2%),
Trois-Rivières (8,5%) e Montreal (7,4%) - encontram-se no
“top 5” das cidades que apresentam a taxa de desemprego
mais elevada do Canadá. As
duas outras cidades deste
palmarés são Windsor em
Ontário (9,7%) e Saint-Jeande-Terre-Neuve (7,7%).
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entrar em vigor no dia 1 de Junho, é “ambíguo”. Tanto ambíguo que abre a porta às
contestações dos proprietários nos tribunais,
prevêem peritos em direito municipal interrogados pelo diário La Presse. Ville-Marie
serviu-se de um regulamento de Montreal
que data de 1999 para a criação da sua nova
regulamentação em matéria de limpeza. Os
distritos do Plateau Mt-Royal, Rosemont-Petite-Patrie e Côte-des-Neiges-Notre-Dame-deGrâce fizeram o mesmo.
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O Domingo de Páscoa 2007 tornou-se no
dia mais mortífero no Afeganistão para o
Canadá desde a chegada dos seus soldados
no país, em 2002. As províncias marítimas,
donde provêm cinco dos seis soldados
mortos, choravam os seus defuntos. Um duro
golpe para os militares das Forças armadas
canadianas, que não será o último, previnem
os peritos. Os seis militares canadianos
mortos no Afeganistão domingo deviam
regressar em breve à base de Kandahar para
descansar, após ter passado um mês a viver
no seu veículo.
Morreram “instantaneamente” quando
uma bomba explodiu à passagem do seu
veículo blindado, a 75 Km da cidade de Kandahar, nas extensões desérticas perto da
província de Helmand.
Foi também o dia mais violento na história
dos combatentes canadianos desde a morte
de 26 membros do Regimento real canadiano
durante a guerra da Coreia, a 2 de Março de
1953. Dez soldados estavam a bordo do
veículo blindado ligeiro (VBL-3) quando a
bomba explodiu. O VBL-3 fazia parte de um

pelotão de três veículos que tentava juntar-se
a camiões da OTAN.
Os soldados mortos faziam parte do 2º
batalhão do Regimento real canadiano baseado em Gagetown, Novo-Brunswick. Trata-se
do sargento Donald Lucas, 31 anos, de Burton
(N.B.); do cabo de infantaria Aaron E. Williams, 23 anos, de Lincoln (N.B.), os soldados
Kevin Vincent Kennedy, 20 anos de StLawrence, Terra-Nova, e David Robert
Greenslade, 20 anos, Saint-Jean (N.B.). A
sexta vítima, cuja família tinha primeiro
recusado revelar a identidade, é o cabo de
infantaria Brent Poland, 37 anos, de Sarnia, em
Ontário.

Saída de Lucienne Robillard
A deputada liberal Lucienne Robillard não se apresentará nas próximas eleições federais. A líder parlamentar associada à Oposição deixa a política activa
após ter representado durante 12 anos seus concidadãos na Câmara dos Comuns. A Sra. Robillard foi
elegida pela primeira vez em
1995. A deputada de Westmount-Ville-Marie dirigiu
diferentes ministérios nos
governos de Jean Chrétien
e Paul Martin.

A família Harper recorda
a Primeira Guerra
O Primeiro-Ministro do Canadá, Stephen Harper, a sua
mulher Laureen e suas duas crianças assistiram à missa de
Páscoa celebrada em Vimy, França. Visitaram depois o parque
comemorativo dedicado ao Canadá após a Primeira Guerra
Mundial, para sublinhar a contribuição do país na batalha da
crista de Vimy. O primeiro-ministro Harper participou nas
comemorações do 90º aniversário desta batalha. O acontecimento reveste uma importância específica para a família
Harper, dado que o tio-avô da esposa do primeiro-ministro, o
soldado James Teskey, perdeu a vida na batalha de Arras, a 11
de Junho de 1917.

Dois terços dos Canadianos
favoráveis à eleição dos juízes
Perto dos dois terços dos Canadianos dizem-se favoráveis à
eleição dos juízes. Uma sondagem “Strategic Counsel”,
realizada para o Globo and Mail e CTV, indica que 63% dos
1000 respondentes apoiam esta ideia. Contrariamente, só 30%
dos respondentes opõem. A sondagem revela que 53% das
pessoas interrogadas consideram que a Carta dos direitos e
liberdades teve um impacto positivo ou muito positivo no
Canadá durante os últimos 25 anos. 12% consideram que o
impacto foi negativo, enquanto que um quarto dos respondentes pensa que o impacto foi neutro.
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Horóscopo Semanal

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Um amor antigo poderá ser esquecido finalmente.
Saúde: Estará melhor do que habitualmente.
Dinheiro: Esforce-se no trabalho e talvez consiga a promoção
que tanto deseja.
Número da Sorte: 39 Números da Semana: 17, 25, 30, 2, 9, 28
TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem
longa, Partida Inesperada.
Amor: Não deixe que os assuntos profissionais interfiram na
sua vida amorosa.
Saúde: A sua energia está bastante alta, não vai querer estar parado.
Dinheiro: Poderão surgir algumas dificuldades económicas.
Número da Sorte: 34
Números da Semana: 21, 14, 16, 23, 45, 9
GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta Dominante: Morte, que significa Renovação.
Amor: Procure esquecer as situações menos positivas do
seu passado afectivo.
Saúde: Poderá sentir uma certa indisposição.
Dinheiro: Segurança financeira.
Número da Sorte: 13
Números da Semana: 23, 11, 36, 44, 29, 6
CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)
Carta Dominante: Estrela, que significa Protecção, Luz.
Amor: Não seja injusto com os seus amigos, pense bem
naquilo que diz.
Saúde: Procure o oftalmologista, pois essas dores de cabeça
podem estar relacionadas com os seus olhos.
Dinheiro: Tudo estará dentro da normalidade.
Número da Sorte: 17
Números da Semana: 4, 17, 23, 49, 26, 1
LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez.
Amor: Evite as discussões com o seu par, mesmo que tenha
razão.
Saúde: Será uma época com tendência para enxaquecas.
Dinheiro: Dê mais valor ao seu trabalho, e só terá a ganhar com isso.
Número da Sorte: 30 Números da Semana: 14, 18, 26, 48, 35, 7
VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa Reflexão,
Novidades.
Amor: As brincadeiras na sua relação afectiva serão uma
constante, aproveite-as.
Saúde: Não deixe que a irresponsabilidade afecte a sua saúde e procure
com maior regularidade o seu médico.
Dinheiro: Cuidado com os gastos repentinos.
Número da Sorte: 75 Números da Semana: 9, 46, 27, 33, 21, 14
BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa Prosperidade,
Riqueza e Segurança.
Amor: Não deixe que o seu orgulho fira a pessoa que tem a
seu lado.
Saúde: Faça uma caminhada por semana e verá como a sua circulação
sanguínea vai melhorar.
Dinheiro: Tente fazer um pé-de-meia, pois mais tarde poderá vir a
precisar de um dinheiro extra.
Número da Sorte: 74
Números da Semana: 47, 12, 39, 26, 3, 37
ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta Dominante: Carro, que significa Sucesso.
Amor: Pode estar apaixonado e ainda não se ter dado conta.
Saúde: Não seja medroso e vá ao médico com mais
regularidade.
Dinheiro: O seu equilíbrio monetário está para breve.
Número da Sorte: 7
Números da Semana: 28, 17, 32, 11, 49, 24
SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta Dominante: Imperador, que significa Concretização.
Amor: A felicidade e a paixão estarão estampadas no seu
rosto.
Saúde: Poderá sofrer de algumas dores musculares.
Dinheiro: Poderá ter alguns gastos extra, previna-se.
Número da Sorte: 4 Números da Semana: 49, 10, 5, 19, 11, 20
CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)
Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: Desta vez vai deixar os pormenores de lado e lançarse, de cabeça, na paixão.
Saúde: Cuide mais do seu cabelo e unhas.
Dinheiro: Possível aumento.
Número da Sorte: 73 Números da Semana: 4, 16, 23, 48, 23, 1
AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta Dominante: Diabo, que significa Energias Negativas.
Amor: O ambiente familiar encontra-se na perfeição, aproveite
a boa disposição que vos rodeia.
Saúde: Andará um pouco em baixo, faça ginástica.
Dinheiro: Se pretende comprar casa, esta é uma boa altura.
Número da Sorte: 15 Números da Semana: 15, 26, 40, 37, 4, 29
PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição,
Poder.
Amor: Se tem algum problema que o está a incomodar, é
tempo de o resolver.
Saúde: Tendência para algumas dores de garganta.
Dinheiro: Não desespere, com a ajuda dos seus amigos conseguirá pagar
aquilo que deve.
Número da Sorte: 77 Números da Semana: 17, 23, 38, 9, 49, 3

04-11-2007.pmd

6

Relembrando a nossa Querida Fadista

História de uma fadista,

Amália Rodrigues VIII (1975-1999)
Em 1976 são editados “Amália no Canecão”, álbum ao vivo
que regista parte do show de Amália naquele palco brasileiro
em 1973, e “Cantigas da Boa Gente”, compilação de material
lançado anteriormente em singles e Eps. Também neste ano
canta no Théâtre de Champs Elysées, em Paris. É publicado
pela UNESCO o disco “Le cadeau de la vie”, onde figura ao lado
de Maria Callas, John Lennon, Yehudin Menuhim, Aldo
Ciccolini, Gyorgy Cziffra e Daniel Barenboim.
No ano de 1977 editadas mais duas compilações –
“Fandangueiro” e “Anda o Sol na Minha Rua” – de um novo
single de Alberto Janes, “Caldeirada”, e de “Cantigas numa
língua antiga”, primeiro álbum de material original de Amália
em três anos, embora dele façam parte alguns temas já
anteriormente registados pela fadista, aqui gravados em novas
versões. Neste ano volta ao Carnegie Hall de Nova York.
Em 1980, Amália edita “Gostava de ser quem era”, o seu
primeiro álbum de material inédito em três anos, composto por
dez fados originais com letras da própria Amália, escritas em
sua casa durante a convalescência de uma doença.
Durante anos, o sentimento fatalista de Amália leva-a
considerar como mortal uma doença que de todos esconde.
Nesse período de profunda tristeza, Amália grava dois discos
inteiramente com versos seus, “Gostava de Ser Quem Era” e
“Lágrima”.
Esse é um disco que eu gosto muito. Sabe porquê? Foi um
disco que me apanhou numa altura muito triste da minha vida
que ali nota-se uma voz com uma tristeza, que é uma tristeza
só, sem voltinhas sem nada, é uma tristeza cá de dentro, que
é, Gostava de Ser Quem Era. Gosto muito do Grito (pausa), isso
é outra coisa que eu fiz tristíssima ....
Estava doente aqui dum tumor e estava convencida que ia
morrer ou que me ia matar ... mas não deu resultado porque
eu não fui capaz de me matar ...
Também em 1980 recebeu do Presidente da Republica a
condecoração de grande oficial da ordem do infante D.
Henrique. Logo em seguida é homenageada pela Câmara de
Lisboa.
Amália edita, em 1982, com poucos meses de intervalo, “O
senhor extra-terrestre”, um maxi-single com duas canções de
Carlos Paião, e “Fado”, um novo álbum de estúdio composto
exclusivamente por novas gravações de composições de
Frederico Valério, muitas delas criadas por Amália. O álbum
atinge o 5º lugar do top de vendas de álbuns compilado pela
revista Música & Som.
Em 1983, é editado o álbum “Lágrima”, composto por 12
originais gravados durante 1982 e 1983, de novo com letras
suas. Será o seu último disco de material inédito até à edição
de “Obsessão”, em 1990.
É editado, em 1984, “Amália na Broadway”, que reúne oito
standards de musicais americanos gravados por Amália em
1965 nos estúdios de Paço de Arcos com o maestro inglês
Norrie Paramor, mas nunca antes editados em disco. As
gravações haviam sido pensadas para um álbum de standards
americanos que nunca veria a luz do dia. O álbum atinge o 17º
lugar do top oficial de vendas de álbuns.
A 19 de Abril de 1985, Amália dá o seu primeiro grande
concerto a solo no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.
Foi meu primeiro recital sozinha, a primeira vez em Portugal, o que eu tenho feito há anos e anos lá fora, no estrangeiro.
E na minha terra nunca tinha feito nenhum. O primeiro
espectáculo foi uma maravilha dum estrondo! E nunca vi
aplausos como aqueles! Que aqueles eram de calor humano.
* Duraram tempo e tempo e tempo, até com os pés. Era um
coisa que parece que o Coliseu vinha abaixo. * Havia uma
comunhão total comigo e com o público era uma coisa
extraordinária. Aquilo ... eu nunca mais vejo aquilo!
O sucesso do Coliseu repete-se em Paris onde Amália é
condecorada pelo Ministro da Cultura Jack Lang, com o mais
alto grau da Ordem das Artes e das Letras. E de Paris de novo
parte para o mundo. Em Julho é editado o duplo álbum “O
melhor de Amália – Estranha forma de vida”, que reúne 24
dos mais populares e aclamados fados de Amália e atinge o 1º
lugar do top de vendas, mantendo-se oito meses no top e
vendendo para cima de 100 mil exemplares. Na sequência do
êxito, é editado um segundo álbum compilação, “O melhor de
Amália volume II – Tudo isto é Fado”, que ultrapassa as 50 mil
cópias vendidas e atinge o 2º lugar do top.
A partir de 1985, o dia 6 de Outubro, em Toronto, no Canadá,
passa a ser o dia oficial de Amália Rodrigues.
Em 1987, é editada a biografia oficial de Amália, “Amália –
Uma biografia”, por Vítor Pavão dos Santos, director do Museu
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Nacional do Teatro, jornalista e talvez o maior admirador de
Amália em território português. Este livro tornou-se numa
imprescindível referência para quem queira conhecer melhor
a artista e tem sido a base de muito do trabalho jornalístico
sobre Amália, inclusivamente deste site. O primeiro CD de
Amália é editado em Portugal: “Sucessos”, uma compilação
concebida originalmente para o mercado internacional, e que
apenas ficará em catálogo até se iniciar a transferência para CD
dos vários álbuns de Amália.
É também lançado neste ano, o triplo-álbum de luxo “Coliseu
3 de Abril de 1987”, que regista na íntegra o concerto de Amália
no Coliseu de Lisboa naquela data. Obtém o Disco de Ouro e
atinge o 13º lugar dos tops.
Em 1989, comemorando os 50 anos de carreira de Amália,
a EMI-Valentim de Carvalho edita “Amália 50 anos”, uma
colecção de oito duplos-álbuns ou CD´s temáticos agrupando
muitas das gravações de Amália para a companhia, entre os
quais várias raridades e gravações inéditas.
Em Portugal sobre o patrocínio do Presidente da Republica
Mário Soares, de quem recebe a Ordem Militar de Santiago
de Espada, as comemorações são um verdadeiro
acontecimento a nível nacional. Festas, condecorações,
exposições, tudo para Amália não é demais. Estas festividades,
prolongam-se numa grande tournée mundial. - LISBOA,
MADRID, PARIS, ROMA, TEL AVIV, MACAU, TOKIO, RIO
DE JANEIRO, NOVA IORQUE
A importância das palmas é o que me mantém viva, um
bocadinho viva, a maior alegria que eu tenho é quase sempre
no palco.
Agora, há uma coisa que eu tenho; é um grande respeito
pelo público, e podem ficar ... já o pressentiram, porque não há
um artista que tenha uma amor tão grande do público, se não
sente que ele é honesto! Já tinha envelhecido muito mais, não
só na cara mas como em tudo ... na cara eu não tenho culpa
nenhuma, isto acontece a toda a gente! Portanto é natural. Não
é dos meus erros. Agora nunca cantei a enganar ninguém,
fazendo uma coisa agora aqui forçada. Sou uma pessoa
autêntica, que se deu completamente ao público e é por isso
é que o público se dá completamente a mim.
Também nesse ano é recebida peloPapa, no Vaticano, em
audiência privada.1990 vê ser editado “Obsessão”, o primeiro

álbum de material original e inédito de Amália em sete anos,
composto por temas gravados durante o interregno. É editada,
em 1991, a cassete de vídeo “Amália live in New York City”
registo do concerto no Town Hall de Novembro de 1990.
Recebe do presidente francês,François Miterrand, a Legião
de Honra. Em 1992 é editado o CD “Abbey Road 1952”, que
reúne a totalidade das primeiras gravações realizadas por
Amália para a Valentim de Carvalho nos estúdios de Abbey
Road em Londres. Em 1995, é editada pela primeira vez em
CD a compilação “Estranha forma de Vida – O melhor de
Amália” e a RTP transmite, ao longo de uma semana, a série
documental “Amália – uma estranha forma de vida”, cinco
episódios de uma hora dirigidos por Bruno de Almeida
incluindo muitas imagens de arquivo provenientes dos cinco
cantos do mundo e nunca antes exibidas em Portugal. Neste
ano é ainda editado “Pela primeira vez – Rio de Janeiro”, CD
que reúne as 16 gravações que Amália realizou no Rio de
Janeiro em 1945 para a editora Continental. É a primeira edição
oficial em CD destas gravações, há muitos anos indisponíveis
em Portugal, restauradas digitalmente em Londres, nos
estúdios de Abbey Road.
“Segredo”, um álbum com gravações inéditas realizadas
entre 1965 e 1975, é editado em 1997.
Falecimento do seu marido, César Seabra, após 36 anos de
casamento. Publica um livro de poemas “Versos” na editora
Cotovia. Nova homenagem nacional na Feira Mundial de
Lisboa Expo98.

A Voz de Portugal
Quarta-feira 11 de Abril de 2007

7

Celebração da Ceia do Senhor
Decorreu quinta-feira passada, dia
5 de Abril, na Igreja Santa Cruz, como
em Igrejas de toda a parte do mundo,
a tradicional Celebração da Ceia do
Senhor. O senhor padre José Maria
Cardoso presidiu este momento especial, lavando, durante a celebração,
os pés de doze pessoas, que representavam a comunidade portuguesa,
seleccionados pela Igreja Santa Cruz.
A lavagem dos pés aos seus discípulos, feita por Jesus na
altura da Páscoa, está descrita no Evangelho segundo S. João.
É um dos actos tocantes da sua vida, por quanto se humilhou
a favor daqueles que amava. Está escrito: “Sabendo que
chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai,
como havia amado os seus que estavam no mundo,

J.J. Marques da Silva
amou-os até ao extremo” (João 13:1).
O costume comum do lava-pés já vinha da antiguidade entre
os judeus e fazia parte dos deveres da hospitalidade como sinal de respeito pelos hóspedes ou visitantes da casa. Tinha em
vista acolhimento, protecção e cuidado (Gén.18:4; 1ª
Sam.25:41). Ordinariamente era efectuado pelos escravos.
Nunca pelo anfitrião e, na ausência de escravos essa acção,
muito naturalmente cabia ao membro mais humilde do grupo,
ou então aos filhos ou filhas menores do dono da casa.
Na altura do evento descrito por S. João, Jesus se fez como
anfitrião, não reivindicando o direito de equiparar-se a Deus, o
Pai, mas “despojou-se a si mesmo tomando a condição
de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e
obediente até à morte, e morte de Cruz” (Filip.2:6-7)!
Segundo os melhores cálculos este evento teve lugar no dia
13 do mês de Abib, ou Nisan, do calendário hebraico, e fez

posteriormente parte dos “agapes” cristãos, e mais tarde, das
festas pascais de vários grupos do cristianismo, como estímulo
de desejarem algo ao que Pedro desejou, pois que, depois de
recusar a Jesus que lhe lavasse os pés, acabou por suplicar:
“Senhor, lava-me não só os pés mas também as mãos
e a cabeça” (João 13:9)!

Conferência
A sua saúde através duma cura de primavera
A importância da desintoxicação do organismo
Quer perder peso em saúde? Tem problemas de: anemia, artrite,
colesterol, coração, diabetes, palpitações, prostata? Venha
descobrir os métodos naturais, agradáveis e simples de cuidar
de si.
Por Mary de Figueiredo, naturopata diplomada,
Nutricionista, Homeopata com o apoio da Caixa de
economia dos Portugueses.
Introdução pelo Dr. Jean Claude Rodet, naturopata,
homeopata e higienista, director cientifico da clínica
multidisciplinaria em Montreal.
Terá lugar no dia 17 de Abril à 6 horas da tarde. Local: restaurante
Chez le Portugais, 4134 no boulevard St-Laurent, Montreal.
Reservas pelo telefone: 514.845.9993. Para mais informações
contactar: 514.501.5191.
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Festa para vencer o cancro

Anedotas do Joãozinho
O gerente chama o empregado recém-admitido à sua sala
e inicia o diálogo:
- Qual é o seu nome?
- José, responde o empregado.
- Olhe, explica o gerente, eu não sei em que espelunca você
trabalhou antes, mas aqui nós não chamamos as pessoas
pelo seu primeiro nome. É muito familiar e pode levar à
perda de autoridade. Eu só chamo meus empregados pelo
sobrenome: Ribeiro, Matos, Souza. E quero que o senhor
me chame de Sr. Mendonça.
- Bem, agora quero saber, qual é o seu nome?
O empregado responde:
- O meu nome é José Amorzinho.
- Tá certo, José. Podes ir agora...

Sylvio Martins
O cancro do seio afecta milhões de mulheres em todo o
mundo. Desde alguns anos, estamos mais informados sobre
este assunto. Trata-se de um tumor maligno do seio que afecta
principalmente as mulheres. Os homens também podem ser
afectados, mas são casos muito raros. Em Montreal, foi iniciado,

Sabem por que é que o Exército Português vai mandar 3.000
alentejanos para o Kosovo?
Para acalmar a situação!

Neste linda e emocionante festa, tivemos a honra de
encontrar o cônsul-geral de França, Gérard Serres; Sr. Blouin
e esposa, advogado e cônsul honorário da Dinamarca; JeanJule Gilbault; Alexis Gaiptman; coordenadora do fim-desemana para vencer o cancro; Ana Gomes, Cristina Silva, Padre José Maria Cardoso, Nathalie Rochefort, Monique For-

Advinha da semana
Corre, corre, sem ter pés, dá-te na cara
e não o vês. O que é?
Resposta da advinha da semana passada: Os botões

O que é que eles fazem?
O que faz uma modista?

Assinale a opção correcta:
Confecciona vestuário feminino
Faz arranjos de costura

Rosa Maria Torres, Célia Fonseca, Suzie Torres e Elizabeth
Oliveira organizaram uma festa de angariação de fundos.

há vários anos, um lindo projecto: o Fim-de-semana para
vencer o cancro do seio. Este projecto é para todos e todas, e
realizar-se-á no dia 24 de Agosto de 2007. A marcha terá início
no Estádio Olímpico, e os participantes vão encaminhar 60
quilómetros através Montreal, para honrar e celebrar as
pessoas que foram afectadas e as que venceram o cancro. Os
donativos ajudarão directamente o hospital “Jewish General
Hospital” e a universidade McGill.
Uma restrição impõe-se… Cada participante deve receber
donativos ou achar uma maneira de recolher pelo menos
2000$ para poder participar a este evento. No dia 24 de Março,

O que significa...
A entrevista na televisão com os
candidatos foi uma palhaçada.

get, Annabella Monteiro, e Sr. e Sra. Bertrand Namy que foram
os convidados de honra. Podemos dizer que todos eram
convidados especiais, pois, tiveram um serviço de mesa
impecável e uma ementa deliciosa.
As organizadoras desta festa agradecem principalmente
Inês Gomes e a sua equipa, que fizeram maravilhas na cozinha,
a Kevin Oliveira que fez a decoração floral para a ocasião,
Manuel da Costa e Maria Emília da Costa que deram o principal ramo de flores, decorando o palco da Missão Santa Cruz.
Agradecemos os organizadores pelo convite a este evento,
importantíssimo na nossa comunidade, para um problema que
não só afecta os outros, mas todos nós.

Qual é o significado da palavra destacada?
Assinale a opção correcta:
acontecimento sério
momento de humor
acontecimento ridículo

Bilhetes ainda disponíveis. Venham a
este espectáculo memorável!

*Horário sujeito a modificações. **Hora de Montreal
Quarta-feira 11-04

Quinta-feira 12-04

Sexta-feira 13-04

01:30 bom dia portugal
04:00 a alma e a gente
04:30 entre nós (internacional
2007) - rua da escola politécnica
05:00 praça da alegria
08:00 jornal da tarde
09:00 os ricos também choram
09:45 diário da europa
10:00 portugal no coração
12:45 notícias rtp madeira (4)
13:00 portugal em directo
14:00 tudo por amor (telenovela)
14:30 28.ª moda lisboa
14:45 50 anos, 50 notícias
15:00 telejornal (directo)
16:00 em reportagem(r/)
17:00 prós e contras
19:00 jornal das 24 horas
20:00 tudo por amor (telenovela)
20:45 telejornal madeira
21:15 telejornal - açores
21:45 trio d´ataque
23:15 grande reportagem-sic
23:45 um contra todos

00:45 contas em dia
01:00 repórter áfrica
01:30 bom dia portugal
04:00 europa contacto
04:30 entre nós-eça de queirós
05:00 portugal azul
08:00 jornal da tarde
09:00 os ricos também
09:45 diário da europa
10:00 festas e romarias
10:30 portugal azul
13:45 notícias rtp madeira
14:00 tudo por amor
14:30 28.ª moda lisboa
14:45 50 anos, 50 notícias
15:00 telejornal 1ª edição
15:45 gato fedorento
16:30 almeida garrett
17:15 grande reportagem-sic
18:30 argentina contacto
19:00 jornal das 24 horas
20:00 tudo por amor
20:45 telejornal
21:45 entre pratos
22:15 nome de código: sintra
23:15 o mundo em memória
23:45 um contra todos

00:45 contas em dia
01:00 repórter áfrica
01:30 bom dia portugal
04:00 magazine brasil contacto
04:30 entre nós-mouraria
05:00 praça da alegria
08:00 jornal da tarde
09:00 os ricos também choram
09:45 diário da europa
10:00 só visto! especial
11:30 europa contacto
12:00 notícias rtp madeira
12:15 requiem de verdi
13:30 festas e romarias
14:00 tudo por amor
14:30 28.ª moda lisboa
14:45 50 anos, 50 notícias
15:00 telejornal
16:00 hóquei em patins
17:30 via sacra
19:00 brasil contacto
19:30 jornal das 24 horas
20:30 tudo por amor (telenovela)
21:15 telejornal
22:45 gato fedorento
23:30 cuidado com a língua
23:45 um contra todos
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Sábado 14-04
00:45
01:00
02:00
02:30
02:45
03:30
03:45
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
08:00
09:00
10:45
11:15
11:30
13:30
14:00
14:30
14:45
15:00
17:45
18:00
21:00
22:00

contas em dia
repórter áfrica
70x7
maravilhosa expedição
saídos da casca
pica
2010
frança contacto
áfrica 7 dias
gostos e sabores
latitudes
viva a ciência
documentário
jornal da tarde
à mesa com o capote
a minha cidade
notícias rtp madeira
atlântida (açores)
frança contacto
rtpi notícias
a alma e a gente
50 anos, 50 notícias
telejornal
à mesa com o capote
vigília pascal - açores
telejornal
futebol: 1ª liga diferido

Domingo 15-04

Segunda-feira 16-04

00:30 músicas de áfrica
02:00 da terra ao mar
02:30 festas e romarias de portugal
03:00 magazine macau contacto
03:30 missa de páscoa
06:00 pica – compacto
07:00 biosfera
07:45 contra
08:00 jornal da tarde
09:00 à mesa com o capote
09:15 eurodeputados
09:45 falamos português
10:15 destinos.pt
10:45 tony carreira no pavilhão
13:15 eua contacto - califórnia
14:00 a voz do cidadão
14:15 teatro maria matos
14:30 entre pratos
14:45 50 anos, 50 notícias
15:00 telejornal
16:00 as escolhas de marcelo
16:30 contra
16:45 dança comigo
18:30 couto & coutadas
19:00 jornal das 24 horas
20:30 telejornal
23:45 só visto!

00:30
01:00
01:30
04:00
04:30
05:00
08:00
09:15
09:45
10:00
12:15
12:30
13:00
14:00
15:00
15:45
16:00
16:30
17:15
18:30
19:00
20:00
20:45
21:15
21:45
23:45
23:45
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couto & coutadas
notícias da semana
bom dia portugal
eua contacto - n. inglat
entre nós
praça da alegria
jornal da tarde
os ricos também choram
diário da europa
portugal no coração
notícias rtp madeira
programa a designar
portugal em directo
tudo por amor
telejornal
notas soltas
50 anos, 50 notícias
nome de código
programa a designar
eua contacto - n. inglat
jornal das 24 horas
tudo por amor
telejornal madeira
telejornal - açores
prós e contras
contas em dia
um contra todos

Terça-feira 17-04
01:00
01:30
04:00
04:30
05:00
08:00
09:00
09:45
10:00
12:15
12:30
13:00
14:00
15:00
16:00
16:15
17:00
17:30
19:00
20:00
20:45
21:15
21:45
22:15
23:15

repórter áfrica(r/)
bom dia portugal
magazine canadá contacto
entre nós
praça da alegria
jornal da tarde
os ricos também choram
diário da europa
portugal no coração
notícias rtp madeira
programa a designar
portugal em directo
tudo por amor
telejornal
programa a designar
a alma e a gente
canadá contacto
trio d´ataque
jornal das 24 horas
tudo por amor (telenovela)
telejornal madeira
telejornal - açores
a minha cidade
documentário
gostos e sabores
- josé craveiro
23:45 um contra todos

A Voz de Portugal
Quarta-feira 11 de Abril de 2007

Primavera
O aparecimento das primeiras marmotas, após meses a fio
de hibernação, anuncia, nestas terras, e para estas gentes, a
chegada da Primavera. É sabedoria antiga, nascida do fundo
dos tempos, jamais traída, dizem, e ainda menos desmentida.
Mas cá para mim, mais céptico, nascido noutro mundo e
noutra fé, é a chegada dos primeiros casais de rolas ainda
friorentas mas já a arrulhar amorosamente nas braçadas dos
pinheiros dos parques que me dá a certeza de que o frio tem
os dias contados. É este o mais firme prenúncio de que a
Primavera irá irromper triunfalmente e que as primeiras
tulipas irão, em breve, rasgar corajosamente a terra enregelada e abrirem-se em florescências de estonteante
policromia.

sofregamente aquela orgia de cores e sons que se me oferecia
prodigamente aos sentidos num ritual perturbador. Até o
chilrear da passarada tinha acordes de sinfonia tocada por
orquestra regida por mão de maestro inspirado.
Uma sensação efémera, é certo, mas de marcas indeléveis
como escreveu, noutras circunstâncias, o poeta luso-canadiano,
Euclides Cavaco:
(...)
Doce Primavera
Tão breve quimera
Como a mocidade
Que após a partida
Deixa bem sentida
Na alma a saudade!...
(...)
Um outro poeta luso-canadiano de Toronto, Óscar Monteiro,
no poema “A beleza de Maio” compara a chegada da Primavera
à aparição sensual e diáfana de uma mulher pródiga de
promessas:
Cumpre a leda Primavera sua promessa,
Quando em Março nos aparece a visitar,
Traz consigo da seiva o sémen a latejar,
Para gerar a Natureza quando regressa
Manifesta-se florífera bem depressa,
Para em Maio em mulher se tornar,
E ver sua imagem na mente espelhar,
Na figura gémea sem que se lhe peça
Emana a sua hílare e sublime lhaneza,
Quando beija a melena genal do luar,
Enquanto o luzente Febo a faz brilhar
É um cântico matizado de subtileza,
Na sua apoteótica formosura, gostoso
Seio suculento, manancial libidinoso.
Em Portugal, a Primavera está invariavelmente associada à
chegada das andorinhas, farto alimento para a inspiração de
poetas, sonhadores e amorosos. Escute-se, para terminar esta
crónica que já vai longa, a música celestial do poema “Carta para
Longe” da incomparável Florbela Espanca, a grande poetisa
do amor e da sensualidade feminina:

Mas a mais rápida e vertiginosa transição do Inverno para a
Primavera vivi-a há meia-dúzia de anos, andava eu, por essa
altura, a trabalhar num projecto em Labrador City, no Grande
Norte Canadiano.
Estávamos em princípios de Maio. Quando apanhei o avião
no minúsculo aeroporto de Wabush nevava intensamente e o
rigoroso e interminável Inverno do norte ainda asfixiava a
natureza em prolongado abraço letárgico.
Após muita hesitação do piloto e com grande atraso, o
pequeno avião lá acabou por descolar, meio desamparado,
rumo ao sul e ao sol. Era patente a apreensão nos rostos da
meia-dúzia de passageiros não obstante as palavras tranquilizadoras e sorridentes da hospedeira de bordo habituada a
tais caprichos da natureza agreste.
Mas, felizmente, tudo correu bem, sem grandes sobressaltos, embora a viagem de Wabush a Montreal, com escala
em Sept-Îles e Ville de Quebéc, mesmo em condições
normais, seja sempre extremamente longa e cansativa.
Perto de Sept-Îles, onde a paisagem do golfo do rio St-Laurent
é deslumbrante, já a tempestade tinha ficado, felizmente, para
trás. Tranquilizado, com um céu limpo, como o avião voava a
baixa altitude e a uma velocidade repousada de cruzeiro, tive
então a oportunidade de desfrutar, lá do alto, uma das mais
extraordinárias experiências da minha vida.
A vegetação, à medida que avançávamos para o sul,
começava finalmente a dar sinais de vida, como um grande
tapete esverdeado que que desenrolava lentamente à nossa
frente, em tons e matizes cada vez mais acentuados e
surpreendentes. Na cidade do Quebeque, as árvores já
ostentavam as copas verdejantes orgulhosamente expostas ao
nosso olhar esfomeado e já se adivinham os parques cheios
de sol e verde.
Então quando aterrámos em Montreal foi um deslumbramento. Sob um sol radioso, reinava a mais esplendorosa
Primavera. Para quem, ainda escassas horas antes estava
mergulhado no mais rigoroso e profundo Inverno, nunca senti,
tão viva, na própria carne e nos sentidos uma frase que, quase
premonitoriamente, escrevera em tempos:
(...) Era Maio. E havia um céu muito azul. E folhas e relva
verdes por todo o lado. E gente nova de carnes frescas, em
oferenda ao sol, pelos altares dos jardins. Um perceptível
jorrar de seiva a vibrar no ar. ( in Um poeta no paraíso). (...)
Sentia-me flutuar, meio enebriado, como se tivesse chegado
ao paraíso e tivesse sorvido alucinante néctar. Habituado à
brancura interminável dos grandes espaços, respirava
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O tempo vai um encanto,
A Primavera ’stá linda,
Voltaram as andorinhas…
E tu não voltaste ainda!…
Porque me fazes sofrer?
Porque te demoras tanto?
A Primavera ’stá linda…
O tempo vai um encanto…
Tu não sabes, meu amor,
Que, quem ’spera, desespera?
O tempo está um encanto…
E, vai linda a Primavera…
Há imensas andorinhas;
Cobrem a terra e o céu!
Elas voltaram aos ninhos…
Volta também para o teu!…
Adeus. Saudades do sol,
Da madressilva e da hera;
Respeitosos cumprimentos
Do tempo e da Primavera.
Mil beijos da tua q’rida,
Que é tua por toda a vida.

Cantino da poesia
Obrigado Mãe
Mãe obrigado para quem eu sou
Obrigado mãe para quem eu não sou
Perdoa-me para o que não falai
Perdoa-me as vezes que esqueci
Mãe perdoa-me para as vezes
Que eu fiz chorar
Que tu sacrificaste
Mas lembra-te que te amo toda vida
Espero que estás contente com sorriso
Estou cá graças a ti mãe
Eu sei que num fundo do coração
Que acreditas nos meus sonhos
Mesmo sem palavras estás sempre aí
E graças a ti mãe que estou aqui
obrigado mãe
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11

Guia de Habitação (5)
Seleccionar o Banco - O seu melhor parceiro na compra
A compra de casa é, talvez um dos maiores investimentos na
vida de muitas famílias. Por esse motivo, a escolha do Banco
e a fixação das condições do empréstimo são questões
fundamentais.
Na suas consultas deverá ter em consideração os
seguintes elementos:
- Taxa de juro;
- Tipo de taxa: fixa ou variável;
- Indexante;
- Spread;
- Prazos;
- Valor máximo do financiamento;
- Seguros necessários;
- Outras vantagens, que possam ajuda-lo a decidir, como é o
caso dos produtos oferta no nosso Banco. Estes produtos
permitem em simultâneo aliar óptimos spreads e excelentes
ofertas;
- Soluções para o financiamento do sinal, Imposto Municipal
sobre Imóveis e outras despesas associadas;
- Simulação do empréstimo e plano de amortização da dívida,
incluindo o pagamento de juros;
- Encargos legais, fiscais e notariais associados ao
empréstimo e comissões cobradas pelo banco;
- Penalizações por amortizações antecipadas, totais ou
parciais;
- Periodicidade com que será efectuada a revisão da taxa de
juro, no caso de esta ser variável e se a taxa de juro for fixa,
durante quanto tempo se manterá inalterada.
Após reunir esta informação, poderá efectuar uma análise
comparativa das condições a fim de verificar qual a solução
melhor para o seu caso..

Voz de Portugal
12 AQuarta-feira
11 de Abril de 2007

QUIROPRATAS

MÓVEIS

MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

514.845.6028

NOTÁRIOS

M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203 514.843.5626
EDUARDO DIAS
4270 Boul. St-Laurent #200
514.985.2411

10 de Abril de 2007
1 EURO = CAD 1.547030
Consulado Geral
de Portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425
Montreal (Québec) H3A 2A5

Tel.: 514.499.0359

www.secomunidades.pt/montreal

FARMÁCIA RITA NACCACHE
Antiga farmácia TRANG

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

FLEURISTE FLORATERIA

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

FUNERAIS

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
9-1-1
Polícia,Fogo,Ambulância
Clínica Portuguesa Luso 514.849.2391
Detecção de gás
514.598.3111
514.496.1010
EmigraçãoCanadá
Emigração Quebeque
514.873.2445
514.890.8000
Hospital Hôtel-Dieu
Hospital Royal Victoria 514.842.1231
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc 514.842.6141
514.345.4931
Hospital Ste-Justine
InformaçãoMontreal
514.872.1111
Normas do trabalho
514.873.7061
Sun Youth
514.842.6822
Urgências sociais
514.896.3100

514.844.6212

FLORISTA

90 AV. Des Pins O.

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

OURIVESARIA

FARMÁCIAS

514.288.4548
Fax.: 514.288.0225

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

OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent
514.843.8727

PADARIAS

PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod
514.272.0362

PSICÓLOGOS

JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

DR. MARC CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou
514.351.1716
DR. FRED M. ZAROW
“Clinique Chiropratique Zarow”
6872 St-Denis #101
514.279-6536
cliniquezarow.com/portugues.htm

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL

150 Marie-Anne E.

514.843.3390

ESTRELA DO OCEANO

101 Rachel E.
SOLMAR
111 St-Paul E.

514.844.4588
514.861.4562

REVESTIMENTOS
514.288.2082

TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
7129 Boul. St-Michel
514.725.2626

TRANSPORTES

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

GARAGENS

Guilhermina Martinho

Faleceu em Montreal, no dia 6 de Abril de 2007,
com 86 anos de idade, Guilhermina Martinho,
natural de Malhou, Alcanena, Portugal, esposa
do já falecido Henrique Pereira.
Deixa na dor seus filhos Jorge (Maria Duarte),
Suzete (João Frazão), Aníbal (Silvina Salazar),
Albino (Maria dos Anjos), Irene (Ismael Quintans),
Asdrubal (Amélia Pereira), Emidio (Odilia da
Silva), seus 14 netos, seus 7 bisnetos, suas
irmãs Delfina Pinto e Lucrecia, seu irmão Manuel,
cunhados (as), 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 10 de Abril de 2007, na Igreja Santa
Cruz, seguindo depois o corteje fúnebre em direcção ao cemitério NotreDame-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 amanhã, quinta-feira, 12 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.

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion
514.845.5804

HIPOTECAS

†

INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO
514.886.7001
HELIO
514.497.3896

IGREJAS

António Crisostomo
1930 - 2007

Faleceu em Montreal, no dia 9 de Abril de 2007,
com 76 anos de idade, António Crisostomo, esposo
de Maria Amélia Coelho.

IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.
514.484.3795
CENTRO CRISTÃO DA FÁMILIA(P.A.O.C)
2500 Boul. Rosemont
514.704.0006

Deixa na dor sua esposa, seus filhos Arménio
(Maria Fátima) e Victor (Ângela), seus três netos
Mónica, Sophia e Nathan, assim como outros
familiares e amigos.

MÁQUINAS DE COSTURA

MONSIEUR MAChINE À COUDRE.
7341 St-Hubert
514.271.6452

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

MERCEARIA

SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain

†

514. 842.3373

MONUMENTOS

O velório do defunto realiza-se hoje, quarta-feira 11 de Abril de 2007, das
19h às 22h. O funeral terá lugar amanhã, quinta-feira 12 de Abril de 2007,
às 11 horas, na Igreja St-Enfant-Jesus, situada no 5039 St-Dominique,
em Montreal, seguindo depois o corteje fúnebre em direcção ao cemitério
Présentation de la Sainte-Vierge, 665 rua de l’Église, em Dorval, onde irá
a sepultar.

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

Em vez de flores, donativos à “Fondation de Leucan” seriam apreciados.
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.

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent
LATINO
177 Mont-Royal Est
LISBOA
355 Rachel Est
TAGUS
4289 St-Laurent

514.273.9638
514.987.7666
514.849.1153
514.844.3054
514.844.3307

BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent
514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL INC.
4267 Av. Coloniale
514.285.1620
514.672.4687

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este
514.849.2391
CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent
514.987.0080

CONTABILISTAS

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

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209 514.499.1624

DISCOS/LIVROS

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

A Voz de Portugal
na Internet

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod
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4231, Boul. St-Laurent
Montreal Qc. H2W 1Z4
Tel.: (514)284-1813
Fax: (514)284-6150

Super Especial

$7

.89

a partir de

preço por anúncio
+TPS+TVQ

EMPREGOS

Operários, mínimo de 5
anos exp. em “pavé-uni”
e muros de apoio. Bom
salário. Tempo inteiro.
(514) 820-5247
Procuramos pasteleiro a tempo
inteiro.
(514) 272-0362
Precisa-se de padeiro com
experiência (514) 385-4361
Procuramos instalador de « pavéuni » com mínimo de 5 anos de
experiência; procuramos também
jornaleiro para “pavé-uni”, com 3 anos
de experiência. Boas condições
salariais.
Joe (514) 808-0419
Homem, com ou sem experiência,
em “pavé-uni”, muros e pedra. Rivesud de Montreal. Bom salário.
Contactar Carlos
(514) 231-7583
Procuramos senhoras e senhores
para limpeza, à noite. $13.95 / hora.
Contactar Lurdes Vieira
(450) 975-0584
Empregado de mesa e cozinheiro
com experiência para restaurante
italiano de alta qualidade. Apresentarse no 540, boul. Marie-Victorin em
Boucherville.
(450) 641-2277
Paisagista com experiência em
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho
em Laval. Salário conforme
experiência.
Contactar António Cabral,
contramestre
(450) 963-3462
Empregado para “pavé-uni”, paredes
e experiência em terraplanagem.
Frank (514) 838-3838
URGENTE
Procuramos secretária para
escritório.
(514) 362-1300
Cozinheiro português. Em Laval,
próximo do Pont-Viau. Por favor
contactar Pasquale.
(514) 804-7176
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Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone
Cheque ou dinheiro,
apresentar-se na redacção do jornal

*

*novos contratos unicamente.
Durante o mês de Abril

EMPREGOS

A Voz de Portugal
Quarta-feira 11 de Abril de 2007

Instalador de « pavé-uni » com
experiência, para a região de Laval.
Paulo (514) 502-4446
Senhora para trabalhar ao balcão e à
caixa, a tempo inteiro.
(514) 272-0362
Procuramos empregados
para paisagismo (“pavéuni”), com experiência. Bom
salário. Deve falar Francês
ou Inglês. Contactar Antoine
(514) 928-2060
Assistente
cabeleireira
com
experiência. Tempo inteiro ou parcial.
Contactar Armando ou Mary – Salão
Nella. 514-844-8157
Procura-se pessoal para trabalhar
com madeira. Contactar Paulo
Oliveira.
(514) 617-1057 ou
(514) 634-3466

ALUGA-SE

VENDE-SE

5 1/2 num triplex, em St-Michel, no
rés-do-chão, com quintal e
estacionamento. $850/mês.
(514) 244-1310

Em Salvaterra - Fornos, Santa Maria,
Açores, vende-se casa mobilada.
Contactar Guilerme Martins
(514) 849-9097

Apartamento
T3
em
Albufeira, Algarve, todo
equipado, para férias. 3
grandes quartos (1 suite).
Piscina. Espaço para
garagem. A 400 metros da
praia.
Para informações,
contactar Antonieta
(514) 337-4807

Máquinas de costura: 1 “plain” de
marca Singer e 1 “overlock” de cinco
fios. Apenas 1 ano de uso.
Chamar 514-842-8779

Lindo 3 1/2. Tudo incluído. Ideal para
pessoa só. Livre em Maio.
(514) 729-5727

ENCONTROS
Cavalheiro reformado com apartamento aqui e em Portugal procura
companheira até aos 50 anos, que
goste de desporto, viajar e gastronomia. Assunto sério.
514-844-6407

OFERECE-SE
Faço todo o tipo de renovações.
Sr. Lopes
(514) 946-2760

RESIDÊNCIA
Residência ATLAS , para
pessoas idosas. Ambiente familiar,
refeições portuguesas. Falamos
Português. Situada a 15 minutos de
Montreal, em Dollard-des-Ormeaux.
Contactar D. Conceição
514-683-2574

Senhora portuguesa, com
experiência, para cuidar de
senhora idosa. 3 ou 4 dias por
semana, 4 horas por dia.
Área Rachel/St-Laurent
(514) 941-9301
Empregado para limpeza. 40 horas
por semana. Contactar Alcindo ou
Luis Carreira:
(514) 389-3943 ou
(514) 945-8792

INVESTIMENTOS
Investimento garantido em Portugal
Compre casas, apartamentos ou
terrenos de pessoas que estão em
dificuldade nos pagamentos. Obterá
a compra com muitas vantagens
económicas. Contacte “Mediação
Imobiliária” - Sr. Noel, experiência,
30 anos, clientela satisfeita.
Telemóvel: 011 351 96 5097995, ou
“Go Gomes, Galerias Alcaide, Alto da
Castelhana, 2645-185, Alcabideche,
Portugal”.

VIDENTE
Linhas da mão – cartas. Vidente com
dons naturais. Resolve os seus
problemas sem voodoo.
Rosa
(514) 278-3956
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O Espírito Santo com a família Moniz Uma noite agradável no Chez le Portugais
Sylvio Martins
Foi na noite de domingo, dia 31 de Março, no
Restaurante Chez le Portugais que houve
uma noite de variedades onde vários artistas
da nossa comunidade portugesa demostraram mais uma vez que temos entre nós
tantos poetas como cantores de imenso talento.

Espírito Santo está passando por aqui.
Quando ele passa tudo se renova. A tristeza
vai, alegria vem! Quando ele passa tudo se
renova. A alegria vem, vem p’ra ti, p’ra mim
também. Aí todos cantam todos os dias desta
semana na casa emprestada do Manuel
Figueira da Silva para a família Moniz. Um dos
festejos mais populares na nossa
comunidade, em Montreal, é o Espírito Santo
onde muitos reuniam-se para esta Fé Cristã.
Durante uma semana se festeja e reza o terço
e podemos até dizer que os corações dos fiéis
se abrem aos dons do Espírito Santo. O Amor
está passando por aqui. Quando ele passa tudo
se renova. A tristeza vai, alegria vem! Quando
ele passa tudo se renova. A alegria vem, vem
p’ra ti, p’ra mim também.
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A começar por poesia, recitada por cinco
poetas, tais como o sr. Joviano Vaz e sua
esposa Amélia, seguidos por Helena Bastos,
Valentim dos Santos e Adelaide Vilela, que não
só recitaram poemas seus, como também
poemas do sr. Laureano Soares. No que diz
respeito à música, tivemos o cantor Anthony
Joseph B. que interpretou várias canções do
seu repertório. Foi a vez de Said de cantar o
maior êxito de Gregory Charles, ‘’I Think of
You’’. Depois então, seguiu-se a vez da ronda
do fado com a fadista Nivéria Tomé, seguida
por Júlio Félix, acompanhado à guitarra e à
viola, respectivamente, por José João e
Nelson Moreira. Tudo isto acompanhado por
um caldinho verde para começar, seguido de
um prato de bacalhau à Brás, com salada,
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Filipe Estrela
lombo de porco com legumes, num ambiente
muito amigável.
Foi de comer e chorar por mais! “A Voz de
Portugal” agradece ao simpático proprietário
do Restaurante Chez le Portugais, o sr.
Henrique Laranjo, pelo seu amável convite.

A Voz de Portugal
Quarta-feira 11 de Abril de 2007

Primeira Liga

FC Porto respira melhor...
À grande manifestação de força do FC Porto, na goleada ao
Setúbal, respondeu o Sporting com um triunfo num relvado
complicado: o Braga já ali vencera o FC Porto e o Benfica. O
golo de Nani rendeu três pontos e o silêncio dos detractores
que, de quando em vez, usam o assobio para criticar um dos
maiores talentos da equipa de Paulo Bento. Tudo misturado,
significa que a jornada rendeu dividendos pontuais e psicológicos para os dois grandes, já que o FC Porto também viu
Postiga regressar aos golos - é outra vez o melhor marcador
da Liga -, Adriano a bisar e, sobretudo, Anderson a provar que
o seu talento não foi beliscado pela lesão, sendo disso exemplo
o golo com que fechou a goleada. Em contrapartida, Jesualdo

jornada que acabou em Aveiro; acabada a ronda, continuam lá,
últimos, mas não tanto como antes. Esta jornada até poderia
acabar como mais uma prova a contribuir para a sentença de
descida, porque a ninguém escandalizaria um triunfo do
Boavista nas Aves e menos do que uma vitória do Benfica em
Aveiro seria surpresa. Afinal, o efeito foi contrário, como se os
dois “condenados” tivessem saído, pelo menos por momentos,
da sala de reanimação. É que o Boavista perdeu e o Benfica
conseguiu o empate muito perto do final do jogo. Contas feitas,
os três pontos somados pelo Aves serviram para igualar o
Beira-Mar, já com a igualdade contabilizada, mas ambos estão
agora a três escassos pontos da linha de água, onde navega um

Segunda Liga

Ferreira tem para lamentar a perda de Pepe. Quem ficou mais
preocupado foi o Benfica, que ao não vencer em Aveiro vê
agora o FC Porto a 3 pontos e, claro a vantagem que tinha sobre
o Sporting a ficar num magro ponto. Em teoria, a tarefa não era
difícil, mas depois de ver o jogo, os encarnados podem
agradecer ao artista Simão ter caído como caiu aos 93 minutos
para o mal não ser maior. Ainda registos da jornada: a subida
do Belenenses ao quarto lugar, por troca com o Braga, após a
vitória em Leiria. A quarta consecutiva, em seis jogos sem
perder. O Paços de Ferreira, vencendo o Nacional, relançouse na corrida europeia. No fundo da tabela, o Setúbal corre
riscos, agora que o Aves já ganha - pelo menos, ganhou ao
Boavista - e a Académica respira melhor depois do empate na
Amadora. Marítimo e Naval empataram e empataram-se no
meio da tabela.
Aves e Beira-Mar eram os últimos classificados antes da

Setúbal a sofrer de crises crónicas, e a mais três de uma
Académica que teima em não ganhar em casa...
Há ainda demasiados pontos em jogo para se falar em
condenações ou objectivos atingidos. Bastaram três num só
jogo - coisa que não conseguia há quatro meses - para o técnico
do Aves reclamar, legitimamente, o direito à luta pela
sobrevivência, agora que se propõe capitalizar o moral que
sempre dá vencer o Boavista - e também o facto, nada
desvalorizável, de finalmente contar com Moreira. Paco Soler,
embora conseguisse pecúlio menor, pode falar de rentabilização psicológica maior, porque o empate aconteceu frente
a um Benfica absolutamente necessitado de ganhar para
manter-se em situação favorável na luta pelo título. E os
aveirenses estiveram duas vezes em vantagem, obrigando os
encarnados a correr atrás do prejuízo... Para um lanternavermelha, nada mau!

LIGA VITALIS

Ligeiro abalo dos Açores
O empate do Guimarães em Santa Maria da Feira abriu as
portas do terceiro lugar ao Santa Clara, provocando um ligeiro
terramoto na já muita agitada Liga de Honra. Com o triunfo em
casa sobre o Olhanense, os açorianos largaram a parceria de
pontos com os vitorianos e estão agora com uma vantagem de
dois pontos e a outros tantos de distância do Leixões, segundo
classificado. A liderança continua entregue ao surpreendente
Rio Ave, que arrancou logo de manhã para a 24ª jornada,
deixando o terreno do Estoril com uma margem de sete
pontos em relação ao novo terceiro classificado e de três para
o Leixões. O treinador, João Eusébio, poderá fazer
tranquilamente as contas aos desafios que estão para vir, um
dos quais passa pela cidade-berço, no último domingo deste
mês. Dos seis encontros que restam para o final do
campeonato, quatro terão lugar em Vila do Conde, o que chega
para animar qualquer treinador que esteja envolvido na luta
saudável pela subida. Para João Eusébio, esta luta encerra um
significado muito especial, ou não estivesse ao serviço do clube
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onde terminou a carreira de jogador e aquele que lhe ofereceu
o mais preciso presente da sua vida: o comando da equipa da
sua terra natal.
No Estádio do Mar, os tempos amenos parecem estar de
volta. Ao fim de três jogos sem ganhar e sem qualquer golo
marcado, o Leixões travou a ascensão do Gondomar,
protegendo-se de ventos perigosos que sopravam um pouco
mais abaixo. Descendo mais uns degraus, nota-se que o Varzim
revitalizou, ao contrário do Olivais que está agora demasiado
próximo dos lugares de descida, ainda entregues ao
Portimonense, que infligiu uma pesada derrota ao Trofense,
e ao Chaves. Não é fácil manter uma equipa sempre em rota
ascendente, como é o caso do Rio Ave, no Estoril, os vila-condenses somaram o 16º jogo consecutivo sem perder,
estabelecendo um recorde invejável, que poucos conseguirão
rivalizar...Uma marca que supera a alcançada pelo mesmo Rio
Ave há quatro anos. Nessa altura, chegou aos 15 jogos.
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Por Rafael Santo Marcelino

Fernando Alonso vence Grande Prémio da Malásia

1ª dobradinha da Mclaren-Mercedes
Quem esperava que a Ferrari continuasse a
ceder vitórias, repetindo enganos em todas as
corridas… A McLaren aparece-nos neste
começo de campeonato com uma estrondosa
fiabilidade, com dois magníficos pilotos a
enquadrarem todo um sistema táctico impecável, oferecendo inesperadamente Fernando Alonso uma magnífica vitória e Lewis
Hamilton, um brioso segundo lugar. O jovem
Hamilton esteve verdadeiramente magistral,
defendendo-se, sem qualquer margem de
erro, de todos os ataques sobre ele dirigidos
por Kimi Raikkonen, oferecendo assim à
McLaren-Mercedes a sua primeira vitória e a
primeira dobradinha desde 2005, no G.P. do
Brasil.
É verdadeiramente espectacular este
circuito de Sepang, em Kuala Lampur! Cons-

truído em 1999 por Hermann Tilke, encontramos aqui, bem patente, a sua marca de
comércio: uma excelente curva número 1, e
uma bela ocasião para se poder fazer uma
ultrapassagem. Sepang não é somente um
circuito forte na técnica de pilotagem, mas ele
constitui também um grande desafio no
aspecto físico, se levarmos em conta o calor
intenso e a humidade a que os pilotos e
monolugares estão expostos. Sepang, na sua
oitava edição, é sem dúvida alguma um dos
circuitos preferidos de muitos pilotos, entre
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os quais Michael Schumacher, que via em
Sepang um dos quatro melhores circuitos a
receberem o Campeonato do Mundo da
Fórmula 1.
Depois de especuladas notícias, alegandose que algumas equipas não estavam com as
suas assoalhadas legais (chassis), caso da
Ferrari, chegou-se a um acordo, o qual obrigaria todas as equipas a retirarem umas molas
que, efectivamente, estavam a suportar as
ditas assoalhadas e que, em altas velocidades
(derivado a flexibilidade das mesmas), era de
um rendimento altamente fantástico. Será
que a aproximação tão rápida da McLaren à
Ferrari se deve desde já a este facto? Uma
coisa é certa: Fernando Alonso, McLaren,
conseguiu aproximar-se impecavelmente de
Filipe Massa, Ferrari, nesta segunda secção

classificativa do ano, deixando a segunda linha
da partida ser ocupada pelos seus companheiros de equipa Kimi Raikkonen e Lewis
Hamilton, prevendo-se desde a partida, uma
luta cerrada entre as duas equipas no decorrer
do Campeonato.
Filipe Massa foi o vencedor da “pole posição”, tempo cravado a escassos minutos do
final da secção, depois do piloto brasileiro ter
efectuado uma volta verdadeiramente impressionante. A terceira do dia, logo a seguir
a Ferrari e McLaren, pertenceu à BMWSAUBER, colocando os seus dois pilotos, Nick
Heidfeld em quinto e Roberto Kubica em
sétimo na largada. O sexto na partida foi Nico
Rosberg, o qual salvou as honras da Williams.
A Renault, que venceu as últimas duas provas
na Malásia, não conseguiu enquadrar os seus
dois pilotos no “Top 10”.
Domingo, a Ferrari partia favorita mas,
quando as vermelhas deram lugar às verdes,
Fernando Alonso, com um arranque canhão,
atacou e surpreendeu Filipe Massa, que não
teve qualquer hipótese, a não ser a de ver
passar o Campeão do Mundo. Se as largadas
de Alonso são normalmente impecáveis, que
dizer do jovem Lewis Hamilton, que bateu
Raikkonen e mais tarde, despediu-se de Filipe
Massa, deixando nos comandos da prova os
dois McLaren. Fabulosos! Impe-cáveis! Foi
efectivamente o dia da McLaren. Filipe Massa
ainda tentou recuperar, mas uma visita à relva
fez com que o brasileiro descesse ao quinto
lugar na prova, lugar esse onde terminaria a
corrida. A BMW-Sauber, esteve muito bem,
com Nick Heidfeld a defender
brilhantemente o quarto lugar, depois de uma
constante pressão de Kimi Raikkonen no final
da corrida. No entanto, a fraca fiabilidade da
equipa alemã esteve bem patente no monolugar de Roberto Kubica.
Giancarlo Fisichella, sexto na corrida,
deixou os últimos dois lugares pontuáveis a
Jarno Trulli e a Kovalainen. Alexandre Wurz,
Williams, terminou em nono, depois do seu
companheiro de equipa Nico Rosberg abandonar, quando rodava a sua 42 volta, devido a
problemas de ordem mecânica.
Fernando Alonso, que elogiou Levis Hamilton no final da prova dizia «Embora tenha tido
o problema com o meu rádio no princípio da
corrida, o mais complicado foi manter o ritmo,
mas não tenho ilusões com a vantagem que tive
com a Ferrari» dizia o Campeão do Mundo.
Próximo encontro domingo 15 de Abril,
no Grande Prémio de Bahrain.

Ao iniciar esta minha crónica taurina, quero
desde já saudar todos os aficionados pelo
apoio que me têm enviado, e uma saudação
muito especial aos menos atraídos pela festa
brava, mas que ao mesmo tempo aqui encontram um novo espaço de leitura. Para muitos,
a “festa brava” era um pouco desconhecida
pela importância que tem na cultura e na vida
dos Portugueses e todo o povo Ibérico-latino.
Acredito que muitos, logo que forem a Portugal, lhes despertará a curiosidade de irem ver
um espectáculo taurino com a família.
Em destaque, os inúmeros eventos de
festivais taurinos em todo o nosso Portugal,
pois como aqui dei nota, a época iniciou com
o festival taurino de 2 de Fevereiro, dia de Na.
Sra. das Candeias em Mourão, e daí em diante,
têm sucedido muitos festivais e corridas de
Toiros, sendo, e pese, a tradição, que o início
oficial se marca com o Dia de Páscoa, na
Monumental do Campo Pequeno em Lisboa,
capital Mundial do toureio Equestre, e como
não podia deixar de ser, assim decorreu com
excelente cartel oficial: João Moura Caetano
e Manuel Ribeiro Telles, que tiraram a sua
alternativa no ano findo aqui nesta praça, o
matador Pedro Gutierrez “El Capea” e o
novilheiro António João Ferreira, bem como
os forcados amadores de Vila Franca de Xira,
capitaneados por Vasco Dotti e que comemoram este ano as “Bodas de Diamante”, o
curro de Toiros da ganadaria do Dr. Brito
Paes. Inicia-se também nesta praça uma minifeira taurina nos dias 3,4e 5 de Maio, estando
assegurada a presença das maiores figuras do
toureio mundial, todas estas corridas se
iniciam pelas 22h00, e a presença de João
Moura Júnior, que receberá alternativa com o
testemunho de seu pai, João Moura, e pelo
rejonador espanhol Pablo Hermoso Mendoza. Para pegar, os forcados de Santarém e
Portalegre. Depois, teremos um curro de
Varela Crujo para Enrique Ponce, José Luis
Gonçalves e Júlian Lopez “El Juli”. A fechar,
dia 5, novilhada com o vencedor com traje de
“Luces” Wilson Chamaco, o Espanhol Miguel
Tendero, “Vencedor igualmente em Espanha-Madrid” e dos cavaleiros em estreia de
Francisco Palha e Tomás Pinto, pegam os
forcados do Aposento do Barrete Verde de
Alcochete, Toiros da Ganadaria Manuel Veiga.
No panorama Nacional decorreu com natu

foi da ganadaria Manuel da Úrsula e pegaram
os forcados do Ribatejo e da Chamusca.
Anunciada está a Feira Taurina em Santarém, pela ocasião da Feira Nacional da Agricultura, para o início em 2 de Junho com 6
corridas de Toiros.
No panorama internacional, destaque para
Rui Fernandes “ O Loirinho” que como cavaleiro somou êxitos triunfais em Colômbia,
México e continua em Espanha. Destaque
para Matamorros (México), onde obteve 4
orelhas.

ralidade, a Festa dos Toiros. Destaco entre
muitas que este ano, pela terceira vez consecutiva, em Chã de Baixo-Outeiro de Fora
{PERNES} realizou-se mais uma corrida de
toiros com o intuito da realização de fundos
para custear as obras da Capela de São José,
com os cavaleiros Joaquim Bastinhas, João C.
Pamplona, Luis Rouxinol, João Salgueiro,
Sónia Matias e Ana Baptista. O curro de toiros

nha)?!
Sabia que... Nossa Senhora de Al-Camé é a
Santa protectora dos Campinos?!
Sabia que... Era da ganadaria de Assunção
Coimbra o Toiro que o Maestro “já falecido”
Manuel dos Santos matou no Campo Pequeno, na tarde de 3 de Junho de 1951, alternando
com Luis Miguel “Dominguin”?!
As minhas saudações taurinas.
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TENTA, esta palavra para muitos desconhecida, mas que significa uma prova prática
de teste de bravura de reses bravas numa
ganadaria, em que o criador de toiros (Ganadero) tem uma arena dentro da sua herdade
para testar a bravura das jovens novilhas
bravas (cerca de 1 ano) com a sorte de varas,
passes de capote e de muleta, e daí, então, ao
serem apuradas, saírem em liberdade para o
campo para a reprodução de gado bravo
(toiros de Lide) e as reprovadas seguem
depois o destino do matadouro, para serem
saboreadas pelos humanos como carne
verdadeiramente biológica. Nestes eventos
de Tentas, são sempre convidados novilheiros, matadores de toiros e, bem assim,
grupos de forcados, que aproveitam para
fazer os seus treinos de rotina. É sempre uma
festa nestes dias para todos os intervenientes.
Em nota final, deixo-vos algumas curiosidades; Sabia que... A Santa Padroeira dos
Toureiros em Espanha é Santa Macarena e
em Portugal é Nossa Senhora da Esperança?!
Sabia que... Santo Isidro é o padroeiro dos
agricultores e da Cidade de Madrid (Espa-

