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pensamenTo da semana
Antes do matrimónio, pode existir a realidade do apaixonamento e a intenção de entregar-se. Contudo, não
existe a realidade do amor e da entrega livremente assumidos para sempre. Por isso, “fazer amor” é verdade
e portanto bom, mas só depois do casamento, que não
se fundamenta na celebração externa mas sim no acto
da vontade dos que se entregaram para sempre.
(Mikel Santamaría Garai)

eFemérides - 29 de agosTo
Dia Nacional de Combate ao Fumo
1471. D. Afonso V conquista Tânger, em Marrocos.
1533. Morte por estrangulamento de Atahualpa, último rei Inca do Perú,
por ordem de Francisco Pizarro, o conquistador espanhol da região.
1825. Portugal reconhece a independência do Brasil.
1842. Tratado de Nanking, que abre a China à penetração estrangeira.
1915. Nascimento da actriz sueca Ingrid Bergman.
1975. Eamon de Valera, pai da Irlanda independente, morre em Dublin.
Tinha sido presidente da Irlanda de 1959 a 1973.
1991. Em seguimento ao golpe de estado falhado de 19 a 21 de Agosto, o
Partido Comunista da União Soviética é proibido, acabando assim a
organização que tinha dirigido a União Soviética durante 75 anos.

BeBé do ano 2006 e 2007
naThan rodrigues

À procura de vida melhor
Augusto Machado
amachado@avozdeportugal.com

N

outros tempos os trabalhadores portugueses emigravam porque viviam miseravelmente mal no país que
os viu nascer. Havia mesmo a frase denunciadora que dizia: “Neste país de miséria trabalham 10 para cem, os dez
trabalham com fome e os 90 passam bem”.
Hoje, isso, já não é verdade; com algumas excepções, no
Portugal moderno, só passa fome quem não quer trabalhar. E trabalho não falta o que falta é vontade de trabalhar. E aqueles que procuram trabalho, naturalmente procuram-no onde lhes pagam mais - que actualmente é no
país vizinho.
A Espanha, que outrora era apenas um ponto de passagem para os nossos compatriotas, (com passaporte de coelho, os tais passaportes falsos) que procuravam melhor
vida fora de Portugal. tornou-se, nestes últimos anos,
num destino de emigração portuguesa. As estimativas recentes apontam para 100 mil, embora, oficialmente, estejam registados entre 70 a 80 mil – a maioria trabalha na
construção, um dos sectores em Espanha com mais dinâmica na última década e que continua a atrair mão-deobra lusa. É na região do País Basco onde estão registados e trabalham mais portugueses. E a razão de terem
escolhido a Espanha para trabalhar é quase sempre a mesma: “Aqui ganha-se mais que em Portugal”, dizem. Os
salários mais altos em Espanha seduzem os trabalhadores
portugueses. É de notar que em funções equivalentes em
Portugal lá ganham cerca de 50 a 80 por cento mais e com
excepção à habitação, tudo é mais barato no país vizinho.
Mas nem tudo são rosas, muitos, particularmente nas zonas fronteiriças, optam por passar os fins-de-semana com
a família em Portugal. De regresso ao emprego, saem de
casa no domingo à noite, ou na madrugada de segunda,
viajam até às obras em Espanha onde vivem, na sua maio-

ria, em alojamentos prefabricados, mesmo ao lado da
obra. E é com trágica regularidade que, neste ir e vir,
acontecem muitos acidentes de viação em que alguns ficam pelo caminho. São as longas viagens, o cansaço do
trabalho e o adormecer ao volante a causa da morte de
muitos destes emigrantes nas estradas espanholas e portuguesas que têm sempre pressa de chegar o mais rápido
possível a casa e ver a família.
Outros entram nas redes de exploração de mão-de-obra.
Contratados, trazidos para Espanha, trabalham em péssimas condições, sem vínculos certos, contratos ou até certezas de pagamentos. “O problema é que os trabalhadores
portugueses estão a receber menos que os espanhóis, o
que cria uma concorrência desleal”, afirmou António Alvarez, da UGT espanhola.
Segundo o sindicalista, os trabalhadores portugueses
ilegais que se encontram na Galiza recebem um salário
de 800 euros mensais para um ordenado equivalente de
mil euros de um trabalhador espanhol.
“É certo que, em Portugal, ele apenas receberia 600 euros, e isto está e criar um mal-estar –, porque os trabalhadores espanhóis sentem-se descriminados”, acrescentou
o espanhol.
O acordo colectivo de trabalho para a construção civil
na Galiza prevê 40 horas semanais, a cumprir de segunda
a sexta-feira. Os salários mensais variam entre os 606 euros pagos a um aprendiz e os 1.321 euros par um trabalhador especializado. Os próprios sindicatos reconhecem
que a situação dos trabalhadores portugueses em Espanha está a melhorar e que tem aumentado a fiscalização e
a crescente colaboração entre as autoridades dos dois países no combate às redes ‘mafiosas´ que operam no tráfico ilegal de trabalhadores.
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uma breve declaração após o anúncio da demissão
de Alberto Gonzales, Bush prestou homenagem a
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talentosa e honrada como Alberto Gonzales seja impedida de fazer um trabalho importante, porque por razões
políticas o seu nome foi arrastado pela lama», afirmou
Bush, em Waco, Texas.
O presidente não anunciou o nome de um substituto,
adiantando apenas ter pedido a Paul Clement que assegure interinamente o cargo. Paul Clement representa o
governo perante o Supremo Tribunal. O controverso secretário da Justiça anunciou oficialmente a sua demissão, após ter estado meses no centro de um caso de afastamento de procuradores federais, em 2006.
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Breves
GRÉCIA

Mais de 184 mil hectares ardidos por
causa dos fogos

Na Grécia, arderam mais
de 184 mil hectares de área
florestal, entre sexta-feira e
domingo, segundo os dados da Comissão Europeia.
Entretanto, Bruxelas refere
que a ajuda dos Estadosmembros, com equipamneto de combate a incêndios,
continua a chegar ao país.
Compensações financeiras
também já vêm a caminho.
Sismo de fraca
intensidade
sentido no Faial
Um sismo de fraca intensidade - grau III na escala
Mercalli Modificada - foi
sentido ontem de madrugada na freguesia dos Cedros, ilha do Faial. Citando
o Sistema de Vigilância
Sismológica dos Açores
(SIVISA), o Serviço Regional de Protecção Civil
e Bombeiros dos Açores
(SRPCBA) indicou que o
evento ocorreu às 1:13
horas, localizando-se o seu
epicentro a 31 quilómetros
dos Cedros.
Costa Neves
denunciou falta
de ética do
Governo Regional
O líder do PSD/Açores denunciou o que apelidou de
“falta de ética do Governo
Regional”,
considerando
que a cada dia que passa,
mais evidentes se tornam
a demagogia, a mentira, a
arrogância e a intolerância
do executivo socialista”.
Numa conferência de imprensa, realizada em Angra
do Heroísmo, Costa Neves
referiu-se em concreto a
três factos recentes da vida
açoriana, que considerou
terem sido “três situações
inaceitáveis em Democracia”: a nomeação do anterior responsável pela informação na RTP-Açores
como Assessor de Imprensa do Presidente do Governo Regional, o acidente
do navio “Ilha Azul” junto ao
porto da Praia da Graciosa
e a dispensa do Presidente
do Conselho de Administração da SATA.
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Inaugurado gigantesco Madeira: Detida por tentativa de homicídio
Contratou homem para matar o filho
complexo de casinos
ma mulher de 30 anos foi presa operação. Prenderam a mulher e apresen-

T

he Venetian recria o ambiente de Veneza naquela
que será a primeira estância
turística integrada na faixa de
COTAI, entre as ilhas da Taipa
e de Coloane. O projecto tornou-se realidade pela mão do terceiro homem mais rico
do mundo, o norte-americano Sheldon Adelson, tendo
mobilizado um investimento inicial de cerca de 1.800
milhões de euros. Quando o complexo estiver totalmente construído, o que deverá acontecer no ano 2010, os
gastos previstos são de 9.000 milhões. Neste momento,
o The Venetian ocupa uma área coberta de 976.000 metros quadrados - cerca de 150 campos de futebol - que o
torna o maior edifício da Ásia ou o segundo maior do
mundo. Entre 15 mil a 20 mil pessoas fizeram, esta terça-feira, fila para entrar neste que é o primeiro de 14
edifícios que vão ser erguidos nesta zona situada a cerca
de cinco quilómetros de Macau. No local existem 870
mesas de jogo e 3400 «slots machines». Cerca de 350
lojas (a maioria de marcas de prestígio), restaurantes,
zonas de convenções e exposições com mais de mil metros quadrados, pavilhão polivalente e um teatro de
1.800 lugares, com uma companhia residente do Cirque
du Soleil, fazem parte deste mega complexo turístico.

MÉDIO ORIENTE

Bush avisa para perigo
de holocausto nuclear

O

presidente norte-americano acabou de fazer um
aviso apocalíptico. George W. Bush, perante uma
plateia de antigos combatentes, no estado do Nevada,
avisou para o perigo de um holocausto nuclear no Médio
Oriente se o Irão conseguir fabricar a bomba atómica.

U

pela Polícia Judiciária do Funchal,
na Madeira, por ter tentado matar o filho com apenas 50 dias. A criança, que
apresentava níveis elevados de tranquilizantes no sangue, está para já internada
no hospital local. A mãe está proibida de
ver o filho, cuja situação está a ser acompanhada pela Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens em Risco.
O caso foi descoberto no final da semana passada. A mulher foi presa na passada quarta-feira, depois de um homem,
que se dedicava às ciências ocultas, a ter
denunciado às autoridades. Contou que
aquela lhe pedira um “serviço especial”
que passaria por provocar a morte do filho recém-nascido. Segundo apurou o
CM junto de várias fontes, o bebé deveria parecer que morrera por “morte súbita”, pois só assim a mulher conseguiria
omitir ao marido que tivera um caso extraconjugal. Afinal, o tom de pele da
criança (negra) não lhe dava outra hipótese de resolver o assunto.
O homem não aceitou. Contou tudo à
Polícia Judiciária que, a par com o Ministério Público, decidiu prender a mulher. Embora a situação não se afigurasse
fácil, já que diversos juristas entendem
que os actos preparatórios de um homicídio não são crime.
AnnCPEEP_Ferie_VozPortugal 05/06/07
Por
estar em causa a vida de uma criança, a Polícia Judiciária avançou para a

taram-na a tribunal, para ser ouvida em
primeiro interrogatório judicial. Onde o
juiz lhe aplicou como medida de coacção, além do termo de identidade e residência e apresentações periódicas no
posto policial mais perto de casa, a proibição de contactar com o filho.
Já no hospital, para onde a criança foi

levada, os médicos verificaram que apresentava elevados níveis de calmantes. O
que poderá ter sido provocado por ingestão directa de fármacos impróprios para
criança.
O CM sabe que diversas análises ainda
estão a ser feitas ao bebé. Continua internado e a custódia provisória está para já
entregue à unidade hospitalar, onde o recém-nascido ainda se encontra em recu15:46 Page 1
peração.

Filipe Menezes quer
ministro no Parlamento

L

uís Filipe Menezes desafiou o ministro da Administração Interna a explicar, no
Parlamento, que meios têm sido
dados às forças policiais para os
combates aos crimes relacionados com os negócios da noite.
O candidato à liderança do PSD, que falava no Algarve, disse encontar paralelo em Portugal com um dos
mais negros períodos da história do século XX.
«Segunda-feira, houve o quarto homicídio violêncio
no prazo de poucas semanas no Porto. Estamos a tarnsformarmo-nos numa espécie de Chicago dos anos 30»,
disse, sublinhando que Portugal está a dar ao exterior
uma imagem «lastimável».
Filipe Menezes criticou ainda a direcção do PSD, bem
como o seu líder, pelo facto de, nestes dois anos de oposição, ter estado afastado dos problemas reais do país.

Trabalha como empregado
de limpeza num edifício público?
Se tiver um ano de serviço ou mais como
empregado de limpeza num edifício público,
poderá ter direito até 12 dias de feriados
remunerados por ano. Menos de um ano
de serviço? Ainda assim poderá ter até
10 dias de feriados remunerados.
Contacte-nos para
obter mais informações.
É do vosso próprio interesse!

www.cpeep.net

1 877 384-CNET
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coordenado por miguel Félix

Concurso para participação
na publicação da primeira
antologia do grémio literário de
língua portuguesa
Embora as Línguas não tenham fronteiras, elas encontram barreiras. Principalmente
quando decidem viajar pelo mundo fora em busca de novos horizontes. Às vezes, a Língua que não consegue superar os obstáculos periclitantes que se lhe deparam pela frente, perece. Isso já aconteceu e poderá ainda acontecer, se condições favoráveis para a
cultivar, alimentar, preservar e florescer, não forem criadas. Por isso, o Grémio Literário
de Língua Portuguesa foi criado um esforço para, na vertente da escrita, promover a vetusta e grandíloqua Língua de Camões, através da divulgação dos trabalhos de autores
Lusófonos do Canadá, de costa a costa. Assim sendo e dando continuidade as suas actividades nesse sentido, o GRÉMIO LITERÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA, promove
um concurso para a participação desses autores na sua primeira antologia. Seguem-se
os regulamentos.
Óscar Monteiro, Presidente do Grémio Literário
REGULAMENTOS
1. Podem participar autores de todo o Canadá com trabalhos elaborados em Língua Portuguesa – prosa ou poesia ou uma combinação dos dois géneros.
2. Cada autor poderá participar apenas com um máximo de 10 páginas e cada página não
deverá conter mais do que 30 linhas, no estilo de “font” “Arial” do tamanho 12 pt.
3. Cada autor receberá, sem custos, 5 livros e poderá adquirir mais por um preço especial, estipulado quando a antologia for publicada.
4. A antologia será lançada num evento especial a ser anunciado oportunamente.
5. Todo o produto da venda da antologia reverterá a favor do Grémio Literário para futuros
concursos.
6. Os trabalhos a submeter deverão ser dactilografados ou digitalizados. Os trabalhos
enviados escritos à mão, não serão aceites.
7. Uma cópia dos trabalhos submetidos com o formato de Ms Word deverá ser enviada
em anexo pelo correio ELECTRÓNICO.
8. Os trabalhos submetidos não serão devolvidos.
9. Os trabalhos submetidos serão apreciados por um comité e nem todos poderão ser
selecionados para inclusão na antologia.
10. Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de $30.00 em cheque certificado ou vale
postal, pagável ao GRÉMIO LITERÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA (ou Portuguese
Language Writers of Canada) e que deverá acompanhar os trabalhos a submeter.
11. Em nenhuma hipótese será devolvido o valor da inscrição.
12. Os participantes tornar-se-ão automaticamente sócios do Grémio Literário por um
ano.
13. Os sócios que já pagaram as cotas estão isentos da taxa de inscrição.
14. Cada sócio, que não tenha participado na antologia e que já tenha pago as suas cotas, receberá, sem custos, 1 livro e poderá adquirir mais por um preço especial, estipulado quando a antologia for publicada.
15. Os participantes e os sócios que não levantarem os seus livros durante o lançamento da antologia, se desejarem que os livros lhes sejam enviados pelos correios serão
responsáveis pela respectivas tarifas.
16. Cabe à direcção do Grémio Literário criar um comité para apreciação dos trabalhos.
17. Os patrocinadores e colaboradores do Grémio serão reconhecidos na própria publicação.
18. A antologia será publicada em princípios de 2008, ou antes, se estiverem reunidas
as condições financeiras.
19. Os trabalhos devem ser submetidos até ao dia 21 de Setembro de 2007 , e enviados
para o seguinte endereço:
GRÉMIO LITERÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA, 21 Ellsworth Ave., Richmond Hill,
Ontario, L4C 9N9, Canada, e para o corrreio electronico: fatima-toste@hotmail.com
Mais informações através dos telefones 905 883-0337,416 867-6006 e 905-829-1549

Venda de edifícios federais

O

Governo federal entendeu-se com a sociedade de Vancouver, Larco Investments,
para a renúncia do aluguer de 9 edifícios federais, 2 dos quais estão situados em
Montreal. Trata-se de uma transacção avaliada em 1,6 biliões de dólares. O Governo federal alugará as salas para os próximos 25 anos por 505 milhões de dólares. Os
serviços oferecidos nestes edifícios serão todos mantidos. A manutenção menor das
construções caberá a Otava, enquanto os trabalhos essenciais estarão a cargo da Larco. De acordo com o ministro canadiano das Obras públicas, Michael Fortier, a transacção é vantajosa para os contribuintes e os funcionários, e permitirá a Otava de economizar mais de 300 milhões. Em Montreal, as construções visadas por esta venda
são os imóveis situados no 4225, Dorchester e no 305, boul. René-Lévesque Oeste,
ao lado do Complexo Guy-Favreau, propriedade do Governo federal.

Falta de recrutamento dos
bombeiros custa caro a Laval

dificuldade em recrutar novos bombeiros provocou uns gastos imprevistos de
mais de dois milhões de dólares à cidade de Laval no ano passado, porque foi
necessário pagar mais de 55 000 horas suplementares a fim de manter os efectivos regulamentares. Esta situação explica-se pelo facto de, após ter feito o seu treino, vários recrutas atravessam o rio para juntarem-se ao Serviço de incêndio de Montreal.
Num relatório entregue aquando de uma assembleia extraordinária do conselho municipal, a verificadora geral de Laval, Martine Lachambre, indicou que 72% das horas suplementares dos bombeiros são causadas pela falta de pessoal e que 11% serviram nomeadamente à formação nas intervenções no metro.

A

Centro da cidade de Montreal
regressa quase ao normal

A

cidade de Montreal fez o ponto domingo à noite sobre a situação no sector do centro da cidade, onde foram descobertas fissuras subterrâneas, causando o fecho de
vários comércios e de uma porção do Metro de Montreal, por alguns dias. O presidente
da Câmara Municipal de Montreal, Gérald Tremblay, indicou ter recebido a confirmação que as infra-estruturas estavam seguras. Consequentemente, o serviço foi restabelecido sobre o conjunto da linha verde do metro e todos os comércios do sector puderam
reabrir segunda-feira. A circulação automóvel foi também restabelecida. Só uma pequena porção do Boul. de Maisonneuve, entre as ruas Aylmer e União, onde as fissuras foram descobertas, fica fechada aos veículos, com circulação permitida aos peões. Os trabalhos de socorro empreendidos sábado progrediram mais rapidamente do que previsto, e já estão terminados. O presidente da Câmara Municipal precisou que a vigilância
continuaria a ser acrescida no sector durante os próximos dias.

Partido Conservador
processa Eleições Canadá

O

Partido Conservador do Canadá iniciou um processo em Tribunal federal contra o Director Geral de Eleições Canadá, Marc Mayrand, devido à rejeição do
organismo de reembolsar as despesas eleitorais de 60 candidatos, aquando das últimas eleições, em Janeiro de 2006. Eleições Canadá pretende que as somas reclamadas foram gastas em proveito da campanha nacional do Partido Conservador, e não
na campanha dos candidatos no seu distrito. Durante uma eleição, cada candidato recebe uma soma do seu partido para a sua campanha local. Este dinheiro é utilizado
nomeadamente para comprar a publicidade nas televisões e nas rádios locais. Depois
das eleições, um candidato que obteve pelo menos 10 % dos sufrágios tem direito a
um reembolso de 60 % das suas despesas.

A Cidade de Quebeque em luto

A

Presidente da Câmara Municipal de Quebeque, Andrée Boucher, morreu de repente sexta-feira, 24 de Agosto 2007, com 70 anos. Ela sofreu de uma indisposição na sua residência. Nascida a 31 de Janeiro de 1937, foi eleita como candidata independente na função de presidente da Câmara Municipal de Quebeque a 6 de Novembro de 2005. Jacques Joli-Coeur assume o cargo de Presidente da autarquia por
interinidade, até às eleições. Os funerais cívicos da senhora Andrée P. Boucher serão
celebrados às 11:00, no dia 1 de Setembro, na Basílica Notre-Dame-de-Québec.
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Casa cheia no Estrela

do Tempo e do homem

Sabe melhor o fruto do nosso labor

O

António Vallacorba

avallacorba@avozdeportugal.com

T

enho estado a ver
se consigo acabar
o meu próximo livro,
mas a verdade é que
desde há tempos que
vem sendo impossível
acrescentar-lhe palavra alguma mesmo
durante uma ou outra hora de ócio – bem
poucas, aliás, nesta altura do ano.
Não obstante, quem é que no seu perfeito estado de espírito se vai confinar diante de um ordinador quando lá fora o tempo se mostra assaz aprazível?!
O verão, conquanto relativamente curto,
há-se mostrado bem ao meu gosto, de
forma a proporcionar-me, entre outras
actividades, o simples prazer de exercitar-me à volta do meu quintal, desnatando a vinha ou os tomateiros, limpando as
couves, as nabiças e as alfaces de uma ou
outra lesma (mas antes esburacadas do
que polvilhadas de químicos!).
Apanho um tomate e um pepino, abroos, acrescento-lhes um pouco de sal para
seguidamente os degustar numa mesa da
periferia, ao cheiro das dálias e do manjerico, da exuberância das hortênsias e
sob a ameaça das abelhas, enquanto, de
casa, me chegam os acordes da “Pastoral”, de Beethoven.
Depois, fico para ali a extasiar-me perante a generosidade da Natureza, ao
mesmo tempo implorando a Deus que me
privilegie com mais algumas semanas
desse tão falado aquecimento do globo, a
fim de me fazer esquecer deste clima de
nove meses de inverno e de três meses de
mau tempo que subitamente deixou de
estar na moda.
Ah, que bom se pudéssemos desfrutar
de tudo isso o ano inteiro!
Infelizmente, e contra as previsões nefastas dos cientistas preocupados com as
questões ambientais, o Inverno, aqui,

sempre se faz sentir no máximo da sua
força; mas quando assim não é, porém jamais deixamos de contemplar a nudez da
terra, estéril de igual modo mesmo perante condições menos austeras.
Depois, que iremos fazer quando o nosso solo nada produz?
Ficamos dependentes dos produtos que
vêm dos Estados Unidos, México, América do Sul, Austrália, Europa, África do
Sul, sabe Deus em que condições, mas
certamente não as nossas.
Nos países de origem, modificam a genética de muitos desses produtos, tratamnos de modo a acelerar o seu crescimento
e/ou simplesmente não seguem as normas que eram para desejar. É tudo feito à
pressa e em moldes desumanos.
Ultimamente, a China tem sido alvo de
denúncias na qualidade de muitos dos
seus produtos, não necessariamente todos na área da alimentação, mas certamente prejudiciais do mesmo modo: roupas infantis, brinquedos, rações para animais, pneus, medicamentos, pastas de
dentes, etc.
E nós, os consumidores, para pouparmos um ou outro dólar, vamos nesse “jogo” das multinacionais ou daqueles que
procuram lucros fáceis.
Paralelamente, há dias foi detectada alguma contaminação em cenouras importadas, não se sabe donde, por uma das
maiores cadeias de supermercados da
América do Norte.
Sábado passado, o jornal The Gazette
dava conta de uma falsificação de vinhos
na Itália.
Esses são alguns dos casos que vão sendo descobertos. E aqueles que não são?
Com licença, vou abrir uma lata de atum
para o jantar. É de marca portuguesa, mas
no rótulo e em letras minúsculas, diz que
o produto é feito na Tailândia.

restaurante organizou uma linda noite no dia 24 de Agosto com 6 artistas
convidados. Apesar da chegada tardia dos
artistas vindos dos Estados Unidos, eles
encantaram todos os que estavam presentes. Os cantores, Joe Furtado, Arlindo
Andrade, Leonardo Raposo, Eddy Sousa,
Jomani, Duarte Froias e o DJ X-Men fizeram dançar até às 3 da manhã e foi uma
grandiosa alegria para todos. Não devem
esquecer que sexta-feira continua a festa
no Estrela do Oceano situado no 101 Rachel Este. Reservem já o seu lugar pelo
telefone 514.844.4588.

programação desTa semana
*Horário sujeito a modificações ** Hora de Montreal
QuarTa-Feira 29-08
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só visto e amigos!
À mesa Com o CaPote
notíCias rtP maDeira
Portugal em DireCto
olhos De água
teleJornal
em rePortagem
anDar Por Cá
Plantas Com histórias
hoJe há Festa
a hora De BaCo
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Jornal Das 24 horas
olhos De água
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teleJornal - açores
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entre nós
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só visto e amigos!
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notíCias rtP maDeira
Portugal em DireCto
olhos De água
teleJornal
Centro De saúDe
tuDo soBre...
FliP
muDar De viDa
a Península De setúBal
Jornal Das 24 horas
olhos De água
teleJornal maDeira
teleJornal - açores
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entre nós
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só visto e amigos!
À mesa Com o CaPote
notíCias rtP maDeira
Portugal em DireCto
olhos De água
teleJornal
Programa Da maria
iniCiativa
Cantares Do monDego
magazine Brasil ContaCto
Jornal Das 24 horas
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teleJornal - açores
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É uma Bruxa
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Plantas Com histórias
a Península De setúBal
oBra De arte
notíCias rtP maDeira
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áFriCa Do sul ContaCto
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1.º Festival eurovisão
amores e Desamores
longe Da vista
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Jornal Das 24 horas
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nós
Consigo
aConteCeu
BiosFera
BomBorDo
euCaristia DominiCal
ConCelhos De Portugal
À mesa Com o CaPote
Palavras Para quê...
mega CiênCia
Jornal Da tarDe
À mesa Com o CaPote
notíCias De Portugal
Cantares Do monDego
notíCias rtP maDeira
só visto!
entre Pratos
gato FeDorento
teleJornal
as esColhas De marCelo
FuteBol: 1ª liga
muDar De viDa
Jornal Das 24 horas
a minha sogra...
teleJornal maDeira açores
aliCe: Filme Português
heranças D´ouro
a hora De BaCo
notíCias Da semana
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Centro De saúDe
entre nós
Praça Da alegria
Jornal Da tarDe
o ProCesso Dos távoras
Diário Da euroPa
só visto e amigos!
notíCias rtP maDeira
magazine eua ContaCto
Portugal em DireCto
olhos De água
teleJornal
notas soltas
o Preço Certo
Filme a Designar
magazine eua ContaCto
Jornal Das 24 horas
olhos De água
teleJornal maDeira
teleJornal - açores
triângulo Jota
inDisCiPlinas
FliP
o Preço Certo
Contas em Dia
rePórter áFriCa
euronews

Terça-Feira 04-09

02:00
04:00
04:30
05:00
08:00
09:00
10:15
12:15
12:30
13:00
14:00
15:00
16:00
16:30
16:45
17:30
18:30
19:00
20:00
20:45
21:15
21:45
22:15
23:15
23:45
00:45
01:00

Bom Dia Portugal
gostos e saBores
entre nós
Praça Da alegria
Jornal Da tarDe
o ProCesso Dos távoras
só visto e amigos!
notíCias rtP maDeira
CanaDá ContaCto
Portugal em DireCto
olhos De água
teleJornal
a alma e a gente
anDar Por Cá
o Preço Certo
trio D´ataque
CanaDá ContaCto
Jornal Das 24 horas
olhos De água
teleJornal maDeira
teleJornal - açores
a minha CiDaDe hoJe/
o meu ConCelho hoJe/
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o ProCesso Dos távoras
gostos e saBores
o Preço Certo
Contas em Dia
rePórter áFriCa

CADERNO DESPORTIVO #2

15 DE AGOSTO DE 2007

nesTa edição
sp. Braga
Fc porTo
nacional
naVal
Fórmula 1
damas
“o euséBio do sporTing”

Lusa
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Breves
Edcarlos reforça
defesa do Benfica
O defesa-central Edcarlos,
do São Paulo, é o jogador
escolhido pela direcção do
Benfica para reforçar o sector defensivo. O internacional brasileiro sub-20 confirmou o acordo.
Moisés e Mateus
apresentados
no Boavista
O Boavista apresentou
mais dois reforços: o central brasileiro Moisés, que
chegou a ser do Sporting e
o angolano Mateus, agora
que o seu diferendo com o
Gil Vicente está resolvido.
Moisés vem por empréstimo, por uma época, enquanto o angolano assina
por três anos.
Roger pode ser
suspenso por
13 jogos
O médio do Flamengo Roger, ex-jogador do Benfica, incorre numa pena que poderá
ir até 13 jogos de suspensão,
isto depois de ter tentado
simular uma agressão para
tentar a expulsão de um adversário, no último clássico
«Fla-Flu».
«Nani tem um
grande potencial»
Rio Ferdinand não poupa
elogios a Nani. O «patrão»
do defesa do Manchester
United vê no internacional
português um reforço de
peso para os campeões ingleses e não hesita em afirmar que o antigo jogador do
Sporting tem uma grande
margem de progressão.

Uma prenda bem aproveitada...

O

Estádio do Dragão engalanou-se para receber o jogo grande da segunda jornada, um clássico entre FC Porto e Sporting que também servia de desforra, pelo
menos para os adeptos dos azuis e brancos, da Supertaça perdida para os “leões” no
arranque da época 2007/08. Desta vez a vitória sorriu aos portistas, mais felizes na
finalização e mais consistentes do que no encontro de Leiria, mas mesmo assim em
rota de colisão com os ferros da baliza adversária – Quaresma que o diga. E por falar
no número sete do FC Porto, parece ter ficado provado que a equipa de Jesualdo Ferreira está longe de depender de apenas uma unidade, por muito boa que seja. A vitória
frente a um rival pelo título dá uma vantagem moralizadora aos portistas, que também
já olham para baixo à procura do Benfica. Para os “leões”, este desaire acabou com
uma série de 23 jogos fora, para o campeonato, sem perder, ciclo que começou, curiosamente, após uma derrota frente ao Braga de… Jesualdo Ferreira.
Lusa

Liga: a equipa ideal da 2ª jornada
Eis o onze da segunda jornada para o Maisfutebol:
Nilson (V. Guimarães), 4 , Nélson (Benfica), 4, Bruno
Alves (F.C. Porto), 4, Pedro Emanuel (F.C. Porto),
4, César Peixoto (Sp. Braga), 4, Kanu (Marítimo), 4,
Mateus (E. Amadora) 4, Raul Meireles (F.C. Porto),
4, Vandinho (Sp. Braga), 4, Linz (Sp. Braga), 4, João
Paulo (Académica), 3

Classificação
1- Marítimo
2- FC Porto
3- E. Amadora
4- Sporting
5- Sp. Braga
6- Setúbal
7- Benfica		
8- Guimarães

6
6
4
3
3
2
2
2

9- Leixões		
2
10- Nacional
2
11- U. Leiria
2
12- Naval		
1
13- BBelenenses 1
14- P. Ferreira 1
15- Boavista
1
16- Académica 1

Resultados: 2ª jornada
Sábado (25 Agosto)

O Benfica, o outro candidato do trio que monopoliza títulos, não conseguiu capitalizar a aura messiânica de Camacho frente ao Guimarães. É óbvio que o espanhol chegou na semana passada à Luz e pouco poderia mudar no rendimento da equipa, que
frente ao Vitória do Manuel Cajuda somou o segundo empate no campeonato.
Na frente da classificação, com todos os pontos que poderia somar, tal como o FC
Porto, está o Marítimo do experiente Sebastião Lazaroni. Kanu e Makukula têm dado
uma ajuda importante com os seus golos – e fazem questão de os marcar aos pares -,
mas as leis da física e do futebol apontam para que, mais tarde ou mais cedo, ocupem
posições mais modestas na classificação. Em duelo de europeus e candidatos a correr
atrás dos três grandes, o Braga levou a melhor sobre o Belenenses, mostrando ter um
plantel equilibrado e com várias soluções.
Dos restantes resta dizer que já não há equipas sem ponto, o que perspectiva luta
interessante pela permanência A Manuel Machado são reconhecidos os méritos de
disciplinador e até já se falou do seu nome para emblemas de maior nomeada.
A verdade é que a Académica não consegue vencer em casa e já lá vão nove meses
desde o último triunfo no Cidade de Coimbra, frente ao Leiria, os comandados de
Manuel Machado voltaram a esbarrar nessa barreira invisível que ameaça hipotecar
mais uma época...

Benfica-V Guimarães
0-0
Belenenses-Sp. Braga
0-2
Domingo (26 Agosto)
E. Amadora-Naval 		
3-1
P. Ferreira-Leixões 		
1-1
Académica-U. Leiria 		
1-1
Boavista-Marítimo		
0-2
Porto-Sporting		
1-0
Segunda-feira (20 Agosto)
V. Setúbal-Nacional 		
1-1

Próxima jornada
SEXTA-FEIRA (31 Agosto)
Leixões-V. Guimarães 		

*SportTV - RTPi

16h30

Sábado (1 Setembro)
Sp. Braga-E. Amadora 		
P. Ferreira-Boavista 		

**
Domingo (2 Setembro)

12h45
15h45

Marítimo-Académica 		

11h00

Naval-Nacional 		

11h00

*

Sporting-BElenenses 		

14h45

Nacional-Benfica 		

16h15

U. Leiria-FC Porto		

16h30
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Deu-lhes o sono na primeira parte

O

nze anos depois, Portugal voltou a empatar na Arménia. Se em 1996 foi Oceano quem falhou uma
grande penalidade no último minuto, ontem foi Bruno
Alves quem desperdiçou o golo nos descontos. Mas o
central português não pode ser crucificado por ter tentado dar a vitória à sua equipa, pois o mal já vinha de trás,
mais concretamente da forma como a Selecção Nacional entrou no jogo, algo que não se compreende, já que
os jogadores portugueses estavam avisados que outros
dois candidatos ao apuramento, a Finlândia e a Polónia,
já tinham perdido pontos em Erevan.
Portugal queria ganhar para receber os polacos em
condições de os bater e assumir a liderança no Grupo A.
Havia ambição e a equipa parecia estar preparada para
contrariar o entusiasmo dos arménios. O estado do relvado e o fuso horário teriam de ser obstáculos a ultrapassar. Luiz Felipe Scolari chegou mesmo a dizer, na
véspera do jogo, que tinha encontrado um ou outro jogador com sono, algo normal devido à diferença horária, mas ontem, pelos vistos, terá encontrado quase uma
equipa inteira a dormir, pelo menos nos primeiros 15
minutos. Portugal entrou claramente a dormir e os arménios fizeram o que quiseram, como ficou provado no
lance do golo inaugural, marcado por Arzumanyan, de
cabeça, após um livre. Uma falha colectiva que o adversário aproveitou, provocando o delírio no estádio.

A euforia provocada pela vitória (1-0) no último jogo,
diante da Polónia, e o golo inaugural deixavam os arménios ainda mais galvanizados, sem que Portugal encontrasse maneira de travar as investidas atacantes do adversário. À excepção de Miguel, os restantes elementos
do sector defensivo não se entendiam, cometendo erros
de posicionamento, de recuperação de bola e também
não conseguiam ser lestos a fazer a primeira fase de
construção das jogadas. Com Tiago e Deco também a
sentirem problemas em assumir o jogo ofensivo, restava

Cristiano Ronaldo, tão marcado como voluntarioso. O
esforço e a qualidade do extremo foram premiados com
o golo do empate, concluído depois de mais um lance
individual.

Portugal sem frescura física
Com o golo do Ronaldo, Portugal parecia encontrar finalmente a tranquilidade que tanto necessitava e o golo
do empate poderia ser um “balde de água fria” para a
Arménia, mas não foi bem assim. O público continuou
sempre a demonstrar o seu entusiasmo, empurrando a
equipa para o ataque. Mesmo no segundo tempo, quando a Selecção Nacional tentou assumir mais efectivamente o controlo do jogo, os arménios nunca desistiram
e continuaram numa correria louca. Sentiram que o empate era um bom resultado e apostaram no contra-ataque, até porque têm jogadores rápidos e com qualidade,
sobretudo no ataque.
Luiz Felipe Scolari tentou então chegar à vitória. Trocou Hélder Postiga por Nuno Gomes, que assim chegou
aos 64 jogos pela Selecção Nacional e igualou Eusébio
e Humberto Coelho, e substituiu Simão por Quaresma.
Com um ataque mais fresco, Portugal fazia circular a
bola a meio-campo, tentando as desmarcações dos avançados, mas nem sempre isso foi conseguido, até porque
o estado miserável do relvado também não ajudava. A
entrada de Bruno Alves para o lugar de Jorge Andrade,
que já tinha visto um cartão amarelo, foi mais uma tentativa de conquistar os três pontos na Arménia, sobretudo nos lances de bola parada. Os arménios recuavam no
terreno e defendiam o empate com todas as suas forças,
enquanto a equipa portuguesa sentia que fisicamente
também não tinha frescura para aumentar o ritmo. E
quando o árbitro terminou a partida, o público vibrou,
festejando um empate que castiga a postura de Portugal
na etapa inicial do jogo.
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CHELSEA LEVOU “PUXÃO DE ORELHAS”

Federação inglesa
multa dez clubes

A

Federação Inglesa de Futebol (FA) multou dez clubes e “puxou as orelhas” a outros nove, entre os
quais o Chelsea, por comportamentos de indisciplina na
última época. O Blackburn, Millwall, Chester, Barnet,
Bolton, Leeds, West Brom, Huddersfield, Accrington e
Wycombe foram os clubes multados, enquanto o Chelsea, West Ham, Wigan, Ipswich, Queens Park Rangers,
Swindon, Brentford, Bradford e Macclesfield foram
alertados para a necessidade de melhorarem o comportamento ao longo da presente época.

18º golo de quinas ao
peito não chegou

18.º golo de Ronaldo na Selecção foi insuficiente
para assegurar a vitória que se desejava. “A nossa meta era ganhar, mas não conseguimos, apesar de
a equipa ter jogado bem, e o campo também não ajudou”, disse o n.º 17 das quinas, para quem “a Arménia
bateu-se bem, sobretudo na primeira parte”. Já quanto
às contas do Grupo A o autor do empate foi realista:
“No futebol, já todos sabemos que tudo pode acontecer,
e a equipa tem de pensar agora positivamente, porque
temos dois jogos em casa muito importantes”. O n.º 7
do Manchester United concordou também com Scolari sobre o modo como a Arménia se apresentou: “Eles
correram muito, mas as melhores oportunidades foram
nossas. Talvez eles até sejam melhores fisicamente, mas
nós sabemos que contra Portugal as equipas dão tudo”.

O

Anderson 4 anos no Lyon

ex-defesa-central do Benfica Anderson assinou hoje um contrato válido por quatro temporadas com o
Lyon, anunciou o hexacampeão de França. De acordo
com uma fonte dos gauleses, o valor da transferência
ascende aos quatro milhões de euros.
O brasileiro, de 27 anos, foi contratado para fazer face
à lesão do compatriota e internacional Cris, que vai estar parado seis meses devido a uma lesão no joelho direito. Anderson, que saiu em litígio do Benfica, actuou
na vitória do Brasil sobre a Guatemala, por 3-0, em
2005, tendo então marcado pelos canarinhos. “Estou
muito feliz por vir para o Lyon, um grande clube europeu”.

O

10

A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 29 de Agosto de 2007

Sp. Braga

Presidente: António Salvador
Estádio: Axa
Distrito: Braga

P

ara se recordar a fundação do Sporting Clube de Braga, ter-se-á que recuar, necessariamente, até ao início da prática do futebol no nosso país. É que o clube está intimamente ligado ao interesse que despertou na juventude do princípio do século, uma nova
modalidade oriunda de Inglaterra.
Em Braga, “o bichinho” pelo futebol nasce ainda antes da Implantação da República.
Os seus tentáculos já tinham chegado a Lisboa e no Porto, muito por culpa dos irmãos
Pinto Bastos que trouxeram as regras de Inglaterra, já se começava a organizar os primeiros clubes e competições. Na cidade invicta, estavam já formados o Futebol Clube
do Porto, o Leixões e o Boavista e em breve apareceria, na Roma Portuguesa, o Braga
Foot-Ball Club. Este reunia o interesse dos muitos jovens que rumavam diariamente a
S.Vítor, onde junto da Rua Nova de Santa Cruz se começava a desenhar o primeiro campo da cidade - as GOLADAS. Na época e segundo informações reunidas com alguns
dos antigos adeptos do futebol, tudo passava pelo enorme entusiasmo e habilidade de
dois jovens de Celeirós, os irmãos Azevedo que conseguiam arrastar muitos praticantes.
Com a Grande Guerra, o interesse pelo futebol decaiu mas passado este período negro
da História da Humanidade logo ressurgiu um clube oriundo da rua da Boavista - o Liberdade Foot-Ball Club e também o Braga Sport Club criado pela Associação dos Empregados do Comércio e o Estrela Foot-Ball Club representando os funcionários das
Artes Gráficas. Os jogos disputavam-se no Pópulo e era já grande o entusiasmo das pessoas pelo futebol. Em finais de 1919, princípios de 1920 foi pensado e organizado um
clube que se viria a chamar o Sporting Clube de Braga. Foi fundado por um grupo de
jovens, na sua maioria estudantes, donde se destacaram Celestino Lobo, Carlos José de
Morais, os irmãos Carvalho, Eurico Sameiro, Costinha, João Gomes, (que viria a ser o
primeiro presidente) e ainda Joaquim de Oliveira Costa. O S.C. Braga, inicialmente, não
teve as cores que tem hoje. Foram escolhidas para as suas camisolas as cores verde e
branca ( mais tarde, por influência de José Szabo, antigo treinador do clube, foi sugerido
um equipamento à semelhança do Arsenal de Londres, o que se mantém até hoje).
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Naval
Presidente: Aprígio Santos
Estádio: Municipal José Bento Pessoa
Distrito: Coimbra

A

Associação Naval 1º de Maio, foi fundada em 1 de Maio de 1893, sucedendo à
extinta Associação Naval Figueirense. Sendo um Associação de raiz iminentemente operária o nome escolhido para a agremiação não poderia ter sido mais apropriado, assim como o dia escolhido para a sua implementação - o dia do Trabalhador,
de 1893. Como primeiro Presidente da sua Direcção, a Naval teve João da Encarnação, banheiro da Praia da Claridade, da cidade sede da Figueira da Foz. Na sua fase
inicial, a Naval tinha por objectivo a prática de desportos naúticos, por parte dos seus
associados. E foi no Remo, durante os seus primeiros anos de história, que a Naval 1º
de Maio almejou alguns dos seus grandes sucessos desportivos. Mas, embora tenha
nascido com uma vertente naútica, a Naval 1º de Maio foi alargando as suas secções
desportivas e culturais, numa tentativa de porpocionar aos seus associados um leque
variado de opções de prática desportiva e de actividades lúdicas. Assim, para além da
secção naval, surgiu a ginástica, a natação, o futebol, a patinagem, os pesos e halteres,
a luta greco-romana, basquetebol, tiro, esgrima, dança, entre outros. Também foi objectivo dos fundadores da Naval 1º de Maio, proporcionar um desenvolvimento cultural e cívico aos seus associados, promovendo, como era tradicional na época, actividades recreativas, de que se destacam os passeios, bailes, festas, animatógrafo, garraiada, orfeão e o teatro.
Como conclusão desta intensa actividade destaque-se que a Associação Naval 1º
de Maio foi a terceira colectividade portuguesa a ser reconhecida pelo Comité Olímpico Português, e é, presentemente, a quarta colectividade desportiva mais antiga do
país, como 112 anos de existência. Muito do enorme espólio da Associação Naval 1º
de Maio foi consumido num incêndio, que no dia 4 de Julho de 1997, destruiu a sua
sede social. Com ele quase desapareceram 105 anos de história. A Naval 1º de Maio
implementou a sua sede provisória no Estádio Municipal José Bento Pessoa, onde se
mantém até aos dias de hoje. Pela segunda vez estando na Liga Betandwin, a mais
importante competição de futebol portuguesa.Defendendo orgulhosamente o seu passado, vivendo intensamente o presente, a Associação Naval 1º de Maio perspectiva
um futuro com muitos mais êxitos e glórias desportivas.
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FC Porto

Presidente: Pinto da Costa
Estádio: do Dragão
Distrito: Porto

C

omo o próprio nome do clube indica, o futebol é a modalidade principal do FC
Porto - praticada com exclusividade aquando da sua fundação em 1893. Na reactivação do clube em 1906, o futebol voltou a ser a força motriz (porque o refundador
José Monteiro da Costa, como o fundador António Nicolau d’Almeida, se apaixonara
pela modalidade em Inglaterra), embora houvesse também lugar à prática de outras
modalidades. Ainda em 1906 o FC Porto construiu o Campo da Rua da Rainha, um
pequeno complexo desportivo que incluía um campo relvado (o primeiro de Portugal)
com as medidas regulamentares para a prática do futebol.
O primeiro título oficial do futebol portista, conquistado em 1911, foi a Taça José
Monteiro da Costa, o campeonato do Norte de Portugal, em cujas seis edições o FC
Porto arrecadou cinco troféus. As primeiras três décadas e meia foram recheadas de
vitórias para o futebol portista, inicialmente nos campeonatos regionais e depois a
nível nacional, tendo conseguido o feito histórico de vencer a primeira edição do
Campeonato de Portugal (a primeira competição de âmbito nacional em Portugal),
que deu origem à Taça de Portugal, em 1922, do Campeonato da Liga, precursor do
Campeonato Nacional da Primeira Divisão, em 1935, e do próprio Campeonato Nacional da Primeira Divisão, em 1939. Nessa altura, o FC Porto havia já abandonado o
Campo da Rua da Rainha, passando para o Campo da Constituição, e já sonhava com
um novo recinto, dado o acelerado crescimento do clube.
Os tempos que se seguiram, contudo, não foram positivos - o FC Porto passou 15
épocas sem ser campeão, de 1940 a 1955; nesse período venceu apenas campeonatos
regionais e um nacional, mas de juniores. O jejum foi quebrado na histórica época de
1955/56. Histórica foi também a vitória, em 1948, sobre o Arsenal de Londres (então
considerada a melhor equipa do mundo), que os sócios e adeptos fizeram questão de
assinalar, oferecendo ao clube um magnífico troféu com mais de 300 quilos, 130 dos
quais em prata maciça. A partida teve lugar no Estádio do Lima, propriedade do Académico, que o alugava ao FC Porto em alguns jogos, dadas as limitações da Constituição. O FC Porto chegou também a jogar no Ameal, do Sport Progresso, mas com a
inauguração do Estádio das Antas, em 1952, passou a dispor de um recinto à medida
da sua grandeza.
Os títulos nacionais voltaram em 1956, com a conquista da primeira dobradinha, e o
mesmo ano marcou a estreia do FC Porto nas competições Europeias, frente ao Athletic Bilbao - na Taça das Cidades com Feira, que viria a chamar-se Taça UEFA, criada na época anterior. Porém, apesar do final da década de 50 ter sido positivo para o
FC Porto, que voltou a sagrar-se campeão em 1959, a década seguinte não reservava
grandes feitos ao futebol portista, antes um segundo e ainda mais longo jejum: desta
vez entre 1959 e 1978, período em que os seniores do FC Porto conquistaram apenas
duas Taças de Portugal (1968 e 1977). No ano seguinte quebrou-se o jejum, sob o
comando de José Maria Pedroto, cognominado “o Mestre” e afectuosamente tratado
como “Zé do Boné”. Com Jorge Nuno Pinto da Costa como director do futebol e
Américo de Sá como presidente, o FC Porto regressava às vitórias empunhando a
bandeira anticentralista, de afirmação da região Norte e da cidade do Porto. É com

Ricardo Quaresma
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José Maria Pedroto que ganha corpo a “mística”, palavra ainda hoje tantas vezes aplicada para fazer referência à união e à garra dos jogadores portistas. O FC Porto foi
bicampeão em 1977/78 e 1978/79, tendo Fernando Gomes arrecadado o título de melhor marcador em ambas as épocas.
Em 1982 Jorge Nuno Pinto da Costa assume a presidência do clube, marcando uma
viragem determinante na sua história. Um dos seus principais objectivos, chegar a
uma final europeia, é alcançado dois anos depois: em 1984, em Basileia, o FC Porto
perde a Taça das Taças frente à Juventus, numa partida em que foi orientado por António Morais, adjunto de Pedroto, já que o “Mestre” se encontrava de cama, lutando
contra um cancro em fase terminal. Viria a falecer em Janeiro de 1985, não tendo
possibilidade de assistir à glória que o futuro reservava à sua equipa dois anos e meio
depois: em Viena, sob a batuta de Artur Jorge, o FC Porto conquista a Taça dos Clubes
Campeões Europeus 1986/87, vencendo por 2-1 o Bayern de Munique com um fantástico golo de calcanhar de Rabah Madjer. No mesmo ano, já sob o comando de Tomislav Ivic, vence a Taça Intercontinental (contra o Peñarol de Montevideu) e a Supertaça Europeia (contra o Ajax de Amsterdão), tornando-se imediatamente o clube
português com mais títulos internacionais. Entretanto, Fernando Gomes confirmava o
seu estatuto de goleador com a conquista de duas botas de ouro, em 1983 e 1985.
A nível interno, ao longo dos anos 80 o FC Porto foi começando a assumir algum
domínio, mas foi na década seguinte que esse domínio foi avassalador: sagrou-se
campeão oito vezes, cinco delas consecutivas, entre 1994 e 1999 - o Penta, primeiro
com Bobby Robson, depois com António Oliveira e com Fernando Santos a fechar a
contagem. Nesta gloriosa caminhada tiveram especial sabor o Tri, que o FC Porto
nunca conseguira (apesar de, até ali, já se ter sagrado bicampeão outras quatro vezes),
o Tetra, que igualava um record do Sporting com mais de 40 anos, e, naturalmente, o
Penta, marca nunca antes atingida por qualquer equipa portuguesa. Na época em que
o FC Porto conquistou o quinto campeonato consecutivo, Mário Jardel foi o melhor
marcador da Europa, arrecadando a bota de ouro - a terceira na história do clube.
No ano do Tri, 1997, o FC Porto constituiu a FC Porto, futebol, SAD (Sociedade
Anónima Desportiva), cotada em bolsa, que passaria a ser responsável pela gestão do
futebol do clube. Jorge Nuno Pinto da Costa acumulou (e acumula até à data) a presidência do clube e da SAD.
Depois do Penta, o FC Porto esteve três épocas afastado do título, reconquistando-o
pela mão de José Mourinho em 2003, o ano em que venceu tudo: o campeonato, a
Taça de Portugal e a Taça UEFA (em Sevilha, contra os escoceses do Celtic). O feito
foi apelidado de “tripeirinha”, um cruzamento entre tripeiro e dobradinha. O ano seguinte reservava ao FC Porto uma glória ainda maior, com a vitória na Liga dos Campeões (contra o Mónaco, em Gelsenkirchen), mais uma vez acompanhada do campeonato nacional e à qual se somou ainda, já não com José Mourinho, mas com o espanhol Victor Fernandez, a vitória na Taça Intercontinental contra o Once Caldas - a
última, já que em 2005 esta foi substituída pelo Mundial de Clubes.
Entretanto, em 2002 havia sido inaugurado o Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, pela Fundação PortoGaia (criada pelo FC Porto e pela Câmara Municipal de Gaia), e em 2003 o Estádio do Dragão. Com estas novas infraestruturas, o FC
Porto passou a usufruir de instalações, equipamentos e condições de trabalho francamente superiores aos disponíveis até aí.
No final da época 2003/04 Mourinho deixou o clube, bem como alguns dos jogadores mais influentes da equipa; a época seguinte foi desastrosa, mas o título perdido em
2005 seria recuperado em 2006 com mais uma dobradinha.
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nacional

Presidente: Rui António Macedo Alves
Estádio: Estádio da Madeira
Distrito: Funchal - Madeira

O

Clube Desportivo Nacional é um clube português, fundado na ilha da Madeira a
8 de Dezembro de 1910. É muitas vezes referido como Nacional da Madeira ou
simplesmente Nacional. A principal modalidade do Nacional é o futebol contando
com várias participações na Primeira Liga, a principal divisão portuguesa. É um clube que tem vindo a ganhar uma preponderância crescente.
Palmarés: 1º Campeonato nacional da 2ª Divisão B 1999/00, 7º lugar da Segunda
Liga 2000/2001, 3º lugar da Segunda Liga 2001/2002, 11.º Lugar da Primeira Liga
2002/03, 4.º Lugar da Primeira Liga 2003/04, 12.º Lugar da Primeira Liga 2004/05,
5.º Lugar da Liga Betandwin 2005/06, 8.º Lugar da Liga BWINLIGA 2006/07, 2 participações na Taça UEFA nas épocas 2004/05 e 2006/07.

Cristiano Ronaldo esteve presente na Cidade
Desportiva do Clube Desportivo Nacional da Madeira

C

ristiano Ronaldo esteve em “Familia” numa visita às instalações do Clube Desportivo Nacional que aconteceu e contou com a presença do Presidente da Direcção Engº Rui Alves e outros elementos do corpo directivo deste Clube.
A Super Estrela do Futebol Mundial teve a hipotese de conhecer as futuras instalações do Clube onde
passou, com especial destaque ao Cristiano Ronaldo
Futebol Campus o qual aceitou atribuir o seu nome
ao espaço onde passará a viver toda a formação desportiva de futebol do C.D. Nacional que foi o mesmo onde à poucos anos atrás jogava com a camisola deste Clube.
Esta mesma, foi-lhe oferecida num momento que gerou alguma emoção, a camisola
10 do “miúdo maravilha” que já vestiu de alvi-negro.
Novas Denominações das Instalações Desportivas do C.D. Nacional
O Clube Desportivo Nacional vem pelo presente informar, e conforme foi aprovado
por unanimidade dos Sócios presentes na Assembleia Geral de 1 de Junho e 2007, as
novas denominações das suas instalações são inequivocamente as seguintes:
CIDADE DESPORTIVA DO C.D. NACIONAL – todo o complexo desportivo e
instalações de apoio do C.D. Nacional.
ESTÁDIO DA MADEIRA – integrado na Cidade Desportiva do C.D. Nacional,
substitui anterior denominação de Estádio Engº Rui Alves, e é o campo principal onde se disputam os jogos de futebol da equipa profissional do C.D. Nacional.
CAMPO DO CENTENÁRIO – integrado na Cidade Desportiva do C.D. Nacional
está anexado a norte do Estádio da Madeira, e é o campo de treinos da equipa profissional de futebol do C.D. Nacional.
CRISTIANO RONALDO CAMPUS FUTEBOL - integrado na Cidade Desportiva
do C.D. Nacional, a leste, é a Academia de Formação de Futebol do C.D. Nacional e
é composta por dois campos.
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Liga Vitalis

Goleadas que são chicotadas
corrente jornada da Liga Vitalis
parece ter trazido à tona um curioso efeito até agora desconhecido.
Ou, pelo menos, nunca visto em doses
maciças como as agora verificadas. É
que, todas as equipas que foram goleadas
na etapa de abertura, obtiveram bons resultados no fim-de-semana. Não é preciso ser um génio para perceber que, durante a semana que passou, não devem
ter sido nada meigos os discursos dos
treinadores de Beira-Mar, Portimonense
e Estoril. E a verdade é que, após a derrota por 5-1 em Vizela, os aveirenses rectificaram e bateram o Aves, num duelo
aguerrido que juntou os dois emblemas
despromovidos da Liga Bwin; quanto ao
Portimonense, “levou” nada menos do
que 4-0 na sua própria casa, do Varzim,
mas vingou-se com um empate que soube a ginjas em Vila do Conde; já em relação ao Estoril, o 3-0 que há uma semana
lhe foi infligido pelo Gil Vicente parece
ter dado asas aos canarinhos, que desta
feita até foram capazes de dar a volta a

A

um resultado negativo diante do Vizela.
Estavam a perder por 1-0, mas arranjaram forças e conseguiram a miraculosa
reviravolta. Respira-se melhor em Aveiro, Portimão e na Amoreira. Vamos ver
que sequência será dada a estes resultados.
Mas onde os ares são mesmo saudáveis
é nos Açores, na Póvoa e em Freamunde,
que vêem os respectivos emblemas na liderança da prova. Esta última equipa é
mesmo a grande surpresa da competição,
uma vez que apenas esta temporada foi
promovida da II Divisão. O Freamunde
começou por vencer o Penafiel por 3-1,
batendo agora o Olhanense (no Algarve)
por 1-0. Nada mal para um principiante…
Entrada de gigante do histórico Varzim,
que, após uma goleada em Portimão,
confirmou a tendência diante do Fátima.
Na próxima jornada, porém, Diamantino
Miranda e seus pupilos têm uma prova de
fogo. É que, em Barcelos, defrontam o
poderoso Gil Vicente.

Álvaro: «Estão convencidos que já são estrelas»

Técnico perde com erros
derrota caseira frente ao Freamunde foi mal digerida pelo técnico do Olhanense, Álvaro Magalhães.
Em dois jogos no José Arcanjo (o anterior frente ao Gondomar, para a Taça
da Liga), igual número de derrotas, em
ambas as situações na sequência de erros defensivos.
“É necessária uma atitude diferente e
mais concentração”, refere o treinador.
“Em dois jogos em casa foi tudo igual:
dois erros nossos proporcionaram triunfos aos adversários.”
Face ao sucedido, Álvaro Magalhães
aproveita para alertar “um ou outro joga-

A

dor, pois estão convencidos que já são estrelas, quando o futebol de alta competição exige muito trabalho e concentração,
em prol da única estrela que pode existir
num grupo liderado por mim, a equipa”.
O treinador diz que o plantel “conta com
vários elementos muito jovens, que ainda
não ganharam nada e devem, por isso, ter
os pés bem assentes no chão e esforçar-se
em prol do colectivo”.
Álvaro Magalhães não quis indicar a
quem se dirigiam, em particular, os seus
recados. “Só sei que não podemos continuar a perder jogos desta forma!”, exclama.
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damas (1947-2003)

“o euséBio do sporTing”
NOME: Vítor Manuel Afonso Damas de Oliveira.
NATURALIDADE: Lisboa.
DATA DE NASCIMENTO: 8 de Outubro de 1947. Faleceu
a 13 de Setembro de 2003.
LUGAR: Guarda-redes.
CLUBES REPRESENTADOS: Sporting, Racing de
Santander (Espanha), Vitória Sport Club (de Guimarães) e
Portimonense.
CURRÍCULO/PALMARÉS:
- vencedor, em 1970/71, ao serviço do Sporting, do prémio “Somelos-Helanca” (instituído pelo Jornal “A Bola”), destinado ao
jogador mais regular do campeonato.Vencedor, em 1983/84, ao serviço do Portimonense, do prémio “Patrick” (instituído pelo Jornal “A Bola”), destinado ao jogador
que obteve mais citações para o melhor em campo (8 vezes). 2 vezes Campeão Nacional de juniores (pelo Sporting): 1963/64 e 1964/65. 2 vezes Campeão Nacional da
I Divisão (pelo Sporting): 1969/70 e 1973/74. 3 vezes vencedor da Taça de Portugal
(pelo Sporting): 1970/71, 1972/73 e 1973/74. 3 vezes finalista vencido da Taça de
Portugal (pelo Sporting): 1969/70, 1971/72 e 1986/87. semi-finalista da Taça das
Taças, em 1973/74: Sporting – 1 / Magdeburgo (RDA) – 1; Magdeburgo (RDA) – 2
/ Sporting – 1. 3º lugar no Campeonato da Europa de 1984 (França).
CURIOSIDADES:
- Carreira na I Divisão (417 jogos realizados): 15 épocas (332 jogos) no Sporting
(entre: 1966/67 e 1975/76; 1984/85 e 1988/89); 2 épocas (33 jogos) no Vitória
Sport Clube (de Guimarães) (1980/81 e 1981/82); 2 épocas (52 jogos) no Portimonense (1982/83 e 1983/84).
- 52 jogos efectuados a contar para as Competições Europeias (clubes). Damas é,
ainda hoje, o jogador do Sporting com mais jogos disputados nas competições da
UEFA.
- 29 internacionalizações pela Selecção A; 1º jogo: 6 de Abril de 1969 (Estádio
Nacional (Jamor), em Lisboa: Portugal – 0 / México – 0); último jogo: 11 de Junho
de 1986 (Guadalajara, no México: Portugal – 1 / Marrocos – 3). Damas detém o
recorde de longevidade ao serviço da Selecção, tendo sido internacional ao longo
de 17 anos, pela primeira vez aos 21 anos e, pela última vez, aos 38 anos, embora
nos anos de 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982 e 1983 não possua nenhuma internacionalização, tendo sido Bento (Benfica), durante aqueles anos, a ocupar o posto
de guarda-redes titular da Selecção.
- Damas é o jogador que maior número de vezes envergou a camisola do Sporting
(nas várias categorias): 743 jogos realizados (em 20 (!) anos), 332 dos quais a
contar para o Campeonato Nacional da I Divisão. Ficam para a História do Futebol Português, os duelos inesquecíveis travados entre Damas e Eusébio, tendo o
guardião “leonino” assinado exibições fantásticas, evitando com as suas defesas
que Eusébio marcasse muitos mais golos que aqueles que marcou. Damas ficou,
assim, com inteira justiça, conhecido e apelidado, para a posteridade, por “Eusébio
do Sporting” ou “Eusébio das balizas”!

crónica do incríVel

Nelson Piquet ficou sem carta e
teve de voltar à escola de condução

elson Piquet ficou sem carta e teve de voltar à escola de condução. O tricampeão mundial de Fórmula 1 acumulou várias multas e teve a licença para
conduzir suspensa, até completar um curso de reciclagem. Durante uma semana, o antigo campeão do Mundo vai aprender noções de condução defensiva, primeiros socorros, relações interpessoais e código da estrada. Terminado o curso, tem de fazer um teste de 40
perguntas e responder certo a 70 por cento das questões. Só assim poderá voltar à estrada. Piquet faz o curso na companhia da sua mulher, Viviane, que que também superou o limite de infracções previsto, num sistema de pontos em que as multas que caad condutor tiver
vão acumulando.
O antigo piloto brasileiro encara a prova com «fair
play». «O problema não é conduzir a alta velocidade, são multas em geral, parar em
lugares em que não se pode, aeroporto, isto e aquilo. Eu acho que é válido», afirmou
Piquet, citado pelo Terra.

N

Jogador de basebol processado
por não dar autógrafos suficientes

H

á autógrafos que valem muito, os de David Ortiz parecem valer ainda mais. David Ortiz é jogador de basebol nos Boston Red Sox, uma das mais conhecidas
equipas americanas dentro da modalidade. Ora, o atleta dominicano é uma estrela e
por isso a «Steiner Sports Marketing», uma empresa especializada na comercialização de objectos desportivos de colecção, celebrou um acordo de exclusividade com
David Ortiz no qual ele teria de fornecer 8 mil objetos de colecção autografados para
venda e participar em quatro sessões
de autógrafos com a duração de duas
horas cada. A empresa alega que o
atleta não cumpriu e por isso exige
receber uma indemnização de, no mínimo, um milhão de dólares.
A empresa já moveu uma acção judicial contra o jogador. A acusação é
de que Ortiz não cumpriu a cota de
autógrafos que tinha sido combinada
e que teria fornecido autógrafos a
empresas concorrentes. Segundo a
acção, Ortiz também não compareceu em sessões de autógrafos e em
eventos com a imprensa, conforme
exige o contrato.
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Felipe Massa vence Grande Prémio da Turquia
Helder Dias
jornal@avozdeportugal.com

D

otado de um super desenho, o
circuito de Istambul é um verdadeiro modelo ultra moderno, com
uma velocidade de ponta altamente
elevada e composto por 14 importantíssimas curvas, realçando-se a curva número oito pelas suas irregularidades no piso. Este circuito é o mais
recente do calendário da Fórmula 1, permitindo às suas
estruturas uma configuração impecável no que diz respeito a duras suspensões e cargas aerodinâmicas.

Felipe Massa arrancou a sua quinta “pole” da época –
a sua oitava em carreira –, num circuito o qual lhe é inteiramente favorável. A “pole” só veio ao auge, depois
do relógio ter passado a barreira do zero. Lewis Hamilton (McLaren), tinha nesse momento o melhor tempo,
mas Felipe, imparável, com uma volta impecável, resolveu a questão do dia e seria o primeiro a arrancar no
Grande Prémio da Turquia. O seu companheiro de equipa, Kimi Raikkonen, terminou terceiro, embora tivesse o melhor crono durante a maior parte da sessão. O
actual campeão do Mundo, Fernando Alonso, conquan-

to conseguisse a volta mais rápida no Q2, não foi além
do quarto lugar na partida, permitindo repartir as duas

primeiras linhas entre os quatro candidatos ao título. A
BMW reservou para ela a terceira linha e Kubica e Heidfeld largaram quinto e sexto, respectivamente. De notar o impecável trabalho feito pelos homens de Mário
Theissen, director desportivo da marca bávara, o qual já
garantiu os mesmos pilotos para a época de 2008, acabando assim com a especulação que vinha a ser feita em
torno dos pilotos e a qual enviava Heidfeld à McLaren e
receberia Fernando Alonso em troca.
A McLaren deu-nos a conhecer que os seus dois pilotos fizeram finalmente as pazes… Fernando Alonso e
Lewis Hamilton foram encontrados separadamente pelos responsáveis da equipa, os quais se prontificaram a
oferecer a cada um oportunidades iguais na luta pelas
vitórias, o que iremos ver no decorrer das próximas corridas. Um caso a não perder olho!...
Domingo, Felipe Massa (Ferrari) repetiu a proeza feita
o ano passado ao vencer impecavelmente este grande
prémio da Turquia, somando assim em cinco o número
de vitórias conquistadas em carreira. O seu companheiro de equipa, Kimi Raikkonen, foi segundo, oferecendo

mais uma dobradinha à Ferrari. “É fantástico… Estive
aqui três vezes e ganhei duas delas, e as duas a partir da
‘pole’” disse Massa. “Adoro esta pista e foi aqui que a
minha carreira começou realmente a evoluir” dizia felicíssimo o pequeno brasileiro.
A Honda mais uma vez andou muito longe dos lugares
da frente, depois de Button ser 13º e Barrichello 17º na
corrida. De realçar a penalização de dez lugares imposta
à Honda por mudança dos dois motores de Button e
Barrichello.
Para Alonso, o facto das Ferraris estarem bastante rápidas não foi de forma alguma uma surpresa, pois o piloto
espanhol chegou mesmo a dizer antes da corrida que
“Tal como em Magny-Cours e Silverstone, [os Ferraris]
em Istambul seriam rapidíssimos”. Agora a luta pelo
Campeonato do Mundo de Pilotos está mais cerrada e
apenas separada por cinco pontos entre Hamilton e
Alonso, passando Felipe Massa a ocupar o terceiro lugar na corrida ao título. Próximo encontro a 9 de Setembro no Grande Prémio da Itália, em Monza.

classiFicação:
1. Felipe Massa (Brasil/Ferrari)
2. Kimi Raikkonen (Finlândia/Ferrari)
3. Fernando Alonso (Espanha/McLaren)
4. Nick Heidfeld (Germany/BMW)
5. Lewis Hamilton (Grã Bretanha/McLaren)
6. Heikki Kovalainen (Finlândia/Renault )

classiFicação no mundial:
1. Lewis Hamilton (Grã-Bretanha/McLaren), 84 pontos
2. Fernando Alonso (Espanha/McLaren), 79
3. Felipe Massa (Brasil/Ferrari), 69
4. Kimi Raikkonen (Finlândia/Ferrari, 68
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2ª Volta
16ª jornada - 13/01/2008
p. Ferreira
BoaVisTa
académica
Fc porTo
Belenenses
e. amadora
V. seTúBal
BenFica

-

-

-

-

V. seTúBal
BenFica
V. guimarães
nacional
naVal
sp. Braga
sporTing
u. leiria

-

académica
Fc porTo
Belenenses
e. amadora
V. seTúBal
BenFica
V. guimarães
nacional

p. Ferreira
BoaVisTa
académica
Fc porTo
Belenenses
e. amadora
V. seTúBal
BenFica

-

BoaVisTa
p. Ferreira
maríTimo
u. leiria
sporTing
sp. Braga
naVal
leixões

23ª jornada - 16/03/2008
leixões
académica
BoaVisTa
p. Ferreira
maríTimo
u. leiria
sporTing
sp. Braga

-

Fc porTo
Belenenses
e. amadora
V. seTúBal
BenFica
V. guimarães
nacional
naVal

26ª jornada - 13/04/2008

Belenenses
e. amadora
V. seTúBal
BenFica
V. guimarães
nacional
naVal
sp. Braga

28ª jornada - 27/04/2008

-

20ª jornada - 24/02/2008

académica
BoaVisTa
p. Ferreira
maríTimo
u. leiria
sporTing
sp. Braga
leixões

25ª jornada - 06/04/2008
leixões
Fc porTo
académica
BoaVisTa
p. Ferreira
maríTimo
u. leiria
sporTing

leixões
maríTimo
u. leiria
sporTing
sp. Braga
naVal
nacional
V. guimarães

BoaVisTa
académica
Fc porTo
Belenenses
e. amadora
V. seTúBal
BenFica
V. guimarães

22ª jornada - 09/03/2008
Fc porTo
Belenenses
e. amadora
V. seTúBal
BenFica
V. guimarães
nacional
naVal

17ª jornada - 27/01/2008

maríTimo
u. leiria
sporTing
sp. Braga
naVal
nacional
V. guimarães
leixões

19ª jornada - 17/02/2008
leixões
p. Ferreira
maríTimo
u. leiria
sporTing
sp. Braga
naVal
nacional

- Calendário Bwin liga

e. amadora
V. seTúBal
BenFica
V. guimarães
nacional
naVal
sp. Braga
sporTing

-

Belenenses
Fc porTo
académica
BoaVisTa
p. Ferreira
maríTimo
u. leiria
leixões

29ª jornada - 04/05/2008

e. amadora
Belenenses
Fc porTo
académica
BoaVisTa
p. Ferreira
maríTimo
leixões

V. seTúBal
e. amadora
Belenenses
Fc porTo
académica
BoaVisTa
p. Ferreira
maríTimo

-

leixões
BenFica
V. guimarães
nacional
naVal
sp. Braga
sporTing
u. leiria

nélson éVora é campeão do mundo

Saltou 17.74 Metros e bateu recorde nacional

N

élson Évora sagrou-se campeão do Mundo no triplo salto e garantiu o lugar mais alto no pódio na
competição que está a decorrer em Osaka, no Japão. O
ouro é o justo prémio para o atleta português que conseguiu a marca de 17.74
metros.
Com este resultado, Évora superou, também, o recorde nacional, que já era
seu, em 23 centímetros,
deixando o brasileiro Jadel
Gregorio com a medalha de
prata. Já o norte-americano
Walter Davis ficou com o
3.º lugar.

18ª jornada - 03/02/2008
BoaVisTa
académica
Fc porTo
Belenenses
e. amadora
V. seTúBal
BenFica
V. guimarães

-

p. Ferreira
maríTimo
u. leiria
sporTing
sp. Braga
naVal
nacional
leixões

21ª jornada - 02/03/2008
leixões
BoaVisTa
p. Ferreira
maríTimo
u. leiria
sporTing
sp. Braga
naVal

-

académica
Fc porTo
Belenenses
e. amadora
V. seTúBal
BenFica
V. guimarães
nacional

24ª jornada - 30/03/2008
Belenenses
e. amadora
V. seTúBal
BenFica
V. guimarães
nacional
naVal
sp. Braga

-

Fc porTo
académica
BoaVisTa
p. Ferreira
maríTimo
u. leiria
sporTing
leixões

27ª jornada - 20/04/2008
leixões
Belenenses
Fc porTo
académica
BoaVisTa
p. Ferreira
maríTimo
u. leiria

-

e. amadora
V. seTúBal
BenFica
V. guimarães
nacional
naVal
sp. Braga
sporTing

30ª jornada - 11/05/2008
BenFica
V. guimarães
nacional
naVal
sp. Braga
sporTing
u. leiria
leixões

V. seTúBal
e. amadora
Belenenses
Fc porTo
académica
BoaVisTa
p. Ferreira
maríTimo

Quem soBe e desce?
derlei: 1-0 para ele
Derlei 1- Quase todo o imenso resto do
Mundo, 0. Não creio que o brasileiro tenha
algo a provar aos benfiquistas. O problema
é mais geral. No fundo, são poucos os que
continuam a acreditar nele. Benfiquistas, portistas,
sportinguistas e outros que tais, de uma forma geral
pouca gente acredita que o Derlei de Mourinho regresse um dia.

Fernando sanTos podia
aprender com camacho
Por exemplo, a lidar com Luís Filipe Vieira.
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Consulado Geral
de Portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

4409 St. Laurent

514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
514.842.8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

Tel.: 514.499.0359
www.secomunidades.pt
URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
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.CampinosdoRibatejo 514.353.3577
Folc. Português de Mtl.
514.739.9322
Missão N. Sra. de Fátima 450.687.4035
Missão Santa Cruz
514.844.1011
Rancho Folc. Verde Minho 514.768.7634
Sporting Clube de Mtl
514.499.9420
Sport Montreal e Benfica 514.273.4389

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
4289 St-Laurent

514.285.1620
514.672.4687

514.288.2082

MERCEARIA

QUIROPRATAS

SÁ & FILHOS

DR. MARC CHENÉ
514.842.3373

“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon E.
514.351.1716

GRANITE LACROIX INC.

DR. FRED M. ZAROW

Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Bl. des Laurentides 450. 669.7467

“Clinique Chiropratique Zarow”
6872 St-Denis #101
514.279-6536
cliniquezarow.com/portugues.htm

NOTÁRIOS

RESTAURANTES

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

EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200

514.985.2411

OURIVESARIAS

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

CLÍNICA MÉDICA LUSO

PADARIAS

1 Mont-Royal Este

7129 Boul. St-Michel

PADARIA LAJEUNESSE

TRANSPORTES

CLÍNICA MÉDICA NOVA

533 Gounod

TRANSPORTES BENTO COSTA

3755 Boul. St-Laurent

PEIXARIA

514.849.2391
514.987.0080

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

514.232.3095

DENTISTAS
4270Boul.St-Laurent,#209514.499.1624

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
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
HELIO

514.886.7001
514.497.3896

IGREJAS
6297 Monkland Ave.

514.272.0362

REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
514.725.2626

514.946.1988

BLUE COAST
130-A, Beaumont

514.270.5079

cemiTério noTre-dame-des-neiges

DR. THUY TRAN

514.844.3307

1530 Fleury este
514-381-5200
www.voyageseliteplus.com

406, St-Joseph E.

514.271.6452

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

IGREJA
PORTUGUESA

VOYAGES ELITE PLUS

7341 St-Hubert

CLÍNICAS

514.844.3054

TAGUS

JORGE VASCO

MONUMENTOS

BOUTIQUE ANA MARIA

4244 St. Laurent

PSICÓLOGOS

MONSIEUR MACHINE À COUDRE

4701 St-Urbain

28 de Agosto de 2007
1 Euro = CAD 1.446430
BOUTIQUES

MÁQUINAS DE COSTURA

BAPTISTA
514.484.3795

CENTRO CRISTÃO DA FÁMILIA (P.A.O.C)
Reuniões familiares aos sábados
514.704.0006

Quebeque lança
um ultimato

F

rente ao insucesso da conciliação, o Ministro Quebequense do Trabalho, David Whissel, impele a direcção do cemitério Notre-Dame-des-Neiges e o sindicato dos seus trabalhadores a retomarem as suas actividades daqui a uma semana, ou o governo assegurar-se-á
da retoma das actividades. O ministro David Whissel
propõe duas opções às duas partes: - Chegar a um regulamento negociado; - Escolher um árbitro que determinará a convenção colectiva.
Bloqueamento, greve e conciliação…
O ministro Whissel evocou a possibilidade de recorrer a
uma lei especial para forçar uma retoma das actividades
se as suas duas propostas forem rejeitadas. O cemitério
Notre-Dame-des-Neiges é uma empresa privada, mas ele
explica que o conflito afecta numerosos cidadãos. O conflito de trabalho, que perturba as actividades de um dos
maiores cemitérios canadianos, perdura desde o dia 16 de
Maio passado. Um bloqueamento foi desencadeado depois da anulação de alguns 250 enterros entre o 9 de Abril
e o 15 de Maio, devido a meios de pressão inesperados
dos empregados sindicados. O sindicato tinha replicado
com o desencadeamento de uma greve nas horas seguintes. Frente ao impasse das negociações - os dois partidos
não se encontraram entre 16 de Maio e o mês de Julho - o
ministro Whissel mandatou, a 16 de Julho, o conciliador
Denis Giasson para relançar as negociações. Entretanto,
algumas 600 famílias de defuntos agruparam-se para
apresentar um pedido de recurso colectivo contra a Fábrica da Paróquia Notre-Dame-des-Neiges. Excedidos pela
duração do conflito, estes pais de defuntos ameaçaram
voltar o seu pedido de recurso colectivo contra o sindicato dos trabalhadores se mantivessem a sua greve na eventualidade onde a direcção levantasse o seu bloqueamento.
Depois de uma quinzena de sessões de conciliação, o ministro Whissel decidiu endurecer o tom, pedindo a ambas
as partes de entenderem-se na próxima semana.
2º Ano de Saudade

†

Manuel Carlos Moniz
1944 – 2007

Faleceu em Lagoa, São Miguel, Açores, no dia
18 de Agosto de 2007, com 62 anos de idade,
Manuel Carlos Moniz, natural de Santa Cruz, Lagoa, São Miguel, Açores, esposo de Maria Dos
Anjos Carroça.
Deixa na dor sua esposa; seu filho Walter (Estrela); seus netos Tracy e Ricky; seu irmão João
(Fátima); suas irmãs Elvira, Fátima e Rosa
(João); seus compadres Jorge e Gilda Cabral,
sobrinhos (as), assim como outros familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, boul. St-Martin este, Laval
514. 277.7778 www.memoria.ca
Pedro Alves
O funeral decorreu sexta-feira, dia 24 de Agosto de 2007, no complexo funerário Alfred Dallaire | MEMORIA, seguindo o cortejo fúnebre em direcção ao cemitério Ste-Dorothée, 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.

†

José Emídio Batista

Faleceu em Montreal, no dia 23 de Agosto de 2007,
com 83 anos de idade, José Emídio Batista, natural
de Vimeiro de Alcobaça, Portugal.
Deixa na dor sua sobrinha Maria dos Anjos Pereira (Richard J. Brunner), sobrinhos (as), assim como
outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1111, av. Laurier oeste, Outremont
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu segunda-feira, dia 27 de Agosto de 2007, na Igreja
Santa Cruz. Irá a sepultar no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges, numa
data ulterior.
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.

†

Armando da Silva
1927 – 2007

Faleceu em Brossard, no dia 27 de Agosto de
2007, com 80 anos de idade, Armando da Silva,
natural de Arcos de Valdevez, Portugal, esposo de
Maria Rodrigues da Silva.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos José (Paula),
Alfredo (Mary), João (Evangelina), Manuel (Graça)
e Elizabeth (Fernando); seus netos Armando (Elsa), Sandy (Paulo), Andrea (Daniel), Jason, Eric,
Orlando, Jonathan, Lindsay, Adam, Cristina, Matthew, Bianca, Sarah e Inez, assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Pedro Alves
O velório do defunto realiza-se hoje, quarta-feira 29 de Agosto de 2007,
das 19 horas às 22 horas. O funeral terá lugar amanhã, quinta-feira 30 de
Agosto, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz, seguindo depois o corteje fúnebre em direcção ao Cemitério Mont-Royal, onde irá a sepultar.
A família agradece a equipa do Centro SSS Champlain, Brossard, e a do
Hospital Pierre Boucher. Dons à “Fondation Hôpital Pierre Boucher” e à
“Société Canadienne du Cancer” seriam apreciadas.
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.

†

Maria Isabel Pereira

Faleceu em Montreal, no dia 25 de Agosto de
2007, com 83 anos de idade, Maria Isabel Pereira, natural de São Roque, São Miguel, Açores, viúva de António Moniz.
Deixa na dor seus filhos Natália, Lurdes (Fernando Torres), António (Maria José Cordeiro),
Gabriela (Cândido Barros), Gilda (Luc Bizard);
seus netos (as) e bisnetos; seu irmão José Pereira (Gloria); sobrinhos (as), assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu ontem, dia 28 de Agosto de 2007, na Igreja Santa
Cruz. Irá a sepultar no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges, numa data ulterior.

Manuel de Sousa Melo
Faleceu em 31 de Agosto de 2005
A sua esposa, filhos e netos, restantes familiares e amigos recordam com
profunda saudade o seu ente querido.
Participam que será celebrada missa pelo seu eterno descanso, sábado,
dia 1 de Setembro de 2007, pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz, situada no
60, rua Rachel Oeste.
Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este acto religioso.

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.

01
02
03
04
05
06
07

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

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 insuﬁciente, o anúncio será cortado para reﬂectir o montante do pagamento.

EMPREGOS
Operários, mínimo de 5 anos exp.
em “pavé-uni” e muros de apoio.
Bom salário. Tempo inteiro.
(514) 820-5247
Restaurante Marilou
URGENTE. Procuramos cozinheiro.
(514) 849-4447
Agente de viagens com ou sem experiência que fale Português, Francês e
Inglês. servicesplus@bellnet.ca
Empregado de mesa com experiência. Contactar José Manuel.
(514) 987-1530
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 com experiência. Trabalho de noite. Apresentarse no 2411 Charland, esquina Delille. (514) 384-9142. Enrico.
Empregado para trabalho de manutenção e renovação de imóveis.
Tempo inteiro. (514) 355-7171, de
segunda a sexta-feira, das 8h30
às 17h, ou info@plexon.ca

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

EMPREGOS

EMPREGOS

VENDE-SE

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

Procura-se senhora para limpeza,
no centro da cidade. 40 horas/semana. $10/hora. Enviar CV por fax:
(514) 848-9580

Bandeiras, bonés de basebol, matrículas de carros, camisas, autocolantes 3X4 po. e 3x12 po., decorações
para espelho, etc. às cores de Portugal e de outros países. Telefonar ou
enviar fax: Paul (514) 769-1692

Procuramos empregado de mesa a
tempo inteiro. Contactar José Manuel. (514) 987-1530
Casal para trabalho de manutenção
de imóvel, em Laval. Apartamento
incluído. Tempo parcial. (514) 3557171, de segunda a sexta-feira, das
8h30 às 17h, ou info@plexon.ca
Procuramos operárias com experiência de máquinas “plain”, “overlock” e máquina de 2 agulhas, e para
botões e casas. Roupa de senhora.
Trabalho em casa ou na fábrica.
(514) 845-6680
Empresa de construção procura
condutor – distribuidor. Oferecemos
um posto permanente, a tempo inteiro (40 horas/semana) com boas
condições de trabalho. Os candidatos interessados podem enviar o CV:
carrelagesor@bellnet.ca ou por fax:
(514) 389-0050. Para quaisquer perguntas, ligar : (514) 389-0090
Companhia situada em Montreal procura operadores de rodo de
asfalto e de rolo de asfalto. Para
mais informações, telefonar para
(514) 867-6699.

O Consulado Geral do Brasil em Montreal
abre processo selectivo para ocupar uma
vaga de Auxiliar de Apoio e outra de Auxiliar
Administrativo. Mais informações na sede
do Consulado, situada no: 1 Westmount
Square, local 1700, das 10 H às 16 H, ou pelo
site www.consbrasmontreal.org, ou ligar
(514) 499-0968. As inscrições para Auxiliar
de Apoio estão abertas até ao dia 14 de
Setembro, e a de Auxiliar Administrativo até
ao dia 28 de Setembro de 2007.

The Mount Royal Club

Procuramos empregado de mesa com
experiência, que fale Francês e Inglês. O
salário é competitivo e as regalias sociais são
excelentes (seguro médico completo, fundo de
pensão, etc.).
Bom ambiente de trabalho.
Enviar CV por fax (514) 849-9605
ao cuidado de João Fonseca.

Vibac, empresa internacional, oferece uma vaga como representante
de serviço à clientela com experiência e óptimo conhecimento de Português, Inglês e Francês e noção de
Espanhol. Enviar CV por fax: (514)
640-6702 ou email: cv@vibac.com.
Mais detalhes: http://emploiquebec.
net Nº: 1230267
Les Entrepreneurs Bucaro Inc.
Empresa em plena expansão procura instalador de “pavé-uni”, com um
mínimo de 5 anos de experiência.
Também procuramos jornaleiro com
3 anos de experiência. Salário conforme qualificações. Muitas regalias.
Para informações, contactar (514)
325-7729.
Costureira/alfaiate com experiência
de alterações. Em Laval. Tempo parcial. (450) 625-1556
Senhora para limpeza. 3 dias/semana. Falar Inglês ou Francês. Em Outremont. (514) 738-5042
Empregado com experiência de grelha sobre carvão, para restaurante
situado no Boul. St-Martin, em Laval. (514) 804-7176
Pessoal com experiência de limpeza,
para trabalhar aos fins-de-semana, e
com disponibilidades durante a semana. 514-363-5115 Fax: 514-363-5119

Equipamento para vinho; escada
de alumínio 16 pés (32 pés aberta);
aquecimento a óleo com tanque e
chaminé em aço inox.
(514) 722-9799 ou (514) 817-9799
Duplex destacado, situado no 4930
de La Fabrique, St-Vincent-de-Paul,
Laval. $199,900. Para mais informações, contactar Madelena Sollazzo.
Remax.
(450) 682-0101 ou (514) 336-4611

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

ENCONTROS
Senhora viúva procura homem entre
os 50-55 anos, com bela aparência.
Para assunto sério. (514) 668-7572

CONTENTORES
Compartilha-se contentor para a zona de Aveiro. Saída a 15 de Setembro. (450) 926-8271 ou (514) 5730021

Procuramos soldador a tempo inteiro ou parcial. (514) 362-1300

COMUNICADO

A Padaria Guizot procura empregada
de balcão para trabalhar às tardes e
aos fins-de-semana. (514) 385-4361

CH Montreal
Último programa de Luísa Querido
Esta semana, entrevista especial
sobre os anos de televisão de Luísa
Querido, o seu futuro, e a razão da
sua saída da televisão... Não deixe
de ver! Também, uma entrevista na
Flor do Lar. Quarta-feira às 20 horas;
repetições: sábado 12h30, domingo
20h, terça 8h e quarta 13 horas.

Procuramos pessoas responsáveis
que falem Português, para: - balcão,
- ajudante padeiro. (514) 812-3683
ou (514) 277-9290
URGENTE - Procuramos bate-chapas e pintor com mínimo de 5 anos
de experiência. Contactar António
Oliveira (514) 278-2709

ALUGA-SE
ALBUFEIRA, ALGARVE
Aluga-se apartamento 3 1/2, todo
equipado, a 20 minutos da praia.
(514) 995-1444

Convívio dos Naturais
e Amigos de Água de Pau
O Convívio dos Naturais e Amigos
de Água de Pau celebrará o seu 10º
aniversário no sábado 20 de Outubro de 2007, no Centro Comunitário Santa Cruz. Para informações,
contactar: Manuel Torres (514) 3210543, Patrícia (514) 272-0362, Luis
Costa (450) 629-9568
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4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec) H2W 1Z4
Tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150
IDENTIFICAÇÃO

NOME
MORADA
CIDADE
TELEFONE (
)
DATAS DE PUBLICAÇÃO

CÓDIGO POSTAL

Todos os classiﬁcados 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.
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Confessionário
José de Sousa

jornal@avozdeportugal.com

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)

Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa
Melancolia, Separação. Amor: Tenha uma conversa
séria com a sua cara-metade para poderem resolver um
problema pendente. Saúde: Cuidado com o que come,
esqueça o fast-food. Dinheiro: Surgirão algumas mudanças na sua vida profissional. Número da Sorte: 63
Números da Semana: 12, 14, 25, 55, 61, 70

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.Amor: Modere o seu mau humor e rejeite pensamentos pessimistas e derrotistas. Saúde: Liberte-se
da pressão do dia-a-dia através da boa disposição. Dinheiro: Apesar das divergências de opiniões, no seu
ambiente de trabalho, não desista dos seus objectivos.
Número da Sorte: 39 Números da Semana: 3, 11 24, 31, 47, 58

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade. Amor: Semana propícia ao amor, o romance
está no ar.
Saúde: Aumente as suas horas de sono.
Dinheiro: Procure não fazer investimentos arriscados
pois pode perder elevadas quantias de dinheiro.
Número da Sorte: 31 Números da Semana: 10, 16, 22, 39, 46, 72

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)
Carta Dominante: Rainha de Paus, que significa Poder
Material e que pode ser Amorosa ou Fria.
Amor: O companheirismo é a base da vossa relação.
Saúde: A tendência é para se isolar e reflectir sobre a
sua vida. Dinheiro: Algo inesperado poderá acontecer e
colocar em causa a sua competência.
Número da Sorte: 35 Números da Semana: 14, 27, 35, 49, 55, 71

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização.
Amor: Aproveite a tranquilidade do lar para dar asas à
imaginação e revolucionar a sua vida afectiva.
Saúde: Dia tranquilo, não se preocupe.
Dinheiro: Trabalhe com mais entusiasmo. Caso isso não
aconteça pode sair prejudicado.
Número da Sorte: 3 Números da Semana: 2, 17, 20, 34, 55, 62

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Poder.
Amor: Contribua para melhorar a qualidade de vida de
alguém muito necessitado.
Saúde: Beba muita água, adopte uma alimentação equilibrada e evite o álcool e o tabaco. Dinheiro: O seu orçamento poderá permitir que se mime um pouco a si próprio.
Número da Sorte: 66 Números da Semana: 13, 32, 40, 61, 69, 78

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta Dominante: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Tenha mais atenção às suas reacções e poderá
compreender porque é que a sua alma gémea está diferente consigo. Saúde: Possíveis problemas de garganta.
Dinheiro: Poderá perceber que a sua dedicação e empenho profissional, afinal, não foram em vão.
Número da Sorte: 21 Números da Semana: 1, 12, 31, 59, 63, 77

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem longa, Partida Inesperada.
Amor: Mantenha a sua opinião, não se deixe levar por
terceiros. Saúde: Procure repousar mais para colocar os
seus pensamentos em ordem. Dinheiro: Período pouco
favorável para grandes investimentos.
Número da Sorte: 34 Números da Semana: 3, 14, 23, 39, 41, 62

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia
e Prosperidade. Amor: A sua família poderá exigir a sua
presença em casa.
Saúde: Esteja atento aos sinais do seu corpo. Acalme
o ritmo de vida.
Dinheiro: Não se prevêem dificuldades a este nível.
Número da Sorte: 65 Números da Semana: 5, 11, 13, 27, 29, 64

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)
Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura.
Amor: O seu esforço vai ser recompensado pois o seu
par vai mostrar-se muito apaixonado e arrebatador.
Saúde: Procure não comer apenas carne, lembre-se da
importância do peixe.
Dinheiro: Momento ideal para colocar em prática alguns
dos seus projectos.
Número da Sorte: 9 Números da Semana: 1, 19, 22, 38, 48, 61

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta Dominante: O Dependurado, que significa Sacrifício.
Amor: Procure resolver rapidamente os seus problemas
sentimentais.
Saúde: Tome um chá tranquilizante, pois o seu sistema
nervoso poderá estar abalado.
Dinheiro: Mime-se, presenteie-se com o seu perfume preferido. Não se
preocupe com o preço, pois você merece!
Número da Sorte: 12 Números da Semana: 29, 35, 42, 58, 63, 70

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que significa
Proposta Vantajosa.
Amor: A sua ajuda será determinante para levantar a
auto-estima de um amigo.
Saúde: Procure fugir às gorduras porque o colesterol
tem tendência para subir.
Dinheiro: Faça um balanço das suas finanças, pois, possivelmente serlhe-á proposta sociedade para um negócio.
Número da Sorte: 48 Números da Semana: 5, 16, 25, 37, 49, 66

O

s horários são o que mais lhe desagrada no seu
trabalho. Os Açores são o melhor lugar do mundo. É um amador de sopas, todas elas… É o que nos
confessa José Eliseu, cantador ao desafio da Terceira.
Voz de Portugal: Como se define a si próprio?
José Eliseu: Tolerante, calmo e divertido.
V.P.: Qual a sua melhor virtude?
J.E.: Fidelidade na amizade.
V.P.: E o seu pior defeito?
J.E.: Confiar demasiado nos outros.
V.P.: Qual a sua melhor recordação de infância?
J.E.: A minha primeira viagem aos Estados Unidos.
V.P.: Se voltasse atrás, o que preferia não repetir?
J.E.: Não teria cantado tão novo.
V.P.: Quando criança, que profissão sonhava vir a ter?
J.E.: Jornalista.
V.P.: O que significa para si a vida?
J.E.: Algo excepcionalmente bom e irreversível.
V.P.: Em que época histórica gostaria de ter vivido e
porquê?
J.E.: Na época dos descobrimentos, devido à aventura.
V.P.: Qual é o melhor sítio do mundo?
J.E.: Os Açores.
V.P.: E o pior?
J.E.: Onde há guerras.
V.P.: O que é viver imigrado?
J.E.: É estar preso entre dois amores.
V.P.: Qual a viagem mais agradável que fez?
J.E.: Foi à Suíça.
V.P.: Quais as características que mais admira no sexo oposto?
J.E.: A inteligência.
V.P.: O que mais o incomoda nos outros?
J.E.: A falsidade.

V.P.: Como costuma ocupar os tempos livres?
J.E.: Lendo.
V.P.: O que mais lhe agrada no seu trabalho?
J.E.: A independência técnica.
V.P.: E o que mais lhe desagrada?
J.E.: Os horários.
V.P.: Em que é que mais gosta de gastar dinheiro?
J.E.: Em livros.
V.P.: Qual é o seu prato preferido?
J.E.: Qualquer sopa…
V.P.: Qual a sua canção preferida?
J.E.: Chiquita do “ABBA”
V.P.: Qual é o melhor livro que leu?
J.E.: Os Lusíadas.
V.P.: Qual é o melhor filme que viu?
J.E.: A Lista de Schindler.
V.P.: Que notícia gostaria de encontrar amanhã no jornal?
J.E.: Que a fome e a guerra são coisas do passado.
V.P.: Qual é o seu personagem imaginário preferido?
Porquê?
J.E.: Pateta, por ser divertido.
V.P.: Se fosse invisível, para onde iria? Para ver e ouvir o quê?
J.E.: Iria para perto dos meus amigos para ver se são na
realidade.
V.P.: Qual é personalidade internacional que mais admira?
J.E.: João Paul II.
V.P.: E qual é a personalidade nacional e porquê?
J.E.: D. João III.
V.P.: Se fosse todo-poderoso, qual é a principal medida
que tomaria?
J.E.: Acabava com as armas nucleares.
V.P.: Qual é o provérbio em que mais acredita?
J.E.: Cá se faz, cá se paga.

BREVES
«Deus não
existe», disse
Madre Teresa
Madre Teresa de Calcutá
duvidava da existência
de Deus. Um livro a publicar em breve nos Estados Unidos revela cartas
pessoais de madre Teresa de Calcutá em que
a missionária, de origem
albanesa, manifesta profundas dúvidas sobre a
existência de Deus.
A crise de fé de madre Teresa de Calcutá terá durado cinquenta anos, todos
os anos que madre Teresa
passou na Índia. Em público, madre Teresa tinha
um sorriso permanente,
mas as cartas reflectem
uma grande dor espiritual.
Na vida não fazia nem um
lamento, mas nas cartas
queixa-se da tortura de que
padece. Numa das cartas
confessa: «Sinto um vazio
e um silêncio tão grande
que eu olho e não vejo,
oiço e não escuto, a língua
move-se e não falo». São
cartas escritas semanas
antes da missionária receber o prémio Nobel da Paz
em 1979.Numa outra carta, madre Teresa diz que
os «condenados ao inferno
sofrem um castigo eterno
porque perderam Deus. Na
minha própria alma sinto
uma dor enorme com esta
perda, sinto que Deus não
me quer, que Deus não é
Deus e que, na realidade,
não existe».
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Parque Pedro da Silva

A comunidade reconhece...
A comunidade agradece...

T

oda a Comunidade Portuguesa de Laval está de parabéns porque, agora, goza dum lindo parque ao lado da sua Igreja e do seu Centro Comunitário. Obviamente, a Comunidade reconhece e agradece o trabalho
de todas as pessoas que participaram na realizaçāo de
tāo lindo projecto. Como já mencionou o Pe. Arruda na
celebraçāo da Eucaristia do Senhor de Pedra e no seu
discurso durante a inauguraçāo do parque, toda a Comunidade está reconhecida e agradece, porque sabe que
tudo foi feito com boa-vontade e muito amor, com muito trabalho e muito sacrifício. Sabemos que cada pessoa
ofereceu o seu melhor, nāo buscando honras e louvores,
mas, simples e unicamente, buscando servir e dignificar
a nossa Comunidade.
A Comunidade reconhece e agradece a todos os membros da Corporaçāo da Missāo de Nossa Senhora de Fátima (Idalina Moniz, António Vicente, Gilberto da Ponte, José Medeiros, Tony Câmara, Artur Fontes e Adrian
Serrano), Honorato Marques e seus colaboradores, sobretudo o José Nélio Coelho Nuno, as empresas JMPA,
RINOX e Entreprises du Nord, Alfred Dallaire Groupe
Yves Légaré, Alfred Dallaire Mémoria, e todas as outras
pessoas como Joāo Fernandes, Joāo Duarte, Dinarte
Correia, Sebastiāo de Melo, Gil Viveiros e até mesmo
Armando Oliveira que, mesmo doente, quando podia
fazer alguma coisa, sempre fazia. Como prova de reconhecimento e agradecimento da parte da Comunidade,
colocamos quatro placas nas colunas do coreto do nosso
parque: Corporaçāo (representando todos os membros
da Corporaçāo e Comunidade), Construction Marques
(representando Honorato Marques), JMPA (representando Joseph Paventi), RINOX (representando Horácio
Correia, Leonor Correia e Marco Pavoni) e Entreprises
du Nord (representando Fernando Aguiar).
A Comunidade reconhece e agradece também o Presidente da nossa Câmara Municipal, Gilles Vaillancourt, a
Presidente da Comissāo Escolar, Francine Charbonneau, o nosso Conselheiro Municipal, Alexandre Duplessis e todas as outras pessoas da Câmara Municipal de

Laval que, duma maneira ou outra, muito ou pouco,
contribuiram para a realizaçāo do nosso parque.
Com boa-vontade e com muito trabalho, tudo foi feito
para servir e dignificar a Comunidade Portuguesa de
Laval. Graças a Deus e graças ao coraçāo grande e generoso de todas as pessoas acima mencionadas, nada foi
feito por interesses pessoais Éis a razāo porque a Comunidade reconhece e agradece.
Laval, 26 de Agosto, 2007
Pe. José Vieira Arruda
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CASAL DA SEMANA
Christina Sousa
e Rocky

FOTOs da semana

Sr. Padre André Desroches que deu a benção
antes da corrida Nascar Bush em Montreal.

Muitos sabem que eu adoro tirar fotografias e há momentos em que fico muito triste se alguém me diz para
apagá-la. Esta rapariga disse-me tantas vezes para não
publicar a sua fotografia mas neste momento ela disseme que sim. Então já là està.
Obrigado Carina.
- SM

24

A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 29 de Agosto de 2007

