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Crianças – casos
de burla e de exploração
Augusto Machado
Fonte policial revela que em menos de 15 dias, duas 

mulheres romenas e de etnia cigana tentaram vender 
bebés recém-nascidos, em Portugal. O primeiro caso 
ocorreu em Vila Franca de Xira, no dia 12 de Maio, e 
o outro em Sousel a semana passada. 
E estes não foram os primeiros casos envolvendo 

imigrantes. Duas mulheres búlgaras vieram para Por-
tugal grávidas, para darem à luz e registarem os seus 
fi lhos com nomes portugueses. Aconteceu há três anos 
e, mal nasceram, as crianças foram entregues a duas 
famílias – uma de Gouveia e outra de Viseu. Os dois 
casos foram investigados pelo Polícia Judiciária (PJ) e 
acabaram em tribunal. Pelo menos num deles provou-
se que a criança (e a respectiva adopção) tinha sido 
conseguida a troco de dinheiro, depois de negociada 
com um elemento da comunidade búlgara em Portu-
gal. Uma das crianças foi mesmo retirada à família 
que a comprara.
Segundo a investigação da PJ, as duas mulheres fo-

ram chamadas por este búlgaro, que vivia na região 

EM OUTUBRO, IMPRENSA NÃO DIÁRIA

Terá congresso
internacional nos Açores
António Vallacorba

Os jornais das comunidades portuguesas que assim 
o desejarem, vão poder trocar experiências e debater 
os problemas que enfrentam, juntamente com os seus 
congéneres dos Açores durante um grande evento que 
está a ser preparado nesse sentido e o primeiro do gé-
nero no Continente e nas Regiões Autónomas. 
Foi o que constatámos, há dias, no Restaurante Chez 
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BEBÉ DO ANO 2006 E 2007

Continuamos a incentivar os nossos “leitores do presente” 
um serviço gratuito, para que nos enviem as fotografi as dos 
seus bebés nascidos no ano 2006 e 2007, acompanhadas 
dos respectivos nomes, datas de nascimento, nomes dos 
pais para:   Concurso Bebé, A Voz de Portugal

4231 boul. St-Laurent, Mtl, Qc, H2W 1Z4

Os textos, fotos e ilustrações publicados nesta edição 
são da inteira responsabilidade dos seus autores, não 

vinculando, directa ou indirectamente, o cariz editorial e 
informativo deste jornal.

Nasceu: 2 de Novembro de 2006
Mãe: Debbie Puga
Pai: Leslie Torres

PONTUALIDADE
É CONNOSCO

Esta semana recebemos: Fernanda Salgueiro do CASC; 
Johanne Bélisle, do Centro das Mulheres de Montreal e Con-
nie Plácido benévola na commissão de angariação de fun-
dos para o centro e directora adjunta do Gabinete do Vice-
Presidente da Assembleia Nacional, Sr. Jacques Chagnon, o 
músico Falviano Pessoa, e a crónica desportiva. Informamos 
que na próxima semana haverá uma modifi cação no horário, 
excepcionalmente o programa será apresentado na segun-
da, dia 11 Junho às 8pm. Na semana seguinte voltaremos 
com o horario habitual. 

Tristan Puga Torres

EM OUTUBRO, IMPRENSA NÃO DIÁRIA

Terá congresso internacional nos Açores
Continuação da página 1

le Portugais, durante um jantar/conferência de impren-
sa entre Luís A. Duarte, em representação do presidente 
do jornal Seara Verde, de S. Miguel, e os representantes 
de jornais da nossa comunidade, para a divulgação do 
projecto de promoção do I Congresso Internacional de 
Imprensa não Diária (os pequenos jornais), a realizar na 
freguesia das Furnas, concelho da Povoação, nos dias 12, 
13 e 14 de Outubro próximo.
Para além daquele visitante, que veio acompanhado 

de João Paulinho Linhares, amigo pessoal e prestimo-
so colaborador dele durante esta deslocação a Montreal, 
dignaram-se estar presentes: Norberto Aguiar, do jornal 
LusoPresse; Mário Carvalho, do mensário “O Açoriano”;  
Sylvio Martins, Eduino Martins e este cronista, todos do 
semanário A Voz de Portugal, a par de Emanuel Linhares, 
amigo também do Luís Duarte.  
Coincidiu ser, também, o Dia da Região Autónoma dos 

Açores, motivo por que o nosso comum amigo Henrique 
Laranjo, proprietário deste estabelecimento de restaura-
ção, se empenhou por nos acolher num ambiente de cores 

Centro, para virem para Portugal quase no fi nal da gravi-
dez. É de salientar que ambas deram entrada em hospitais 
públicos com nomes portugueses e as primeiras suspeitas 
surgiram precisamente por causa disso: os nomes eram 
nacionais mas as mulheres não diziam nem entendiam 
uma única palavra de português. E mais, o registo das 
crianças foi feito como se elas fossem portuguesas.
No rasto do dinheiro. Na investigação a PJ descobriu, 

além da falsifi cação dos documentos usados para registar 
as mulheres na maternidade, os montantes envolvidos, a 
forma de pagamento e até conseguiu identifi car a pessoa 
que as acompanhou no hospital e que serviu de tradutora 
enquanto elas estiveram hospitalizadas.
As crianças que foram registadas com apelidos das fa-

mílias portuguesas a quem foram 
depois entregues, tiveram, no en-
tanto, destinos diferentes, por de-
cisão do tribunal. Num dos casos, 
a decisão judicial manteve a crian-
ça na família, que foi considerada 
acolhedora e ilibada das suspeitas 
de a ter comprado para a adoptar. 
No outro, a PJ tinha conseguido 
identifi car o pagamento feito pela 

Crianças – casos de burla e de exploração

e sabores muito à maneira do visitante e dos seus con-
vidados, com iguarias da gastronomia regional e/ou da 
especialidade da casa. 
Sabendo-se que irão estar representados alguns dos 

grandes jornais da metrópole, açorianos de renome li-
gados ao jornalismo e professores da Universidade dos 
Açores,  fi cou a dúvida sobre até que ponto os pequenos 
jornais da diáspora poderão ser devidamente ouvidos du-
rante os trabalhos do Congresso. Algo, aliás, que o Luís 
Duarte prontamente tomou em consideração e prometeu 
passar essa preocupação à respectiva Comissão Cientí-
fi ca.
Numa organização da Associação Cultural Seara Verde, 

este Congresso decorrerá no Hotel Terra Nostra, no Vale 
das Furnas. Conta  com o alto patrocínio do Governo dos 
Açores e com os apoios da Associação Portuguesa de Im-
prensa e da Universidade dos Açores, e durante a sua re-
alização serão homenageados ilustres jornalistas açoria-
nos que se distinguiram pela forma “apaixonada e muitas 
vezes gratuita” com que se entregaram ao jornalismo.

Continuação da página 1
família portuguesa ao homem búlgaro, seguindo o rasto 
do dinheiro. O juiz neste processo condenou a família 
que comprou a criança, o búlgaro e a acompanhante das 
mulheres na maternidade. A criança foi retirada ao casal 
português e institucionalizada, com indicação do tribunal 
de que devia ser encaminhada, desde logo, para adop-
ção.
Estes são apenas alguns casos que demonstram alguns 

dos métodos usados pelos trafi cantes de pessoas. Na al-
tura, as autoridades portuguesas recolheram informações 
junto das suas congéneres europeias e descobriram que 
o mesmo método tinha sido detectado, na mesma altura, 
em França e na Itália.
Por detrás destes crimes, como em todas as situações 

de tráfi co de seres humanos, esteve o aproveitamento 
de situações de extrema pobreza. As mulheres búlgaras 
mandadas vir para Portugal viviam, no seu país, em con-
dições miseráveis, sendo por isso, alvos fáceis deste tipo 
de redes criminosas, que vão de país em país, nesta nova 
Europa sem fronteiras, onde não existe o controlo do mo-
vimento das pessoas. 
Não admira, pois, que nos últimos anos, a imigração 

ilegal e todo o tipo de criminalidade tenha aumentado 
drasticamente na União Europeia.

DIA DOS AÇORES
A Casa dos Açores do Quebeque organiza nos dias 15 e 16 
de Junho o Dia dos Açores. Haverá uma conferência no dia 
15,  proferida pela dra. Fátima Sequeira Dias; degustação de 
produtos regionais, música e muito mais. Para informações: 
514 388-4129.

Sábado, 9 de Junho a partir das 15H30: Grande festa popu-
lar, com folclore e variedades, entre as quais, actuação do ran-
cho folclórico Fazendas de Almeirim e da cantora Maria dos An-
jos, de Kingston, Ontário, assim como artistas e ranchos locais. 
Haverá serviço de bar e tasquinhas. Na Missão Santa Cruz.
Domingo, 10 de de Junho de 2007 a partir das 11H00: Içar 
das bandeiras no parque de Portugal, Missa dos ex-combat-
entes na Missão Santa Cruz e discursos. Às 14h00, grande 
festa popular, com folclore e variadades, entre as quais, ac-
tuação de Henrik Cipriano, do rancho folclórico Fazendas de 
Almeirim e da cantora Maria dos Anjos, assim como artistas 
e ranchos locais. Haverá serviço de bar e tasquinhas.

CELEBRAÇÕES DO DIA DE PORTUGAL
Quinta, 7 de Junho às 19H00: Conferência interactiva inti-
tulada; O que é o Dia de Portugal para ti? Início da exposição 
sobre as Invasões Françesas no salão nobre da Missão 
Santa Cruz.
Sexta, 8 de Junho às 19H00: Conferência com tema do 
ambiente e ecologia humana sobre o Padre Himalaya no 
salão nobre da Missão Santa Cruz. Apresentação ofi cial do 
Mundial sub-20, apresentação da fi nal 1991 Portugal-Brasil 
sub-20. Projecção fotográfi ca sobre a euforia futebolística 
em Montreal. Torneio de matraquilhos ao ar livre. 
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A taxa de vítimas mortais por milhão 
de habitantes, resultante de acidentes 

rodoviários, em Portugal baixou cerca de 
300 por cento entre 1995 e 2006. A con-
clusão é de um estudo apresentado em 
Leiria, pela empresa Estradas de Portugal 
(EP). 
“Em 1995 a taxa era de 271 vítimas por 

milhão de habitantes, o dobro da União 
Europeia (UE). O ano passado situou-se 
nas 91, cinco por cento acima da média da 
UE” disse aos jornalistas António Pinelo, 
vice-presidente da EP. Os números apre-

sentados equivalem a uma redução de 297 
por cento na taxa de vítimas mortais por 
milhão de habitantes em Portugal, segun-

Mortes na estrada
descem 300 por cento

do o estudo elaborado pela UE. Outros 
dados, revelados durante a cerimónia de 
inauguração do troço da auto-estrada A17 
entre Marinha Grande e Louriçal, colocam 
a redução da sinistralidade portuguesa, 
entre 2001 e 2005, nos 42 por cento, a par 
com a França e só atrás do Luxemburgo, 
disse o responsável da EP.
Mais vidas salvas 
O número de vidas salvas, na rede de es-

tradas portuguesas em 2006, em compara-
ção com 2001, foi de mais 800, colocando 
Portugal em quinto lugar na Europa, atrás 
de França (3 500), Espanha, Alemanha e 
Itália.
O Ministro das Obras Públicas, Trans-

portes e Comunicações, Mário Lino, que 
presidiu à cerimónia, sublinhou que Por-
tugal é o país “que mais tem diminuído a 
sinistralidade nos últimos anos”, apontan-
do a contribuição da construção de mais 
vias de comunicação, a fiscalização de 
condutores e o novo Código da Estrada. 
Menos tempo de viagem 
Sobre o novo troço de 32 quilómetros 

de auto-estrada inaugurado ontem, Má-
rio Lino destacou a “redução do tempo” 
de circulação entre Leiria e a Figueira 
da Foz, bem como o contributo da nova 
via para a redução da sinistralidade. A EP 
frisa que o novo troço da A17 “reduz 21 
minutos a actual ligação entre Leiria e a 
Figueira da Foz”.

SATA INVESTIGA 
ACÇÃO DO SINDICATO
Greve a SATA Internacional 
admitiu vir a proceder crimi-
nalmente contra o Sindicato 
do Pessoal de Voo da Avia-
ção Civil (SNPVAC), caso se 
confirmem alegados “compor-
tamentos de intimidação de 
passageiros” durante a greve 
que acabou Domingo. En-
tretanto o SNPVAC negou os 
comportamentos de intimida-
ção de passageiros, durante 
os três dias de greve e acusa 
inclusivamente a SATA de 
cometer várias ilegalidades. 
O sindicato admite levar a 
SATA a tribunal. De acordo 
com a empresa de aviação, a
greve causou prejuízos à 
companhia aérea, apesar de 
75 por cento dos voos pro-
gramados terem sido realiza-
dos.

Fez domingo um mês que Madeleine desapareceu
O “filme” do rapto de Maddie
Na noite em que Madeleine desapareceu, a 3 de Maio, 

quinta-feira, a vila da Luz, no Algarve, saiu à rua para 
ajudar a GNR nas buscas. Na sexta-feira de manhã a Polícia 
Judiciária (PJ) estava no terreno. Foram batidos mais de 200 
quilómetros de terreno. A pé, a cavalo, com a ajuda de cães. 
Durante uma semana as diligências foram diárias, mas as 
buscas acabaram suspensas por falta de resultados. Mais de 
300 homens chegaram a estar envolvidos: PSP, GNR, PJ, 
bombeiros, polícia marítima e voluntários. Dois dias após o 
desaparecimento, a PJ admitiu tratar-se de um rapto. A 7 de 
Maio, sustentou não saber se a criança estava viva. A par da 
Interpol, que trabalha no caso, peritos da polícia escocesa 
chegam a Lagos para auxiliar nas investigações.
Campanhas adiadas 
O turismo não é afectado, mas o rapto de Maddie adiou 

uma campanha de promoção do Algarve, em Londres, a 
que José Mourinho daria a cara. Cristiano Ronaldo lança 
apelo por Maddie. Seguiram-se os jogadores Paulo Ferreira, 
David Beckham e Wayne Rooney. Um jornal, um médico 
amigo da família, um multimilionário escocês, o patrão da 
Virgin, a autora de Harry Potter, entre outros, oferecem uma 
fortuna a quem prestar informações. O montante chega a 
quatro milhões de euros. Robert Murat é constituído argui-
do no dia 15. Mora a 100 metros do aldeamento de onde 
Maddie desapareceu e esteve sempre por perto durante as 
investigações. Dois dias depois, o informático russo Sergei 
Malinka é interrogado até de madrugada, mas sai das ins-
talações da PJ de Portimão como testemunha. No dia 25 
de Maio, os pais da menina dão as primeiras entrevistas às 
televisões. No mesmo dia, a PJ anuncia que procura um in-
divíduo visto na noite do rapto com uma criança e apela à 
população: “É caucasiano, tem 35/40 anos, 1,70m de altura, 
cabelo curto na cabeça e comprido no pescoço, vestia blu-
são escuro, calças claras e sapatos escuros”.
No dia 29 de Maio, Kate e Gerry falaram com o Papa na 

Praça de São Pedro, em Roma. Seguiram depois para Espa-
nha e agora pensam ir à Alemanha, Holanda e Marrocos.

POLÍTICA
O Bloco de Esquerda conta 
com 6 300 militantes, mais 
900 do que em 2005, um 
aumento de menos de 20 
por cento que preocupa a 
direcção bloquista, apostada 
em reforçar a implantação 
social do BE. Na V Conven-
ção Nacional, que terminou 
domingo, o partido aproveitou 
para apelar à filiação.

AÇORES
O líder do PS/Açores disse 
que o Governo Regional pre-
tende, na próxima legislatura, 
dar prioridade a políticas de 
protecção de juventude e de 
fixação de jovens nas ilhas de 
menor dimensão, através da 
atribuição de verbas.

PROCESSO
O bastonário da Ordem dos 
Médicos solicitou que o pro-
cesso disciplinar sobre dois 
médicos do Hospital Amado-
ra-Sintra, alegadamente impli-
cados na morte de um bebé, 
e esta semana arquivado, seja 
“congelado” na Ordem até ao 
caso transitar em julgado nos 
tribunais.

Putin diz que vai apontar mísseis ao continente
Rússia ameaça Europa
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, diz que a 

Europa vai passar a estar novamente na mira dos 
mísseis russos caso os Estados Unidos insistam no plano 
de instalar mísseis de defesa na Polónia e um radar ultra-
sofisticado na República Checa. A ameaça foi feita numa 
entrevista publicada pelo jornal italiano “Corriere della 
Sera”. “Se a capacidade nuclear americana se estender 
pelo território europeu, teremos que arranjar novos alvos 
na Europa”, respondeu Putin, ao ser questionado sobre se 
a Rússia admite voltar a apontar mísseis contra alvos na 
Europa caso os EUA não abandonem o seu projecto de 
defesa no Velho Continente. 
Testes russos: A Rússia testou novos mísseis,na passada 
terça-feira. Interrogado sobre os testes, Putin disse que 
não foi o seu país que começou “uma nova corrida aos 
armamentos”. Os EUA alegam que os escudos de protec-
ção que querem instalar na Europa de Leste não visam 
a Rússia, mas o Irão e a Coreia do Norte. Putin recusa a 
explicação dos americanos, alegando que o Irão não tem 
mísseis para atingir os EUA.

AUSTRÁLIA VAI
POLUIR MENOS
O primeiro-ministro austra-
liano, John Howard, anunciou 
que a Austrália vai mudar a sua 
política externa em relação às 
questões ambientais, promet-
endo criar um esquema de co-
mércio de carbono, até 2012, 
que irá reduzir a poluição.
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Hoje às 19h00 no Clube Portugês de Montreal,
homenagem ao poeta Marques da Silva

No âmbito das celebrações do Dia de 
Portugal, será homenageado hoje 

no Clube Português de Montreal pelas 
19h00, J.J.Marques da Silva, o esposo 
exemplar, o pai, o avô o bisavô, o amigo, 
o Pastor, o poeta, nasceu em Almeida. 
Viveu em Angola um grande período de 
tempo. Seguiu as 
peugadas do seu 
Senhor na linha 
Evangélica era 
ainda muito jo-
vem. Foi curado 
de uma terrível 
doença e ainda 
hoje reconhece 
que o milagre lhe 
veio do Divino 
Deus em Quem 
acredita sobre to-
das as coisas. 
Casou com Fer-

nanda Cardoso 
da Silva. Tiveram 
dois filhos, o Pas-
tor evangélico e 
professor José 
Manuel da Silva, 
e Aldina da Sil-
va já na morada 
de Deus. Professora Doutora, Aldina da 
Silva deixou uma vasta obra. Leccionou 
quase até a sua morte na Universidade 
de Montréal. Marques da Silva cursou 
em contabilidade e exerceu a profissão 
durante longos anos. 
Foi director e redactor de revistas e 

jornais na linha Evangélica em Angola 
e também em Portugal. Dedicou-se ao 
ensino do Português também no Canadá 
através da escola Secundária Lusitana, 

em Montreal. Escreve canções e entende 
de música.  É um poeta clássico enten-
dedor da poesia bem feita e metrificada. 
Gosta da prosa e verseja com ela algu-

mas vezes.  Papá Silva, como muitos 
dos seus alunos lhe chamaram, um dia, 
é o amigo que todos desejariam ter: um 
homem digno, respeitador e sobretudo 
muito justo! Um homem que merece a 
melhor e a maior homenagem na Comu-
nidade Portuguesa de Montreal, a qual 

se tem dedicado com 
justiça e verdade.
Se Camões vives-

se, hoje, certamente, 
diria que as home-
nagens, às pessoas 
que merecem, devem 
ser (todas) feitas em 
vida. O próprio Ca-
mões enalteceu e 
homenageou, atra-
vés dos Lusíadas, 
a Grande Obra dos 
nossos Obreiros Por-
tugueses – os nossos 
Navegadores.  
Marques da Silva 

é autor da obra po-
ética “Migalhas na 
Areia” e de várias 
outras obras. É o po-
eta lírico. É um ver-
sejador de Migalhas 

na Areia, muitas na verdade! Apresen-
tou-nos o seu livro de poesia editado no 
Brasil, por intermédio da associação de 
poetas aBrace, em Outubro de 2006. 
O poeta tem a bonita idade de 87 anos. 

Nasceu em Maio. Tem frescura na mente 
e energia positiva no coração: como as 
flores da Primavera que o viram nascer 
em Almeida, Portugal. Tendo, porém, 
uma memória tão fresca continua a criar 
versos e outros tipos de escrita como se 

ainda ontem fosse menino e moço. 
Feliz Homenagem e mais anos felizes na 

de vida do Poeta J.J.Marques da Silva.

O Estado português está a promover 
políticas governamentais que ape-

lam à “tolerância e à desmistificação de 
estereótipos existentes sobre os imigran-
tes” a fim de possibilitar a sua integração. 
Em entrevista ao ComUM, Centro Local 
de Apoio à Integração de Imigrantes da 
Delegação de Braga da Cruz Vermelha 
Portuguesa, Sónia Diz Rodrigues afirma 
que a integração torna-se possível quando 
existe uma “interacção entre as pessoas, 
que partilham o que são e recebem o que 
o outro é”. 
A língua, a distância familiar, as práticas 

sociais diferentes são algumas das dificul-
dades encontradas pelos imigrantes. Uma 
dissociação com a cultura vigente pode 
ocasionar uma auto-exclusão, dificultan-
do a sua integração na comunidade. De 
acordo com Sónia Rodrigues, é impor-
tante que o imigrante se “adapte à cultura 
do país acolhedor, sem abdicar da cultura 
e valores que transporta consigo. Não se 
trata de um processo de dissolução da cul-
tura, mas de uma adaptação”.
“A nacionalidade deve ser um instrumen-

to para promover a integração”, pelo que 
não deve ser “um prémio”, mas uma “con-
dição de integração”, explica o sociólogo 
Rui Pena Pires, no âmbito da Convenção 
de Alto Comissariado para a Imigração e 
Minorias Étnicas de 2007 (ACIME).
A maioria dos imigrantes vem para Por-

tugal em “idade activa para trabalhar”, 
isto é, com idades compreendidas entre os 
25-35 anos e 35-45 anos. Dentro da popu-
lação activa portuguesa, 9% são imigran-
tes. Eles são um factor de “crescimento 
económico e um complemento de mão-
de-obra disponível para suprir as falhas 
do mercado de trabalho”, declarou o ex-
Presidente da República, Jorge Sampaio, 
na Convenção de ACIME de 2007.
As habilitações literárias dos imigrantes 

nem sempre têm equivalências no país 
acolhedor, pelo que a “ascensão profissio-
nal é mínima”, tornando a adaptação mais 
complicada.

“Os imigrantes travam
o envelhecimento da Velha Europa”
A população com mais de 65 anos é su-

perior ao número de pessoas com menos 
de 15 anos, pelo que a imigração “vem 
contribuir para o rejuvenescimento da 
população portuguesa”, afirma a respon-
sável.
Dos Imigrantes que procuram o CLAII 

de Braga, os Brasileiros são a população 
mais representativa. Existe um acordo en-
tre Portugal e Brasil que permite a livre 
circulação dos Brasileiros em território 
português sem a “obrigatoriedade de pos-
suir um visto de turista”. Os Ucranianos, 
Romenos, Georgianos e os cidadãos dos 
países africanos de língua oficial portu-
guesa (PALOP) representam também uma 
parte significativa da imigração nacional.
Os Portugueses são uma “amálgama de 

muita coisa”. Existe um “cruzamento” de 
diversas nacionalidades, o que se torna 
“muito enriquecedor”, admite a sociólo-

Catarina Dias, Portugal

ENTREVISTA COM A RESPONSÁVEL PELO CENTRO
LOCAL DE ACOLHIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS IMIGRANTES 

“O Governo tem apelado à aceitação 
dos imigrantes e à não discriminação”

ga.

Imigração clandestina
alimenta economia paralela
Existem dois tipos de imigrantes em 

Portugal, “os legais e os ilegais” que não 
dispõem de documentação comprovando 
a sua estadia. Dentro dos três mil imigran-
tes acolhidos pelo CLAII desde 2003, cer-
ca de 41 por cento não dispunham de um 
título válido para permanecer no país.
O imigrante ilegal é frequentemente 

explorado no mercado do trabalho tanto 
a nível salarial como também na falta de 
condições para a execução da sua função. 
O tráfico de seres humanos (TSH) é uma 
situação frequente em que os imigrantes 
ilegais “são recrutados sem o seu con-
sentimento” e explorados por terceiros. 
Eles contribuem para uma economia de 
“subterfúgio”, explica Sónia Rodrigues. 
“As situações nos países de origem são 
tão difíceis que preferem viver situações 
irregulares do que as condições do próprio 
país”, acrescenta.
A imigração ilegal é muito frequente nos 

países acolhedores e ocasiona uma série 
de consequências para os imigrantes clan-
destinos “que procuram melhores condi-
ções de vida”. O Governo português não 
pode negar ao imigrante ilegal e aos seus 
descendentes o acesso à saúde e à educa-
ção. A assistência médica é um “direito” 
do imigrante sem documentação, mas a 
sua utilização implica o pagamento de 
uma taxa mais elevada”, sustenta a soci-
óloga.

Informação pode
impedir imigração ilegal
A lei da imigração e o Serviço de Es-

trangeiros e Fronteiras (SEF) “regulam a 
entrada, a permanência, saída e o afasta-
mento do país” por parte dos imigrantes 
sem título de turismo ou de residência. De 
acordo com a socióloga, a “adopção de 
medidas comuns entre os países da União 
Europeia” é uma possibilidade que permi-
tiria o combate da imigração clandestina.
Aos consulados portugueses cabe a trans-

missão de informação justa e adequada 
para as pessoas que tencionam instalar-se 
em Portugal. “A elucidação dos potenciais 
imigrantes pode ser uma maneira para 
combater a imigração ilegal”, sustenta a 
socióloga.
Sónia Rodrigues conclui afirmando que 

as minorias étnicas são frequentemente 
discriminadas, pois “tudo o que é diferen-
te pode ser alvo de discriminação”.
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O Primeiro-ministro Stephen Harper 
anunciou segunda-feira, em Berlim, 

Alemanha, novas iniciativas entre o Canadá 
e a União Europeia (UE) no fi m da Cimeira 
Canadá-União Europeia de 2007, decorrida 
em Berlim. As iniciativas foram anuncia-
das no âmbito de uma declaração conjunta 
publicada pelo chefe canadiano, a chance-
ler alemã e actual presidente da UE Angela 
Merkel bem como o presidente da Comis-
são europeia, José Manual Durão Barroso. 
O alto representante para a política externa 
e da segurança comum da União Europeia, 
Javier Solana, tomou igualmente parte nas 
discussões.  
O Primeiro-ministro aproveitou o seu en-

contro com os líderes europeus para pro-
mover as prioridades do Canadá e obter 
resultados tangíveis nos domínios da paz e 
da segurança, o comércio e o investimento, 
assim como mudanças climáticas e energia. 
Aproveitou igualmente a ocasião para dis-
cutir da abordagem do Canadá no que tem 
a ver com os desafi os regionais e mundiais 

que fi guram no programa da Cimeira do 
G8, que terá lugar esta semana em Heiligen-
damm, Alemanha. A Cimeira é presidida 
pela chanceler Merkel.

Em Berlim, o Primeiro ministro, além dis-
to, dirigiu-se a mais de 200 líderes alemães 
do mundo dos negócios, das ciências e das 
políticas sobre o papel de chefe de fi la que 
usufruiu o Canadá, a fi m de estabelecer um 
consenso internacional para as medidas a 
tomar para lutar contra as mudanças climá-
ticas. 
A Alemanha é o país mais povoado da 

União Europeia e a terceira potência econó-
mica mundial.

                                            *Horário sujeito a modifi cações   ** Hora de Montreal     

QUARTA-FEIRA 06-06 QUINTA-FEIRA 07-06 SEXTA-FEIRA 08-06 SÁBADO 09-06 DOMINGO 10-06 SEGUNDA-FEIRA 11-06 TERÇA-FEIRA 12-06

01:30 - Bom dia portugal 
04:00 - Andar por cá  
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 
12:30 - Notícias RTP MADEIRA
12:45 - A hora de baco
13:15 - Iniciativa 
14:00 - Tudo por amor
15:00 - Telejornalgravado 
15:30 - O meu bairro 
16:00 - Prós e contras 
18:30 - Grande reportagem-sic 
19:30 - 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-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
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
12:45 - Europa contacto 
13:00 - Portugal em directo 
14:00 - Tudo por amor
15:00 - Telejornal 
16:00 - Grande entrevista 
16:45 - Grande noite do fado
18:00 - A minha cidade...
18:30 - Venezuela contacto 
19:00 - Jornal das 24 horas 
20:00 - Tudo por amor 
20:45 - Telejornal madeira 
21:15 - Telejornal - açores 
21:45 - Gato fedorento 
22:30 - Entre pratos 
23:00 - Cuidado com a língua 
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 - Brasil contacto 
04:30 - Entre nós
05:00 - Portugal azul 
08:00 - Jornal da tarde 
09:00 - Os ricos também choram 
09:45 - Diário da europa 
10:00 - Portugal azul 
12:30 - Kulto 
12:45 - Notícias rtp madeira 
13:00 - Portugal em directo 
14:00 - Tudo por amor
15:00 - Telejornal 
16:00 - Gato fedorento 
16:45 - Portugal-Um retrato 
social 
17:45 - À mesa com o capote
18:00 - Festas e romarias de PT
18:30 - Brasil contacto
19:00 - Jornal das 24 horas 
20:00 - Tudo por amor
20:45 - Telejornal madeira 
21:15 - Telejornal - açores 
21:45 - Destinos.pt 
22:15 - Almeida garrett (série) 
23:15 - Olhar o mundo 
23:45 - Um contra todos 
00:45 - Contas em dia
01:00 - Repórter áfrica 

02:00 - 70x7 
02:30 - lhas encantadas 
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 - Triângulo jota 
08:00 - Jornal da tarde 
09:00 - À mesa com o capote 
09:15 - Factor M 
11:15 - Notícias rtp madeira 
11:30 - Atlântida (madeira) 
13:00 - Falamos português 
13:30 - França contacto
14:00 - RTPI notícias 
14:30 - A alma e a gente
15:00 - Telejornal 
18:00 - Concelhos de portugal
19:01 - Jornal das 24 horas 
20:00 - A alma e a gente 
20:30 - Telejornal Madeira/Aço-
res 
21:30 - Grande noite do fado
22:30 - Histórias dos açores 
23:00 - Heranças d´ouro 
23:45 - Grande entrevista

02:00 - Da terra ao mar 
02:30 - Ilhas encantadas 
02:45 - A bruxa e o et 
03:00 - Consigo 
03:30 - Biosfera 
04:00 - Macau contacto 
05:00 - Eucaristia dominical 
06:00 - Concelhos de portugal
07:00 - Triângulo jota 
08:00 - Jornal da tarde 
09:15 - À mesa com o capote 
10:00 - Macau contacto
11:00 - Conversas ao domingo 
11:30 - Sentido do gosto
12:00 - Destinos.pt 
13:30 - EUA contacto - Califórnia 
14:00 - A voz do cidadão 
14:15 - Notícias RTP Madeira 
14:30 - Festas e romarias de PT 
15:00 - Telejornal 
16:30 - Contra
16:45 - Dança comigo 
18:30 - Andar por cá
19:00 - Jornal das 24 horas 
20:00 - Contra 
20:30 - Telejornal Madeira/Aço-
res 
23:15 - EUA contacto - Califórnia
23:45 - Só visto!

00:30 - Couto & coutadas
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 - Concelhos de portugal 
13:00 - Portugal em directo 
14:00 - Tudo por amor
15:00 - Telejornal 
15:45 - Notas soltas 
16:30 - Conta-me como foi 
17:30 - Ei-los que partem -
            história da emigração
            portuguesa 
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 - Um contra todos 
00:45 - Contas em dia

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 - Gostos e sabores
13:00 - Portugal em directo 
14:00 - Tudo por amor
15:00 - Telejornal 
16:00 - A alma e a gente 
16:30 - Andar por cá 
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...
22:15 - Portugal - um retrato 
social 
23:15 - Gostos e sabores 
23:45 - Um contra todos 
00:45 - Contas em dia 
01:00 - Repórter áfrica

PROGRAMAÇÃO DESTA SEMANA

Miguel Félix

Orçamento governamental adoptado

Montreal quer um
conselho municipal alargado

Otava pagará a nota

Após uma semana de tormenta política, 
o governo minoritário de Jean 

Charest conseguiu sexta-feira, dia 1 de 
Junho, fazer adoptar o seu orçamento pela 
Assembleia Nacional por 46 votos contra 
44, sem nenhuma abstenção da parte dos 
presentes. Assim, o governo aumentará 
a taxa de imposição dos bancos e das 
companhias petrolíferas de dois pontos, 
ou seja de 9,9 a 11,9 por cento. O aumento 
da taxa libertará fundos suplementares 
para injectar mais 60 milhões de dólares 
aos cuidados ao domicílio e aos grupos de 
medicina familiar (GMF), 30 milhões para 
os alunos em difi culdade e 21 milhões de 
dólares para as regiões-recurso.

O ministro da Defesa, Gordon 
O’Connor, mudou de atitude no que 

se refere ao reembolso de funerais às fa-
mílias de militares canadianos mortos em 
serviço. Em conferência de imprensa com 

A Cidade de Montreal propõe substi-
tuir o conselho de aglomeração por 

um conselho municipal alargado onde 
fi cariam os presidentes das câmaras mu-
nicipais das cidades reconstituídas. A Ci-
dade reage assim às intenções da ministra 
dos Negócios Municipais e das Regiões, 
Nathalie Normandeau, de apresentar um 

projecto de lei sobre o funcionamento do 
conselho de aglomeração de Montreal. O 
ministro propõe apresentar o seu projec-
to antes do fi m da sessão parlamentar. No 
momento, a Cidade de Montreal pode im-
por as suas decisões políticas às cidades 
periféricas, que representam apenas 13% 
da população da ilha.

o seu chefe de Estado-maior, o general 
Rick Hillier, confessou que certas famí-
lias não tinham recebido todo o dinheiro 
ao qual tinham direito. 
O Sr. O’Connor disse ocupar-se da si-

tuação e promete reexaminar as normas 
relativas ao pagamento destes funerais. 
Actualmente, as normas governamentais 
prevêem o reembolso de 4700 $ para os 
funerais de um militar morto em servi-
ço. De acordo com o Ministro da Defesa, 
aquilo valeria pelo menos 7500 $. A revi-
são das normas em curso, que deverá ser 
aprovada pelo Gabinete, prevê também 
o reembolso de qualquer despesa “razo-
ável”.

O primeiro-ministro Stephen Harper 
anuncia iniciativas conjuntas com 
os líderes da União Europeia
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Centro Maria Helena - Av. Praia da Vitória, nº43 1º
1000-246 Lisboa - Tel.: 21 318 25 90 - Fax: 21 318 25 97

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

BALANÇA (23 de Setembro -  22 de Outubro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta Dominante: O Valete de Paus, que sig-
nifica Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Sa-
berá notícias através de um amigo. A sua vida 
social andará muito animada. Saúde: Atenção 
com as noitadas e os excessos, seja comedido.

Dinheiro: Um amigo irá pedir-lhe ajuda financeira. Lembre-
se de ajudar quem precisa de si, pois amanhã poderá ser 
você a precisar de ajuda! Número da Sorte: 33

Carta Dominante: O Eremita, que significa 
Procura, Solidão. Amor: Poderá sentir-se um 
pouco perdido e em busca de si próprio. Saúde: 
Dedique-se a práticas de relaxamento como o 
yoga e a meditação. Dinheiro: Prepare o seu 

trabalho desenvolvendo novas ideias. Número da Sorte: 9

Carta Dominante: O Mágico, que significa Habi-
lidade. Amor: Momento em que estará confiante 
e, por isso, encontrará um clima de equilíbrio 
nas suas relações. Saúde: Possíveis problemas 
no sistema nervoso poderão surgir.Dinheiro: 

Aposte na projecção profissional e poderá alcançar os seus 
objectivos, mas não gaste demasiado. Número da Sorte: 1

Carta Dominante: O Papa, que significa Sa-
bedoria. Amor: O amor acontece quando me-
nos se espera. Saúde: Durma o máximo de 
horas que puder. Dinheiro: O seu bom desem-
penho poderá ajudá-lo a subir para um cargo de 

chefia. Número da Sorte: 5

Carta Dominante: O 3 de Espadas, que signifi-
ca Amizade, Equilíbrio. Amor: É prioritário que 
deixe de exigir tanto do seu par. Saúde: Retire 
da sua alimentação comidas ricas em gorduras 
e consulte um especialista em cardiologia.

Dinheiro: Organize as suas tarefas para poder evoluir na 
carreira. Número da Sorte: 53

Carta Dominante: O Rei de Paus, que significa 
Força, Coragem e Justiça. Amor: Resolva os 
desentendimentos através do diálogo. Saúde: 
Uma dor de garganta poderá incomodá-lo e dar 
origem a uma constipação. Dinheiro: Tenha 

uma atitude mais confiante no desempenho da sua activi-
dade profissional. Número da Sorte: 36

Carta Dominante: O 7 de Ouros, que significa 
Trabalho. Amor: Uma discussão com a pes-
soa amada poderá deixá-lo renitente. Saúde: 
Dedique-se a actividades que lhe dêem prazer.
Dinheiro: Desempenhe as suas tarefas profis-

sionais o melhor possível. Número da Sorte: 71

Carta Dominante: O Imperador, que significa 
Concretização. Amor: O seu estado de an-
siedade poderá originar discussões. Saúde: 
Tendência para andar um pouco descontro-
lado. Dinheiro: Seja fiel a si mesmo e siga à 

risca os planos que traçou. Número da Sorte: 4

Carta Dominante: A Rainha de Paus, que sig-
nifica Poder Material e que pode ser Amorosa 
ou Fria. Amor: Converse com o seu par para 
resolver divergências conjugais. Saúde: Tente 
descansar mais. Dinheiro: Acredite mais na 

competência dos seus colaboradores. Número da Sorte: 35

Carta Dominante: A Rainha de Copas, que 
significa Amiga Sincera. Amor: Passe mais 
tempo com os seus amigos. Saúde: Lembre-se 
das sessões de tratamento que tem que fazer.
Dinheiro: Com empenho e dedicação, con-

seguirá alcançar os seus desejos. Número da Sorte: 49

Carta Dominante: O Cavaleiro de Espadas, que 
significa Guerreiro, Cuidado. Amor: O seu par 
poderá estar demasiado exigente consigo. Saúde: 
Faça uma selecção dos alimentos que mais benefi-
ciam a sua saúde. Dinheiro: Aproveite a ajuda de 

um colega para desenvolver um projecto. Número da Sorte: 62

Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas 
Ilusões. Amor: Uma mudança de planos pode 
afectar a sua relação. Saúde: Procure estar em 
paz espiritualmente. Dinheiro: Não gaste mais 
do que o necessário. Número da Sorte: 18

Fado é... Tradição e Cultura
Elisa Rodrigues

Sábado, 2 de Junho de 2007, realizou-se mais uma 
noite de fados, pela 1ª vez, no Centro Georges-Henri 

Brossard, organizada pela Portugália -Tradição e Cultu-
ra, em benefício da escola portuguesa de Brossard. 
Fizeram parte deste elenco. Manuel Travassos à guitar-

ra portuguesa e Tony Melo à viola clássica, o qual teve 

uma participação especial pela falta de comparecimento 
de Francisco Valadas (o qual estava mencionado nos car-
tazes). 
A noite iniciou-se com a fadista Cristina Rodrigues com 

um dos fados de ‘‘Amália Rodrigues’’ (o Grito) cantado à 
capela, finalizando com a intervenção dos músicos (Tra-
vassos e Melo). Muito bonito! Cristina, como sempre, 
com a sua bonita presença, cantou muito bem e encantou 
todos os presentes. 
O fadista Carlos Rodrigues cantou com a garra de sem-

pre e com o seu estilo muito próprio, ‘‘deixando’’ em cada 
fado a vontade de ouvir sempre mais um. Bravo Carlos!
Foi uma noite muito agradável. A organização (Portugá-

lia -Tradição e cultura) é formada por pessoas muito sim-
páticas (professoras da escola portuguesa de Brossard) 
e com uma vontade enorme de dar continuidade à nossa 
cultura, às nossas raízes, tanto em aspecto escolar como 
realizando mais noites de fado, (assim foi citado no fim 
do espectáculo) pois, FADO também é TRADIÇÃO E 
CULTURA. A todos um Bem Haja!!!
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9900$ 10900$ 11900$
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12900$

Les gammes de kilométrage sont données en milliers. Prix en vigueur printemps 2007.

et plus

Vérifiez disponibilité, quantité et kilométrage en temps réel sur www.montrealautoprix.com (24h/24, 7jrs/7).
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6900$
Venture 2003

Rendezvous 2003

Escape 2005

Les gammes de kilométrage sont données en milliers.

Cavalier 2003

Protegé 2003

Corolla 2003

Mazda6 2004

Altima 2003

Focus ZTW 2003 Pursuit 2006

O PREÇO
MAIS BAIXO
NO CANADÁ.
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Laval. “O Espírito de Deus/ repoisa so-
bre mim./ O Espírito de Deus/ me deu 

sabedoria./ O Espírito de Deus/ enviou-me 
a proclamar/ o reino da amizade/, da paz 
e harmonia” – assim cantou Clarisse Bor-
ges, num apoteótico e emocionante findar 
da missa festiva de domingo passado, por 
ocasião dos festejos locais em louvor do 

Divino Espírito Santo e em que foi a coro-
ar o marido, Ângelo Borges, ambos mor-
domos deste popular “império” da Missão 
de Nossa Senhora de Fátima.

Um “império”, aliás, que foi privilegiado 
com tempo aprazível e sem chuva, muita 
abundância, devoção e alegria, e onde a 
fraternidade causada pela reunião em vol-

EM LAVAL, IMPÉRIO DA TRINDADE

Fez jus à singularidade que o distingue
António Vallacorba

ta dos símbolos da terceira pessoa da San-
tíssima Trindade deixaram no ar a verda-
deira força de uma manifestação açoriana 
que sempre o será, seja qual for o lugar 
onde possa ser celebrada – Canadá, Aço-
res, Havai, Brasil, Bermuda, Estados Uni-
dos, etc., tal como foi muito bem acentua-
do pelo padre José V. Arruda, responsável 

desta Missão. 
A nobre eucaristia desse dia maior, pre-

sidida pelo padre Arruda, coadjuvado por 
Monsenhor André Desroches, foi cele-

brada simultaneamente em português e 
espanhol, tendo em consideração o forte 
núcleo de sul-americanos afectos a esta 
paróquia. Muito participada e acompa-

nhada pelo coral dirigido por Lurdes 
Andrade, e por um agrupamento daque-
les novos paroquianos, decorreu sob um 
ambiente encantador de cor, solenidade e 

simbologia, com ênfase na enorme coroa 
branca pendendo do tecto e ladeada por 
dois véus vermelhos indo a acabar nas pa-
redes laterais do templo.
“Somos o povo do Espírito Santo”, lem-

brou o padre Arruda durante a sua elo-
quente homília, ao assinalar a importância 
do culto do Espírito Santo nos Açores, 
numa tradição secular inspirada pelo pa-
dre Fiori, italiano, e que calou bem fundo 
no coração da Rainha Santa Isabel – numa 
tradição, dizíamos, com raízes assaz pro-
fundas e que tem a sua base na partilha, 
paz e alegria.

“Dar de beber a quem tem sede, dar de 
comer a quem tem fome, vestir os desa-
gasalhados e dar guarida a quem não tem 
abrigo, não é uma ideologia”, referiu. “É 

o Evangelho”. 
O Dr. Carlos Oliveira, Cônsul Geral de 

Portugal em Montreal; Raymonde Folco, 
deputada federal por Laval-Oeste; Fran-
cisco Salvador, conselheiro das Comuni-
dades Portuguesas; Serge Fafard, da Co-
missão Escolar de Laval; e Yves Légaré, 
da empresa Alfred Dallaire a que está li-
gado, foram alguns dos convidados que 
acompanharam os mordomos e a respecti-
va Rainha da Festa, Sónia, filha daqueles, 
durante o espectacular cortejo das coroas, 
acompanhado pela Filarmónica Portugue-
sa de Montreal (FPM) e a Filarmónica do 
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Divino Espírito Santo de Laval, e que, em 
contraste com Montreal, conheceu este 
ano um trajecto mais longo, durando mais 
de uma hora a passar.

Estes festejos – recordamos – tiveram 
início no sábado, com a distribuição das 
pensões em cinco mui sugestivos carros 
alegóricos, em exposição, mais tarde, no 
recinto festivo, juntamente com o des-
lumbrante cenário dos “impérios” repre-
sentativos das 9 ilhas açorianas, do arqui-

pélago madeirense e da cidade de Tomar. 
Constituem, sempre,  um dos aspectos 
mais curiosos e populares deste Império 
da Trindade, não só pela singularidade 
plástica de cada um deles, mas sobretudo 
pela abundância de sabores tradicionais 
daqueles lugares na forma de massa so-
vada, arroz doce, vinhos, licores e demais 
doçaria.
A presença dos foliões, nesse dia, foi 

algo também bastante relevante de assi-
nalar, quando foram dar, em cantoria, os 

devidos louvores ao Divino, devidamen-
te representado com os seus símbolos em 
cada um daquelas edificações.
Por outro lado, é sempre gostoso de ver, 

tal como sucedeu no domingo, o salão 
festivo repleto de gente para a refeição da 
partilha, das tradicionais sopas do Espírito 
Santo, cozido, “cachorros quentes” e ba-
tatas fritas para os jovens, massa sovada, 
vinho e refrescos.
O sábado e o domingo foram preenchidos 

igualmente com muito bom entretenimen-
to, quer durante os arraiais em que se dis-
tinguiram as filarmónica FDESL e FPM 
com os excelentes concertos que efectua-
ram, a par das deslumbrantes exibições do 
rancho folclórico “Estrelas do Atlântico”, 
afecto a esta Missão, e do Grupo Folcló-
rico de S. Miguel, vindo directamente do 
Ontário para esta festa – quer, dizíamos, 
no salão do Centro Comunitário, onde o 
conjunto “Tropical” animou os concorri-
dos bailes para os jovens e os menos as-

EM LAVAL, IMPÉRIO DA TRINDADE

Fez jus à singularidade que o distingue

sim.
Tudo isso, claro, com os serviços de ba-

zar, bar e cozinha, sempre muito movi-
mentados por via das suas afamadas ma-
lassadas, bifanas, etc. Relevo, igualmente, 
para as arrematações, uma actividade ro-
deada de bastante interesse.

Parabéns aos mordomos, à Missão e a 
todas as pessoas que tão dedicadamente 
contribuíram para o brilhantismo geral 
deste acontecimento. 
E... a festa continua, agora para os la-

dos de Anjou, em fim-de-semana do Dia 
de Portugal, 10 de Junho.
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†

5 de Junho de 2007
1 Euro = CAD 1.434790

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent                 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent                  514.844.3307
VOYAGES ELITE PLUS
1530 Fleury este                     514-381-5200           
www.voyageseliteplus.com

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent                   514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale         514.285.1620
 514.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391

Consulado Geral
de Portugal em Montreal

2020 Rua University, suite 2425

Tel.: 514.499.0359
www.secomunidades.pt

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                    450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                         514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo   514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                          514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc              514.388.4129
Casa do Ribatejo                    514.729.9822
Centro de Ajuda à Família            514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo                514.353.1550
Clube Oriental                            514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Instituto Cultural Açoriano          514.323.7391
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
Folc. Campinos do Ribatejo    514.353.3577
Folc. Português de Mtl.            514.739.9322
Missão N. Sra. de Fátima     450.687.4035
Missão Santa Cruz                        514.844.1011
Rancho Folc. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfi ca        514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Clínica Portuguesa Luso      514.849.2391
Detecção de gás                  514.598.3111
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Hospital Ste-Jeanne-d’Arc    514.842.6141
Hospital Ste-Justine              514.345.4931
Normas do trabalho               514.873.7061
Sun Youth                        514.842.6822

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent                 514.987.0080

CONTABILISTAS
GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent                     514.232.3095
DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209 514.499.1624
DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent                514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
Antiga farmácia TRANG
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio      514.844.6212

FLORISTA
FLEURISTE FLORATERIA
90 AV. Des Pins O. 514.288.4548
                              Fax.: 514.288.0225
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent                    514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804

HIPOTECAS
INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO 514.886.7001
HELIO 514.497.3896

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.             514.484.3795

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 Bl. des Laurentides     450. 669.7467

MÓVEIS
MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent                             514.845.6028

NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203             514.843.5626

EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent                514.843.8727
PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod                514.272.0362

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.                514.288.2082

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

† João Tavares Pacheco

Faleceu em Montreal, no dia 29 de 
Maio de 2007, com 80 anos de idade, 
João Tavares Pacheco, natural dos 
Fenais da Luz, São Miguel, Açores, 
esposo em primeiras núpcias de 
Maria Eulália Tavares Pacheco, já 
falecida, e em segundas núpcias de 
Maria de Lurdes Cabral.
Deixa na dor sua esposa, seus fi lhos 
Eugénio (Eduarda Batista), João 
(Marguerete Nóbrega), António 
(Cidalia Raposo), Ana (Robert 
Lecuyer), Mario Jorge (Andeza 
Blovin) ; seus netos Michael, Tony, Eulália, Patrícia, Julie, 
Angie e Cláudia, assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca 
Eduino Martins
O funeral decorreu sexta-feira, dia 1 de Junho de 2007, na 
Igreja Santa Cruz, seguindo o corteje fúnebre em direcção ao 
Cemitério Repos St-François d’Assise 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.

Pedro Collazo
1932 – 2007 

Faleceu em Montreal, no dia 2 de 
Junho de 2007, com 75 anos de 
idade, Pedro Collazo, natural da 
Espanha.

Deixa na dor seu cunhado Demetrio 
Reynozo, todos os seus amigos do 
Centro Galego de Montreal, assim 
como outros amigos.

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

Segundo a sua vontade, não será exposto. O funeral terá 
lugar sábado, dia 9 de Junho de 2007, às 11 horas, na Igreja 
Mission Santa-Teresa d’Avila (St-Arsene), situada no 1015 
Bélanger este. Seus restos mortais serão trasladados para 
a Espanha.

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. Muchas gracias.

Pedro Collazo
1932 – 2007 

AGRADECIMENTO
Nós, Olívia Paiva e Jo-
seph Oliveira, agrade-
cemos todos os nossos 
amigos e todos os que 
colaboraram e traba-
lharam por ocasião 
da nossa Dominga de 
Espírito Santo. Que o 
Divino Espírito Santo 
vos abençoe e vos re-
compensa.
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EMPREGOS EMPREGOS
Operários, mínimo de 5 anos exp. em 
“pavé-uni” e muros de apoio. Bom 
salário. Tempo inteiro.

(514) 820-5247

Paisagista com experiência em 
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho 
em Laval. Salário conforme 
experiência. A partir de 18$/
h. Contactar António Cabral, 
contramestre 

(450) 963-3462

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

4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec)   H2W 1Z4

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

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

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

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

  PAGAMENTO

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

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

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

ALUGA-SE

VENDE-SE
Vende-se comércio, na zona portuguesa. 
Para mais informações, contactar

 (514) 576-8742 ou (450) 622-8161

Procuramos assistente cabeleireira. 
(514) 844-9057

Casa em São Miguel, Açores. Toda 
equipada, com lugar para 3 casais. 

(450) 635-6558

Procuramos homens, com conhecimen-
tos em trabalho de cimento ou de pedra. 
Bom salário. Tempo inteiro. 

(514) 683-6644 

Apartamento 5 1/2 no 121 Villeneuve 
este (Plateau Mt-Royal), com terraço. 
Completamento renovado, num 2º an-
dar. Livre no 1 de Julho. 

(514) 845-3291 ou (514) 945-4055

Vendedor/a para loja de sapatos, aberta 
3 dias por semana (quinta, sexta, 
sábado). Contactar Suzanne

(514) 842-6402 – 103 Mt-Royal este

Em Portugal, moradia junto à praia 
(Caldas da Rainha); moradia e/ou 
apartamento junto à praia de bom su-
cesso, (Foz de Orelho), Óbidos. Casa 
com 3 quartos ou estúdio com 1 quarto. 
Aluga-se nos meses de Junho, Julho, 
Agosto e Setembro.  (514) 351-2998

Precisa-se senhora livre dos 40 aos 60 
anos, para cuidar de 2 pessoas idosas. 6 
dias/semana. Folga às quintas. Início dia 
6 de Agosto. (514) 351-6032

Procura-se pessoa para lavar pratos, 
ajudante de cozinha e empregados de 
mesa com experiência. 

(514) 836-3066 ou (514) 393-3456

Companhia de pavimentação de asfalto 
bem estabelecida, situada em Laval, pro-
cura jornaleiro e condutor classe 1 ou 3, e 
instalador de « pavé-uni ». 

(450) 681-2547

Procuramos equipa completa para 
colocação de “pavé-uni”. 

Contacter Joe: (514) 808-0419

Posto permanente de recepcionista, 
35 horas por semana, para escritório 
no ramo dos seguros: SILVA, LAN-
GELIER & PEREIRA INC. Deve falar 
Português, Francês e Inglês. Enviar 
CV por fax ao: (514) 848-0133 ou 

por e-mail ao: slpin@qc.aira.com

Cozinheiro Com experiência para 
churrascaria na Vila Mont-Royal. 
Abertura em Julho ou Agosto. Salário 
de base mais comissão. 

Contactar 450-638-4421

Jetta, ano 2000, com 56.000 Km em 
boas condições. 6800$. Automático e 
ar condicionado. (514) 336-9670

Mobília completa de cozinha (fogão, 
frigorífi co, mesa e cadeiras), quarto de 
dormir completo. Mobília de salão, sofás 
em couro. Máquinas de lavar e de secar. 
Com um ano de uso. 

(514) 966-2640 / (514) 387-0459 
(depois das 15h)

Em Anjou, apartamento 5 1/2 impe-
cável, disponível para o 1º de Julho. 
Perto da paragem do autocarro e do 
metro. (514) 659-9149

Procuramos ajudante padeiro. 
(514) 385-4361

Lava-pratos a tempo inteiro. Apre-
sentar-se no 500 rua McGill, no Ve-
lho Montreal. (514) 879-9555

Vibac, empresa internacional, ofere-
ce uma vaga como representante de 
serviço à clientela com experiência e 
óptimo conhecimento de Português, 
Inglês e Francês, e noção de Espa-
nhol. Enviar CV por fax: (514) 640-
6702 ou email: cv@vibac.com. Mais 
detalhes: http://emploiquebec.net   
Nº: 1230267

Empregado de mesa com experiên-
cia e lava-pratos, para restaurante de 
cozinha fi na italiana. Apresentar-se 
no 540 boul. Marie-Victorin, em Bou-
cherville. (450) 641-2277

Cabeleireira e manucurista para ho-
mens. Em Côte-St-Luc. 

(514) 482-8677

Apartamentos 1 1/2 disponíveis em 
Junho e Julho. Tudo incluído. Próxi-
mo de todos os serviços. Plateau Mt-
Royal. (514) 945-4789 

Quarteira-Algarve
Para férias. 41/2(T2), 2 qtos fecha-
dos, todo equipado, na rua principal a 
100 metros da praia. Montreal: 

(514) 256-6712 
Portugal: 011-351-262-787916

ALUGA-SEALUGA-SEEMPREGOS
Em Ville St. Laurent, alto duplex 5 1/2, 
aquecido, rua tranquila perto de todos os 
serviços. Frente ao parque. Estações de 
metro e de comboio. (514) 744-3962

Apartamento 3 1/2 em Rosemont. Li-
vre no 1º de Julho. (514) 727-4982
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FOTOS DA SEMANA

CASAL DA SEMANA

A paixão futebolística já começou em Anjou. Matthew e 
Amanda são dois amadores de futebol luso-canadianos,  
que vão participar nas competições.

O ano 2007 é o ano preferido para a escolha das 
Sete Maravilhas de Portugal. A votação já está 

em curso há mais de cinco meses e vai durar até ao 
dia 7 de Julho deste ano, dia em que serão anuncia-
dos os vencedores. São 21 os monumentos no concur-
so. Apresentamos esta semana mais um monumento. 
Para votar, ir ao Site Web: 7maravilhas.pt.

Marvão deve o seu nome a Ibn Marwan, figura do Is-
lão peninsular que, pelos anos finais do século IX, aqui 
se fortificou em discórdia face ao califa. É precisamente 
desse período que data a primeira referência ao povoa-
do, constante da crónica de Al Rázi, escrita já no sécu-
lo X mas que conserva parcelas dedicadas aos tempos 
imediatamente anteriores. Aí se menciona que o Monte 
é conhecido como Amaia de Ibn Maruán, por oposição a 
outra Amaia, a das ruínas1, que deve ser a cidade romana 
com o mesmo nome, localizada no sopé do monte. Esta 
referência, que parece corresponder aos anos de 876-877, 
permite concluir que, já nessa altura, Marvão era um 

AS SETE MARAVILHAS DE PORTUGAL
Castelo de Marvão

povoado de relevância militar, uma vez que, em outras 
ocasiões, Ibn Marwan ameaçou retirar-se para o Monte, 
numa afirmação de revolta militar contra Córdova1.
Só no século XII voltamos a encontrar menções à loca-

lidade, numa altura de renovada importância estratégica 
enquanto ponto militar2, entre o avanço do reino cristão 
de Portugal, a resistência das tropas islâmicas e a proxi-

midade para com Castela. Ainda assim, não se sabe ao 
certo quando terá sido conquistada, variando os autores 
entre as datas de 1160 e 11663. O século XIII é mais fértil 
em informações e delas podemos concluir que, em 1214, 
pertencia à coroa nacional, aparecendo mencionada na 
demarcação do termo de Castelo Branco4. Em 1226, terá 
recebido foral das mãos de D. Sancho II, não obstante al-
guns autores pensarem que o esforço de povoamento (na 
dependência das exigências militares ditadas pela proxi-
midade da fronteira com Castela) possa recuar ao reinado 
de D. Afonso II5. Finalmente, em 1271, D. Afonso III 
doou a vila a seu filho, D. Afonso Sanches, que constituiu 
um verdadeiro senhorio fronteiriço na região e que che-
gou a fortificar-se contra seu meio-irmão, D. Dinis.
Só a partir da recuperação da posse da vila pelo monar-

ca, ocorrida em 1299, se pensa que se iniciou a constru-
ção do actual castelo. O facto de encontramos aqui al-
gumas características plenamente góticas parece vir em 
favor desta hipótese. Do recinto fazem parte dois níveis 
claramente diferenciados. O primeiro, mais pequeno e no 
extremo oposto ao da povoação, corresponde ao castelo 
propriamente dito. Com uma entrada em cotovelo pro-
tegida directamente pela poderosa e quadrangular torre 
de menagem, que assim se associa à defesa activa do 
reduto, apesar da sua escassa altura, (dispondo apenas 
de dois pisos). Neste nível superior, existe ainda a porta 
da traição, também protegida por um pequeno torreão, e 
uma cisterna que se admite poder ser ainda islâmica1. O 
segundo, inferior, é bem mais vasto e possui um amplo 
espaço para aquartelamento e movimentação de tropas. 
Aqui, o elemento mais significativo é o complexo sis-
tema de entrada, com tripla porta protegida por outros 
tantos adarves e por várias torres. O sistema medieval da 
fortaleza manteve-se genericamente até ao século XVII, 
altura em que Marvão viu reforçada a sua importância 
no quadro das Guerras da Restauração. Sob o impulso 
do abade D. João Dama, reformulou-se parcialmente o 
dispositivo com baluartes estrelados a proteger as princi-
pais portas e o extremo da fortaleza. Nessa altura, porém, 
Marvão possuía apenas 400 habitantes e a relevância da 
vila não se podia já comparar a Castelo de Vide, onde 
se concentraram os principais esforços de defesa contra 
Espanha.

Parabéns a Tania pelo teu sucesso escolar

Feliz aniversário Andrea
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Festejos dos alunos da 
Escola de Santa Cruz

Provavelmente, algumas décadas atrás, não oferecia 
dúvidas definir qual é o papel que a escola deveria ter 

na sociedade. Em Portugal, a escola foi-se tornando mais 
ou menos inclusiva, mais ou menos exclusiva, mas sem-
pre essencialmente a única fonte da informação e do sa-
ber. A realidade de hoje é bem diferente. Aqui, no Canadá, 

a escola é uma instituição primordial para um emprego, 
quanto mais anos estudam, melhor será emprego. No do-
mingo 2 de Junho de 2007, a escola Santa Cruz finalizou 
outro ano, com a entrega dos diplomas e prémios, na Mis-
são Santa Cruz. Seguiu-se na sala grande com um lindo 
e saboroso jantar confeccionado pela Casa Minhota e a 
noite foi abrilhantada pela discoteca “Portugal Mix”. Foi 
um dia bastante apreciado pelos pais que se sacrificaram 
para ver este dia tornar-se realidade. A Voz de Portugal 
dá os parabéns a todos os premiados. A escola primária 
acabou, mas não devem esquecer que a escola Lusitana é 
um caminho certo para continuar a desenvolver a língua e 
a riqueza cultural do nosso país.

Churrascaria
Barroso abriu
as portas

A gastronomia portuguesa está, mais uma vez, bem 
representado na parte este de Montreal. Situado no 

8670 rua Sherbrooke E., o restaurante Barroso, com já 
um restaurante, situado no 1480 rua Ontário, abriu o seu 
segundo local no fim-de-semana passado com mais de 
800 clientes. Parabéns ao Silvestre para este nova aven-
tura.

MUNDIAL SUB-20

Cozinheiro da Selecção
Portuguesa é “Luso-Canadiano” 

Kevin Martins

Não é por coincidência que o jovem Hugo Teixeira foi 
escolhido para chefe da cozinha da selecção portu-

guesa que se deslocará ao Canadá para o Mundial Sub-
20.
Nascido em Portugal, veio para o Canadá com dois anos 

e, ainda adolescente, voltou para Portugal, quando os pais 
regressaram ao torrão natal, em Cabanelas, concelho de 
Vila Verde, onde ainda vive hoje. Em 2005, completou 
o curso técnico de cozinha na Escola Profissional Amar 
Terra Verde.
Bem que se diga surpreendido por ter sido escolhido 

como chefe cozinheiro da selecção, Hugo, que celebrará 
o seu 22º aniversário de nascimento em Julho, foi con-
tactado pessoalmente pelo chefe da Selecção A, Hélio 
Loureiro, e pelo secretário geral das camadas jovens, An-
tónio Cravinho, com o apoio do chefe Eduardo Vinagre, 
dos hotéis do Bom Jesus, em Braga. E não sem razão. 
Durante a estadia da selecção da Bulgária no Euro 2004, 
realizado em Portugal, serviu de ajudante ao respectivo 
chefe da selecção. Ainda em Portugal, já trabalhou com 
alguns dos melhores cozinheiros do país. 
De passagem por Montreal no passado mês de Novem-

bro, e graças à sua dupla nacionalidade, trabalhou no 
Ferreira Café, onde o tipo de cozinha se compara bem 
ao estilo culinário que ele prefere exercer e excele-se - 
cozinha fina, onde a apresentação dos pratos é um dos 
elementos principais, tal como a qualidade do produto, 
tanto inicial como final. 
Acompanhará a selecção por onde ela for, e, com livre-

trânsito dentro dos hotéis onde será alojada a selecção, 
terá como mandato preparar as refeições dos jogadores e 
de toda a equipa técnica. 
Cozinhar – a sua arte e paixão – e a aventura de passear 

pelo mundo fora são factores suficientemente motivado-
res para o jovem cozinheiro!
Presentemente, encontra-se a trabalhar em Braga, no Te-

atro do Circo Café, recém inaugurado restaurante onde, 
diz ele, “existem sempre coisas a fazer no início”.
No futuro, gostaria de ter o seu próprio restaurante, mas 

enquanto não se concretizar, contentar-se-ia (ler “traba-
lharia com imenso prazer”) ir trabalhar em Londres, In-

glaterra, onde se encontram alguns dos melhores chefes 
cozinheiros do mundo, tal como Gordon Ramsay, cozi-
nheiro que ele admira, tanto pelo dom que ele próprio 
tem, como pelo talento que inspira nos seus colegas e 
empregados. Regressar a Montreal ou trabalhar em qual-
quer outra cidade canadiana, é também uma possibilida-
de para Hugo.

Estejam atentos, que ele conseguirá ser um dos grandes 
cozinheiros deste mundo!
Boa sorte no Mundial Sub-20. Parabéns Hugo e muitas 

felicidades! Esperemos que os teus sonhos mais “lou-
cos” se concretizem!
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João Mesquita e Kevin Antunes

BÉLGICA 1 - PORTUGAL 2

Portugueses vencem fora dois anos depois
Tirando o Mundial de 2004 e os jogos 

particulares, Portugal venceu pela 
primeira vez na condição de visitante em 
quase dois anos. Nos quatro jogos ante-
riores (três empates e uma derrota), Por-
tugal não marcara mais de um golo em 

cada jogo. Desta feita, fez por merecer o 
resultado por inteiro, desferindo um to-
tal de 20 remates à baliza de Stijnen. O 
guardião ainda defendeu sete deles, mas 
Nani e Postiga trataram de dar forma uma 

vantagem que foi evidente na estatística 
do jogo. Portugal terminou a partida na 
frente de quase todos os indicadores esta-
tísticos, apesar de estes terem sofrido uma 
erosão acentuada no decorrer da segunda 
parte. Prova disso foi a “desistência” por-

tuguesa de rematar quando ainda faltavam 
vinte minutos para o final. Isto, aliado à 
frouxidão da posse de bola quando o que 
se pedia era um controlo da vantagem terá 
contribuído para alguns fogachos belgas. 

Dos esmagadores 60% de posse de bola 
registados ao intervalo, Portugal abdicou 
de três por cento deles. Não é muito, mas 
ainda assim foram suficientes para dese-
nhar um golo em nove remates, por opo-
sição aos apenas cinco portugueses. Não 
fizemos a contabilidade  – ainda pertence 
ao domínio do subjectivo – mas os 29 cru-
zamentos que os belgas colocaram na área 
portuguesa, o que é recorde de cruzamen-
tos consentidos pelos portugueses neste 
apuramento, mais os nove cantos contra, 
deram para alguns apertos. Afinal, mes-
mo sem o curso de medicina, se calhar, 
encontramos as causas das aflições que 
deixaram Scolari indisposto… A expulsão 
de Hugo Almeida não deixa de ser uma 
nota negativa num cadastro que apresen-

tou apenas sete faltas cometidas, contra as 
11 belgas. 
DESTAQUES
2ª expulsão
Foi a segunda vez que Portugal não 

terminou um jogo do apuramento do 
Euro’2008 com os 11 jogadores em cam-
po. À expulsão de Hugo Almeida, através 
do vermelho directo, soma-se o duplo-
amarelo visto por Ricardo Costa, frente à 
Finlândia (1-1). 
10º golo de Postiga
Hélder Postiga apontou o décimo golo 

em 29 jogos ao serviço da selecção portu-
guesa. O avançado portista, que se estreou 
em Dezembro de 2003, frente à Itália, so-
mou os primeiros minutos de utilização 
neste apuramento e quebrou um jejum 
que datava de Março de 2005, no empate 
a uma bola, em Bratislava, frente à Eslo-
váquia. 
9º mais internacional de sempre
Ricardo entrou em definitivo na lista dos 

dez mais internacionais de sempre, com 
65 internacionalizações. O guardião é 
agora o nono da lista, com mais uma re-
presentação que Eusébio e Humberto Co-
elho e menos uma do que Nené. 
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Venha visitar-nos na venda de “trottoir” na rua Fleury, do 6 de Junho ao 10 Junho 
de 2007. Temos balões para as crianças, venda de biquínis e roupa brasileira. 
Oferecemos bilhete para o Circo Shriner-Seeiner, na compra de um pacote.

Vanessa Fernandes 
campeã em Madrid
Vanessa Fernandes venceu a etapa de Madrid da Taça 

do Mundo de triatlo, alcançando uma inédita se-
quência de cinco vitórias consecutivas na mesma prova, 
e a 16ª na sua carreira. O terceiro triunfo do ano permite-
lhe ampliar a vantagem na liderança do ranking mundial 
de 2007 e conquistar mais um recorde mundial - cinco 
êxitos seguidos na mesma etapa - na cidade onde se tor-
nou na mais jovem atleta de sempre a vencer uma prova 
da Taça do Mundo, então com 18 anos. 
A atleta gaiense cumpriu os 5 quilómetros de natação, 

40 de ciclismo e 10 de corrida em 2h07m33s, batendo a 
neo-zelandesa Andrea Hewitt por 53 segundos e a ingle-
sa Michelle Dillon por 57. 
Anais Moniz, que recentemente cumpriu 18 anos, e que 

procura amealhar pontos para o apuramento para os Jo-
gos Olímpicos fez uma das melhores corridas de sempre 
entre as Elites e foi 27ª, a 5.42 minutos de Vanessa Fer-
nandes. 
A representação portuguesa fi cou completa com Bárba-

ra Clemente (19 anos), uma atleta que projecta o apura-
mento apenas para os Jogos de Londres’2012 e que foi 
42ª, a 15m04s de Vanessa Fernandes.

Antunes a caminho da Juventus

Paulo Bento até 2009

Simão Sabrosa eleito o 
melhor jogador da Bwin Liga
Simão Sabrosa foi eleito o melhor jogador da Bwin 

Liga esta temporada. O capitão do Benfi ca foi o fu-
tebolista mais votado pelos 16 treinadores da liga portu-
guesa com 24 pontos. Ricardo Quaresma (FC Porto) fi -
cou na segunda posição com 21 pontos, seguindo-se João 
Moutinho (Sporting) com 15.
Miguel Veloso (Sporting) mereceu a distinção de joga-

dor-revelação, com Dady (Bele-
nenses) e Anderson (FC Porto) a 
fecharem o pódio. 
Na Liga de Honra, agora Vitalis, 

Roberto, do Leixões, foi o joga-
dor mais votado pelos 16 treina-
dores, enquanto Fábio Coentrão, 
do Rio Ave e que entretanto já 
assinou pelo Benfi ca, foi o fute-
bolista-revelação.

Romagnoli na
mesa de negociações 
Prosseguiram  as nego-
ciações por Romagnoli, 
mas ainda não há «fumo 
branco»... Carlos Freitas, 
administrador da SAD do 
Sporting, limitou-se a afi r-
mar à saída da reunião com 
o representante do jogador: 
«Estamos a falar...»

«Estamos num grupo
super forte» (Djaló) 
O avançado Yannick Djaló, 
do Sporting, analisou os 
adversários do Europeu de 
sub-21 e defende que estão 
num «grupo super forte» e 
por isso a participação no 
torneio será obviamente 
«complicada».

Académica aposta
no mercado austríaco 
O internacional sub-21 
Markus Berger, ex-SV Reid, 
está em Portugal em breve 
deverá fi nalizar os termos 
do contrato e assinar pela 
Académica.

«No Marítimo não existe 
nenhum projecto» 
(Alberto Pazos) 
De saída do Marítimo, o 
técnico espanhol Alberto 
Pazos critica as decisões 
da direcção e realça que 
não «existe nenhum pro-
jecto» no clube insular

Castigo à Dinamarca
dado a conhecer
pela UEFA na sexta-feira 
A UEFA anunciou que a 
sua Comissão de Controlo 
e Disciplina decidirá na 
próxima sexta-feira sobre 
os incidentes ocorridos 
durante o jogo de sábado 
entre Dinamarca e Suécia, 
de qualifi cação para a fase 
fi nal do Europeu2008.

Gerrard e 
Carragher renovam
pelo Liverpool até 2011 
O «capitão» do Liverpool, 
Steven Gerrard, e o def-
esa inglês Jamie Carragher 
renovaram  os respectivos 
contratos até 2011, segun-
do confi rma o clube inglês.

BREVES

Os grandes portugueses perderam a 
corrida: Antunes, que se estreou 

como internacional A, está a caminho da 
Juventus, de Itália. O lateral-esquerdo, 
que percorreu os vários escalões das se-
lecções portuguesas, ainda ao serviço do 
Freamunde, mudou-se no início da tem-
porada que agora terminou para o Paços 
de Ferreira, tendo sido um dos jogadores 
utilizados por José Mota para conseguir a 
qualifi cação para a Taça UEFA. As exibi-
ções, tanto no clube como ao serviço da se-
lecção de Sub-21, despertaram interesses 
vários, inclusive dos grandes portugueses 
e tudo apontava para que o Sporting es-
tivesse perto de conseguir a contratação. 
Contudo, na semana em que José Coucei-

ro anunciou que Antunes integrava o gru-
po que vai disputar o Europeu de Sub-21, 
na Holanda, e Scolari chamou o pacense 
para os jogos com a Bélgica e o Kuwait, 
foi o clube italiano quem avançou mesmo 
para as negociações. Para já, com o joga-
dor, que,  já aceitou as condições que lhe 
foram propostas, havendo um pré-acordo 
jogador/clube que, contudo, só será válido 
depois dos responsáveis do Paços de Fer-
reira aceitarem a transferência. E, como 
óbvio, tendo em conta o potencial fi nan-
ceiro dos italianos, é fácil de prever que 
o negócio seja concluído e anunciado nos 
próximos dias, fazendo de Antunes mais 
um emigrante de luxo do futebol portu-
guês

A administração da SAD do Sporting 
pretende prolongar a ligação laboral 

com Paulo Bento e, por sua vez, o trei-
nador ambiciona aprofundar, com estabi-
lidade, o trabalho no projecto desportivo 
para o qual foi desafi ado nos últimos dias 

de Outubro de 2005. Da vontade mútua 
existente – já confi rmada publicamente 
por ambas as partes – resultará, tudo o in-
dica, a elaboração de um novo contrato, 
válido até 2009, de maneira a que a ex-
tensão deste coincida com a duração do 
mandato da equipa directiva liderada por 
Soares Franco e Ribeiro Telles. Tendo em 

conta os sinais que vão chegando de Alva-
lade – e sabendo-se que Bento se entrega-
rá, em regime de internato, à conclusão do 
IV Nível do curso de treinadores, de 11 a 
29 deste mês, em Rio Maior –, admite-se 
que o processo de renovação seja formali-
zado ainda esta semana. 
“Puxado” do comando da equipa de ju-

niores a 21 de Outubro de 2005, por indi-
cação de Carlos Freitas, hoje administra-
dor da SAD, Paulo Bento recompôs um 
plantel cujos índices anímicos, por força 
de um conjunto de resultados precários, 
estavam, então, em baixo. Além disso, 
impôs um estilo e uma liderança, criando, 
a partir daí, um grupo coeso e solidário. 
No plano dos resultados desportivos, 

com orçamento francamente inferior aos 
dos rivais FC Porto e Benfi ca, conduziu a 
equipa, ao cabo de um ano e sete meses de 
labuta, a duas presenças seguidas na fase 
de grupos da Liga dos Campeões – fac-
to histórico, porque inédito na história do 
clube – e à conquista da última edição da 
Taça de Portugal. Consequência de tudo 
isto é a empatia com a massa adepta.

EMPATE CASTIGA EQUIPA DE PASSEIO 

KUWAIT 1-1 PORTUGAL
A Selecção Nacional entrou de férias fora de tempo: es-
cusava de terminar um passeio turístico pago a peso de 
ouro ao Kuwait empatando com uma manta de retalhos de 
jogadores locais, que levaram a coisa mais a sério que as 
vedetas portuguesas. Agora é tempo de futebol de praia.
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CONFERÊNCIA SOBRE O CONGRESSO NACIONAL LUSO-CANADIANO

Sim senhor, já sou membro do congresso
Em Dezembro de 2006 tivemos a honra de ter conhe-

cimento da nomeação de Emanuel Linhares como 
presidente do Congresso Nacional Luso-Canadiano. 
Após seis meses de organização e de preparações, te-
mos a honra de finalmente saber o que é este Congres-
so e alguns dos seus projectos. Na segunda-feira, dia 4 
de Junho, numas das actividades do “Dia de Portugal”, 
decorreu a apresentação do Congresso  Nacional Luso-
Canadiano, presidido pelo Emanuel Linhares, no Sport 
Montreal e Benfica. Uma conferência pouco participada 
mas todos interessados em saber o que é este novo bicho 
que chegou a Montreal, onde só agora está a mostrar os 
dentes e sorriso.
AFINAL COMO SE FORMOU O CONGRESSO?
O Congresso foi fundado em 1993, em Otava, num en-
contro nacional onde participaram cerca de 250 indivídu-
os e associações. O evento foi organizado por uma coli-
gação de clubes, associações e indivíduos sob a direcção 
da Portuguese Interagency Network (PIN). O objectivo 
deste encontro era iniciar debates sobre assuntos de in-
teresse para os Luso-Canadianos estabelecidos em todo 
o Canadá.
O QUE É O CONGRESSO?
O Congresso Nacional Luso-Canadiano é uma organi-
zação que actua a nível nacional e local, representando 
aproximadamente 400.000 Luso-Canadianos. Os objecti-
vos principais do Congresso são os seguintes: Proporcio-
nar uma voz nacional aos Luso-Canadianos; Actuar como 
corpo consultivo e trabalhar com governos, comunidades 
e instituições para estar atento à legislação e velar por 
todo o assunto que possa afectar as nossas comunidades; 
Defender e proteger os interesses dos Luso-Canadianos;
Ajudar os Luso-Canadianos a melhorar a sua partici-
pação e integração na sociedade canadiana; Facilitar a 

comunicação e cooperação entre as comunidades portu-
guesas e outros grupos étnicos; Promover um bom rela-
cionamento entre Canadá e Portugal; Ajudar a preservar 
e a desenvolver a nossa cultura.
QUAL É A ESTRUTURA DO CONGRESSO?
O Congresso tem representantes na maioria das provín-
cias do Canadá, em municípios com populações luso-ca-
nadianas significativas. Estas comunidades elegem um 
ou mais Delegados locais, um Director local, e Delega-
dos e Directores para a Juventude. Ao nível nacional, o 
Congresso é representado por um Executivo, compos-
to por três Vice-Presidentes, um por região do Canadá 
(Leste, Centro e Oeste), um Vice-Presidente Nacional e 
um Presidente Nacional. O Congresso teve três presiden-
tes nacionais desde o seu início em 1993: o Dr. Tomás 
Ferreira, a Sra. Sandy Cavaco e o Sr. Peter Ferreira. Ac-
tualmente, o Presidente nacional do Congresso é o Sr. 
Emanuel Linhares.
COMO POSSO SER MEMBRO DO CONGRESSO?
Todos os Luso-Canadianos, incluindo aqueles que não 
nasceram em Portugal, são membros do Congresso, têm 
direito de votar nas eleições para eleger Delegados do 
Congresso, ou a concorrer para um posto dentro da or-
ganização.
O QUE É QUE O CONGRESSO JÁ REALIZOU?
Colaborações e projectos passados e presentes do Con-
gresso incluem: O primeiro estudo nacional sobre os 
portugueses no Canadá; Projecto nacional Reunir para 
Agir (2002-2004); Reunir Para Agir Fase de Consolida-
ção (2005-2006); Projectos correntes: Projecto Pensan-
do Civicamente; Projecto Viva! Saúde, Projecto Força; 
Rede de Educadores Luso-canadianos do Congresso; 
A coligação “Ethnoracial Home Health Care”; O pro-
jecto “Older Adults Diabetes in Ethnoracial Communi-

ties”; A Coligação de Saúde de Toronto; Conferência das 
Agências de Serviços Sociais organizada pelo Governo 
dos Açores; Colaboração com “Comité 50 anos - Uma 
Celebração Luso-Canadiana”; Colaboração com o Con-
selho Etnocultural Canadiano;
COMO POSSO CONTACTAR O CONGRESSO?
Emanuel Linhares, presidente, e.linhares@joem.ca


