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Volta a Portugal em

80 dias

na Virgínia Tech

Alan Kim/Roanoke Times/AP
Viveram-se cenas de horror na centenária Universidade
da Virgínia quando um aluno de origem asiática irrompeu no
“campus” de armas na mão e disparando à toa de classe em
classe. É mais uma trágica repetição de situações conhecidas e para as quais se tem dificuldade em compreender as
razões e encontrar respostas adequadas.
Ver página 7

A convite do XV Encontro de Professores
A Doutora Maria Alzira da Silva, Directora da Direcção
Regional das Comunidades Açorianas esteve entre nós para
participar neste evento e ao mesmo tempo, reuniu-se com
órgãos associativos e esteve igualmente na apresentação do
Grémio literário português, no Consulado-geral de
Montreal.
Ver páginas, 4, 6, 11

Grémio Literário de Língua Portuguesa
Os amantes de Literatura lusa-portuguesa têm desde
algum tempo uma instituição cuja função é de estabelecer
contactos entre autores da diáspora e se necessário,
preservar toda a forma de escrita em Língua Portuguesa.
Um artigo de António Vallacorba.
Ver página 6
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Luso Montreal - CH Canal 14

La Voix du Portugal
The Voice of Portugal

No programa desta semana: Ingrid Berjerman, jornalista
e membro do conselho do festival literário Metropolis Bleu
de Montréal: João Cavaco da Silva, falaremos da venda ou
compra de uma casa; psicóloga Elizabeth Schultz; Jessina
Villamil, estudante de língua portuguesa; crónica desportiva.

Pensamento da semana
“Quem se apaixona por si mesmo não tem rivais.”
Benjamim Franklin

Efemérides
18 de Abril
1842. Nascimento de Antero de Quental, em Ponta
Delgada.
1886. Nascimento do escritor brasileiro Monteiro Lobato.
1906. Terramoto de São Francisco, provocando 452
mortes.
1925. Tentativa de golpe militar, contra o regime
republicano, que incluía monárquicos e nacionalistas.
1946. A Sociedade das Nações é dissolvida.
1951. Morte do presidente da República, general Óscar
Carmona, com 81 anos.
1955. Morre Albert Einstein, nos Estados Unidos da
América.

Bebé do ano 2006 e 2007
Liana da Costa Jorge

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

Foi feito no último fim-de-semana na cidade do Porto, o lançamento da última etapa que
conduzirá à escolha a 7 de Julho próximo, das sete maravilhas do mundo da época moderna
e, igualmente, das sete maravilhas de Portugal, num mega-espectáculo a realizar no Estádio
da Luz.
O camião do “Tour Nacional das 7 Maravilhas de Portugal” vai percorrer o país até o 7
de Julho próximo, apresentando uma exposição itinerante não só sobre os 21 finalistas
nacionais, como também dos finalistas mundiais.
Um dia diferente e de festa
junto a cada um dos 21 monumentos nacionais finalistas,
onde todos terão a oportunidade de os conhecer melhor e,
ainda, de conhecer os finalistas
a nível mundial.
Em cada monumento será
realizada a cerimónia de entrega do Certificado de Finalista ao
representante local. E junto a
cada um ficarão quiosques multimédia com informação sobre
os 21 finalistas e onde todas as
pessoas poderão votar nos
seus favoritos.
É ainda uma excelente oportunidade para ver o balão de ar
quente das “7 Maravilhas de
Portugal” que acompanha o
Tour. Sem dúvida uma atracção que vai contribuir para esta
festa inesquecível
E tudo começou com uma
lista de 793 monumentos nacionais, classificados como tal
pelo IPPAR.
Foram convidados 7 peritos,
tendo em atenção o reconhecimento nacional pelo trabalho que efectuam nas suas áreas de trabalho e estudo
académico, para escolherem os 77 monumentos nomeados.
Depois, um Conselho de Notáveis, composto por representantes de vários quadrantes
sociais: arquitectos, historiadores, políticos, actores, sociólogos, engenheiros,
empresários, gestores, artistas, jornalistas, economistas, cientistas, escritores,
arqueólogos, professores, psicólogos, entre outros, escolheram os 21 monumentos
finalistas.
São estes os finalistas portugueses: Castelo de Almourol, Castelo de Guimarães, Castelo
de Marvão, Castelo de Óbidos, Convento de Cristo Tomar, Convento e Basílica de Mafra,
Fortaleza de Sagres, Fortificações de Monsaraz, Igreja de São Francisco Porto, Igreja e
Torre dos Clérigos, Mosteiro da Batalha, Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro dos Jerónimos,
Paço Ducal de Vila Viçosa ,Universidade de Coimbra , Palácio de Mateus Palácio Nacional
da Pena , Palácio Nacional de Queluz , Ruínas de Conímbriga, Templo Romano de Évora
e Torre de Belém.
Essa escolha foi feita de acordo com critérios estabelecidos pelo painel de peritos,
instituições e organismos que tutelam o património
Lisboa recebe e anuncia as Novas 7 Maravilhas do Mundo num evento único e
memorável. Com a presença de vários artistas e personalidades de renome internacional,
estão reunidas todas as condições para que seja uma cerimónia de projecção mundial.
Nesse dia, Portugal e o Mundo vão conhecer as suas 7 Maravilhas.
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Idosos em lares clandestinos
Augusto Machado
Uma das grandes preocupações, quando
chegamos a uma certa idade é: aonde e como
vamos passar os últimos dias da nossa vida.
Com a idade avançada tornámo-nos mais
frágeis e vulneráveis. E há sempre quem se
aproveite da nossa fraqueza, do nosso estado
precário e inseguro. E exemplos de maus
tratos a idosos por esse mundo fora não faltam.
Claro que os maus tratos aos nossos idosos
quase sempre acontecem com mais frequência em lares ilegais onde não há fiscalização. E
mesmo quando há denúncias, segundo um
funcionário da Segurança Social, em Portugal,
nunca nenhum dono de um lar ilegal foi detido
ou sujeito a outra medida de coacção – nem
sequer há registo de condenações em tribunal. É um negócio subterrâneo.
Há dias, depois de várias denúncias, técnicos da Segurança Social acompanhados pela
PSP conseguiram entrar num desses lares
que funciona ilegalmente. Lá dentro, os
inspectores encontraram um cheiro insuportável e nauseabundo, a urina misturada
com outros odores. O lar acolhia cerca de duas
dezenas de idosos, a viver em condições
degradantes. Quatro estavam metidos numa
cave sem luz, num estado deplorável e sem
roupa adequada, cobertos apenas com um
lençol. Estavam desnutridos e desidratados –
pareciam viver entre o lixo e o abandono.
O tribunal deixa prescrever os processos.
Apenas um exemplo: num lar ilegal, em
Alenquer, cuja proprietária está referenciada na Segurança Social desde
1997, quando requereu aos serviços
licença para abrir um lar a qual lhe foi
negada por falta de condições arquitectónicas ao imóvel onde pretendia
acolher os idosos. Não fez as obras nem
obteve a licença, mas abriu a lar ilegalmente. Só em 2002, depois de uma

denúncia, é que a Segurança Social
ordenou o encerramento do lar e à
proprietária foi-lhe aplicada uma multa.
Três anos depois, em 2005, e na sequência de uma nova denúncia, a Segurança
Social voltou a Alenquer. O lar lá estava
a funcionar, com a mesma proprietária.
E o caso seguiu o mesmo caminho:
encerramento, multa e queixa-crime. Em
Fevereiro passado, o mesmo lar e a
mesma proprietária voltou à agenda da
Segurança Social, repetindo-se tudo de
novo. Desta vez, porém, o cenário era pior:
dentro do lar ilegal, os técnicos encontraram um idoso morto, de que
ninguém ainda se apercebera. Mais uma
queixa-crime, mais uma ordem para
fechar e mais uma multa.
De nada valeu. Com o advogado a defendêla, a dona do referido lar ilegal nunca pagou
nada – recorreu das multas para o Tribunal e
os processos acabaram por prescrever.
Também nunca foi acusada de crime algum –
o Ministério Público arquivou todos os processos contra a proprietária. E o que deixa
muita gente estupefacta, é que até agora,
ninguém conseguiu impedir o funcionamento
ilegal do lar. Pelo contrário, segundo as
denúncias de familiares dos idosos, as condições pioraram – presentemente estão
registados 51 idosos, apesar de ali só existirem 25 camas.
O caso dos lares ilegais é, em Portugal, um
negócio em expansão, explorados por pessoas sem escrúpulos, que não hesitam em
explorar os mais vulneráveis – os idosos.
“Exige uma sensibilização maior por parte de
todos – inclusive, dos tribunais. Pois há uma
realidade subterrânea, invisível, que urge
combater a todo custo”, denuncia a procuradora-geral adjunta, Joana Vidal.
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Com o apoio de: JN, Renascença, Correia da Manhã, DN, SIC, Público, Lusa

Polémica: Percurso académico do primeiro-ministro
Cavaco Silva desdramatiza
Dúvidas em torno do percurso académico de José Sócrates aumentam. O Presidente da
República desdramatizou ontem a polémica em torno da licenciatura do primeiro-ministro e
garantiu que o País tem problemas mais graves para resolver.
“Não acredito que esteja aí o problema mais importante que tenhamos de resolver [...]. Não
é com certeza o mais importante para o desenvolvimento do País”, disse Cavaco Silva à margem
da conferência ‘Compromisso Cívico para a Inclusão’. O Presidente não esclareceu, porém, se
falará mais tarde sobre o assunto e referiu apenas: “Não é o lugar nem o tempo para falar noutras
matérias.”

Em Santarém, Cavaco lança apelo
Cavaco Silva fez o balanço das quatro jornadas sobre a Inclusão
O Presidente da República, Cavaco Silva, promoveu em Santarém a conferência ‘Compromisso
Cívico para a Inclusão’, com um apelo aos portugueses para “manter vivo o objectivo de construir
uma sociedade mais justa e mais equitativa”.
Numa iniciativa que marca o balanço das quatro jornadas do Roteiro para a Inclusão Social, Cavaco
Silva pretende “chamar a atenção dos portugueses para o contributo que cada um pode dar para
a construção de uma sociedade mais justa e para apoiar projectos que possam ajudar a melhorar
as condições de vida dos mais desfavorecidos”. Para isso, o Presidente convidou várias
personalidades, entre as quais o presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, e o ministro
da Solidariedade, Vieira da Silva, para debater temas como a exclusão social, o crescimento
económico e o modo como os cidadãos e as organizações podem contribuir para a inclusão.

Acordo assinado com Harvard
Foi assinada uma parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade norte-americana de
Harvard com o objectivo de promover a produção e divulgação de conteúdos médicos.
A parceria, que vai envolver todas as faculdades de medicina portuguesas e os principais
laboratórios de investigação na área biomédica, visa “estimular a internacionalização e a
cooperação” entre as faculdades de medicina, laboratórios e centros de investigação em ciências
biomédicas.
E, hoje quarta-feira será assinado outro memorando de cooperação, desta vez com o
Fraunhofer Gesellshaft (uma rede de laboratórios de investigação aplicada na Alemanha) para
a instalação em Portugal de um Instituto Fraunhofer

Segurança social
Abono de família subiu
As prestações familiares, como o abono de família para crianças e jovens, aumentaram entre
3,1 e 2,6 % desde 1 de Janeiro, revela uma portaria publicada em “Diário da República”. Estas
variações justificam-se em função dos escalões referenciados com o valor dos rendimentos da
família.

Inflação
Taxa média recuou em Março
A taxa de inflação média recuou de 0,1 pontos em Março, para 2,9%, apesar de um aumento
mensal dos preços de 1,2%, indicou o Instituto Nacional de Estatística.
O comportamento da inflação ficou dentro do esperado pelos analistas, contactados pela Lusa.

Casa Pia
Tribunal condena Raquel Cruz por difamação a ex-inspector da PJ
O Tribunal de Alenquer condenou hoje Raquel Cruz, mulher de Carlos Cruz, a pagar uma multa
de três mil euros e uma indemnização de cinco mil euros pelo crime de difamação agravada do
antigo inspector da Polícia Judiciária Dias André

Quatro portugueses na lista de passageiros do Titanic
Os nomes de quatro portugueses constam da lista original de passageiros do Titanic que foi
disponibilizada para consultas “on line” pela primeira vez, 95 anos depois do transatlântico ter
naufragado na sua primeira viagem. ...

Polícia procura arma que matou Eduarda Ferreira
As armas apreendidas pela Polícia Judiciária, na madrugada de anteontem, na residência de um
dos três suspeitos do assalto a uma estação de abastecimento de combustível, em Benavente,
irão ser alvo de peritagens para que seja identificada a origem do ...

“Juntos pelo Hospital”
Autarcas querem reunião com ministro da Saúde
As autarquias do Seixal, Almada e Sesimbra vão pedir uma audiência ao ministro Saúde para
que este explique em que fase está o estudo para a construção do novo Hospital do Seixal.
O anúncio foi feito durante uma concentração pública que reuniu no Concelho do Seixal várias
centenas de pessoas entre as quais os órgãos autárquicos e as comissões de utentes de saúde
dos três concelhos. A Plataforma Juntos pelo Hospital é constituída por 150 instituições.

PJ anuncia “pesada baixa” no tráfico de droga nos Açores
A Polícia Judiciária (PJ) anunciou uma “pesada baixa” no tráfico de droga nos Açores, depois
da detenção de um casal na ilha de São Miguel, a quem foi apreendida heroína suficiente para
24.804 doses.

Açores: Plano de ordenamento turístico em vigor este ano
Os Açores vão dispor este ano de um plano de ordenamento turístico para disciplinar e
orientar o sector e que prevê que capacidade hoteleira passe das actuais 9.500 para cerca de
16.500 camas em 2015.
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Coordenado por Miguel Félix

A Doutora Alzira Silva em Montreal

Orquestra Sinfónica de Montreal

Metro de Laval

no âmbito do XV Encontro de professores 67 Concertos em 2007-2008
Quinta-feira passada, a doutora Alzira Silva, Directora Regional das Comunidades dos Açores encontrou-se com os
meios associativos da comunidade portuguesa, no Consulado-geral. O evento realizou-se no âmbito do XV
Encontro dos professores de Português dos Estados
Unidos e do Canadá.
Durante essa conferência, a doutora Alzira Silva
informou o futuro lançamento duma revista, que
vai permitir estabelecer
uma melhor ligação entre
os açorianos do mundo
inteiro e as 9 ilhas do
arquipélago.
Esse projecto deve realizar-se normalmente em
Junho.
No início, a revista será
em papel, para posteriormente passar para a Internet. Essa revista terá
como objectivo principal
Dra. Alzira Silva
dar informações das experiências vividas pelos açorianos nos seus países de
adopção, relatando não só os seus êxitos como as suas
dificuldades. Esse novo meio de comunicação deverá
melhorar a difícil comunicação entre o governo regional e
os seus cidadãos espalhados pelo mundo.
Durante esse pequeno encontro, a Doutora Alzira Silva
mostrou-se preocupada pelas dificuldades de renovação
dos membros directivos das associações açorianas em todo
o mundo.
De mesmo modo, confirmou a vontade do Presidente do
Governo Regional dos Açores, senhor Carlos César, de
realizar uma visita em Montreal. As datas ainda não foram
determinadas, por razões de agenda.
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Kent Nagano
Os cidadãos de Montreal adoptaram rapidamente o novo
chefe da sua orquestra. Todos os concertos que Kent Nagano
dirigiu este ano afixaram completos. Dirigirá 29 dos 67 concertos da sua segunda época. Esta, abrirá no princípio de
Setembro com um concerto consagrado à Strauss. O maestro
e a Orquestra Sinfónica de Montreal interpretarão Till
Eulenspiegel e Also sprach Zarathustra. Esta última obra foi
popularizada pelo filme 2001, Odisseia do espaço.

Otava quer acelerar a reforma
O ministro federal das Finanças, Jim Flaherty, quer acelerar
a reforma do Fundo monetário internacional (FMI). Ele
informou essa intenção aos seus homólogos do grupo dos sete
países mais industrializados, num encontro em Washington.
O FMI, uma instituição internacional que fornece créditos aos
países com dificuldades financeiras, tem sido criticado por
vários países, entre os quais o Canadá. Acusam-no de timidez,
falta de transparência e incapacidade de responder às crises
financeiras e aos desafios de um mundo em desenvolvimento.
O Canadá propôs várias reformas ao FMI, nomeadamente um
reforço da sua capacidade de denunciar os países que não
respeitam as regras estabelecidas do mercado. O Canadá
deseja também limitar o papel de prestamista do FMI,
argumentado que atribuiu, no passado, empréstimos
irrealistas a países incapazes de reembolsá-lo.

4/18/2007, 3:23 PM

Abertura a 28 de Abril
As três novas estações de metro que vão servir a cidade de
Laval vão abrir a 28 de Abril, três meses mais cedo que
previsto. Após uma má avaliação do projecto no seu começo,
a Agência metropolitana de transporte (AMT) congratula-se
agora por ter realizado a obra a um custo inferior que o
inicialmente autorizado pelo governo do Quebeque. De
acordo com o AMT, a construção destas estações custou
menos caro que previsto, ou seja, 745 milhões de dólares. O
envelope orçamental era de 803 milhões.
Os trabalhos de construção dos 5,2 quilómetros de túneis e
três novas estações, começaram em Março de 2002. Esta nova
porção do metro deverá permitir transportar 50.000 pessoas
por dia, 6000 das quais serão novos utentes do transporte em
comum. No lançamento do novo serviço em Laval, a
Sociedade de transporte de Montreal vai oferecer dois dias
grátis, a 28 e 29 de Abril. A Sociedade de transporte Laval
(STL) oferecerá também gratuitamente o serviço de
autocarros para a ocasião.

Louise Thibault deixa o navio
A deputada Louise Thibault deixa o
Bloco quebequense passando a independente. A Deputada fez o anúncio
na sua circunscrição de RimouskiNeigette-Témiscouata-Les Basques.
Louise Thibault afirma que não pode
aceitar que um partido político lhe recuse o direito à dissidência, quando se
trata de assuntos éticos ou morais.
Atribui a sua partida a um longo
Louise Thibault
conflito com o chefe Gilles Duceppe
sobre a questão dos casamentos de homossexuais. Diz ter
sofrido pressões durante o período que precedeu o voto sobre
este assunto, mesmo tratando-se dum caso de voto livre.
Louise Thibault foi do grupo de deputados bloquistas a
pronunciarem-se contra o projecto de lei C-38, adoptado em
Maio de 2005, que confirmou o direito ao casamento entre
pessoas do mesmo sexo. A deputada afirma que continuará
soberanista e que está “absolutamente” fora de questão
qualquer possibilidade de se juntar a um partido federalista no
Parlamento.
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Horóscopo Semanal

Grémio Literário de Língua Portuguesa

Dignamente apresentado no Consulado português
António Vallacorba

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia,
Iniciativa.
Amor: Seja mais moderado na sua teimosia em relação aos
seus familiares.
Saúde: Estará em plena forma física.
Dinheiro: Não baixe os braços enquanto não resolver todos os problemas.
Número da Sorte: 23 Números da Semana: 23, 45, 11, 3, 37, 4
TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Poder.
Amor: Seja franco e claro com a sua cara-metade.
Saúde: Uma ida ao médico poderá ser-lhe muito útil.
Dinheiro: Antes de investir, procure o conselho de um
especialista.
Número da Sorte: 67 Números da Semana: 49, 12, 5, 26, 35, 9
GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto.
Amor: Organize uma partida de bowling para reunir os
amigos.
Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados de tristeza,
combata-a!
Dinheiro: Não se precipite nos gastos.
Número da Sorte: 40 Números da Semana: 19, 23, 42, 39, 2, 21

Os feitores luso-canadianos da escrita em português e os
amantes desta têm já a sua própria instituição no Canadá, como
modelo de protecção da nossa língua e de ombro de apoio aos
seus interesses literários e os das suas próprias comunidades.
Melhor ainda, mais ficou revelado a semana passada durante
a sessão da apresentação desta instituição, o Grémio Literário
de Língua Portuguesa (GLLP), no Consulado Geral de Portugal de Montreal.
De Toronto, deslocou-se para tal o Dr. Óscar Monteiro,
presidente do GLLP, acompanhado das professoras Ana
Fernandes e Emilia Júnior.
Presentes, e para além da Dra. Alzira Silva, directora das
Comunidades Açorianas, do Governo Regional dos Açores,
outras pessoas afectas ao Grémio, escritores, intelectuais,
artistas plásticos e outras individualidades comunitárias.
O Dr. Carlos Oliveira mostrou-se visivelmente satisfeito por
esta iniciativa, ele que sempre tem pugnado pela realização de
actividades diferentes e de projectos de maior nível cultural.

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)
Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade.
Amor: Esqueça um pouco o trabalho e dê mais atenção à sua
família.
Saúde: Poderá andar muito tenso.
Dinheiro: Período positivo e atractivo, haverá uma subida do seu
rendimento mensal.
Número da Sorte: 70 Números da Semana: 37, 29, 45, 7, 10, 25
LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta Dominante: O Sol, que significa Glória, Honra.
Amor: Tente ter uma vida social mais activa.
Saúde: Cuidado com a coluna, não faça grandes esforços.
Dinheiro: Procure demonstrar um pouco mais de interesse
pelo seu trabalho, e poderá ser recompensado por isso.
Número da Sorte: 19 Números da Semana: 7, 19, 22, 43, 6, 11
VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na
Adversidade.
Amor: Os ciúmes não levam a lado nenhum, tenha confiança
na pessoa que tem a seu lado.
Saúde: Cuidado com a diabetes, não coma muitos doces.
Dinheiro: Momento propício para um investimento mais sério.
Número da Sorte: 31
Números da Semana: 30, 4, 26, 18, 40, 38
BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa
Útil, Maturidade.
Amor: Uma nova amizade ou relação mais séria poderá surgir.
Saúde: A sua emoção será a causa de alguns transtornos
físicos.
Dinheiro: A vida profissional está em alta.
Número da Sorte: 76
Números da Semana: 27, 49, 5, 38, 22, 14
ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota.
Amor: Procure ser sincero nas suas promessas se quer que
a pessoa que tem a seu lado confie em si.
Saúde: Liberte-se e a sua saúde irá melhorar.
Dinheiro: Excelente período para tratar de assuntos de carácter
profissional.
Número da Sorte: 41
Números da Semana: 41, 19, 36, 20, 6, 12
SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade,
Equilíbrio.
Amor: Procure ser mais extrovertido, só tem a ganhar com
isso.
Saúde: Possíveis dores nas articulações.
Dinheiro: Esta é uma óptima altura para reduzir os seus gastos.
Número da Sorte: 53
Números da Semana: 23, 44, 20, 47, 4, 25
CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)
Carta Dominante: 8 de Copas, que significa Concretização,
Felicidade.
Amor: Irá viver momentos escaldantes com a pessoa que
ama.
Saúde: Não coma demasiados doces.
Dinheiro: Não gaste além das suas possibilidades.
Número da Sorte: 44 Números da Semana: 3, 27, 45, 13, 20, 33
AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem
Inesperada.
Amor: As relações com as pessoas que ama não serão as
melhores.
Saúde: Sempre que for possível, dê grandes passeios.
Dinheiro: Ser-lhe-á oferecido o emprego que deseja.
Número da Sorte: 56 Números da Semana: 25, 10, 47, 36, 19, 2
PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta Dominante: Justiça, que significa Justiça.
Amor: Partilhe com a sua família as suas ideias e peça-lhes
alguns conselhos, verá que não se arrependerá.
Saúde: O seu organismo vai ser o espelho do seu estado de
espírito.
Dinheiro: Tendência para gastar desenfreadamente.
Número da Sorte: 8
Números da Semana: 14, 20, 43, 32, 1, 25
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Segundo o Dr. Monteiro, ele próprio autor do livro de poesia
‘Nas Asas da Palavra’, o projecto deste Grémio nasceu da
necessidade de “promover, expandir e preservar a Língua
Portuguesa no Canadá, de costa a costa, através dos autores
que escrevam na Língua de Camões, como parte do mosaico
da herança multicultural do Canadá”.
O presidente do GLLP, a sua vice-presidente para Toronto,
Ana Fernandes, e Adelaide Vilela, vice-presidente para o
Quebeque, falaram ainda sobre esta nóvel agremiação literária
e os seus objectivos.
Objectivos que são: a promoção e a divulgação da Língua
Portuguesa através dos trabalhos dos Escritores/Autores
Lusófonos da Língua Portuguesa como património e parte do
mosaico da herança multicultural do Canadá; promover esses
Escritores/Autores; dar-lhes o devido reconhecimento; apoiar
e aconselhar os autores que queiram publicar os seus
trabalhos; e estimular o gosto pela escrita e pela leitura.
Tudo isto, evidentemente, para além das estratégias a seguir
para se atingir tais objectivos, sobre as quais mais informações
poderão ser obtidas através dos endereços abaixo indicados.

Foi, por outro lado, um momento muito propício para dar a
conhecer alguns dos nossos poetas comunitários através do
momento de poesia que se seguiu.
Um por um, foram chamados, por Adelaide Vilela, para
declamar: Amélia Vaz, J.J. Marques da Silva, Emilia Júnior,
Laureano Soares e ela própria.
Não por culpa do Sr. Cônsul ou do próprio presidente do
Grémio, nem todos os poetas locais, cujas obras se encontram
devidamente registadas neste Grémio, foram solicitados
previamente para a declamação de um dos seus poemas, razão
por que o autor do “Peito Açoriano”, ao se aperceber do facto,
viu-se compelido a retirar-se.
Certamente que lhe terão ocorrido lembranças do livro “O
Triunfo dos Porcos”, de George Orwell, quando, numa certa
cena, o líder daquela comunidade suína afirma: “Meus irmãos,
somos todos iguais, mas há uns mais do que outros”!
O GLLP, sem fins lucrativos e com sede em Toronto, foi
fundado pelo Dr. Óscar F. Monteiro, Dr. Ricardo C. Lopo,
Prof. Dr. José Carlos Teixeira
e Prof. Dr. Manuel A. Louro,
e a sua apresentação oficial
ocorreu em 26 de Outubro de
2006, na Galeria Almada
Negreiros, do Consulado
Geral de Portugal daquela
cidade ontariana.
Os seus novos corpos gerentes, saídos das eleições de
14 de Março transacto, são os
seguintes: Presidente, Óscar
Monteiro; 1º Vice-Presidente
na província do Ontário, Ana
Sança; 2º Vice-Presidente na
província do Ontário, Ana
Fernandes; Vice-Presidente
na província da Colúmbia
Britânica, José C. Teixeira;
Vice-Presidente na província
do Quebeque, Adelaide R.
Vilela; Secretária, Edith
Molina; Secretário Interino, John Santos; Tesoureiro João
Pimentel (pendente); e Directores/as: Helder Ramos, Carlos
A. Pereira, Mário Silva, Fátima Toste e Idalina da Silva.
Senado: Ricardo C. Lopo, Presidente; coadjuvado por Óscar
Monteiro, José C. Teixeira e Manuel Louro.
Praticamente, qualquer outra pessoa pode ser sócia, não só
os escritores, poetas e jornalistas que escrevem na língua de
Camões, mas também os admiradores das letras e os
simpatizantes com os objectivos desta instituição, desde que
residem no Canadá.
As pessoas interessadas poderão, pois, escrever nesse
sentido para: Grémio Literário de Língua Portuguesa, a/c
Óscar Monteiro, 21 Ellsworth Ave., Richmond Hill, Ontario
L4C 9N9. A joia é de 30 dólares.
Paralelamente, e para os cibernautas, poderão colher mais
informações e/ou consultar a página electrónica do GLLP, que
é www.gremioliterario.com.
Felicitamos o Grémio Literário de Língua Portuguesa, com
os votos das maiores prosperidades.

Noite de fado no Estrela do Oceano
Ainda estava a “atacar” um
bife grelhado ao Porto, por
entre a escolha duma ementa
grande e variada, quando as
luzes diminuíram de intensidade. Do fundo de mim
despertou aquele sentimento, próprio de quem já ouviu
muitas vezes “Silêncio,— que
se vai cantar o fado!”
Nesta noite de fado, 14 de
Abril, estivemos na presença
de dois grandes fadistas, nomeadamente, Luís Duarte
seguido de Jordelina Benfeito e dois guitarristas de um
profissionalismo impecável
que são António Moniz e
Libério Lopes. Os artistas
estiveram no seu melhor,

tendo prestado uma actuação
esplêndida forçando aplausos
sem fim, de todos os espectadores ali reunidos.
Foi óptimo podermos ter
gozado um espectáculo de
tão boa qualidade neste nosso cantinho que é o restaurante Estrela do Oceano.
Saímos dali, onde se respira
sempre um bom ambiente já
de madrugada e com os ouvidos ainda cheios de música
linda.
A Voz de Portugal agradece
os estimados proprietários do
restauranteEstreladoOceano,
senhores Alcindo Alves, Manuel Barros e Francisco Godinho pelo amável convite.
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Filipe Estrela

“BEM PENSADO, TODOS TEMOS O NOSSO FADO”.

Filipe Estrela
António Moniz, Libério Lopes e Jordelina Benfeito
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O massacre na Virgínia Tech
Sam Dean & Lusa
Atirador era aluno da universidade da Virgínia.
Sobreviventes, familiares e investigadores procuram
respostas a dramas deste género.
Um dia depois de um atirador ter semeado o pânico na
Universidade Técnica da Virgínia, matando 32 pessoas e
suicidando-se em seguida, as autoridades procuram respostas
e explicações para o que é considerado o pior acto de violência
em escolas norte-americanas.
“Era um dos nossos estudantes”, declarou o presidente da
Universidade Técnica da Virgínia, Charles Steger, referindose ao atirador, segundo declarações avançadas pela CNN. O
aluno, um sul-coreano de 23 anos, residia nas instalações
universitárias.
Posteriormente, à cadeia de televisão ABC, Charles Steger
admitiu que “poderá ter havido outros” atiradores. “Não
sabemos e tentamos seguir todas as pistas que possuímos”,
acrescentou.
A noite foi de vigília, com velas e orações, nas instalações da
universidade. Muitos escreveram mensagens em
homenagem às vítimas num “placard” com as iniciais “VT” da
universidade (Virginia Tech).
Quais as razões que terão motivado este acto? O atirador terá
agido sozinho? O primeiro tiroteio no dormitório (dois mortos)
e o segundo (numa sala de aulas, duas horas depois) terão a
mesma autoria? Deveria a universidade ter cancelado as aulas
e emitido um alerta interno após o primeiro tiroteio? As
perguntas multiplicam-se entre sobreviventes, familiares e
investigadores.
A Agência Lusa divulgou que dois cidadãos portugueses
estavam matriculados, no início do ano lectivo, na Universidade
Técnica da Virgínia. Dados estatísticos da instituição revelam
um total de 2009 estrangeiros matriculados, entre os seus
mais de 26 mil alunos. Não há qualquer indicação que os
portugueses estejam entre as vítimas do massacre.
As autoridades ainda não revelaram a identidade das vítimas
e disseram que só o farão depois de todos os familiares terem
sido informados, o que deverá acontecer hoje. Sabe-se que
pelo menos duas vítimas são professores.
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Alan Kim / Roanoke Times / AP

As forças policiais que acorreram rapidamente ao local, transportaram os feridos longe dos edifícios.
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Mais outro super-espectáculo de Jorge Ferreira em Montreal…

Anedotas do Joãozinho
Uma noiva vai a uma loja de vestidos de casamento e pede
ajuda a uma empregada da loja, ao que esta lhe responde:
- É muito simples, se for virgem tem que levar um vestido
branco, se não leva um vestido pérola.
A noiva pensou, pensou, pensou... até que se decidiu e disse:
- Olhe, eu gostaria de levar um vestido branco e umas luvas
pérola!

Advinha da semana
Que é, que é, que quando sobe é porque
há festa?
Resposta da advinha da semana passada: O vento

O que significa...
Que grande salada russa...
Qual é o significado da palavra destacada?
Assinale a opção correcta:
confusão
petisco
problema

Fotos da semana

Dois grandes amigos a dançar e a fazer desgarradas

Monique Jérôme Forget, no âmbito da festa de angariação de fundos para o cancro do seio.

Texto de Natércia Rodrigues e fotos de José Rodrigues
excelente introdução, foi a vez do embaixador da canção
portuguesa, Jorge Ferreira, aparecer em palco. “Montreal
abriu-me as portas ao sucesso e estou-vos eternamente grato ”.
Originário da Bretanha, S. Miguel, Açores, Jorge começou
a tocar na Filarmónica da Bretanha, depois na Banda de Nossa
Senhora da Luz em Fall River, depois fez parte de várias
bandas musicais. Gosta de cantar folclore, música popular,
ligeira, rock e até um fado de vez em quando. A canção Papai
é de extrema importância para ele, sendo a que mais vendeu
e figura ainda nas primeiras 10 em Portugal. Conta com 27 discos de ouro e 14 de platina. Tem duas filhas que de vez em
quando cantam com ele e um
filho com 12 anos que faz parte
de uma banda, Mind Walk.
A voz é um código de
expressão da alma, pois revela
as nossas impressões mais
profundas através de seu timbre, seu volume, sua forma de
emissão.
Aos 7 anos, aprendeu
harmónica e mais tarde
acordeão, o qual tocou numa
desgarrada “Os Velhotes e a
Lua-de-mel”.
“A música é pintura para os
ouvidos, tal como pintura é
música para os olhos... A minha
música não passa de ser
Eddy Silva e Jorge Ferreira, ladeados pela Direcção da Filarmónica
também esse tipo de arte, que
com uns certos ingredientes
Foi a vez de Eddy Sousa iniciar a tarde. Nunca acreditou de palavras e sons, chega muitas vezes aos corações daqueles
fazer parte de um espectáculo para uma pessoa como o Jorge, que escutam as histórias que as minhas canções transmitem.
e que ao ser contactado para tal acontecimento, agradeceu ao Escolho um ambiente musical popular, para me exprimir e
Altíssimo esta maravilhosa oportunidade. Alto, bronzeado, porque também adoro a música popular, embora, muitas vezes
cabelo rapado, muito atraente no seu fato branco, seguro de
si, cativou o público de imediato. Cantou algumas canções do
seu último álbum assim como um fado que dedicou a sua mãe
e a todos os presentes. “Portugal é o meu país, o lugar onde
nasci…”.
Chegou a vez de Fátima Miguel, a surpresa da noite, que nos
cantou três canções: Dança do Amor, Preciso de Você e
Montreal em Festa. A nossa estrela, trajando saia verde e blusa
preta, ofereceu aos amigos e admiradores momentos
intensos. As três canções fazem parte de um trabalho
discográfico que em breve irá apresentar ao público.
Para completar esta primeira parte, faltava apenas Dinis
Paiva, o nosso humorista luso- americano. A verdade é que o
Dinis tem muito jeito para contar anedotas e a prova é que põe
Eddy Silva
Eddy Sousa
Dinis Paiva
todas e todos a rirem, há já trinta anos. Muitas das suas
anedotas são picantes e pesadas e até se diverte
quando gravo, vou de um extremo ao outro da música.”
maldosamente a gozar os colegas da noite.
Jorge aproveitou para agradecer a todos os portugueses,
Após um intervalo de mais ou menos 20 minutos, eis que
regressamos à sala onde o conjunto privativo de Jorge Ferreira que ao longo de tantos anos de carreira o têm apoiado e
começou a segunda parte do espectáculo. Ken Marcou, - mantido uma porta aberta nos seus corações e afirmou que na
Drums; Serge Fernando que veio de Paris, - keyboards; Gary realidade há espaço para todos.
As pessoas gostaram de facto, e a avaliar por aquilo que ouvi,
Sebastião, - trompeta; Diane Oliveira, prima do Jorge, vocalista;
Ernesto Barros, - guitarra; Hernâni Raposo, vindo de Toronto, ninguém saiu da sala triste.
Eddy Silva e a Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval
produtor, compositor e com 25 anos de carreira, - baixo, e
Mathew Mcgarrel, Director de Bandas no Departamento de estão de parabéns pelo excelente espectáculo que nos
música em Brown University. Depois do grupo fazer uma proporcionaram. Para quando o próximo?
Um domingo assim deveria repetir-se mais vezes. As
instalações do auditório no Plateau-Hall (Parc Lafontaine)
estavam cheias. O som estava a ponto, as luzes, os cantores,
enfim a azáfama foi enorme mas valeu a pena. Com apenas
vinte minutos de atraso, Luís Filipe Tavares Bello apareceu no
palco a agradecer a todos, desde o Eddy Silva que corre milhas
e milhas para apresentar excelentes artistas, até àqueles que
estão por detrás das cortinas e que nós nem os vimos. Tavares
Bello pediu um aplauso muito grande para todos eles. Aplausos
foram também pedidos para um artista comunitário que
infelizmente já não se encontra entre nós, Adriano Pereira.

*Horário sujeito a modificações. **Hora de Montreal
Quarta-feira 18-04

Quinta-feira 19-04

Sexta-feira 20-04

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 21-04
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 22-04

Segunda-feira 23-04

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 24-04
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
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Casa dos Açores do Quebeque

Guia de Habitação (6)

Distinguida com a visita da Dra. Alzira Silva
António Vallacorba
“Hoje é dia de festa, e o nosso coração rejubila de alegria (...)
com a amável presença e com o calor que a Dra. Alzira nos
trouxe dos Açores” - disse Damião Sousa, durante as suas
palavras de saudação e de boas-vindas à Dra. Alzira Silva, no
âmbito da mui agradável recepção que a Casa dos Açores do
Quebeque (Caçorbec) ofereceu àquela simpática dirigente da
Direcção das Comunidades Regionais das Comunidades
(DRC), do Governo açoriano, sábado passado.
Todavia, o presidente da Caçorbec não deixou de salientar
que “nem tudo são rosas na Casa dos Açores”, ao referir-se às

Por outro lado, disponibilizou-se para apoiar sempre que
possível os projectos comunitários, mas foi adiantando a
necessidade de se “reflectir nos objectivos”.
O Sr. Cônsul, por sua vez e exposto como tem sido à distinção
e honra com que a Caçorbec sempre o tem recebido,
manifestou-se grato por esta sua nova visita a esta colectividade,
e, ante as aspirações da mesma, achou “legitimo que a Casa dos
Açores seja o espelho dos açorianos desta comunidade”.
Outrossim, mostrou-se receptivo a apoiar actividades que o
mereçam, logo “que haja projectos válidos”.

dificuldades financeiras que enfrenta, pois dos presentes 394
sócios “somente 97 satisfazem o seu dever de associados”.
Não querendo “massacrar” com pedidos excessivos o
Governo regional, “o qual – acrescentou – tem sido muito
cooperativo e, de um modo particular, sem esquecer as
comunidades”, contudo o Damião lá foi sugerindo se “ele (o
Governo) nos puder ajudar um pouquinho mais, seria muito
bem-vindo”.
A directora da DRC, que ali se deslocou na companhia do Dr.
Carlos Oliveira, Cônsul Geral de Portugal em Montreal –
registe-se – encontrava-se em Montreal para assistir ao XV
Encontro de Professores de Português dos Estados Unidos
e Canadá. No ensejo, encontrara-se ainda naquele consulado
com associações e outras colectividades locais, visando a
implementação de projectos a desenvolver entre a Região e o
associativismo local.
“A presença dos Açores nesta terra, depende de vós” –
afirmou aquela responsável da DRC, aquando do uso da
palavra na Caçorbec, acrescentando que os “Açores têm que
vos estar gratos. Vim, pois dar uma palavra de apreço e
gratidão pelo que têm feito pelos Açores”.
Ao reconhecer o facto de a Caçorbec querer “estar com
todos os açorianos” locais, apelou à unidade, que se procure
“abrir portas” e sugerindo “ajudem a passar a palavra, para que
todos se sintam bem-vindos aqui”.

Entretanto, a Dra. Alzira, que teve a oportunidade de visitar
as demais instalações desta colectividade, trouxe-nos,
também, uma mensagem da Comissão das Celebrações dos
50 Anos do Vulcão dos Capelinhos, sobre a possibilidade da
realização na comunidade de quaisquer actividades no âmbito
daquelas celebrações, as quais, no entanto, deverão ser
registadas oficialmente com aquela Comissão, para o que foi
deixado na Caçorbec um programa provisório, que poderão
consultar.
Essa manhã e parte da tarde desse dia, foram ainda
gostosamente preenchidas com a vistosa exibição do rancho
folclórico da colectividade anfitriã, durante o que, o nosso
comum amigo Manuel Luis, sempre inspirado e generoso nas
suas cantigas, dedicou uma quadra à ilustre visitante.
Paralelamente, a ocasião proporcionou também agradáveis
momentos de confraternização entre os associados e aquela
directora da DRC, sempre rodeada de muitas provas de
amizade, tendo ainda como ponto de atracção posteriormente
os cheiros e sabores regionais do exuberante bufete que a
Caçorbec e alguns dos seus sócios e amigos preparam para
esta ocasião muito especial.
Parabéns à Casa dos Açores do Quebec, com votos das
maiores felicidades e exemplar cumprimento dos seus nobres
propósitos.

Primeiro Domingo do Espírito Santo
A Sandra Câmara coroou no primeiro Domingo do Espírito
Santo da Associação Portuguesa do Espírito Santo, mais
conhecida pela Associação de Hochelaga.
É de realçar o facto da Sandra ser uma jovem universitária
que graças ao “Divino” continua a preservar a cultura e as
tradições de seus pais.
Isto quer dizer que a nova geração está dando continuidade
à devoção ao Divino Espírito Santo que os açorianos trouxeram nas suas bagagens para estas terras dos Corte Reais e
do Labrador.
Durante a semana o terço, muito participativo, foi rezado na
casa de seus pais, Fatinha e José Câmara. No sábado e no
domingo, a festa foi no salão nobre da Associação de
Hochelaga.
No sábado, como manda a tradição na ilha Terceira, após o
terço, foi servido o “picado” ou “molho de bofes”, que estava
uma verdadeira delícia. E no domingo, depois da coroação, que
teve lugar em Santa Cruz, foram servidas as sopas do Espírito
Santo e a alcatra com o pão-de-leite, pão de mesa e rosquilhas,
tal e qual como é tradição na freguesia dos Altares, de onde sua
mãe é natural.
A Banda de Nossa Senhora dos Milagres teve a amabilidade
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Antero Branco

de participar no cortejo da coroação emocionando muitos dos
convidados.
A Sandra e a sua família estão de parabéns pela maneira digna
como celebraram este Domingo (Dominga como lhe chamam
alguns) do Espírito Santo.

4/18/2007, 3:25 PM

Proteger o Investimento - Porque os imprevistos acontecem
Uma casa é um bem essencial a preservar. Apesar de todas
as precauções, ninguém está livre de acidentes!
Seguro de Incêndio e Multirriscos
Este seguro é obrigatório, e destina-se a garantir uma
indemnização para reconstrução da habitação em caso de
sinistro.
Seguro de Vida
- É igualmente importante garantir a estabilidade familiar, no
caso de ocorrer a morte ou invalidez da pessoa ou pessoas de
quem depende o pagamento do empréstimo do banco.
- Quando se recorre a um crédito habitação o bem fica
hipotecado ao banco credor, até que a totalidade da dívida seja
paga. Isto significa que, em caso de não pagamento da dívida,
o banco tem o direito de accionar a hipoteca judicialmente,
como forma de garantir o reembolso dos valores emprestados
e não pagos.
- O seguro de vida garante a indemnização correspondente
ao valor da dívida ao banco à data do sinistro, ficando a família
liberta de qualquer pagamento posterior.

A Voz de Portugal
18 de Abril de 2007
12 Quarta-feira

PSICÓLOGOS

JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

QUIROPRATAS

17 de Abril de 2007
1 EURO = CAD 1.537900
Consulado Geral
de Portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425
Montreal (Québec) H3A 2A5

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent
514.987.0080

www.secomunidades.pt/montreal

DENTISTAS

Tel.: 514.499.0359

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

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Polícia,Fogo,Ambulância
9-1-1
Clínica Portuguesa Luso 514.849.2391
Detecção de gás
514.598.3111
EmigraçãoCanadá
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
InformaçãoMontreal
514.872.1111
Normas do trabalho
514.873.7061
Sun Youth
514.842.6822
Urgênciassociais
514.896.3100

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

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

514.288.2082

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

CHEZ DOVAL

150 Marie-Anne E.

514.843.3390

ESTRELA DO OCEANO

101 Rachel E.

514.844.4588

SOLMAR
111 St-Paul E.

514.861.4562

REVESTIMENTOS

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

TRANSPORTES

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

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

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

CONTABILISTAS

RESTAURANTES

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

†

Amélia Furtado da Costa

Faleceu em Laval, no dia 10 de Abril de 2007,
com 71 anos de idade, Amélia Furtado, natural
de Bandeiras, Pico – Açores, esposa do já
falecido José da Costa.
Deixa na dor seus filhos José Manuel (Maria
Grignano), Maria, Anabela (Angelos Papadatos);
seus netos Anthony, Sabrina, Arianna, Angelos,
Alyssia; seus irmãos José (Maria), Paulina
(Julio), Maria, Deolinda, Dolores, Rosa, Irene,
Luzia, Manuel e seu cônjuges respectivos,
sobrinhos (as), familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon Este, Montreal
514. 277.7778
www.memoria.ca
Eduino Martins

DISCOS/LIVROS

O funeral decorreu no sábado 14 de Abril de 2007, na Igreja St-Vicent Ferrier,
seguindo o corteje fúnebre em direcção ao Mausoléu St-Martin, onde
foi a sepultar, em cripta.

ELECTRICIDADE

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.

DISCOTECA PORTUGUESA
Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent
514.843.3863
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIAS

†

FARMÁCIA RITA NACCACHE
Antiga farmácia TRANG

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

Faleceu em Laval, no dia 12 de Abril de 2007,
com 81 anos de idade, Diamantina do Carmo
Pimentel Couto, natural de Ponta de Garça,
São Miguel, Açores, residente vários anos
em Água d’Alto e P. Delgada (S. Miguel).
Esposa querida de António Pacheco de
Couto (falecido). Mãe extremosa de: Carlos
(Maria José – falecida), Expirito Santo
(Teófilo), José (Ana), António M. (Rosaria),
Rita (Fernando), Jorge (Elizabete), Américo
(Madalena), João, Inês (Luís) e A. Ricardo.
Deixa suas netas: Elizabet, Margaret, Tina,
Nicole, Maura, Marlene, Priscilla, Tania,
Aldina e Sabrina. Seus netos: Denis, Rui,
David, Robert, Paulo, Nelson, Mario T., João
J., Richard, Philippe, Glenn, Brian e Alexandre. Seus bisnetos: Chistopher,
Jennifer, Mathiew, Markus, Dylan, Diogo, Felipa, Emanuel, Adriana, João
F., Ariana e Vanessa. Sua irmã Angelina Pimentel, seu cunhado Eduardo
(Francisca), sobrinhos (as), afilhados (as) e muitos amigos.

514.844.6212

FLORISTA

FLEURISTE FLORATERIA
90 AV. Des Pins O.

FUNERAIS

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

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion
514.845.5804

HIPOTECAS

INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO
514.886.7001
HELIO
514.497.3896

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

IGREJAS

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

O funeral decorreu no sábado 14 de Abril de 2007, na Igreja Santa Cruz,
seguindo depois o corteje fúnebre em direcção ao cemitério St. Elzear, onde
foi a sepultar.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

MÁQUINAS DE COSTURA

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert
514.271.6452

†

MERCEARIA

SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain

514. 842.3373

MONUMENTOS

Deixa na dor sua esposa, sua filha Maria
Emília Costa (Carlos Costa), pai do já
falecido Joaquim Cabrita (Dulce Silva),
seus netos Maria da Conceição (Gad Zak),
Luísa, Isabel, Ana Paula (James de
Francisco), seus bisnetos Noah Benjamine,
Samuel e Èládio, cunhados (as), sobrinhos
(as), assim como outros familiares e
amigos.

MÓVEIS

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

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

OURIVESARIA

OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent
514.843.8727

O velório do defunto realiza-se hoje, quarta-feira 18 de Abril de 2007, das
14h às 17h e das 19h às 22h e amanhã quinta-feira 19 de Abril de 2007, a
partir das 9 horas. Seguir-se-á o funeral às 10 horas, na Igreja Santa Cruz,
prosseguindo o corteje fúnebre em direcção ao Cemitério Notre-Dame-desNeiges, onde irá a sepultar.

PADARIAS

PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod

José Inácio da Silva
1915 – 2007

Faleceu em Montreal ontem, dia 17 de Abril
de 2007, com 92 anos de idade, José Inácio
da Silva, natural de Cravoeiro, Algarve,
Portugal, esposo de Maria Emília Cabrita.

GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Boul. des Laurentides
450. 669.7467
MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

Diamantina do Carmo Pimentel Couto
1925 - 2007

514.272.0362

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.
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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

Empregada
doméstica
com
experiência para casa de Judeus. De
segunda a sexta-feira. Bom salário.
Moishe.
(514) 582-9788

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

Senhora para cuidar de crianças a
tempo inteiro. Com experiência.
Exige-se referências. Entrada
imediata.
(514) 409-5780

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

Empregada de escritório para
companhia de distribuição de produtos
alimentares. Entrada imediata.
(514) 845-0164

Homem, com ou sem experiência,
em “pavé-uni”, muros e pedra. Rivesud de Montreal. Bom salário.
Contactar Carlos
(514) 231-7583

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

Procuramos senhoras e senhores
para limpeza, à noite. $13.95 / hora.
Contactar Lurdes Vieira
(450) 975-0584

Empregado para limpeza. 40 horas
por semana. Contactar Alcindo ou
Luis Carreira:
(514) 389-3943 ou
(514) 945-8792

Paisagista com experiência em
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho
em Laval. Salário conforme
experiência.
Contactar António Cabral,
contramestre
(450) 963-3462

Procura-se pessoal com experiência
em instalação de “pavé-uni”. Deve
ter carro. Salário conforme a
experiência.
(514) 567 4151

Préposé(e)s entretien
ménager TOUR À BUREAU
(léger) Montréal.
Expérience pertinente, disponibilité
et capacité à travailler physiquement.
Voiture un atout important.
Fax : 514-527-4808
ou par courriel à
fostiguy@signatur.ca
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
Procura-se pessoal para trabalhar
com madeira. Contactar Paulo
Oliveira.
(514) 617-1057 ou
(514) 634-3466
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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 18 de Abril de 2007

ALUGA-SE
Grande 5 1/2 em Ahuntic, no 2º andar
(duplex). 2 quartos fechados, mais
um salão duplo. Grandes galerias
atrás e à frente. Saída de máquinas
de lavar e de secar. Entre o metro
Crémazie/Sauvé. $750 / mês.
Contactar depois das 14h00
(514) 381-2914
Um 2º andar, 4 1/2 situado no 3158
Doric, numa zona calma, perto de StMichel e Henri-Bourassa. $450 / mês.
(514) 382 1341

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
Jovem de 28 anos de origem
portuguesa com boas referências e
honesto. Procura conhecer rapariga
com as mesmas condições, mas
somente se for honesta. Assunto
sério. @mail:
summerboy1978@hotmail.com

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

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”.

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

MONT-ROYAL CLUB
Procuramos pessoa para trabalhos gerais
– pessoa idosa de preferência. Oferecem-se
boas condições de trabalho e boas
vantagens sociais, tais como fundo de
pensão, seguro de dentes e medicamentos.

Os candidatos interessados podem
comunicar com o Sr. Isidro, pelo telefone:
(514) 842-5454
Precisamos de pessoas para formar um novo grupo folclórico
Português independente. Aceitam-se crianças a partir dos 6
anos, adolescentes e adultos de qualquer idade. Se gostam de
dançar e de se divertir, não hesitem em contactar-nos para o
seguinte mail: ranchominhoto@hotmail.com
Nous sommes à la recherche de personnes pour former un
groupe de dance folclorique portugais indépendant. On accepte
les enfants à partir de 6 ans, les adolescents et adultes de tous
âges. Si vous aimez danser et avez le goût de vous amuser ,
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse courriel suivante :
ranchominhoto@hotmail.com

Em Montreal-Norte, 5 1/2, renovado,
sem aquecimento, segundo andar de
um duplex, perto de todos os serviços.
Livre dia 1 Junho. Sem animais.
(514) 574-6741

OFERECE-SE
Faço todo o tipo de renovações.
Sr. Lopes
(514) 946-2760
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Ronaldo fica no Manchester United até 2012

Encarnados empatam sem golos. O poste jogou do lado do Espanhol

Jogador português renovou
contrato com o clube inglês

Benfica diz adeus à UEFA
Noite fria e de decisões no Estádio da Luz. Um golo era
suficiente para o Benfica eliminar o Espanhol e passar às meiasfinais da Taça UEFA. Mas os catalães são ossos duros de roer.
Estão em Lisboa para guardar o 3-2 trazido de Barcelona e,
sempre que podem, espreitam com perigo o contra-ataque.
Em desvantagem na eliminatória e a jogar diante do seu
público, cabe aos encarnados assumir as despesas do jogo. E,
pela atitude que tiveram na segunda parte, justificava-se o
apuramento. Mas o empate a zero deixa as águias pelo
caminho.
O Benfica entra bem, em busca do golo que garanta a
qualificação para as “meias”. Nos primeiros dez minutos, os
encarnados trocam a bola entre os jogadores e saem com
perigo para o ataque, apesar de Gorka não ter sido
verdadeiramente posto à prova. Mas o Espanhol é uma equipa
matreira e começa a pressionar no meio-campo encarnado.
Sobe de rendimento e avisa que não está na Luz só para defender. Pandiani, aos 12 minutos, mostra por que é o melhor
marcador da prova, com dez golos. Depois de deixar Nélson
para trás, o uruguaio remata em arco ao poste. Quim estava
batido. Na ressaca, Ito remata mas o guarda-redes do Benfica
responde à altura. A partir daqui as águias adormecem e
deixam que os catalães façam o jogo que mais lhe interessa.
Começam a ouvir-se os 500 adeptos espanhóis.
Só aos 27 minutos, aparece a primeira grande oportunidade
para o Benfica. Canto de Simão, Nuno Gomes toca para David
Luiz e o central desperdiça a hipótese de marcar. A partida fica
morna e, por vezes, parece que é este o resultado que mais
interessa às águias, que só voltam a criar perigo perto do
intervalo. Rui Costa, que roubara a titularidade a Katsouranis,
isola Miccoli mas o italiano deixa-se antecipar pelo guarda-redes
Gorka. Os adeptos reclamam penalty e assim termina a
primeira parte.
Tudo por tudo
No segundo tempo, o Benfica surge com outra atitude. Prova
disso são as duas bolas ao poste e uma fantástica exibição de
Gorka. Aos 49 minutos, Simão põe à prova o guardião
espanhol.
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Mas é a partir dos 60 que o inferno da Luz se mostra. Aos 65,
Rui Costa cruza e Nuno Gomes remata na grande área. Gorka
defende por instinto. A pressão acentua-se e Miccoli, aos 71,
atira ao poste. Dois minutos depois é a vez de Rui Costa
rematar com estrondo ao ferro de Gorka. Na melhor fase do
Benfica, Léo faz falta na grande área sobre Luis García, mas o
penalte fica por assinalar. Antes do apito final, Mantorras, que
tinha entrado para o lugar de Nuno Gomes, cabeceia ao lado.
A festa foi espanhola numa Luz que desesperou por um golo.
Faltou, desta vez, a pontinha de sorte.
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Cristiano Ronaldo prolongou
o contrato com o
Manchester Unitedporcincoanos,
ficando com vínculo ao clube inglês até Junho de
2012 e pondo fim
às especulações
sobre uma eventual transferência
para o espanhol
Real Madrid.
“É uma notícia
fantástica. Mostra
a que ponto Cristiano está feliz aqui e que está
num bom clube.
Ele tem excelentes relações com
a equipa e os adeptos e será um
dos grandes jogadores do Manchester United”, declarou o
treinador Alex Ferguson. “Falei com Sir Alex e David Gill (director-executivo do clube) sobre o meu futuro e todos sabiam
que eu queria ficar. Estou muito contente no clube. Quero
ganhar toféus e espero que o consigamos já esta época”,
referiu Cristiano Ronaldo. O Manchester United lidera a Liga
inglesa com três pontos de avanço do Chelsea e também
disputa a Taça de Inglaterra, cuja semi-final é já este fim-desemana frente ao Watford. Pela primeira vez desde 2002 o
clube está também qualificado para as semi-finais da Liga dos
Campeões. Cristiano Ronaldo, de 22 anos, chegou ao Manchester United em Agosto de 2003, proveniente do Sporting, por
17,6 milhões de euros. Segundo a imprensa espanhola, o Real
Madrid estava disposto a pagar 54 milhões de euros pelo jogador.
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Jornada de goleadas
A jornada 25 começou com goleada. O Sporting bateu o
Marítimo por 4-0 na sexta-feira em Alvalade, ultrapassou o
Benfica na tabela e pressionou por algumas horas o líder F.C.
Porto. Foi também um bom prenúncio para o número de golos
na ronda, com o recorde a ser batido 48 horas depois no
Bessa. No sábado, o Belenenses chegou facilmente ao 3-0 com
o Estrela da Amadora, reforçando o quarto lugar e a
candidatura à Taça UEFA. Pouco depois, o F.C. Porto passou
em Coimbra com uma vitória por 2-1 e recolocou a diferença
para com os leões em quatro pontos. No domingo, realizaramse quatro jogos, que valeram quinze golos, com destaque para
os sete do Nacional-Aves. Os visitantes ganharam importante
fôlego na luta par guardar a posição, enquanto os insulares se
atrasaram na corrida à Europa. O Beira Mar também renasceu,
“afundando” o V. Setúbal no Bonfim. O Boavista empatou com
o U. Leiria, enquanto Paços e Naval também não foram além
do 1-1. A fechar, o Benfica viu confirmada a série negra,
cedendo um empate sem golos (único nulo da rodada) diante
do Sp. Braga e caindo para o terceiro lugar, a cinco pontos do
F.C. Porto (na prática seis, face à vantagem portista no
confronto directo). A jornada rendeu 25 golos, recorde da
época; Liedson marcou logo aos 12 segundos na goleada sobre
o Marítimo, conseguindo o golo mais rápido não só deste como
de muitos anos; o Aves, no jogo que mais contribuiu para uma
jornada de pontaria afinada, fez quatro golos ao Nacional, o que,
somados aos três que apontara na primeira volta à equipa de
Carlos Brito, nos diz que 37% dos seus 19 tentos na Liga foram
marcados... ao mesmo adversário!

Liga Vitalis

Santo escorregão
A derrota do Santa Clara na visita a Vizela saldou-se por uma
tripla consequência, permitindo não só à equipa da casa afastarse mais um pouco dos lugares da despromoção - já são sete os
pontos de avanço para o antepenúltimo classificado, Portimonense -, mas sobretudo deu mais folga ao Leixões, que
deste modo passou a deter cinco pontos de avanço sobre o
Guimarães, agora em terceiro, sendo o último dos beneficiados pelo escorregão açoriano no Minho. Voltando ao
Leixões, foi Jorge Gonçalves, um avançado há muito em
branco, a resolver a partida em Olhão, na última viagem longa
dos matosinhenses, que voltam do Algave com seis pontos
somados, depois da goleada imposta na primeira volta em
Portimão. Mais acima, o Rio Ave continua a fazer valer o efeito
eucalipto e somou o 17º jogo consecutivo sem perder, diante
de um Trofense que, ainda assim, continua tranquilo na tabela
classificativa. Ao perder em Gondomar, o Feirense praticamente se despediu da luta pela subida, distando agora dez
pontos do Leixões, enquanto o Gondomar se encostou ao
Varzim no sétimo lugar, beneficiando ainda do empate caseiro
do Penafiel com o Chaves, que volta a somar pontos fora oito
jornadas depois do empate no Estoril. O Portimonense e o Gil
Vicente continuam num luta titânica pela fuga ao antepenúltimo lugar, mas ontem ambos somaram empates, pelo
que tudo ficou na mesma, com a particularidade de o Olivais
e Moscavide continuar, também, a viver muito pouco acima da
linha de água.

Figo admite que vai sentir falta do alto nível
Confirmado. Segue-se uma aventura nas Arábias, com as
cores do Al-Ittihad ou talvez com outras cores. Contudo o
português continua a ser decisivo e no domingo fez as
assistências para os dois golos que evitaram a primeira derrota
dos «nerazzzurri» na Série A.

GOAL.COM - AFP
Luís Figo voltou a demonstrar que atravessa um excelente
momento de forma, através dos cruzamentos que fez para os
golos de Adriano e Júlio Cruz, contra o Palermo (2-2). No final do jogo, o médio admitiu que, apesar de tudo, a sua decisão
está tomada. “Vou sair no final da época. Vou sentir falta do
futebol de alto nível e de tudo o que o rodeia, mas estou a jogar
há muitos anos e sempre em equipas fantásticas”, afirmou.
Porém, o antigo internacional português assume que será
“um grande sacrifício para mim ter de sair, mas neste momento
preocupo-me apenas em renovar o «Scudetto». O Inter está,
apenas, a uma vitória do título.
João Bartolomeu reconduzido
João Bartolomeu foi reeleito, em Assembleia de accionistas,
para mais um mandato (o quarto) à frente da SAD do União de
Leiria, com a missão de gerir o futebol profissional
«Espero que o Chelsea faça o que está certo» (John Terry)
O «capitão» do Chelsea admitiu, pela primeira vez, que as
negociações para a renovação do seu contrato fracassaram.
Mas garante que pretende manter-se no clube até final da
carreira, ao mesmo tempo que pede tratamento adequado, tal
como deveria acontecer com Frank Lampard e com José
Mourinho.
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Por Rafael Santo Marcelino

Felipe Massa vence G.P. de Barhein
Mais um circuito que teve a assinatura de
Hermann Tilke o qual nos oferece umas infraestruturas verdadeiramente dignas do seu
nome! Nasceu em 2004, conta com somente
três edições e está dotado de umas excelentes ocasiões de ultrapassagens (caso curva
1). Vastamente largo, o que de uma maneira
geral obriga o piloto a ser mais audacioso, não
é de forma alguma um circuito que carece de
uma técnica de pilotagem especial, mas não
importa qual o piloto, dificilmente poderá completar uma volta perfeita, pois os grandes
pontos de travagem estão bem patentes e as
areias finas vindas do deserto, mudam em
poucos segundos as condições da pista.
Recordo que foi aqui, neste circuito de
SAKHIR que se correu o Grande Prémio mais
quente da Historia da F1, com a temperatura
ambiente a 42 graus centígrados. Riquís-simo!
De uma beleza inconfundível! Com características de trabalho a atingir o mais alto nível
tecnológico, tem como contraste a pouca
participação de espectadores, mas é
BARHEIN.
Filipe Massa garantiu a sua segunda “poleposition” consecutiva na temporada 2007 na
F1, oferecendo ao mesmo tempo a 189ª
primeira posição na linha de partida à
FERRARI e um 100º a Bridgestone. Filipe
dominou toda a secção e permitiu-se de baixar
os seus tempos, não consentindo a aproximação dos seus mais directos competidores,
deixando o surpreendente Lewis Hamilton a
quase três décimos de segundo. O jovem
piloto inglês voltou a mostrar a sua impressionante maturidade, batendo mesmo o seu
companheiro de equipa e actual campeão do
mundo, Fernando Alonso. Kimi Raikkonen,
Ferrari, que nas vésperas havia dominado os
treinos livres foi o terceiro, na frente de
Fernando Alonso. Caso curioso, os quatro
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pilotos vieram para a corrida nas posições
inversas às que registam actualmente no
campeonato de pilotos. Os BMW repartiram
entre si a terceira linha, com Nick Heidfeld a
ser mais rápido que Robert Kubica , e mais
uma vez a BMW a mostrar-se como uma das
elites neste começo de campe-onato.
Domingo, tal como se esperava e depois de
ter arrancado da grelha como um canhão
Filipe Massa da Ferrari ,venceu este terceiro
Grande Prémio de Barhein. O Piloto brasileiro, avisado pela Ferrari (que devia ser mais
agressivo), resistiu à forte pressão do Inglês
Lewis Hamilton, da McLaren, o qual não
conseguiu ultrapassagem durante a prova,
terminando em segundo lugar. Lewis Hamilton conseguiu bater o seu primeiro recorde na
F1, sendo o primeiro estreante a conquistar
três pódios seguidos nas suas três primeiras
provas na categoria.
Na terceira posição, terminou o
companheiro de Massa, Kimi Raikkonen, ele
que com uma estratégia bem diferente nos
“pits”, conseguiu ser mais rápido que o
bicampeão do mundo, Fernando Alonso, que
embora fizesse várias tentativas para se
aproximar do alemão Nick Heidfeld da BMWSauber, jamais foi capaz de lhe roubar o quarto
lugar da prova, terminando assim o seu dia de
trabalho em quinto lugar .
O resultado no final da prova aglomerou no
topo da tabela do Mundial três pilotos
Raikkonen, Hamilton e Alonso, os três com 22
pontos.
Resultado final do GP do Bahrein
1º Felipe Massa (Ferrari)
2º Lewis Hamilton (McLaren)
3º Kimi Raikkonen (Ferrari)
Próximo Grande Prémio a 13 de Maio, na
Espanha.

Wilson Maçarico Chamaco
Este é o jovem Wilson Maçarico Chamaco, 18 anos, natural de Alenquer, grande
triunfador do concurso ”À procura de novos
toureiros”, proveniente da Escola de Toureio
José Falcão, que foi promovido pela empresa

do Campo Pequeno, dirigida pelo ex-matador
de toiros, Rui Bento Vasques. Coadjuvado
pelo matador de toiros José Luis Gonçalves e
pelo crítico tauromáquico Mauricio do Vale,
fizeram o júri para a escolha, ainda que difícil,
dada a quantidade e qualidade dos 43 inscritos,
até chegar a uma selecção de 6 para a final, que
se realizou no passado dia 20 de Fevereiro
(terça-feira de Carnaval) em Lisboa, na Monu-
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mental do Campo Pequeno.
Ele encantou o público presente nas bancadas da Monumental de Lisboa com a sua
raça, seu valor e, principalmente, a vontade de
ser toureiro.
Recebeu muito bem o novilho toiro, da
ganadaria Santa Maria, com rodilhas, para
depois rematar e executar bonitas verónicas.
Esteve enorme no tércio de bandarilhas, com
dois soberbos pares, quer em quarteio, quer
a quiebro, pondo o público de pé, a aplaudir.
Com a muleta, conseguiu boas tandas pela
direita, muito bem ligadas e templadas, a fazer
vibrar novamente o público, ouvindo soar
bastantes Olés!. Finalizou com capenas com
bonitas e vistosas execuções, que lhe valeu a
saída triunfal pela Porta Grande da Monumental do Campo Pequeno.
Admirável foi a forma soberba com que
soube tirar tudo quanto tinha a dar o novilho
toiro, empregando todo o seu toureio com
muita elegância, estética e templando.
Escutou o grande paso-doble “Manolete”,
vencendo, acima de tudo, não só o primeiro
prémio, como o respeito do público. Agora,
esperamos que vença a grande batalha de vir
a ser toureiro a pé em Portugal e alémfronteiras. Brindou a sua lide ao presidente da
Câmara de Vila Franca de Xira.
Não quero aqui deixar de fazer nota dos
nomes daqueles que fizeram parte desta
grande final, cujo valor é por demais notório,
tal foi a sua entrega e a verdade com que o seu
toureio foi demonstrado. Foram eles; Gonçalo
Montoya, Manuel Dias Gomes, Joana Prates,
Luis Cochicho e Paco Velasques. Para todos,
muita sorte!
Estiveram a assistir a esta final na Praça de
Toiros “Monumental” do Campo Pequeno
cerca de 4 000 espectadores.

