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Em destaque
Mulher atacada por
doberman pode perder vista
A mulher de 47 anos que no passado sábado foi atacada
por um cão deraça doberman na casa onde trabalhava, em
Caramos, Felgueiras, pode ficar cega do olho esquerdo.
Inicialmente foi noticiado que ocão seria de raça rottweiler
mas o “Portugal Diário” apurou junto da GNR da Lixa, que
se tratava de um doberman.
Maria Carolina conseguiu sobreviver graças a um
electricistaque afastou o animal com a ajuda de uma pedra
com cerca de dois quilos. A vítima foi alvo de intervenção
cirúrgica plástica no Hospital de São João, no Porto, para
“reconstrução daslesões extensas e profundas que sofreu
na face e no pescoço”,avançou Bonnet Monteiro, chefe da
equipa médica:“As lesões oftalmológicas são as mais graves.

Tel.: (514) 284-1813 - 1 866 684-1813

Fax: (514) 284-6150

Jardim nega gastos
excessivos na campanha

Continuação página 4

DESPORTO
Porta do título esteve aberta
Lisboa pára para se perceber se os rivais da Segunda Circular querem aindalutar pela conquista do campeonato. A
derrota do F.C. Porto frente ao Boavista abre o apetite para
o derby da Luz, entre Benfica e Sporting. Quem vencer tem
hipóteses de discutir com os dragões a conquista do título.
Talvez por isso o clássico do domingo foi intenso, com a
incerteza a manter-se até ao final. Um jogo digno de ser um
derby. A verdade é que fica tudo na mesma, já que águias e
leões empataram a um golo e não aproveitaram o deslize do
dragão. Resumo: a três jornadas do final, os portistas têm três
pontos de vantagem sobre o Sporting e quatro sobre o
Benfica.

Ver Página 3
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Agenda comunitária
Luso Montreal - CH Canal 14
No programa desta semana: David Pereira, chanceler no
Consulado-Geral de Portugal em Montreal, sobre o registo
de casamentos e divórcios; a escritora Maria Eduarda
Nunes, o empresário Yosi Zajak, Ariane Deneault-Louzier
membro do secretariado do “forum Social Quebécois” e a
crónica desportiva.

Novo Rancho Folclórico
Precisamos de pessoas para formar um novo grupo
folclórico português. Aceitam-se crianças a partir dos 6 anos,
adolescentes e adultos de qualquer idade, As pessoas
interesadas em participar, não hesitem em contactar-nos por
e-mail: ranchominhoto@hotmail.com ou pelo telefone:
514.935.4435.

Comissão do Dia de Portugal,
de Camões e das comunidades

26 Milhões de dias perdidos
Augusto Machado
O país está pobre mas toda a gente gosta de
viver à larga e à sombra dos poucos que
trabalham. Trabalha-se o menos possível e
gasta-se o que não se tem. E ninguém parece
ter determinação suficiente para mudar isto.
Vive-se num país onde falta a coragem
política. Pois é mais importante ganhar votos
do que introduzir reformas corajosas para se
produzir mais e aumentar, em todos os
sentidos, a riqueza nacional.
Segundo estatísticas ultimamente publicadas na imprensa, toda a Função Pública
passará a trabalhar apenas sete horas diárias,
com 28 dias úteis de férias, mais duas tolerâncias de ponto anuais. É só pegar num lápis e

se do azar, da pouca sorte, da infelicidade,
mas que, ao longo dos anos, nunca fizeram os
possíveis ou trabalharam o suficiente para
crescer na vida. Sempre viveram de habilidades ou à custa de outros.
A consequência óbvia deste estado de
coisas é, por um lado, os dirigentes dos
partidos políticos, das centrais sindicais e
funcionários públicos terem futuro garantido.
Do outro lado encontram-se os trabalhadores do sector privado e empresários, que
têm de continuar a trabalhar mais de quarenta horas por semana, mais de 1800 horas por
ano, se quiserem manter-se a si, à sua família
e pagar impostos para garantir o emprego aos

Convidam-se todos os artistas da Comunidade Portuguesa,
que queiram participar nos Espectáculos, nos dias 9 e 10 de
Junho de 2007, que esta comissão levará a efeito nas
comemorações no recinto da Missão Santa Cruz. Os
interessados deverão contactar-nos até ao dia 20 de Maio de
2007.Fernando Santos: 514.830.2123, António Moreira:
514.727.5051, José Luis Ribeiro: 514.829.5021.

Palestra sobre Tai Chi Chuan
A APC e a Casa do Brasil de Montreal têm o prazer de os
convidar a participar na palestra aberta à Comunidade Lusobrasileira sobre “A importância da prática do Tai Chi
Chuan para a saúde”. Ela será proferida pelo Prof. João
Luiz Branquinho que trouxe para Montreal a sua experiência de 20 anos desenvolvida no Brasil com a arte chinesa
do Tai Chi Chuan. A Palestra será realizada às 19:00 h,
quinta-feira, dia 3 de Maio , na APC: 4170, rue St-Urbain.
Reservas pelo telefone: (450)629-6150.

Dia das Mães
A A.P.C deseja a todas as Mães da nossa comunidade um
Feliz Dia e informa que o restaurante estará aberto no dia 12
Maio. Para mais informações e reservas, telefone para o
(514) 844-2169 ou (514) 843-6969

UTL
Mais uma vez a UTL oferece a toda a comunidade a seguinte
actividade R.C.R. Curso de REANIMAÇÃO CARDIORESPIRATÓRIA Profissional responsável da ‘’Fondation
des Maladies du Coeur du Québec’’ Sr. ANTÓNIO ALVES
LOCAL: Centro Comunitário de Santa-Cruz DATA: DIA
7 DE MAIO 2007 HORA: 18 H00 ( duração de 3 horas)
INSCRIÇÕES : secretaria do Centro Comunitário de SantaCruz Tel.: 514-844 1011 CUSTO: 40.00$.

Pensamento da semana
Liberdade é uma palavra que o sonho humano
alimenta, não há ninguém que explique e ninguém que
não entenda. (Cecília Meireles)

Efemérides
2 de Maio
1810. Nascimento do Papa Leão XIII (1810-1903) em
Carpino, Itália (como Gioacchino Pecci). Foi eleito Papa em
1878 com 67 anos de idade.

fazer as contas: os funcionários públicos
trabalham (deviam trabalhar) 1547 horas
anuais, enquanto que os do sector privado
1832, ou seja mais 18% que os primeiros. A
diferença é ‘só’ de 36 dias a menos de trabalho por ano. Se multiplicamos por 730 mil
funcionários, resultam mais de 26 milhões de
dias de trabalho que Portugal não aproveita.
Se a maioria dos ministros e secretários de
Estado que tem passado pelos sucessivos
governos tivesse sido empresário competente e de sucesso e/ou quisesse voltar a sêlo, sem necessitar do voto do povo para viver,
isto alguma vez aconteceria? Claro que não.
Assim é ver presidentes de câmara (à excepção de Rui Rio, presidente da C.M.Porto) a dar
mais feriados, para além dos concedidos pelo
Governo, sem se ralarem pela menor produtividade dos funcionários camarários. O que
importa é mantê-los contentes.
Os países ricos continuam a trabalhar e a
enriquecer, a desenvolver-se. E nós? Nós,
lamentavelmente, a gastar o que não temos e
a tocar pífaro na fresca ribeira. Pior ainda é a
atitude dos que não produzem; a lastimarem-

políticos e a boa ‘vidinha’ ao funcionalismo
público.
Infelizmente não nos parece que, num futuro próximo, o país consiga sair desta
fatalidade – de continuarmos a ser o que
somos: o ‘deixa-andar’, e o ‘há-de ser o que
Deus quiser’. E sempre à espera que os
outros resolvam os nossos problemas.
E isto vem a propósito de empresas em
Portugal estarem a empregar imigrantes
que, alegadamente, dão mais rendimento que
os portugueses, nomeadamente ucranianos,
russos, moldavos e romenos. Contra esta
situação já há muita gente que protesta em
surdina contra o facto de estes imigrantes
estarem a tirar os empregos aos trabalhadores nacionais.
Para a realização de grandes projectos é
necessário mão-de-obra qualificada, e isso,
em Portugal, até existe, o que não há, é a
dignidade de trabalhar e de produzir ao
contrário dos trabalhadores do Leste que se
orgulham do emprego que têm e do trabalho
que fazem. Uma questão de cultura? Talvez.
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1933. Os sindicatos são proibidos na Alemanha.
1947. O Conselho de Ministros decide promover o
presidente da república Óscar Carmona ao posto de
marechal do exército.

Bebé do ano 2006 e 2007
Continuamos a incentivar os nossos “leitores do
presente”, para que nos enviem as fotografias dos seus
bebés nascidos no ano 2006 e 2007, acompanhadas dos
respectivos nomes, datas de nascimento, nomes dos pais e
número do telefone, para:
Concurso Bebé, A Voz de Portugal
4231 boul. St-Laurent, Mtl, Qc, H2W 1Z4.
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1826.D. Pedro IV abdica da coroa de Portugal na filha D.
Maria da Glória, com a condição de esta casar com o tio, D.
Miguel.
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Carmona começa
a jogar o futuro
O futuro de Carmona Rodrigues à frente da Câmara Municipal de Lisboa
começou a ser decidido.
O autarca regressa de Londres e vai ter de explicar ao
líder do PSD,Marques Mendes,
porque razão se ausentou no
país no momento em que
surgiram as notícias de que
vai ser ouvido no âmbito da
investigação do processo
Bragaparques. Carmona terá
igualmente de explicar o que o
levou a estar alegadamente
incontactável para a líder da
concelhia de Lisboa, Paula
Teixeira da Cruz, e para o
próprio Marques Mendes.
Carmona foi ouvido quartafeira no Departamento de
Investigação e Acção Penal e
caso seja constituído arguido
deverá perder a confiança
política do PSD, dado que o
partido considera incompatível
o exercício do cargo com a
qualidade de arguido. Um outro
desfecho poderá ser o afastamento do presidente da liderança camarária. Se tal vier a
acontecer, será a vereadora
Marina Ferreira a assumir o
cargo. Entretanto, José Sá Fernandes, vereador do Bloco de
Esquerda, exigiu que Carmona
explique “tin-tin por tin-tin” a
cedência de um palacete municipal, situado no Príncipe
Real, à Maçonaria, mais concretamente à GrandeLoja Legal
de Portugal.

Mais fácil prestar
contas ao Estado
Os ministérios das Finanças,
da Administração Pública e da
Justiça apresentam a Informação Empresarial Simplificada,
uma medida que permite a
entrega electrónica e desmaterializada de informação referente às contas anuais.

Ministro discute
Presidência da UE
O ministro da Justiça, Alberto
Costa, reúne-se com a ministra
da Justiça da Suécia, Baetrice
Ask, para trocarem impressões sobre a presidência
portuguesa do Conselho da
União Europeia, que decorre
no segundo semestre deste
ano.

Procurador decide
se investiga
O procurador-geral da República decide se abre um
inquérito ao diploma do primeiro-ministro, José Sócrates, no
âmbito das suspeitas que se
levantaram sobre a licenciatura
na Universidade Independente
do chefe de Governo.

Investigação
A PJ está a investigar a morte
de um homem de 30 anos,
encontrado dentro de um
automóvel incendiado na
Estrada Nacional 323, em Vale
de Mendiz, Alijó. O alerta foi
dado às 06h15 e quando os
bombeiros chegaram, o carro
já estava a arder e a vítima
sentada no lugar do condutor,
com o travão de mão puxado.

Detenção
Um assaltante foi detido após
um roubo à mão armada a uma
bomba de gasolina na Reboleira, concelho da Amadora,
informou oComando Metropolitano de Lisboa da PSP. Após
o assalto o indivíduo pôs-se
em fuga com uma quantia de
dinheiro indeterminada.
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Jardim nega gastos
excessivos na campanha
O presidente do Governo Regional da
Madeira negou que esteja a gastar na sua
campanha para as legislativas da Madeira
tanto quanto gastou Cavaco Silva na sua
campanha para as presidenciais. Alberto
João Jardim diz que o «Público», que
avançou a notícia, «não é um jornal
credível».
O presidente do Governo Regional da Madeira negou que esteja a gastar mais na
campanha eleitoral que está a fazer para as
eleições de 6 de Maio do que o que gastou
Cavaco Silva na sua campanha presidencial, tal
como noticiou o «Público».
Numa reacção a esta notícia do «Público»,
Alberto João Jardim considerou que o matutino lisboeta «não é um jornal credível» e que
o correspondente deste jornal no Funchal
«mente sobre a Madeira».
«O jornal ‘Público’ tem os seus
proprietários, que não gostam de mim. Aliás,
quando não gostam de uma pessoa embirram
com ela até ao fim. Não gostam de mim por
histórias antigas. Não leio o ‘Público’ e o jornal
até pode dizer que há um vulcão na Madeira,
que para mim é indiferente», acrescentou.
Jardim, que diz não saber quanto vai gastar
na sua campanha para as legislativas antecipadas na Região e ignora quanto gastou
Cavaco Silva na sua campanha presidencial,
assegurou que há separação de funções no
PSD-Madeira.
«A Comissão Política está completamente
fora da parte logística, administrativa e financeira. Temos uma estrutura partidária que
quem mexe em dinheiro não faz política e
quem faz política não mexe em dinheiro. É a
única maneira destas coisas funcionarem»,

garantiu. Antes, o presidente do PS-Madeira
tinha defendido uma auditoria às contas do
Governo Regional e às contas da Fundação
Social-Democrata, estrutura que Jacinto
Serrão classificou de «milionária na região».
«Até hoje não justificou a proveniência dos
rios e rios de dinheiros que tem neste momen-

to. Uma boa auditoria à Fundação SocialDemocrata seria útil para esclarecer de onde
é que vêm esses dinheiros que a Fundação
tem e que abundam como sabemos», concluiu Jacinto Serrão.

Mais de 3% das jovens portuguesas
com distúrbios alimentares
Mais de 3% das adolescentes e jovens
portuguesas, entre os 12 e os 23 anos, sofre
de distúrbios alimentares.
A notícia surge numa edição recente do
jornal Diário de Notícias, recordando que,
apesar de serem as doenças mais conhecidas, a anorexia nervosa e a bulimia não são
as maiores responsáveis pelos problemas

alimentares das cerca de 25 mil raparigas
afectadas. Ainda que sejam as mais diagnosticadas, o que pode evidenciar alguma dificuldade dos médicos em identificar estes distúrbios designados como «não especificados».
Segundo um estudo de investigadores de
Universidade do Minho - que avaliaram uma
amostra representativa da população portuguesa -, 75% dos casos identificados correspondem a uma
sintomatologia que combina as
duas doenças ou não cumpre
integralmente os critérios de
cada uma delas.
Os distúrbios alimentares
não especificados apresentam,
afirma esta equipa liderada pelo
investigador Paulo Machado
(num trabalho publicado no
Internacional Journal of Eating
Disorders), uma «prevalência
elevada, que pode ser muito
significativa em termos de saúde pública». É que, em anteriores pesquisas, tinha já ficado
claro que apenas um terço das
anorécticas e 6% das bulímicas
recebiam cuidados médicos
mentais.
«Provavelmente, as perturbações alimentares, sem outra
especificação, são mais frequentes na sociedade em geral
do que na população atendida
nos serviços médicos. O que
nos leva à conclusão de que
muitas jovens não recebem
ajuda especializada», diz, em
declarações, Paulo Machado.
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Cont. da pág. 1
Mulher atacada por
doberman pode perder vista

«Vinde, Espírito Santo, enchei os
PGR remete
denúncias para DCIAP corações dos vossos fiéis e acendei
O Procurador-Geral da República
neles o fogo do vosso amor»
(PGR) determinou que todas as
denúncias e documentos remetidos à
Procuradoria, e relacionados com a
Universidade Independente, fossem
entregues à directora do Departamento Central de Investigação e
Acção Penal (DCIAP).

Jardim faz três
inaugurações por dia

Natercia Rodrigues
e fotos de José Rodrigues
Os Açorianos trouxeram dos Açores o seu modo de viver,
suas tradições e seus costumes, suas crenças e religiosidade.
Na religiosidade, sem dúvida, o Culto ao Espírito Santo é a
maior expressão desta cultura. As festas do Espírito Santo
acontecem em toda a parte onde há açorianos e no ritual da
Festa, as cantorias do divino têm um papel fundamental na
organização e manutenção desta tradição.

Em tempo de campanha para as legislativas
antecipadas na Região Autónoma da Madeira,
Alberto João Jardim faz em média três inaugurações por dia, mostrando-se assim indiferente às recomendações do Presidente da
República.

REGIONALIZAÇÃO

Sócrates quer
consenso politico para avançar
O primeiro-ministro defendeu a
necessidade de um consenso político sobre a regionalização e a
existência de cinco regiões. José
Sócrates adiantou que espera retomar este tema em 2009, depois de
avançar com a descentralização de
competências.

Preço de mais de dois mil
genéricos desceram ontem

Teme-seque a senhora perca a visão do olho esquerdo”, disse
o clínico. Quanto às lesões na carae pescoço, “é muito provável
que fique com cicatrizes extensas”, o que “levará a que seja
submetida a mais cirurgiasplásticas”, avança o chefe da equipa
médica. As cirurgias correram bem, mas amulher está ainda
nos cuidadosintensivos.
O ataque ocorreu demanhã. A vítima já lidava com o cão há
uns anos, e tê-lo-á agarrado para proteger dois homens que se
deslocaram à casa para fazer trabalhos eléctricos.

A partir de ontem, 2.239
genéricos, que correspondem a 21
substâncias activas, baixam de
preço, uma descida que anda pelos
dois euros, mas que pode chegar
aos cinco euros, consoante a quota
de mercado da substância. Os
genéricos que têm entre o 50% e
60% da quota de mercado, que
também inclui os medicamentos de marca, são obrigados a
descer 5% do seu preço, entre 60 e 70% da quota de mercado
baixam 9% e os genéricos com mais de 70% da quota de
mercado baixam 12%.

Este culto está ligado à Rainha Santa Isabel e ao milagre das
rosas que se transformaram em pão. Este milagre repete-se
todos os anos nas cidades, vilas e aldeias de todo o mundo onde
estão os Açorianos, na cerimónia da distribuição do pão e da
carne pela população. Este é um ritual que remonta à Idade
Média que se repete ao longo dos séculos com um sentimento
profundamente religioso.
Pelas suas enormes proporções, envolvendo praticamente
toda a comunidade, a festa começa a ser organizada muito
antes de sua realização e assim, Francisco Oliveira e sua
esposa, Fernanda Melo, foram os mordomos desta terceira
Dominga, e celebraram na sede da Filarmónica Portuguesa de
Montreal. O terço foi rezado toda a semana juntamente com
os amigos.
Animadores do espectáculo que teve lugar após a reza do
terço, proporcionaram momentos de boa disposição aos
presentes, José Agnelo, Fernando Oliveira, João Bulhoes,
Paulo Gomes, Norberto Pereira, e várias outras pessoas.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista
Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Curiosidades

Tel.: (514) 849-9966
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Mas festa do Espírito Santo tem sempre a sua coroação, que
aconteceu domingo, dia 29 deste mês, na maravilhosa Igreja
de Santa Cruz, que embora longe do nosso lindo mar, foi de
toda uma beleza!
É notável observar-se que o Divino vem mantendo, ao longo
dos séculos, o mesmo espírito comunitário, religioso e
folclórico dos primeiros tempos.Um obrigado muito intenso
a todos os amigos que colaboraram nesta festa do Divino
Espírito Santo assim como à Filarmónica Portuguesa de
Montreal que pôs sua sala ao dispor de Francisco, um músico
desta filarmónica, Fernanda e a todos os amigos.
Parabéns por esta linda iniciativa e que toda esta
pujança continue pelos tempos fora com cada vez mais
força.
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Coordenado por Miguel Félix

Parcómetros: aumento de 59%
de rendimentos em Montreal

Expo 67: já 40 anos!
Há 40 anos, a 27 de Abril de 1967, mais de 70.000 pessoas
reuniam-se na Place des Nations (Praça das Nações) em
Montreal, para a cerimónia de abertura da exposição universal de Montreal, Expo 67. A Expo desenrolou-se em efeito de

27 de Abril a 29 de Outubro de 1967, e mais de 50 milhões de
visitantes terão pisado o seu solo e visitado os pavilhões dos
62 países participantes.

Trudeau em Papineau
Os militantes liberais do
distrito eleitoral federal Papineau, em Montreal, escolheram Justin Trudeau para os
representar. O filho do antigo

Metro de Laval,
finalmente
realidade...
Após anos de espera, várias
promessas eleitorais e investimentos de várias centenas
de milhões de dólares, o
metro para Laval, com as suas
três estações, é agora uma
realidade.
Desde as 5h30 de sábado,
28 de Abril, o público tem
acesso às novas estações:
Cartier, de la Concorde e
Montmorency.
No âmbito de dois dias de
portas abertas, o transporte
foi gratuito durante o fim-desemana no conjunto da rede.
De acordo com a STM,
mais de 150.000 pessoas
utilizaram uma das três
estações de Laval, nos dias
28 e 29 de Abril.
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primeiro-ministro canadiano
Pierre Elliott-Trudeau ganhou a investidura com 690
votos dos 1266, ou seja 54%
da votação. A luta anunciava-

se apertada entre os três
candi-datos à investidura. O
Sr. Trudeau enfrentava Mary
Deros, conselheira municipal
do distrito de Parc-Extension,

única candidata a residir no
distrito. Era também oposto
a Basilio Giordano, militante
pelo Partido Liberal há 40
anos e editor do Il Cittadino
Canadese, o mais antigo jornal em língua italiana no Canadá. A Sra. Deros e o Sr. Giordano obtiveram respectivamente 350 e 220 votos.

O Banco do Canadá optimista
O governador do Banco do Canadá, que está no fim do seu
mandato, prevê um retrato optimista da economia canadiana
para os três próximos anos. No seu Relatório sobre a política
monetária, David Dodge apoia que os Canadianos aproveitarão
de boas perspectivas de emprego e de rendimentos disponíveis mais elevados. O forte pedido interno residirá o principal motor da economia do país. Mas o impacto nas nossas
exportações pela lente velocidade das actividades nos Estados
Unidos deveriam “reprimir o crescimento de maneira
ligeiramente acrescida em 2007” em comparação ao período
precedente. O Banco considera que o crescimento da
economia canadiana oscilará a volta de 2,2% em 2007 antes de
passar para 2,7% em 2008-2009.

FERREIRA LEMPICKA Avocates

Adélia Ferreira
Advogada

240 ST-JACQUES O. 10 e, MONTRÉAL, (QUÉBEC) H2Y 1L9
TELEFONE: (514) 369-1798
FAX: (514) 369-8688
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Os rendimentos
embolsados em 2006
pela Cidade de Montreal com os seus parcómetros aumentaram de 59% em apenas um ano, em comparação com o ano
2005. “Estacionamento Montreal” tem em
efeito entregue à Cidade de Montreal, para o ano passado, 25,1
milhões de dólares, o
que representa 9,3
milhões a mais do que
os 15,8 milhões de dólares de 2005.
Esse tesouro da Cidade será ainda mais importante no
próximo ano, dado que terá em conta os aumentos da tarifação
de 2007, a adição de 156 parcómetros no distrito de Ville-Marie,
e das horas e dias que foram acrescentados à tarifação, de
acordo com o “Journal de Montreal”.
Quando a nova tarifação entrou em vigor, no início do
ano, os observadores previam que os rendimentos da
Cidade neste capítulo poderiam atingir 40 milhões de
dólares no próximo ano.
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Horóscopo Semanal

Aniversário do Rancho Folclórico Praias de Portugal
Sylvio Martins

Centro Maria Helena - Av. Praia da Vitória, nº43 1º
1000-246 Lisboa - Tel.: 21 318 25 90 - Fax: 21 318 25 97
E-mail: marketing@mariahelena.tv
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez.
Amor: Arranje mais tempo para si mesmo. Vai ver que
valerá a pena. Saúde: Tome vitaminas para fortalecer
o cérebro.
Dinheiro: Período favorável a investimentos de maior amplitude.
Número da Sorte: 30 Números da Semana: 8, 22, 39, 41, 48, 49

Escrever o pensamos ser a verdade – esta é uma das minhas
leis sagradas – é algo, na maioria dos casos, problemático.
Os jornalistas só parecem gostar de falar dos outros. Quase
como se fossem donos da verdade absoluta. Um jornalista
disse-me um dia “Não és jornalista sete ou oito horas por dia,
a uns tantos dólares por mês… És um colaborador que serve
uma linda comunidade portuguesa, com certeza. És jornalista
24 horas por dia, mesmo de folga”.
A festa que decorreu no passado fim-de-semana foi uma

sobre um homem que tanto fez para a nossa comunidade? Foi
ele que me conduziu a amar esta comunidade com os seus
poemas e maneira de ser.
Tivemos o prazer de ver actuar o Rancho do Centro Cultural
Português de Mississauga, Ontário, grande sucesso desta
noite. O Rancho fez uma linda “dança de fitas”, estilo de dança
particular, que me encanta todas as vezes. Para finalizar esta
noite folclórica, o Rancho Folclórico Praias de Portugal actuou
com muito brilho, com todos os seus elementos.

surpresa para mim. Estava em casa e decidi ir ao Clube
Português de Montreal, porque lá estavam alguns amigos,
desconhecendo o que estava a decorrer. Ao entrar na sala,
vistosamente decorada e de ambiente bastante alegre,
apercebi-me da festa para celebrar o 24º aniversário do Rancho
Folclórico Praias de Portugal.
Sempre preparado, comecei a tomar notas para redigir uma
pequena reportagem sobre o acontecimento, falando com os
presidentes e a informar-me com várias pessoas, para obter
mais informações. Um dos momentos emocionantes desta
noite foi a homenagem ao Fernando André, com um momento
de silêncio em sua honra e a da sua família. O que poderei dizer

Apesar de muitos dizerem que o folclore não lhes diz nada,
é claro que a nossa cultura e tradições são importantes para a
comunidade portuguesa, quer sejam as festas, as filarmónicas
ou os folclores. Sem a cultura e tradições, ficamos mais pobres
e com mais dificuldades em representar o que é ser Português
e ter orgulho das nossas raízes.
É um orgulho para a comunidade ter este rancho folclórico,
no qual actuam crianças, adolescentes, adultos, músicos e
cantoras. Obrigado ao Clube Português de Montreal por
manter viva esta tradição. A Voz de Portugal congratula-se pela
passagem de mais um aniversário do Rancho Folclórico Praias
de Portugal, com votos de contínuo sucesso.

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta Dominante: Enamorados, que significa Escolha.
Amor: Poderá surgir um mal entendido na sua relação,
mas com calma tudo se resolve.
Saúde: Este será um período de paz, aproveite para
descansar.
Dinheiro: Momento pouco favorável para grandes investimentos.
Número da Sorte: 6 Números da Semana: 2, 14, 19, 23, 25, 29
GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa
Ambição, Poder. Amor: Poderá passar por uma
aventura de grande importância para si. Saúde: Dê
mais atenção às dores de cabeça. Dinheiro: Não seja
tão materialista, pois só tem a perder com isso.
Número da Sorte: 77 Números da Semana: 7, 11, 23, 25, 29, 45
CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)
Carta Dominante: Papisa, que significa Estabilidade,
Estudo e Mistério. Amor: Tenha cuidado pois pode
perder aquilo que tanto trabalho lhe deu a conquistar.
Saúde: Não se sobrecarregue desnecessariamente.
Dinheiro: Trabalhe e confie no seu sucesso.
Número da Sorte: 2 Números da Semana: 1, 3, 20, 39, 44, 45
LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta Dominante: Rei de Copas, que significa Poder
de Concretização, Respeito. Amor: Seja mais generoso
com a sua cara-metade. Não prejudique a sua relação
devido à sua teimosia. Saúde: Modere o consumo de
doces. Dinheiro: Resista à tentação, não gaste mais do que tem
projectado.
Número da Sorte: 50 Números da Semana: 11, 22, 29, 35, 36, 42
VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo,
Notícias Inesperadas. Amor: Os seus amigos poderão
fazer-lhe um convite irrecusável. Saúde: Cuidado com
a alimentação, não coma gorduras. Dinheiro: Momento
muito favorável sob o aspecto financeiro, aproveite-o.
Número da Sorte: 33 Números da Semana: 14, 20, 36, 38, 42, 43
BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa Projectos.
Amor: Poderá dar um passo mais sério na sua relação
amorosa. Saúde: Relaxe um pouco mais, anda muito
tenso.
Dinheiro: Estabilidade financeira.
Número da Sorte: 68 Números da Semana: 2, 13, 20, 24, 39, 42
ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade.
Amor: Poderá zangar-se com um familiar, mas se
colocar de lado o orgulho sairá vitorioso.Saúde: Pode
vir a ter uma dor ligeira de dentes. Dinheiro: Tenha
cuidado, avizinham-se gastos extra.
Número da Sorte: 1 Números da Semana: 1, 5, 9, 11, 18, 23
SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos
Temporários, Ilusão. Amor: Estará tão feliz com a sua
relação que todos irão notar tamanha satisfação.Saúde:
Faça um Check-up. Dinheiro: Tenha mais atenção ao
seu mealheiro, pois ele está a ficar vazio.
Número da Sorte: 32 Números da Semana: 8, 19, 22, 39, 45, 49
CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)
Carta Dominante: 10 de Copas, que significa
Felicidade. Amor: Seja justo consigo mesmo e pense
na sua felicidade. Saúde: Tome atenção à higiene dos
seus pés; pode ocorrer o aparecimento de fungos.
Dinheiro: Com muito trabalho conseguirá alcançar o sucesso.
Número da Sorte: 46 Números da Semana: 14, 25, 26, 38, 40, 44
AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau
Pressentimento, Angústia. Amor: Não sobrevalorize
o aspecto físico, procure ver primeiro o que realmente
as pessoas são por dentro. Saúde: Poderá sofrer de
alguma retenção de líquidos.
Dinheiro: Não seja irresponsável e pense bem no seu futuro.
Número da Sorte: 59 Números da Semana: 2, 6, 9, 10, 15, 19
PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias
Negativas. Amor: Poderá sentir-se um pouco
desanimado se está só. Saúde: Andará um pouco em
baixo de forma, faça ginástica. Dinheiro: Se pretende
adquirir algo de que gosta muito, este é o momento ideal.
Número da Sorte: 15
Números da Semana: 25, 29, 30, 39, 45, 49
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4231, Boul. St-Laurent
Montreal Qc. H2W 1Z4
Tel.: (514)284-1813
Fax: (514)284-6150

Olhar nos olhos
Pe. José Maria Cardoso
– Nunca consegui olhar o meu pai nos
olhos – disse o rapaz.
Estávamos no fim da refeição. Conhecia aquele rapaz: trabalhador e
voluntarioso.
– Foi por causa disto que ele morreu
– e apontou para a caneca de vinho que
estava sobre a mesa. – A minha mãe,
coitada, lá lhe preparava o lanche para
ele levar para o trabalho. A garrafa de vinho vinha sempre
vazia. A comida, nem lhe tocava. E se ele trabalhava.... Passava
o dia a talhar pedra e o alimento dele era vinho.
A caneca sobre a mesa, via-se, era uma memória triste. Um
pai falecido quando ele era ainda uma criança e para quem
nunca conseguiu olhar.
– Nunca fui à escola. Com sete anos fui trabalhar para uma
bloqueira. Que remédio... O meu pai gastava na taberna tudo
quanto ganhava. Era eu que tinha que trabalhar para casa.
Muitas vezes a minha mãe foi chamada à escola, coitada. “É ele
que não quer vir”, dizia ela. Mas era mentira. Era uma mentira
dita com lágrimas. E eu sabia da mentira e das lágrimas. Mas
era a necessidade. Minha mãe tratava de meus irmãos e eu
tratava, com sete anos, da sobrevivência da casa.
As pausas eram sempre longas entre as frases ditas, a
mostrar que ainda eram muito pesadas as páginas daquele livro
de recordações.
– De mexer no cimento, as minhas mãos sangravam. E eu
chorava.
As feridas nas mãos, adivinhava-se, eram o pretexto para
derramar lágrimas por uma ferida mais profunda e dolorosa.
– Um dia fui ter com o meu patrão, mostrei-lhe as mãos a
sangrar e pedi que me arranjasse umas luvas, pois eu já não
aguentava mais. Sabe o que me disse? “Mija nos dedos que
isso passa”. E eu mijava. Aos sete anos a gente acredita.
Sempre ganhei para casa. Sempre dei o dinheiro que ganhava
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à minha mãe. Pois claro! Tinha dois porcos que alimentava com
os restos do leite em pó que ia para a escola. Eu não podia ir
para a escola, mas pedia que guardassem o leite. Bem, uma
parte tocava-me a mim (aqui riu-se), e ao fim do dia ia buscá-lo
e assim é que criava os porcos.
Era a ironia do destino: a escola, em vez de o pensar a ele,
pensava os porcos...
– Habitualmente, ao sábado à noite, ficávamos na rua. O meu
pai, com a pinga, punha-nos todos fora de casa. Nunca consegui
olhá-lo nos olhos. Quando me batia, e por dá cá aquela palha,
era sempre de cinto. Eu depois casei e vim para aqui. O meu
pai, antes de morrer, disse que queria falar comigo. Mas eu não
pude ir. Não sei se não pude ou não quis. Talvez não tivesse
nada para lhe dizer... Mas já lhe perdoei.
E desviava os olhos da caneca, como se ainda não pudesse
olhar o pai nos olhos.
Eu tentava olhar os dele que brilhavam, não sei se por alguma
lágrima fora do sítio ou se por uma raiva que os incendiava.
Meu Pai, meu Pai, por que me abandonaste? O grito da Cruz
ecoava-me na memória como se reunisse todos os abandonos
deste mundo. E o dele também.
Depois de uma caminhada que nos deveria fazer voltar o
olhar para Deus, chegamos à Páscoa. Vindos de todos os
nossos pastoreios mais sofridos, podemos ser recebidos de
braços abertos na casa do pai. Todos sabemos que somos
pródigos de alguma casa mas talvez nem todos consigamos
perceber que só o amor é a casa do perdão.
Páscoa é querer olhar Deus nos olhos, sem ter de lhe dizer
de onde vimos nem de precisar de lhe pedir hospedagem. E
não há festa sem nós, pois nós é que somos a festa de Deus.
E os que se recusam, como o irmão mais velho? Ele dirá, talvez
com lágrimas, como aquela mãe que ia à escola:
– “É ele que não quer vir”.
Só que aqui é verdade.
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“Desde o 25 de Abril até hoje as ajudas que nos dão a nós veteranos de guerra é quase nula.”
Sylvie Oliveira
A Associação Portuguesa dos Veteranos de Guerra
(A.P.V.G., com sede em Braga, tem como objectivo o
apoio aos ex-militares e aos seus agregados familiares,
a nível jurídico, psicológico, pedagógico e cultural. O
Presidente da Direcção, Dr. Augusto Freitas respondeu
a algumas questões sobre a associação que completou
oito anos de actividade.

AVP.: Quais são as vantagens que a APVG confere aos
seus associados?
Os apoios que nós prestamos aos nossos associados são
vários, no campo lúdico e no campo da assistência social, no
apoio jurídico e no apoio médico. Os nossos associados são
portadores de vários traumas, de várias doenças e a precisar
de uma série de auxílio económico, porque muitos deles
andam aí a vegetar e precisam de dinheiro para a sua vida.
AVP.: Como a APVG actua para ajudar os veteranos com
o stress pós-traumático?
Colocado aqui na associação e nas delegações que nós temos
espalhado pelo nosso pais, colocando psicólogos, médicos na
área das psiquiatrias e das neurologias.
AVP.: Qual é a taxa de incidência do stress pós-
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traumático nos veteranos portugueses?
Grande parte das pessoas que são portadores do stress póstraumático normalmente não está ainda em termos genéricos,
em termos de registo, não sabemos com precisão a percentagem das pessoas que são portadoras destes traumas.
AVP.: Quais são as manifestações mais frequentes do
stress pós-traumático nos ex-combatentes?
Essas manifestações é a irritabilidade que a pessoa apresenta,
os seus estados emocionais andam alterados. Depois provoca
nos outros, principalmente nos seus familiares mais directos
no caso das mulheres e o caso dos filhos violências domésticas. Porque estes traumas que são portadores são originados
frequentemente de imagens que ficaram na retina para toda a
vida de coisas impensáveis de dizer. Essas pessoas viram,
constataram, verificaram mortes ao seu lado, companheiros,
camaradas de luta.
AVP.: Que tipo de apoio presta a APVG às vitimas e a
familiares de ex-combatentes?
Geralmente quando um dos nossos camaradas morre, os filhos
e as esposas comunicam-nos o sucedido. Primeiro vamos
dando aos familiares mais directos desse nosso camarada
morto um pouco de força anímica para superar a dor. Depois
vai uma representação desta associação ao local onde a pessoa
vai ser sepultada para dar também mais um pouco de força a
família. No final oferecemos a esta família algo muito especifico
aqui da nossa associação, uma lembrança, uma medalha
dizendo “Ele foi militar em Africa”. É uma recordação que fica
para toda a vida.
AVP.: Quais são as ajudas reais do estado Português para
os veteranos de guerra?
O Ministério da defesa nacional colabora connosco dando
subsídios para nós prestarmos apoios clínicos e paramédicos,
como também em termos informativos.
AVP.: Acha que os veteranos de guerra são devidamente
reconhecidos pelo governo de Sócrates?
Eu penso que esta questão foi sempre levantada e continua a
ser. O engenheiro Sócrates, o actual primeiro-ministro ou
outros primeiros-ministros que passaram pelo nosso país
desde o 25 de Abril até hoje as ajudas que nos dão a nós
veteranos de guerra é quase nula. Isto é triste que o associado
civil no seu todo não reconheça nos antigos combatentes
aquilo que nós de mais nobre
fizemos pela pátria. Sendo
assim penso que um dia a
história vai reconhecer todo
o trabalho que nos desenvolvemos por Portugal. Porque
de facto a história vai-se construindo aos poucos, passo a
passo. Daqui a uns anos,
quando nós estivermos todos
mortos, talvez os histo-
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riadores o façam e lembram com dignidade tudo aquilo que nós
fizemos por Portugal.
AVP.: Quais são as principais revindicações dos
membros da APVG?
Neste momento está a ser criada uma federação dos antigos
combatentes. Para que a federação que é um órgão aglutinador
de todas as associações, para que depois façam tenham mais
força e façam mais pressão perante os nossos governantes.
Porque se todos os ex-militares estiverem unidos é mais fácil
o poder reivindicativo. Fizemos já um caderno reivindicativo,
já enviámos para toda a gente isto é a sociedade civil para
terem conhecimento das nossas reivindicações em termos
genéricos. Pedimos urgentemente que se fizesse uma
audiência com o senhor ministro da defesa nacional, se ele
num curto prazo de tempo não nos receber vamos avançar
com uma reunião de pedido urgente ao senhor Presidente da
República para que ele nos receba. Ele também foi veterano
de guerra e como tal será o ponto de iniciativa que nós vamos
ter é de avançar com este caderno reivindicativo.
AVP.:O que consta precisamente neste caderno
reivindicativo?
Um deles é que tudo o que já foi decretado na Assembleia da
República que seja de facto posto em prática. Uma das outras
coisas em termos de aposentação, de reforma. Se em estudos
científicos comprovados por outros países como o caso dos
Estados Unidos e da França em que todos os veteranos de
guerra tem em termos de anos de vida tem um a quebra de
quinze anos em relação aos outros. Pelo menos que os nossos
governantes nos digam toda a gente se reforma aos 65 anos
então devido a vocês estarem em zonas de guerra fortíssimas
que se retirem dois em três anos em relação aos outros. Isto
é uma justa reivindicação que nos digam claramente em
termos de anos de descontos para a segurança social façamos
mesmo três anos em relação aos outros. Outra é que todos os
corpos dos nossos camaradas que estão em Angola, Guiné ou
Moçambique e que estão lá abandonados em sítios que não
tem nenhuma dignidade, sítios em que se fazem orgias e
outras coisas, que de facto os nossos governantes que
autorizem que seja possível o regresso de estes corpos em
Portugal, ou então que dêem dinheiro a estes novos países
para que eles cuidem com dignidade destes espaços.
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Festa para ajudar a vencer o cancro do seio

A generosidade falou calorosamente
António Vallacorba
O salão paroquial da Igreja
Saint-Enfant Jesus conheceu
no sábado passado uma das
suas mais solidárias noites
festivas, em virtude da realização de uma acção de angariação de fundos a favor da
luta contra o cancro do seio,
tendo como instituição beneficiada o Hospital General
Judeu.
Gentes de várias raças, não só portugueses, locais e vindos
de outras cidades canadianas e americanas, responderam ao
apelo, já que o problema afecta todas as mulheres, a par de uma
relativa percentagem de homens.
Numa noite assaz animada artisticamente, de bom jantar e
de muito calor humano, a organizadora, Alice Ribeiro, ela
própria vítima do cancro do seio, foi, afinal, a grande “estrela”
da noite.

a protagonizar alguns momentos humorísticos antes e depois
do saboroso jantar, confeccionado pela equipa de Duarte Faria
e Manuel Torres, e servido por um grupo de jovens de Laval,
num ambiente decorativo dominado pelo cor-de-rosa, tão típico
desta nobre causa.
Jordelina Benfeito voltou a encantar com a interpretação de
vários fados do seu vasto repertório, inclusivamente contribuindo com uma percentagem dos lucros efectuados com a
venda dos seus trabalhos discográficos; e o conjunto “Rythmo”
(ex-Skyqueen), a jovem Kelly M, um quarteto de senhoras do
West Island e um grupo de jovens de danças latino-americanas,
preencheram a noite de muita animação artística, quer para se
dançar, quer mesmo para regalo dos olhos e ouvidos...
Acções de solidariedade como a desta festa, têm contribuído para que nestes últimos anos os cientistas tivessem feito

qualidade de vida e menor hipótese de morrer devido a esta
doença.
Em Agosto próximo, oxalá muitos/as de vós possam estar
novamente ao lado da Alice, quando ela participar numa
marcha de cerca de 70kms, em dois dias consecutivos.
Francisco e Gabriela Cabral, Emanuela Cabral, Fátima
Torres, Gaby Pacheco e esposo, Maria Melo, da Comissão de
Festas desta paróquia, etc., foram algumas das outras e muitas
pessoas que colaboraram neste acontecimento e para as quais

Natural da Vila Franca do Campo, S. Miguel, e casada com
Angelo Ribeiro, também vilafranquense, revelou-se ser
igualmente uma anfitriã charmosa e contagiante, bastante
digna da ocasião.
“Celebramos a vida”, disse ela durante as várias intervenções
que fez para falar sobre esta doença devastadora e a terrível
experiência por que passara. Palavras proferidas muitas vezes
acompanhadas de lágrimas e que comoveram a vasta multidão,
enquanto lhes incutindo um raio de esperança.
O cancro da mama – registe-se – é uma das doenças com
maior impacto na nossa sociedade, não só por ser muito
frequente, e associado a uma imagem de grande gravidade,
mas também porque agride um órgão cheio de simbolismo,
na maternidade e na feminilidade.
Estudos recentes sobre o aumento do cancro do seio no
mundo, indicam que o Canadá é um dos países com maior
incidência desta aterradora doença e que, conforme explicou
a Alice, vitima uma mulher em dez.
Luis Melo, da equipa portuguesa da Rádio Centre-Ville, foi
o apresentador do mui agradável espectáculo, com ele próprio

grandes avanços no conhecimento acerca da forma como as
células normais se modificam ou se transformam em células
cancerosas.
E a luta não pára; não vai parar com certeza, a fim de que as
pessoas com cancro do seio possam esperar uma melhor
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a Alice se manifestou profundamente grata.
“A Voz de Portugal” congratula-se por esta iniciativa e felicita
a Alice Ribeiro, artistas e todas as demais pessoas envolvidas
na sua realização.
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Guia de Habitação (8)

Viagem memorável a São Miguel
Sylvio Martins
São Miguel, a maior das ilhas dos Açores, é também a mais
importante economicamente. Com uma superfície de 746,82
km2, mede 90 km de comprimento e 8-15 km de largura, e
conta com uma população de aproximadamente 140 000
habitantes. São Miguel é também conhecida como ilha Verde,
devido às suas pastagens infinitas.
O jornal, de passagem a São Miguel durante o mês de Abril,
visitou alguns pontos principais. O Vale das Furnas, o
verdadeiro ex-libris da ilha, tem uma visão paradisíaca com o

a consolidação deste presente, de progresso económica e
social, tem vindo a acontecer. Numa época muito difícil, os
povoacenses reconheceram o nosso trabalho e a nossa obra.
Reconheceram que o nosso concelho está a mudar. Este
momento, marca pois, para o executivo que agora entrou em
funções, um novo Desafio e uma nova Oportunidade. (…) Um
desafio e uma oportunidade que nos faz acreditar, que quanto
melhor formos, melhor conseguiremos fazer”, disse.

Uma tarde com os golfistas

Pedro Moura
apreciando
o nosso jornal

vapor das caldeiras, a água a ferver que se mistura e envolve
com a beleza da lagoa. É um cenário difícil de descrever.
Também passamos pela Lagoa do Fogo, situada na Serra de
Água de Pau. A Lagoa das Sete Cidades é a outra das três
grandes lagoas da ilha que visitámos. Com uma cratera
enorme, está divida em duas partes, chamadas respectivamente de azul e verde. Percorremos também os seguintes
sítios: na zona Este da ilha, fica o Pico da Vara - a maior elevação
da ilha; na zona central, a serra de Água de Pau e na zona Oeste,
a Caldeira das Sete Cidades.
A primeira capital da ilha foi Vila Franca do Campo, que veio
a ser arrasada por um sismo, em 1522, altura em que foi
transferida para Ponta Delgada. Ponta Delgada é uma cidade
em constante desenvolvimento, onde se aguentam intactas as
igrejas e palácios dos séculos XVI a XIX.
Segunda-feira, 16 de Abril, decorreu um encontro importante com o presidente e vice-presidente da Câmara Municipal da Vila de Lagoa, assim como uma visita oficial desta linda
Vila, com cerca de 8 900 habitantes. É sede de um pequeno
município com 14 126 habitantes (2001), subdividido em 5

A nossa visita a vila de Lagoa

freguesias. O município é limitado a norte pelo município da
Ribeira Grande, a leste por Vila Franca do Campo, a oeste por
Ponta Delgada e a sul, tem costa no oceano Atlântico.
No dia seguinte, estivemos ocupadíssimos, encontrandonos com o presidente da Câmara Municipal da Povoação, Francisco Álvares. Durante o encontro, notámos a sua dedicação
e espírito pelo seu concelho, também como o seu grande
interesso e apoio aos nossos jornais, tal é o caso com crónica
que dá ao jornal O Açoriano. “Com muito trabalho e
determinação, com a ajuda de muitos povoacenses, felizmente,

Na quarta-feira, dois jornais da nossa comunidade, A Voz de
Portugal eO Açoriano, viveram um grande momento, tendo
a honra e exclusividade de serem entrevistados pelo grande
apresentador Pedro Moura, no seu programa “Bom Dia
Açores”, magazine diário de actualidades, versando os mais
variados temas.
Na quinta-feira, uma visita à fábrica de Chá Gorreana deu-nos
a conhecer a filmagem da telenovela “Ilha dos Amores”, que
tem como tema a emigração. A acção centra-se principalmente
nos Açores, mas também acontecem passagens pelo Canadá
e por Portugal Continental. A nova novela da TVI, Ilha dos
Amores, da autoria de Maria João Mira e Diogo Horta, começa
em 1977, em São Miguel, nomeadamente na freguesia de
Ponta Garça. Tivemos a oportunidade de encontrar vários
actores e directores.

Encontro com os
actores da
telenovela “Ilha
dos Amores”

Através de todos estes momentos marcantes para os jornais
A Voz de Portugal e O Açoriano, tínhamos também como
objectivo jogar ao golfe com alguns amigos golfistas da nossa
comunidade.
Sinceros agradecimentos à “Empire Maintenance” que
apoiou a viagem a São Miguel do jornal O Açoriano, e
igualmente aos vários comerciantes que apoiaram o jornal A
Voz de Portugal.
Eu, Sylvio Martins, agradeço Mario Carvalho e toda a família
pelo fantástico acolhimento, os habitantes da freguesia da
Ribeira Quente pela sua amizade, e Eduíno Martins pela
oportunidade que me deu em conhecer uma das ilhas dos
Açores. Muito obrigado e até Novembro.

Edite Miguel, Francisco Álvares e Sylvio Martins
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Comprar Passo a Passo - Conheça as etapas
fundamentais do processo de compra
da sua casa
I. Contrato de promessa de compra e venda
O objectivo deste contrato é celebrar a intenção de compra/
venda do imóvel e as condições (financeiras e outras) em que
esse negócio será realizado.
Nele deverá constar:
- Identificação completa dos intervenientes comprador (es)
e vendedor (es);
- Identificação do imóvel de forma tão elucidativa quanto
possível (incluindo morada, descrição predial e matricial);Preço, estipular o valor global objecto do contrato, e como
subcategoria o sinal.
Sinal
Trata-se de uma quantia habitualmente entregue na
celebração deste contrato, que funciona como princípio do
pagamento acordado para a transacção e assinala a boa fé
entre as partes (vendedor e comprador).
Caso não disponha da quantia para o sinal, poderá recorrer
a um financiamento específico para estas situações: o Crédito
Sinal.
Outros aspectos importantes a considerar:
Prazo para a escritura
Estabeleça um prazo que seja exequível para a realização da
escritura e acrescente uma margem de segurança para
qualquer imponderável. Não se esqueça que a data de
realização de escritura depende de vários factores. Assim,
convém informar-se sobre o tempo médio que entidades
públicas da área do imóvel que está a adquirir estão a demorar
(Finanças, Câmara, Conservatória do Registo Predial,
Notário...). Se o promitente -vendedor tiver um empréstimo a
decorrer, conte ainda com 15 dias (em média) para que o
distrate (Título de renúncia de hipoteca, i.e., documento
relativo ao imóvel que certifica a inexistência de hipoteca na
data da escritura.) desse empréstimo possa ser emitido.
De qualquer modo, exija que seja incluída uma cláusula de
salvaguarda, segundo a qual não perderá nenhum dos direitos
se um eventual atraso relativamente ao prazo estabelecido não
lhe for imputável.
Obras
Se pretende fazer obras no imóvel antes da sua ocupação, e
desde que o promitente - vendedor esteja de acordo, poderá
ficar estabelecida uma data a partir da qual tem autorização para
as iniciar.
Não se esqueça ainda de confirmar se as obras que
pretende realizar são permitidas pelo Regulamento do
Condomínio (quando for o caso). A título de exemplo, poderá
não ser permitido o fecho de varandas ou existirem requisitos
específicos para o poder fazer.
Por fim, é de toda a conveniência que mostre o contrato a um
advogado antes de o assinar, especialmente se não estiver a
comprar através de uma imobiliária. Aliás, neste caso, poderá
combinar com o promitente -vendedor recorrerem a um
advogado para a sua redacção.
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FARMÁCIAS

FARMÁCIA RITA NACCACHE
Antiga farmácia TRANG

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

FLORISTA

1 de Maio de 2007
1 EURO = CAD 1.523260
Consulado Geral
de Portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

Tel.: 514.499.0359

www.secomunidades.pt

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

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
514.873.7061
Normas do trabalho
Sun Youth
514.842.6822

FLEURISTE FLORATERIA
90 AV. Des Pins O.

FUNERAIS

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

514.844.6212

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

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

IGREJAS

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

MÁQUINAS DE COSTURA

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert
514.271.6452

MERCEARIA

SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain

514. 842.3373

MONUMENTOS

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

MÓVEIS

MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

C.A.S.C.M.

514.845.6028

Oferta de emprego

NOTÁRIOS

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

OURIVESARIA

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

514.288.2082

QUIROPRATAS

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

RESTAURANTES
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

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

Posto permanente de secretária(o)/recepcionista, 35
horas por semana. Salário e condicões de trabalho
segundo a convenção colectiva.

Condições de admissão:
-Possuir um D.E.C. em técnicas de secretariado.
-Ter uma experiência de pelo menos 3 anos no ramo.
-Ter conhecimento de diferentes logicieis (Word, Excel,
Power point…).
-Dominar tanto oralmente como na escrita o Francês e o
Português.
-Possuir um bom julgamento e um grande sentido de
responsabilidade e de autonomia no trabalho.
Principais responsabilidades:
Acolho dos utentes e secretariado.
Tarefas principais:
Arquivo, gestão da correspondência, compilação de
estatísticas, gestão das marcações dos intervenientes
sociais, traduçõoes em Português e Francês, atendimento
do telefone, informação dos utentes sobre diferentes leis
e recursos.
As candidaturas devem ser recebidas até ao dia 25 de Maio
de 2007. Só serão consideradas se corresponderem às
exigências do posto. Os currículos devem ser enviados
para o C.A.S.C.M., 32, boul. St. Joseph Ouest, Montréal
(Québec) H2T 2P3.

TRANSPORTES

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

DENTISTAS

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

DISCOS/LIVROS

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

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

*Horário sujeito a modificações. **Hora de Montreal
Quarta-feira 02-05

Quinta-feira 03-05

Sexta-feira 04-05

01:30 bom dia portugal
04:00 a alma e a gente
04:30 entre nós
05:00 praça da alegria
08:00 jornal da tarde
09:00 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
20:45 telejornal madeira
21:15 telejornal - açores
21:45 trio d´ataque
23:15 grande reportagem
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
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
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
23:15 Mundo em memória
23:45 um contra todos
00:45 contas em dia

01:00 repórter áfrica
01:30 bom dia portugal
04:00 Brasil contacto
04:30 entre nós-mouraria
05:00 praça da alegria
08:00 jornal da tarde
09:00 os ricos também
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
21:15 telejornal
22:45 gato fedorento
23:30 cuidado com a língua
23:45 um contra todos
00:45 contas em dia
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Sábado 05-05
01:00 repórter áfrica
02:00 70x7
02:30 maravilhosa
02:45 saídos da casca
03:30 pica
03:45 2010
04:30 frança contacto
05:00 áfrica 7 dias
05:30 gostos e sabores
06:00 latitudes
06:30 viva a ciência
07:00 documentário
08:00 jornal da tarde
09:00 à mesa com o capote
10:45 a minha cidade
11:15 notícias rtp madeira
11:30 atlântida (açores)
13:30 frança contacto
14:00 rtpi notícias
14:30 a alma e a gente
14:45 50 anos, 50 notícias
15:00 telejornal
17:45 à mesa com o capote
18:00 vigília pascal
21:00 telejornal
22:00 Futebol:1ª liga diferido
00:30 músicas de áfrica

Domingo 06-05

Segunda-feira 07-05

02:00 da terra ao mar
02:30 festas e romarias
03:00 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 couto & coutadas

01:00 notícias da semana
01:30 bom dia portugal
04:00 eua contacto - n. inglat
04:30 entre nós
05:00 praça da alegria
08:00 jornal da tarde
09:15 os ricos também choram
09:45 diário da europa
10:00 portugal no coração
12:15 notícias rtp madeira
12:30 programa a designar
13:00 portugal em directo
14:00 tudo por amor
15:00 telejornal
15:45 notas soltas
16:00 50 anos, 50 notícias
16:30 nome de código
17:15 programa a designar
18:30 eua contacto - n. inglat
19:00 jornal das 24 horas
20:00 tudo por amor
20:45 telejornal madeira
21:15 telejornal - açores
21:45 prós e contras
23:45 contas em dia
23:45 um contra todos
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Terça-feira 08-05
01:00 repórter áfrica
01:30 bom dia portugal
04:00 Canadá contacto
04:30 entre nós
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
12:15 notícias rtp madeira
12:30 programa a designar
13:00 portugal em directo
14:00 tudo por amor
15:00 telejornal
16:00 programa a designar
16:15 a alma e a gente
17:00 canadá contacto
17:30 trio d´ataque
19:00 jornal das 24 horas
20:00 tudo por amor
20:45 telejornal madeira
21:15 telejornal - açores
21:45 a minha cidade
22:15 documentário
23:15 Gostos e sabores
23:45 um contra todos
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Super Especial

$7

.89

a partir de

*

preço por anúncio
+TPS+TVQ

*novos contratos unicamente.
Durante o mês de Abril

EMPREGOS

EMPREGOS

Operários, mínimo de 5
anos exp. em “pavé-uni”
e muros de apoio. Bom
salário. Tempo inteiro.
(514) 820-5247
Homem, com ou sem experiência,
em “pavé-uni”, muros e pedra.
Rive-sud de Montreal. Bom
salário.Contactar Carlos
(514) 231-7583
Paisagista com experiência
em “pavé-uni”, asfalto, etc.
Trabalho em Laval. Salário
conforme experiência.
Contactar António Cabral,
contramestre
(450) 963-3462
Operadoras com experiência,
para máquinas “plain” e
“overlock”. Para roupa de
senhoras. (514) 845-6680
Empregada de escritório para
companhia de distribuição de
produtos alimentares. Entrada
imediata. (514) 845-0164
Ajudante de mesa, para os finsde-semana.
Contactar Aldo
(514) 747-7809
Procuramos padeiro a tempo
inteiro. (514) 272-0362
Secretária para agência de
empregos. (514) 718-3975
Procuramos 2 pessoas para
desossar
carnes,
com
experiência em kosher.
(514) 718-3975
Procuramos empregados para
pavimentos, com experiência em
“pavé-uni”. Deve ter carta de
condução. (450) 672-8455

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

A Pastelaria Forcier procura
empregada de balcão para os
sábados e domingos
(514) 382-2143
Varina Aluminium admite
pessoal para trabalhos de
instalação.
(514) 362-1300
Procuramos empregado/a para
fabricação de utensílios
especializados (polidura e
fabricação). Habilidade manual
essencial. Sector fabricante –
Ville St-Laurent.
Tel.: 514-574-6383
das 9h às 21h.

VENDE-SE
Vende-se comércio, na zona
portuguesa.
Para mais informações,
contactar (514) 576-8742
ou (450) 622-8161
2 mesas de 24” X 24”, vindas de
Portugal, e 1 mesa de 36” x 36”.
Preço a discutir.
Contactar André ou Hélène.
(514) 620-2242

Padaria à venda,
na zona St-Michel.
(514) 389-7389.
Depois das 19h.

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

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, Rua Costa Pinto,
209 & 209A, Galerias Alcaide,
Alto da Castelhana, 2645-185,
Alcabideche, Portugal”.

Procura-se pessoal com
experiência em instalação de
“pavé-uni”. Deve ter carro.
Salário conforme a experiência.
(514) 567 4151
Empregada para trabalhar aos
fins-de-semana.
(514) 385-4361
Cozinheiro português. Em Laval,
próximo do Pont-Viau. Por favor
contactar Pasquale.
(514) 804-7176

ALUGA-SE
Grande 3 1/2, na Papineau/
Bélanger. Perto de todos os
serviços. $560/mês.
(514) 351-6032

A Voz de Portugal
na Internet
www. avozdeportugal.com

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
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Júlio César
renova até 2012

Mourinho: «É um miúdo que não teve educação»

O guarda-redes brasileiro Júlio
César renovou contrato com o
Inter de Milão até 2012, novo
campeão italiano, de acordo
com notícias avançadas pela
imprensa transalpina.

Mundial2010:
África do Sul diz
que está a cumprir
Depois do presidente da FIFA,
Joseph Blatter, ter dito que
contava com opções para
caso a África do Sul não
cumpra os prazos estabelecidos pela entidade, foi a vez
de os organizadores do
Mundial 2010 responderem ao
dirigente, deixando claro reunir
com as condições para sediar
o evento.

Carlos Cardoso quer
deixar o V. Setúbal
Carlos Cardoso, técnico do V.
Setúbal, não quer continuar
como treinador principal do
clube na próxima temporada.
E aproveita para se queixar da
arbitragem ao não terem sido
assinaladas três penalidades
nos últimos jogos, o que pesou
bastante para a actual posição
que o Vitória ocupa na Liga.

Manuel José adia
festejo do título
Afinal ainda não foi desta que
Manuel José pôde festejar o
terceiro título consecutivo de
campeão pelo Al Ahly. A
necessitar de vencer no
terreno do Petrojet, a equipa
da capital, no entanto, não foi
além de empate a dois golos.
A Voz de Portugal
na Internet
avozdeportugal.com

Técnico do Chelsea prolonga “Guerra” com Ronaldo
Os dois portugueses que dominam o futebol inglês estão de
costas voltadas e em guerra. Além de lutarem pelo título, pela
Taça de Inglaterra e pela Liga dos Campeões, José Mourinho
e Cristiano Ronaldo – que, curiosamente, até têm o mesmo
empresário [Jorge Mendes] – prolongaram o “combate” para
fora das quatro linhas, isto após o extremo ter respondido às
afirmações do técnico – o qual considerou estar o Man. United
a ser beneficiado pelas arbitragens na Premier League .
Mourinho não gostou do que ouviu e domingo, no “Mail On
Sunday”, atirou-se ao compatriota com inusitada violência,
atribuindo as suas palavras ao facto de Ronaldo ter crescido
num ambiente desfavorecido na ilha da Madeira.
“Isto não passa de um jogo onde um miúdo fez umas
declarações nas quais não mostrou maturidade e respeito,
talvez devido à infância difícil que teve, sem educação. Talvez
tenha sido consequência disso...”, disse o técnico do Chelsea
citado pelo jornal inglês, quando questionado com a defesa
feita por Alex Ferguson ao seu jogador.
“Sir Alex sentiu que devia proteger o seu rapaz. São coisas
normais... não tenho problemas com Ferguson, não tenho
problemas com o rapaz”, acrescentou ainda José Mourinho.

Benfica será campeão se os
Ricardo OK para o Setúbal
Ricardo continua a inspirar alguns cuidados ao departamento
«grandes» terminarem empatados médico
do Sporting, mas as limitações com que se debate não
Os jogos entre F.C. Porto, Sporting e Benfica de nada
serviram na discussão do título. O «campeonato» entre as três
equipas que ainda disputam a vitória na Liga terminou
empatado a cinco pontos. Cada um registou dois empates, uma
vitória e uma derrota. No entanto, caso as três equipas
cheguem ao fim em igualdade pontual, o campeão será o
Benfica. A equipa de Fernando Santos é a única com diferença
de golos positiva, graças ao triunfo sobre o Sporting, em
Alvalade, por dois golos de diferença.
Esse eventual campeonato a três terminaria assim:
Benfica, 5 pontos (6-5 em golos)
F.C. Porto, 5 pontos (5-5 em golos)
Sporting, 5 pontos (3-4 em golos)
Nos confrontos individuais, o F.C. Porto ganha para o
Benfica mas perde para o Sporting; os «encarnados» têm
vantagem sobre os «leões», mas perdem para os «dragões».

o inibem, em princípio, de estar apto para a recepção ao
Setúbal, no domingo. Além de uma contractura na articulação
tibiotársica esquerda, o guardião sofreu um traumatismo no
tendão de Aquiles nos derradeiros instantes do dérbi
disputado na Luz, razão pela qual foi poupado do treino regular, fazendo tratamento na Academia Sporting, sem tomar
parte, portanto, nos trabalhos de campo. Tal como o médico
Gomes Pereira avançou logo após o desafio na Luz, a mazela
não deve ter grandes consequências, mas o jogador será
reavaliado amanhã, podendo ser reincorporado no trabalho.
Ricardo, lembre-se, sofreu uma pisadela num lance disputado
com David Luiz, já nos instantes finais da partida, e ficou em
claras dificuldades. O titular da baliza leonina e da Selecção
Nacional teve mesmo de ser transportado em maca para os
balneários, tendo apanhado um valente susto, pois chegou a
temer o pior.

Pepe também nos
planos do AC Milan
Apesar de estar actualmente
afastado dos relvados, Pepe
continua a ser notícia pelos
vários clubes interessados nos
seus serviços. Agora, e segundo revela a imprensa
italiana, é a vez de o AC Milan.

Paulo Bento fez
teste em Rio Maior
Paulo Bento realizou na segunda-feira passada, no Centro
de Estágios e Formação de Rio
Maior, o teste escrito que
assinalou o final da primeira
fase do Curso de Treinadores,
Nível IV.

Barthez de
saída do Nantes
O «veterano» guarda-redes
Fabien Barthez vai abandonar
o Nantes. A rescisão de contrato tem efeito imediato e surge
no dia seguinte à consumação
da descida do clube à II Liga
francesa.

Capitão do Benfica
não joga mais
esta época
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O capitão do Benfica deixou o
hospital de Sant’Ana, acompanhado da mulher e da filha. Não
fez qualquer declaração, levantando apenas o polegar. Deve
estar 15 dias, antes de recomeçar a treinar. Simão Sabrosa
voltou à mesa das operações
devido a um proble-ma no
menisco do joelho esquerdo. O
camisola 20 das águias perde
os últimos três encontros da
liga. Em comuni-cado, o Benfica
precisa que “Simão Sabrosa foi
submetido a uma artroscopia,
tendo sido efectuada uma
menisquectomia parcial interna,
apresentando-se a plastia do
ligamento cruzado anterior
íntegra”. A artroscopia esteve
a cargo de António Martins, o
mesmo cirurgião que operou
Simão há cinco anos, e que
trata das lesões nos joelhos do
plantel “encarnado”.

A Voz de Portugal
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Porta do título esteve aberta

Primeira Liga

Coninuação da página 1

O empate não interessa a ninguém, por isso as equipas
entram em campo empenhadas em vencer, uma tendência
que se mantém quase sempre durante os 90 minutos.
Começa melhoro Sporting, que inaugura o marcador logo no
segundo minuto.
Abel cruza para a área, Liedsonescapa a Nélson e, de cabeça,
faz o 1-0. Em desvantagem, o Benfica começa a pressionar
mais no meio-campo e acaba por conseguir empatar, aos 24
minutos. Katsouranis remata, Ricardo defende, a defesa leonina alivia mal e Miccoli coloca a bola na baliza de Ricardo.Na
segunda parte nada de novo e o 1-1 mantém-se até ao final.

Vitoria mais convincente…
Kevin Antunes
Foi neste passado fim-de-semana que o Impact de Montreal
conseguiu a sua primeira vitória da época ao dispor dos Battery
de Charleston, equipa que esta habituada a figurar pelos
lugares cimeiros da tabela classificativa da USL, 1ª Divisão. O
Impact impôs-se fora de casa, no estádio Blackbaud, em
Charleston, com um resultado de 3-2 e regista assim quatro
pontos, o que lhes dá o segundo lugar, com um jogo a menos
que o primeiro.
Os azuis e brancos inauguraram o marcador logo aos três
minutos de jogo. Martin Fabro, novo médio oriundo do principal campeonato da Argentina, aproveitou bem uma bola na
grande área, marcando o seu primeiro golo ao serviço do
Impact. Mas a vantagem durou pouco tempo. O Battery
empatou o jogo no minuto seguinte por intermédio de Ian
Fuller. O onze de Nick DeSantis não baixou os braços e
replicou ao Battery quando o jogo estava a ser arduamente
disputado. O mérito da jogada é de Matt Paleschi, que
efectuou uma soberba corrida no lado esquerdo do ataque azul
e branco, deixando para trás dois defesas e servindo o ponta-

reduzir por Stephen Armstrong, que converteu com sucesso
um penalti nos derradeiros minutos da partida.
Pode-se constatar que Nick DeSantis está a optar por um
estilo mais atacante de jogo nesta época, algo que tem sido
pouco habitual nos últimos anos para o Impact de Montreal,
mas que está a demonstrar ser positivo. O Impact tem
marcado muito mais golos e, mesmo sofrendo um pouco mais,
não os impede de ganhar jogos. Este estilo de jogo poderá
incentivar mais gente a ir ao estádio apoiar a equipa, isto porque

Liga Vitalis

há muitos adeptos de futebol em Montreal que criticam o
Impact ao dizerem que o seu estilo defensivo de futebol é
pouco atraente e até aborrecido para os espectadores.
Veremos o que Nick DeSantis nos está a preparar para este
ano… O primeiro jogo caseiro terá lugar no dia 20 de Maio, a
partir das 16 horas, no Estádio do Complexo Desportivo
Claude-Robillard.

de-lanca, Charles Gbeke, com um centro milimétrico, que este
último completou com um soberbo golpe de cabeça. A
primeira parte ainda prometia mais acção e foi mesmo isso que
se sucedeu; Leonardo Di Lorenzo deu uma vantagem de dois
golos à equipa visitante com um remate baixo e calculado, que
não deu hipótese ao guardião do Charleston.
A segunda parte viu menos espectáculo, muito devido ao
facto de Nick DeSantis ter optado por uma táctica mais
defensiva. A equipa Montrealense vencia por dois golos e
contentava-se com o resultado, mas o Battery ainda conseguiu
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