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O

s empregados do cemitério Notre-Dame-desNeiges votaram em prol de um regresso ao trabalho,
a partir da próxima segunda-feira, mediante o respeito
do seu direito de negociação. Assim, os empregados
sindicados aceitam de retomar o trabalho, mantendo
ao mesmo tempo um dia de greve por semana, na

Continuação na Página 4

Três portugueses
no Festival de filmes
de Montreal

Festa do sagrado Coração de Jesus
Ver Página 6

Nobre e radiosamente celebrada
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agenda Comunitária
Casa dos açores do QueBeQue
No dia 14 de Setembro, nos jantares das sextas-feiras da
Casa dos Açores do Quebeque, haverá CABRITO! Para
mais informações: 514 387-1273 ou 514 984-9613.

Pensamento da semana
Os que sabem pouco convencem-se facilmente de que a
ciência pode substituir a religião. Mas os que sabem muito
(estou a pensar agora em Einstein ou Max Plank...) vêem
que, quanto mais avançam, mais se aproximam de concepções que correspondem à religião.
(Jean Guitton, filósofo francês)

eFemérides - 8 de agosto
1774. Reunião do primeiro Congresso Continental em Filadélfia.
1960. O poeta Leopold S. Senghor é eleito presidente do
Senegal.
1972. Onze membros da delegação israelita aos Jogos
Olímpicos de Munique são mortos, durante um ataque à aldeia olímpica, por membros do grupo terrorista palestiniano
Setembro Negro.
1997. Madre Teresa de Calcutá morre em Calcutá, na Índia, com 87 anos de idade. Criou a congregação das Missionárias da Caridade.

BeBé do ano 2006 e 2007
alessia Philogene Fernandes

África, um continente esquecido
Augusto Machado
amachado@avozdeportugal.com

A

comunicação social mundial normalmente só dá importância ao que vende. A este propósito quem não
se lembra do filme “Os homens do Presidente” quando os
editores do Washintgon Post discutiam a agenda do dia
seguinte. Todos enumeravam os temas que tinham. Pouco ou nada merecia relevo, no que à actualidade fora dos
Estados Unidos dizia respeito, se não estivesse envolvido
algum americano.
Os dramas do povo africano foram sendo esquecidos
pelas redacções à medida que se banalizaram os genocídios, a fome e a sida. Os telejornais e a imprensa escrita
dão conta do fenómeno, mas ninguém abre noticiários
com mais uma catástrofe num país africano.
Estrelas pop e actores de Hollywood viram-se para os
dramas de África com espírito missionário e com eles arrastam holofotes dos media para um continente esquecido.
George Clooney sensibiliza para o genocídio no Darfur,
Angelina Jolie ajuda refugiados no terreno e Mia Farrow
oferece a sua liberdade pela de um rebelde sudanês. Mas
nem todo o voluntarismo é bem visto. A adopção de uma
criança do Malawi por Madonna foi alvo de críticas.
África é o continente onde os números de pessoas a
sofrer e a morrer falam por si: o Alto Comissariado das
Nações Unidas para os refugiados, liderado por António
Guterres, contabilizou 2,4 milhões de refugiados no ano
passado. Ainda assim, menos 133 mil em relação a 2006,
graças ao regresso a casa de 319 mil, em especial para

Angola, Burundi, República do Congo, Libéria e Sul do
Sudão.
Mais de 90% dos novos casos de malária dão-se na África subsariana. Uma em cada 20 crianças até aos cinco
anos de idade morre de malária o que nos dá um número
assustador de cerca de um milhão de crianças por ano que
perdem a vida.
Estima-se em 39,5 milhões o número de infectados com
SIDA em todo o mundo, dos quais 25 milhões em África. É de notar que só em 2006, 2,8 milhões de adultos e
crianças foram infectados com o VIH e 2,1 milhões morreram com esta doença.
A fome é outro problema gravíssimo em África; este
continente recebeu em 2006 a maior fatia (66%) do bolo
da assistência do Programa Alimentar Mundial (PAM).
Os países mais necessitados foram: Sudão, Etiópia e
Quénia. Fontes de informação: ACNUR, Malaria Fundation Internacional, Unaids, PAM.
Graças a estes corajosos actores de Hollywood e umas
tantas estrelas pop que hoje envolvem-se na luta contra o
esquecimento a que são votados esses povos, e que conseguiram voltar a colocar no mapa informativo as atrocidades que aí ocorrem.
Uns fazem-no por razões altruístas, outros fazem-no
por promoção pessoal. Seja qual for a razão, a verdade é
que conseguem contribuir para uma chamada de atenção
‘obrigando’ os políticos mundiais a fazerem algo por povos que não têm petróleo e onde os interesses monetários
são menos evidentes do que no Iraque ou no Koweit.
É certo que nem sempre o fazem da melhor maneira, já
que contribuem, às vezes, para o alastrar da corrupção
nesses países. Dinheiros que são angariados para fazer
face à fome e miséria acabam, infelizmente com frequência, nas mãos dos senhores da guerra apoiados por
governantes corruptos. É o preço a pagar neste mundo
imperfeito.

Nasceu: 13 de Fevereiro de 2007
Mãe: Andreia Fernandes
Pai: Fito Philogene
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Breves
Cavaco recomenda
«imaginação» para
ultrapassar
problemas

Milhares de professores
pedem subsídio de desemprego

M

ilhares de docentes acorreram aos
centros de emprego, serviços da
Segurança Social e lojas do cidadão a

Salomé Ribeiro, do Sindicato dos Professores do Norte, referiu que o mesmo cenário se repetiu em muitos outros locais,

À descoberta
do iberismo
Augusto Machado
amachado@avozdeportugal.com

“L

O Presidente da República
recomenda «imaginação»
para contornar os problemas que surjam com a eventual participação de Robert
Mugabe, o presidente do
Zimbabué, na cimeira União
Europeia - África, marcada
para Dezembro, em Lisboa.
Sintra ensina a
prevenir dívidas
A Câmara de Sintra e a Associação de Instituições de
Crédito Especializado vão
realizar acções de formação gratuitas dirigidas aos
consumidores para prevenir o sobreendividamento.
A primeira acção decorre
dia 28 e será dada a professores do concelho.

requerer o subsídio de desemprego, por
terem ficado de fora das listas de colocação divulgadas na sexta-feira à noite. No
Centro de Emprego de Matosinhos, alguns professores tiveram de esperar cerca de quatro horas para serem atendidos,
disse à Lusa uma docente desempregada.

nomeadamente no Centro de Emprego de
Gondomar. A Fenprof acusou também o
Governo de estar a promover o equivalente a um dos maiores despedimentos
colectivos no país, depois da primeira
fase do concurso de colocação de professores ter deixado de fora cerca de 45 mil
candidatos.
Algumas dezenas de professores concentraram-se na Loja do Cidadão dos
Restauradores, em Lisboa, numa acção
simbólica que pretendeu dar voz aos docentes desempregados em todo o país.
Segundo as estimativas da Fenprof, ainda que venham a ser colocados mais três
mil docentes em horários incompletos,
mais de 40 mil professores vão ficar sem
colocação. As escolas públicas tinham no
último ano lectivo menos 7 450 professores do que no ano anterior, enquanto o
número global de alunos na rede do Estado aumentou 13 742, segundo dados do
Ministério da Educação.
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a ruta del ´portuñol´ une españoles y portugueses”, era o título no jornal El Mundo, Espanha,
na edição de 16 de Agosto. À descoberta de uma extensa História comum, 150 estudantes portugueses e espanhóis embarcaram na Rota ibérica.
A iniciativa, promovida pelo jornalista Agustín Remesal, «pretende abandonar o palavreado» sobre as
virtudes de cada uma das culturas, elevando o iberismo à prática. «A melhor forma de as duas sociedades
deixarem de estar de costas voltadas é começar pelos
jovens», considera o jornalista. O desafio, que arrancou
a 1 de Julho, evocou, entre outros momentos, o ano de
1507, «data em que, na sequência da assinatura do tratado de Tordesilhas, as caravelas espanholas e as naus
lusas se lançaram à conquista do novo mundo».
Cinco séculos depois, o caminho de espanhóis e portugueses cruzou-se num itinerário comum, com passagens
por Valladolid, Zamora, Salamanca, Coimbra e Lisboa.
Na rota dos participantes – nascidos entre 1990 e 1991
e seleccionados a partir de trabalhos escolares de conteúdo ibérico -, houve tempo para comemorar o centenário do nascimento do escritor português Miguel Torga;
para visitar a universidade de Salamanca; para explorar
as planícies do Douro dos dois lados da fronteira e para
conhecer o Mosteiro da Batalha.
Além da programação cultural, o itinerário apostou no
aprofundamento das relações luso-espanholas, apenas
estremecidas pela língua. Entre os estudantes a língua
oficial da rota foi o “portunhol”.
A descoberta terminou na romana Mérida, cidade
transfronteiriça por excelência, depois de uma viagem
de caravela desde o Sul de Portugal até Sevilha, artéria
vital na época dos navegadores.
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Um escritório do Quebeque em São Paulo

U

ma delegação de 30 pessoas composta de representantes dos meios universitários
e dos negócios quebequenses termina uma missão no Brasil, primeiro parceiro
comercial do Quebeque na América do Sul. A ministra das Relações Internacionais,
Monique Gagnon-Tremblay, aproveitou a visita para anunciar a abertura próxima de
um escritório do Quebeque em São Paulo.
Em entrevista com a Radio-Canada, afirmou que a missão excedeu os seus objectivos.
As exportações quebequenses para o Brasil atingiram um valor de 364 milhões de
dólares em 2005, um aumento de 52 % em relação ao ano precedente. O Brasil conta
cerca de 190 milhões de habitantes.

Rio Sãio Laurenço
cheio de antibióticos
nvestigadores da Universidade de Montreal afirmam que grandes quantidades de antibióticos
são rejeitadas no rio Saint-Laurent pela fábrica de
depuração das águas da metrópole quebequense.
Publicado na edição de Setembro da revista Jornal
of Environmental Control, o inquérito revela que
o nível de antibióticos medido à entrada da fábrica é praticamente idêntico ao avaliado à saída, ou
seja entre 30 e 300 partes por mil milhões. Contudo, Sébastien Salvar, professor em química do
ambiente, indicou nas ondas da Radio-Canada que
porque a água potável de Montreal era extraída antes da fábrica de depuração onde chegam as águas
dos esgotos, os antibióticos não afectavam a água
bebida pelos cidadãos.

I

Otava repreendida

O

Governo federal e as suas sociedades de Estado devem pagar a sua justa parte
aos municípios para os edifícios que possuem. Foi o que decretou o Tribunal
Federal o mês passado em três julgamentos, um que opõe a Cidade de Montreal ao
Ministério das Obras públicas, e os dois outros à Sociedade Radio-Canada e à Administração portuária de Montreal. De acordo com o diário The Gazette, que traz
a notícia, o julgamento poderia gerar rendimentos suplementares de 18 milhões
de dólares nos cofres da cidade. Poderia, além disso, ter repercussões em outros
municípios do país.

Cemitério notre-dame-des-neiges

Um regresso ao trabalho
parcial e condicional Continuação da página 1
condição de o governo do Quebeque se abstiver de depositar uma lei especial. Esta
proposta, ratificada a 98% em assembleia-geral segunda-feira, exprime “a vontade
do sindicato para regular o diferendo que dura desde demasiado tempo”, declarou
a presidente do CSN, Claudette Carbonneau. A proposta global da parte patronal
será conhecida amanhã, quinta-feira, de acordo com a Sra. Carbonneau. Ela deseja
que a fábrica levante o seu bloqueamento e aceite de prosseguir as negociações.
Ultimato expirado
O ultimato de Quebeque, depositado pelo ministro do Trabalho David Whissel
terça-feira passada, chegou a prazo segunda-feira à meia-noite. Frente ao insucesso
da conciliação, Quebeque tinha lançado um ultimato à direcção do cemitério e ao
sindicato dos trabalhadores. O ministro Whissel tinha-lhes dado uma semana para
concluir um acordo ou escolher um árbitro encarregado da escritura da convenção
colectiva. O ministro tinha evocado a possibilidade de recorrer a uma lei especial
para forçar uma retoma das actividades.

Programação desta semana
*Horário sujeito a modificações ** Hora de Montreal
Quarta-Feira 05-09

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

Bom Dia Portugal
magazine timor ContaCto
entre nós
Praça Da alegria
Jornal Da tarDe
o ProCesso Dos távoras
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
magazine timor ContaCto
Jornal Das 24 horas
olhos De água
teleJornal maDeira
teleJornal - açores
trio D´ataque
Centro De saúDe
o Preço Certo
a minha sogra
É uma Bruxa
01:00 Falamos Português
01:30 rePórter áFriCa

Quinta-Feira 06-09

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

Bom Dia Portugal
euroPa ContaCto
entre nós
Praça Da alegria
Jornal Da tarDe
o ProCesso Dos távoras
só visto e amigos!
euroPa ContaCto
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
Programa Da maria
entre Pratos
BomBorDo
o Preço Certo
a minha sogra
É uma Bruxa
01:00 Falamos Português
01:30 rePórter áFriCa

sexta-Feira 07-09

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

Bom Dia Portugal
magazine Brasil ContaCto
entre nós
Praça Da alegria
Jornal Da tarDe
o ProCesso Dos távoras
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
olhos De água
teleJornal maDeira
teleJornal - açores
esPeCial rePortagem
BoCage
o Preço Certo
a minha sogra
É uma Bruxa
01:00 Falamos Português
01:30 rePórter áFriCa

sáBado 08-09

02:00
02:15
02:30
02:45
04:00
04:30
05:45
06:45
07:15
07:45
08:00
09:00
09:30
10:00
10:15
10:45
11:15
11:30
13:00
13:30
15:00
16:00
17:15
18:45
19:00
20:00
20:30
21:30
23:15
23:45
00:30
01:15

70x7
Às ilhas enCantaDas
a Bruxa e o et
CirCo alegria
áFriCa Do sul ContaCto
2010
gente Da CiDaDe 2007
anDar Por Cá
meu queriDo avô
aConteCeu
Jornal Da tarDe
Falamos Português
a alma e a gente
Plantas Com histórias
a Península De setúBal
oBra De arte
notíCias rtP maDeira
atlântiDa (maDeira)
áFriCa Do sul ContaCto
rtPi notíCias
1.º Festival eurovisão
amores e Desamores
longe Da vista
Plantas Com histórias
Jornal Das 24 horas
a alma e a gente
teleJornal maDeira açores
Cantares Do monDego
oBra De arte
heranças D´ouro
hoJe há Festa
músiCas De áFriCa

domingo 09-09

02:00
02:30
03:00
03:15
04:00
05:00
06:00
06:30
06:45
07:15
08:00
09:00
09:30
10:15
12:30
12:45
13:45
14:15
15:00
16:00
16:30
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
23:30
00:15
01:15

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

segunda-Feira 10-09

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

Bom Dia Portugal
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 11-09

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/
a minha Freguesia hoJe
o ProCesso Dos távoras
gostos e saBores
o Preço Certo
Contas em Dia
rePórter áFriCa
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Acomodações e Liberdade
J.J. Marques da Silva

jjmarquesdasilva@avozdeportugal.com

N

os tempos que decorrem
apresentam-nos questões de
ordem moral, política, social e
religiosa, que nos dificultam estabelecer um diálogo conveniente e
concreto com os nossos interlocutores. São as acomodações razoáveis, as restrições na imigração, os
comportamentos da liberdade social, dita democrática,
a direcção espiritual das novas seitas, e a adequada
inspecção a fazer no caos das realizações artísticas,
sobretudo com o nome de Jesus. Citemos alguns casos
que abarrotam as colunas da imprensa e da Internet:
“Um ex polícia russo diz ser o “novo Cristo”. Aparece
na Notícia, paramentado e, na foto, rodeado de seus acólitos que crêem ser ele a segunda encarnação de Jesus
Cristo. Vivem acomodados às suas regras numa região
da Sibéria com o nome “Morada da Alva”, a três mil
quilómetros de Moscovo”. O que nos espanta é a facilidade da acomodação: - vivem da lavoura que baste para
o seu sustento, sem ambição monetária, pois o dinheiro
só lhes é necessário para intercâmbio de algo que lhes
seja essencial ao seu modo de vida. Não criam animais;
não fumam; não consomem drogas, nem bebem álcool.
Vissarion, o gurú, diz que não é deus, nem aceita que
Jesus o seja. O seu povo considera-o como palavra de
Deus a ordenar-lhes 61 mandamentos, um punhado de
rituais e símbolos, como diz, e tudo dá certo e faz parte
duma livre obediência!...
Espanta-nos, de facto, a facilidade que essa gente tem
para se acomodar! Aqui no Quebec, não há facilidade
para acomodação semelhante. Por isso não rejeitamos o
que está escrito: -( “Sabemos que somos de Deus, e que
todo o mundo está no maligno”(1ª João 5:19), mas não
encontramos melhor explicação. Façamos agora uma
comparação com o que se passa entre nós.
Sem leis proibitivas das liberdades pessoais, imaginemos que entregavam, aos imigrantes, a seguinte nota,
ao serem recebidos para habitar, trabalhar, e prosperar
neste país: - “Não há proibição alguma para a sua pessoa nem para os seus familiares. Porém, quando preferir
aproveitar-se do salário duma empresa, do ensino duma
escola, dos serviços do hospital, etc., em algo diferente
do seu uso pessoal, como vestuário, utensílios, ou práti-

ca de cultura, lembre-se que o direito não é seu. Pertence-lhes por aplicação adquirida e regulamentos. Você é
livre para aceitar ou rejeitar; não lhe é favorável exigir
ou reclamar. Continuará a ser livre depois de abandonar
o domínio dos locais que preferiu livremente para seu
proveito”. – Perguntamos: “haverá falta de razão para
se acomodar?. E se alguém preferir integrar-se de modo
a fruir dos múltiplos costumes, funções e domínios, não
lhe será mais propício? “À terra onde fores ter, faz como
vires fazer”; ainda se diz em Portugal. Foquemos outros
quesitos:

Desprezará qualquer das exibições que se apresentem,
e concluirá que Deus tem o seu tempo para meter tudo
em ordem. È a sua liberdade, aferida pela luz da razão,
e emancipa-se na limpidez da sua consciência.
Consideremos algo sobre a direcção religiosa das
seitas ou dos grandes organismos da religião: tomemos
esta palavra no sentido global e colectivo. Ponhamos em
destaque esta afirmação bíblica: - “Em nenhum outro há
salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro
nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser
salvos“ (Actos 4:12). Trata-se do nome de Jesus!
Suponhamos então cada gurú, caudilho, ou condutor

ViVa a liBerdade

“Foi proibida uma película onde o personagem que representa Jesus bebe “Coca-Cola”; outra que apresenta
as últimas 48 horas da vida de Jesus, mas o artista que
faz o papel é de raça negra”; e outra, que se anuncia
apresentará Jesus homossexual”!
Há quem sorria com o absurdo das anedotas. Que diremos nós ao atrevimento destas realizações? Que inspecção lhes pode ser feita num mundo que pretende ser
livre? Respondemos: - o público sensato não terá dificuldade em perceber que um Jesus multifacetado de tal
maneira é uma ignóbil mentira; diremos: é blasfémia!

de religião, grande ou pequeno, a dizer: - “fora do nosso
campo religioso não há Salvação!”- como diz a maioria
deles. “Nós temos a ciência do ensino, da interpretação, da hermenêutica e da escatologia”, dirão também.
Como julgaremos continuando livres? Simplesmente:
Aquela afirmação será diminuída, invalidada ou substituída, mas restará legítima até perfeito conhecimento:
- “E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”
(João 8:32), se a vossa pesquisa tiver o folgo da autonomia divina, que não escraviza ninguém!
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Três portugueses no Festival de Montreal
s filmes “A outra margem” de Luís Filipe Rocha,
“20,13” de Joaquim Leitão e “Deus não quis” da
autoria de António Ferreira foram exibidos no âmbito
da 31ª edição do Festival de Cinema do Mundo de Montreal, que realizou-se na cidade canadiana entre o 23 de
Agosto e 3 de Setembro. No total, foram apresentados
440 títulos, oriundos de 70 países.

O
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: 1, 5, 7, 8, 10, 20

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: 6, 5, 4, 40, 7, 14

ra baseia-se na canção popular “Laurindinha” e conta a
história de Ramiro que, ao ir para a guerra, desencontrase do amor da sua vida, Laurinda.
História de inclusão
Luís Filipe Rocha, que iniciou a sua carreira em 1976,
não gosta de falar dos filmes antes de os concluir. “A
outra margem” é “sobre emoções, sobre relações humanas e familiares”, diz, evasivo. E também não gosta de
os catalogar. “Diria que é uma história feliz. Tem drama? Claro. Tem humor? Claro”, pergunta e responde ao
mesmo tempo. “Diria que é uma história de amor e
sobretudo de inclusão social”. O filme, subsidiado pelo
ICAM com cerca de 650 mil euros, terá no elenco Maria

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.
Amor: Dia propício 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: 8, 10, 20, 30, 35, 36

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 de qualquer 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: 44, 10, 41, 7, 1, 2

D’Aires, Filipe Duarte, Sara Graça e Horácio Manuel.
O cineasta realizou filmes como “A fuga”, sobre a mais
célebre fuga de presos políticos do regime de Salazar,
no Forte de Peniche em 1960, e “Cerromaior”, baseado
na obra homónima de Manuel da Fonseca. Dirigiu ainda

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: Período tranquilo, não se preocupe.
Dinheiro: Trabalhe com mais entusiasmo. Caso isso não
aconteça pode sair prejudicado.
Número da Sorte: 3 Números da Semana: 2, 8, 10, 22, 6, 5

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta Dominante: 2 de Ouros, que significa Dificuldade,
Indolência.
Amor: Contribua para melhorar a qualidade de vida de
alguém mais 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: 8, 9, 7, 10, 20, 30

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: 44, 10, 2, 5, 8, 7

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: 6, 9, 7, 4, 10, 22

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: 2, 5, 8, 7, 4, 1

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)
Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, Solidão. 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: 2, 5, 6, 3, 4, 10

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: 2, 5, 8, 7, 41, 11

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 ser-lhe-á proposta sociedade para um negócio. Número da Sorte: 48
Números da Semana: 11, 25, 14, 45, 7, 1

A décima longa-metragem de Luís Filipe Rocha, é o
único dos três filmes que se apresenta a concurso, neste
caso, inserido na competição internacional do certame.
Rodada na zona de Amarante, a película vai chegar às
salas de cinema mais de um ano após a conclusão das
filmagens.
Já “20,13” e “Deus não quis” têm em comum o tema
da guerra colonial. A obra de Joaquim Leitão é a segunda de uma trilogia sobre o tema. Depois de “Inferno”
(1999), o presente corresponde ao Purgatório. A acção
tem lugar na véspera de Natal de 1969 num aquartelamento no norte de Moçambique. Incluído na secção
oficial de curtas-metragens, o filme de António Ferrei-

“Sinais de vida”, sobre a vida e obra de Jorge de Sena,
“Sinais de fogo”, “Adeus pai”, “Camarate”, “A passagem da noite” e o documentário “Barronhos”.
Para concluir foi anunicado na segunda-feira que o
filme A Outra Margem de Luis Filipe Rocha ganhou o
prémio da melhor interpretação masculina no Festival
de Filmes do Mundo em Montreal.
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Tourada à corda em Cambridge, Ontário...
Natércia Rodrigues

nrodrigues@avozdeportugal.com

O

povo Terceirense é um apaixonado pela festa brava
e segundo alguns historiadores, foi gosto legado
dos castelhanos quando estiveram na ilha Terceira no

tempo da dominação filipina. A tourada à corda é uma
diversão tão arreigada na ilha Terceira que poder-se-á
dizer ter influenciado e moldado a índole do povo.

Foto de José Rodrigues

inspiração da filha, asseguraram que se ela ficasse boa
fariam-lhe a vontade. E assim foi. Melissa, ao fim de
algumas semanas, foi para casa e estava boazinha. Seus
pais, Fernando e Ana Marques despacharam-se a tratar
da coisa o mais rápido possível. Compraram o terreno e
foram à Califórnia comprar os primeiros touros, ou fosse, entre touros e vacas, 67. Hoje, têm 127 animais.
Fernando saiu da Terceira, mais precisamente da freguesia de S. Brás, com 11 anos de idade. Apesar de gostar muito de touradas, não sabia lidar com os animais.
Ao meter-se nesta grande aventura, pediu assistência
àqueles que tinham experiência no assunto, e assim foi.
Todos sentem uma grande alegria em assistir esta famíFoto de José Rodrigues

Foto de José Rodrigues

Foto de José Rodrigues

Lá nas nossas terras, muito bem... Mas em terras canadianas? Sim, também há as touradas à corda, mais
exactamente nos arrabaldes da cidade de Cambridge, na
província de Ontário. E o mais interessante é que foi o
sonho de uma jovem transformado realidade. Melissa
Marques tinha dezasseis anos quando ficou muito enferma. Esteve muito tempo hospitalizada e estava a família
muito atormentada com a filha, pois os doutores não davam muito tempo de vida à jovem. Teve ela um sonho
onde se via implicada numa tourada a arranjar dinheiro
para ajudar o hospital das crianças onde se encontrava.
Falou com os pais e disse-lhes que gostava de concretizar aquele sonho. Os pais, vendo o grande entusiasmo e

lia. A Ganadaria Olé Toiro Inc., e Fernando agradecem à
mulher e à filha todo o trabalho, dedicação e amor à Ganadaria, assim como a todos os amigos que o ajudam.
Há sete anos que começaram esta lide e há cinco que
fazem touradas à corda. Arranjar as licenças não foi coisa fácil, pois o governo do Ontário não queria aceitar a
ideia e só as conseguiram ao fim de mais ou menos três
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Tourada à corda em Cambridge, Ontário...
anos, depois de ter havido uma tourada com a presença
de representantes do Governo.
Sábado, dia 25 de Agosto, foi a inauguração da segun-

Em cada corrida, Melissa, Ana e Fernando descem à
arena para agradecer e desejar boa sorte a todos os que
vão tourear. Com um investimento de mais de $700,000,

Foto de José Rodrigues

vazio, riscado lá de vez em quando por aqueles homens
atrevidos que cruzavam na sua frente. São no entanto os
“pastores” que manobram o touro de forma a evitar que
salte fora da arena. Vestem camisa branca, calça cinzenta e sapatos de lona.
Alguns cantores que participaram. Nancy Costa, a
donzela que ganhou um prémio há pouco, Daniela Santos uma garota com 7 anos e que abriu o espectáculo
entoando os hinos português e canadiano e a canção Olé
Toiro, com a letra feita à ganadaria. Veio depois Mário
Foto de José Rodrigues

da arena pelo Padre Cunha, de Cambridge, e no ar ficou
a promessa que uma terceira arena estará pronta em breve.
A família Marques faz muitas doações: hospital das
crianças, Red Cross, os vários clubes portugueses da
área e às diferentes festas portuguesas. O último dom,
de sessenta mil dólares, foi aos bombeiros, à Câmara e
aos pobres da cidade Arthur.

Foto de José Rodrigues

vêem o sonho da filha realizado e todos três se sentem
extremamente felizes.
Este Verão fizeram 16 touradas. A tourada do fim-desemana de 25 e 26 de Agosto foi realmente a “festa brava”. Espectáculo divertido, os foguetes a estrepitarem,
dezenas de homens descontraídos a se dispersaram à
frente do touro, e por vezes o touro quedava-se estático,
dir-se-ia estátua fundida em bronze. Ao seu redor um

Marinho, o grande cantor do Ontário e grupos de amigos que tocaram acordeão, flautas e outros instrumentos
e entoaram várias cantigas ao desafio.
Foi um fim-de-semana muito alegre, com muita música, boa comida e bebida, muita amizade e boas corridas.
É verdade que no sábado choveu muito e isso complicou o toureio, mas no domingo em contrapartida esteve
um lindo dia.

Esta reportagem foi possível
graças a colaboração de
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MÁQUINAS DE COSTURA

PEIXARIA

7341 St-Hubert

130-A, Beaumont

MONSIEUR MACHINE À COUDRE

514.271.6452

Consulado Geral
de Portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent

514.849.6619

4267 Av. Coloniale

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

CLÍNICA MÉDICA LUSO

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

CONTABILISTAS

GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent

DENTISTAS

514.232.3095

DR. THUY TRAN

VOYAGES ELITE PLUS

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

4270 St-Laurent #200

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

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

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.

514.985.2411

OURIVESARIAS

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

514.843.3390

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

514.844.4588

SOLMAR
111 St-Paul E.

514.861.4562

REVESTIMENTOS

TAPIS RENAISSANCE ST-Michel

PADARIAS

PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod

DR. MARC CHENÉ

514.272.0362

7129 Boul. St-Michel

514.725.2626

TRANSPORTES

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

1930 – 2007

Faleceu em Laval, no dia 1 de Setembro de 2007, a Sra. Maria Pacheco,
natural de Ponta Garça, São Miguel,
Açores, com a idade de 77 anos.
Deixa na dor seus filhos Helena (Gilles), Lúcia e Joe; seus netos Maurice, Roberto, Elizabeth, Sylvie, Cecília, Steven, Jesse e Josiane; seus
bisnetos Kevin e Mariam; sua irmã
Maria José, seus sobrinhos e sobrinhas, assim como outros
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire GRUPO YVES LÉGARÉ inc.
1350, Autoroute 13, Laval
Victor Marques
(514) 595-1500
O funeral decorreu ontem, dia 4 de Setembro, após missa
de corpo presente, pelas 10 horas, na Igreja Nossa Senhora
de Fátima, em Laval, seguindo depois o cortejo fúnebre em
direcção ao Cemitério Ste-Dorothée, onde foi a sepultar.
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer pessoalmente, vem por este meio agradecer a todos os que com
a sua presença, palavras e outros gestos de amizade, os
reconfortaram nestes momentos tão difíceis da sua vida. A
todos o nosso sincero obrigado e Bem-Hajam.

†

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

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

FARMÁCIAS

514.385.1484
514.385.3541

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
514.845.5804

HIPOTECAS

514.886.7001
514.497.3896

IGREJAS

IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.

514.844.3307

EDUARDO DIAS

QUIROPRATAS

Maria Pacheco

DISCOS/LIVROS

FERNANDO
HELIO

514.844.3054

Me. LUCIEN BERNARDO

514.288.2082

†

4270Boul.St-Laurent,#209514.499.1624

514.849.1153

TAGUS
4289 St-Laurent

514.987.0080

I N T E L L I G E N C E
HYPOTHÉCAIRE

LISBOA
355 Rachel Est

3755 Boul. St-Laurent

514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est

514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA

4209 De Bullion
514.273.9638

514.285.1620
514.672.4687

CLÍNICAS

1 Mont-Royal Este

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

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

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL

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

GRANITE LACROIX INC.

4244 St. Laurent

CANALIZADORES

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

514.842.3373

MONUMENTOS

NOTÁRIOS

514.842.8077

PSICÓLOGOS
406, St-Joseph E.

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA

Tel.: 514.499.0359
www.secomunidades.pt

SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain

514.270.5079

JORGE VASCO

MERCEARIA

4 de Setembro de 2007
1 Euro = CAD 1.436940

BLUE COAST

514.484.3795

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

Maria Rodrigues da Silva

Armando da Silva

1931 – 2007

1927 – 2007

Faleceu em Brossard,
no dia 29 de Agosto de
2007, com 75 anos de
idade, Maria Rodrigues da
Silva, natural de Arcos de
Valdevez, Portugal, viúva
de Maria Rodrigues da
Silva.
Deixa na dor 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; seus irmãos e irmãs João,
Alfredo, António, Tomas, Rita, Joaquina e Gloria e seus
cônjuges respectivos, assim como outros familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Pedro Alves
O funeral decorreu quinta-feira, dia 30 de Agosto de 2007,
na Igreja Santa Cruz, seguindo depois o cortejo fúnebre em
direcção ao Cemitério Mont-Royal, 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.

4º Ano de Saudade

Júnior Joaquim Martins
14/01/1983 – 13/09/2003
Pais, irmãs e irmãos, avós, restantes familiares e amigos
recordam com profunda saudade o seu ente querido.
Participam que será celebrada missa pelo seu eterno
descanso, no dia 14 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.
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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
Agente de viagens com ou sem
experiência que fale Português,
Francês e Inglês.
servicesplus@bellnet.ca
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
A Padaria Guizot procura empregada
de balcão para trabalhar às tardes e
aos fins-de-semana. (514) 385-4361

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

EMPREGOS

EMPREGOS

EMPREGOS

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

Empregado para trabalho de
manutenção e renovação de
imóveis. Tempo inteiro. (514) 3557171, de segunda a sexta-feira, das
8h30 às 17h, ou info@plexon.ca

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 padeiro com experiência.
Trabalho de noite. Apresentar-se no
2411 Charland, esquina Delille.
(514) 384-9142. Enrico.
Procuramos pessoas responsáveis
que falem Português, para: - balcão,
- ajudante padeiro. (514) 812-3683
ou (514) 277-9290

Misto de Sentimentos
à Maria Teresa Pereira

Eis-me p’r’aqui
querida amiga
sem saber exactamente o que pensar de ti
e dessa tua inesperada situação deixando-me
mergulhado neste imenso tormento
que me vem dilacerando o coração
desde aquele enfadonho momento...
Aqui me encontro eu
pressentindo-me cada vez mais sem ti
quando sempre me sentira no céu
desde o primeiro dia que te conheci
e sabendo que estarias eternamente a meu lado.
Que destino malvado!
Questiono-me em vão
sem que as respostas apareçam
porque efectivamente as não há
ou finjo desconhecer.
Sei tão-somente o que me diz o coração
que te não quer perder.
Estarei a sonhar um pesadelo hediondo
o mais abjecto e medonho
E do qual não posso acordar?
Depois, para disfarçar
interrogo-me sobre o que mais adoro em ti.
Talvez o doce olhar da Madeira
a airosidade exuberante de S. Miguel
bem à minha maneira;
talvez essa bondade e feitio tão nobres
de falar aos ricos e aos pobres,
de tanto amar
sem nunca esquecer
quão mais difícil é ouvir
Do que falar.
Cantar-te-ei sempre
ainda que a voz me doa
bem ao jeito daquela outra cara linda
a nossa amiga Jordelina
Imaginando-se em Lisboa.
António Vallacorba

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
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
A Padaria Notre-Maison procura padeiro com experiência e empregada
de balcão com experiência. Tempo
inteiro ou parcial. (514) 844-2169
Companhia situada em Montreal
procura operadores de rodo de
asfalto e de rolo de asfalto. Para
mais informações, telefonar para
(514) 867-6699.
Procuramos empregados para envernizar e para lixar móveis.
(514) 323-2618
Empregada de escritório a tempo
parcial. Falar Inglês e Francês. Entrada imediata. (514) 845-0164
Empregado de mesa com experiência.
Contactar José Manuel.
(514) 987-1530
Personne pour entretien ménager
d’appartements (location touristique).
Secteur St-Urbain / Avenue des Pins.
Doit être méticuleuse, fiable, aimer
ce genre de travail et avoir le souci
du détail. Lundi – vendredi, plus ou
moins 15 heures. $10/heure.
(514) 845-7711

Empregado com experiência de
grelha sobre carvão, para restaurante
situado no Boul. St-Martin, em Laval.
(514) 804-7176
Em Boisbriand, procura-se senhora
para limpeza. Deve ter carro. 4-5 vezes / semana. Bom salário.
(450) 979-1285.
Deixar mensagem.
Viagens Confort procura agente de
viagens que fale Português, Inglês
e Francês. Os interessados podem
contactar-nos pelo telefone:
(514) 987-7666 ou
voyagesconfort@qc.aira.com
URGENTE - Procuramos batechapas e pintor com mínimo de
5 anos de experiência. Contactar
António Oliveira (514) 278-2709

VENDE-SE
Duplex destacado, situado no 4930
de La Fabrique, St-Vincent-dePaul, 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

COMUNICADOS
Escola de música
A Filarmónica do Divino Espírito
Santo de Laval organiza a sua escola de música anual, que terá início em Outubro. Os interessados
podem comunicar com a direcção:
João Aguiar (450) 629-5228 / Manuel Dias (450) 628-1134
Convívio do 55º aniversário
Convidam-se todos e todas que
nasceram em 1952, para fazer uma
festa celebrando o 55º aniversário
de nascimento. Os interessados
podem liga: (514) 844-1406
(514) 366-4667 / (514) 916-4667
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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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Anedotas
P: Qual é a semelhança entre um homem e um diploma?
R: Ambos demoram a conquistar mas depois não
servem para nada.
P: Qual é o significado de Benfica?
R: B de Benfiquistas, E de esta, N de noite F de foi, I de
impossível, C de comprar e A de árbitro.
Um bêbado tentava abrir a porta com um cigarro. Passa
um gajo, e diz : - Ó amigo olhe que isso é um cigarro....
Responde o bêbado:
- Ai... não me diga que fumei a chave!...

Casais da semana

FOTO da semana

Festa do Sagrado Coração de Jesus

Nobre e radiosamente celebrada
António Vallacorba

avallacorba@avozdeportugal.com

A

temporada de actividades festivas na Missão Portuguesa Santa
Cruz, encerrou apoteoticamente no
domingo passado, com a realização,
naquele fim-de-semana, da solenidade do Sagrado Coração de Jesus,
cuja procissão foi uma das maiores e
mais nobres de sempre.
Estávamos preparados para classificar a procissão, com
três filarmónicas e cerca seis de imagens, como sendo
maior do que o trajecto previsto, quando, para surpresa
de todos – uma surpresa assaz agradável, registe-se -,
foi anunciado, inesperadamente, que a procissão iria até
à Rua Villeneuve em vez do que estava programado, ou
seja, à volta do quarteirão da igreja.
Ainda bem.

De tradição muito sentida na Matriz de Nossa Senhora
da Estrela, da cidade da Ribeira Grande, Ilha de S. Miguel, esta festa, já em 18ª edição, foi iniciada entre nós
em 1989, pela Comissão de Festas então presidida por
José de Melo.
Vários autocarros vieram com forasteiros dos Estados
Unidos e do Ontário, o que ajudou a dar outra dimensão às actividades dos dias festivos, sendo de salientar
a presença da Filarmónica de Nossa Senhora de Fátima,
de Gatineau.
O tempo, em especial no domingo, esteve simplesmente maravilhoso, mesmo a convidar para se sair à rua
para ver ou participar na procissão, a qual, como ficou
mencionado previamente, deslumbrou pela sua dimensão.
Acompanharam-na a Filarmónica Portuguesa de Montreal, Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval
e Filarmónica de Nossa Senhora de Fátima. Para além
da imagem do Sagrado Coração de Jesus, outras como
as de Nossa Senhora dos Milagres, de Santa Cecília, de
Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora da Estrela, o
pálio com o Santíssimo e o clero, entre outros, enobreceram sobremaneira esta manifestação pública de grande tradição dos ribeiragrandenses.
Realce, ainda, para o relativo número de pessoas em
promessa, algumas entidades locais, representações
socio-culturais e recreativas, Comissões de Festas, juventude e grupos afectos a esta Missão.
Não obstante, previamente no dia o padre José Maria
não pôde deixar de manifestar alguma decepção perante
a fraca assembleia da missa a que presidiu, concelebrada

pelo padre Clifford de Souza, coadjuvados pelo diácono
António Ramos e com o acompanhamento do Coral de
Santa Cruz, dirigido por Inês Gomes (a do sábado fora
acompanhada pelo Coral do S. Santo Cristo, dirigido
por Filoménia Amorim).
Informando que os santos estavam “prontos”, mas
questionando-se se o estavam “os fiéis”, perguntou
“Onde estão os fiéis de N. Sra. de Fátima, de Santa Cecília e de N. Sra. dos Milagres”?
Para aquele responsável da Missão, “...temos que rever
muita coisa; temos que estar empenhados na fé que nos
move”.
No regresso da procissão e com o recinto do parque
festivo repleto de fiéis, durante o que, as filarmónicas
tocaram os hinos de saudação e despedida às imagens,
a Comissão de Festas ofereceu uma recepção aos convidados que se integraram no respectivo desfile.
David Loureiro, vindo de Bristol, Rhode Island; Fátima Miguel, agora com um novo CD, “Olha”, e o “New
Touch”, com Tony Medeiros, abrilhantaram os bailes,
dos arraiais e no subsolo do templo, a par dos concertos
efectuados pela Filarmónica Portuguesa de Montreal,
sob a gerência de Vitor Parreira, no sábado, e pelas Filarmónica do D. Espírito Santo de Laval e Filarmónica
de N. Sra. de Fátima, dirigidas, respectivamente, por
Gilberto Pavão e José da Silva, no domingo.

Um domingo, aliás, com muito povo e pleno de animação, como se pode deduzir, serviços de bar e bazar, alguns petiscos, as famosas bifanas e malassadas, a par de
uma tenda da interessante ideia do Filipe Pereira, filho
da Sandra Mário João, com jogos para a criançada.
Seria bom que, à semelhança daquele jovem de 10
anos, os adultos manifestassem algum poder intuitivo.
Parabéns à Missão e à Comissão de Festas, com uma
saudação muito especial pela interessante temporada
festiva que ora vem de terminar.
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Notícias da Gatineau
Elizabeth Braga-Pacheco

jornal@avozdeportugal.com

Festa de auxílio em Gatineau

Em Blainville, com Jordelina Benfeito

No “cruzeiro Manuel Puga”
António Vallacorba
avallacorba@avozdeportugal.com

S

Arlindo Andrade
jantar realizado no sábado dia 25 de Agosto no Centro Comunitário Portugues
Amigos Unidos de Gatineau, para auxílio a menina Ava Rose Côté Vieira, residente em Montréal, foi um autêntico successo.Os pais e familiares de Ava Rose ficaram boquiabertos com o calor e a hospitalidade da comunidade. Agradecem do fundo
do coração a todos os participantes e de uma maneira especial aos artistas vindos
gratuitamente de tão longe para abrilhantar o serão. Nomeadamente Jomani e Eddy
Sousa vindos de Montreal e Arlindo Andrade, Leonardo Raposo e Joe Furtado vindos
dos Estados Unidos, com a colaboração da Discoteca Nova.

O

Um carinhoso obrigado à Terrie Pascoal e família, organizadores do evento e tambem à direcção do Centro Comunitário Português Amigos Unidos de Gatineau. Sempre que o deseja, poderão visitar o site: www.helpavarose.com.
Os jovens na nossa Comunidade de Gatineau
m grande esforço tem sido desempenhado pelos jovens portugueses da Comunidade de Gatineau para dar continuidade áquilo a que chamamos “a língua e cultura portuguesa”. No que diz respeito ao desporto, organizaram o Festival d’Amizade
em Agosto. Foi uma lindíssima festa e podem averiguar os resultados dos jogos no
site: http//fcunidos.tripod.com. Um bonito livro do autor José Carlos Rodrigues, escrito em inglês e em português,intitulado: “The Niche of São Tiago” – “O nicho de
São Tiago” encontra-se à venda na comunidade e todos os lucros reverterão a favor
das actividades dos jovens. É muito louvável esta iniciativa do autor. Muitos parabéns José Carlos e muitíssimo obrigada! Outras surpresas estão a caminho...
Esperamos muito dos jovens, porque sabemos de quanto eles são capazes...
Avante, mocidade, avante!

U

Grande noite de fado no C.C.P.A.U. de Gatineau
o sábado, 15 de Setembro próximo, haverá uma grande noite de fado no Centro
Comunitário Português Amigos Unidos, 42 rua Hanson, Gatineau. Os artistas
vindos de Toronto são os fadistas: Tony Câmara e Lurdes Faria; na guitarra portuguesa, Gabriel Teves; na viola, Leonardo Medeiros; na contra-baixo Pedro Joel e som e
luz, RSDJ Productions. Jantar servido às 19 horas com a seguinte ementa: sopa, “filet
mignon”, batatas e legumes; sobremesa, chá ou café. Custo: 30,00$. Não perca esta
oportunidade que se faz tão rara nesta comunidade, de matar ou “viver” saudade?...

N
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exta-feira passada, Jordelina Benfeito,
este cronista e uma centena de convidados tiveram o grato prazer de ingressar
num “mini-cruzeiro” que durou apenas as
horas de um serão – não pelas águas tradicionais de um oceano qualquer, mas de
pés bem firmes numa das salas do Hotel
Ramada, de Blainville, e em virtude do
que, foi proporcionada uma breve introdução do que vamos poder apreciar durante o próximo espectáculo da “Cotovia
Açoriana”, para a apresentação do seu
novo CD e em comemoração dos seus 25
anos de artista.
Com o sugestivo título de “Cruzeiro
Manuel Puga”, decorreu num autêntico ambiente “marítimo” de decoração e
quase a cheirar a mar e por ocasião do
ingresso daquele nosso comum amigo no
Clube dos 50 Anos.
Cheirou, também – e de que maneira!
– a Pinheiro, Cabelo Branco é Saudade,
Maria Madalena e a Mãos do Povo, entre outros e dos mui bem interpretados
fados do último CD da Jordelina, “Pai
Inteiro”.
De entre a referida centena de convidados, estavam o irmão e consagrado
artista comunitário, Joe Puga, que lhe
fez uma alocução muito sentida; os pais,
demais familiares, assim como entidades
oficiais de Blainville e amigos da nossa
comunidade em geral – todos a distinguir
o aniversariante com as mais afectuosas

provas de amizade.
Coincidentemente, registou-se também
o aniversário natalício de Fátima Tavares, senhora muito activa, com o esposo,
nos convívios ribeiragrandenses de Montreal, cuja Direcção esteve presente “em
peso” neste serão. E por falar do Convívio dos Naturais da Ribeira Grande, ficam todos convidados desde já a assistir
ao próximo convívio, que decorrerá aqui,
no Hotel Ramada, em Blainville, no dia
22 de Setembro, pelas 18h30.
Conforme foi previamente referido, actuará a Jordelina Benfeito, acompanhada
por António Moniz e Libério Lopes, a
par do Joe Puga e do grande José Malhoa, que virá expressamente do Continente português. Parabéns ao Manuel,
com votos de mais 50!...
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Breve
Portugal-Polónia:
40 mil já têm bilhete
O Estádio da Luz caminha para
registar «casa cheia» no próximo
sábado a fim de receber o importante encontro da Selecção portuguesa diante da Polónia, a contar
para a fase de qualificação para o
Euro-2008.

CURIOSIDADES
Visitas incómodas
Quem jogou na condição
de visitado, não teve um
dia nada fácil. Que o digam
Gil Vicente, Penafiel, Portimonense, Vizela e Fátima,
que não foram além de empates... Há quem não goste
de assistir a jogos deste
tipo, chamam-lhes monótonos, como terá sido seguramente o 0-0 entre PenafielOlhanense, mas, em Vizela,
os locais e o Trofense ainda
ofereceram quatro golos à
plateia.
Quem Sobe e Desce?

Fajardo, um
destaque
merecido
Melhor marcador da
Liga. Manuel Cajuda fez muito
bem em contratar Fajardo. Claro
que agora que o médio festejou o
terceiro golo em três jogos é fácil
escrevê-lo.

Deco:
um mau
arranque
O internacional português não atravessa
um bom momento em Espanha.
A época só agora está a começar,
mas o seu nome continua a ser
veiculado como estando de saída
do Barcelona.

Ninguém ficou a marcar passo...

Liga Vitalis

N

P

ão houve grande que tropeçasse. Os
três venceram sem margem para dúvidas, ainda que o Sporting tenha ficado
pela margem mínima, no confronto com
o Belenenses. Mas desperdiçou um penálti antes de Liedson impor a “normalidade” em Alvalade. FC Porto e Benfica
foram implacáveis. Os campeões nacionais marcaram três golos em Leiria, para
além de um outro, que o árbitro anulou,
logo aos 3’. Pouco depois, o Benfica,
na Madeira, imitava os dragões, vergando o Nacional ao peso de três golos
sem resposta que deixam empolgados os
apoiantes de Camacho. Afinal, o Benfica
acabara de somar a primeira vitória nesta
edição da Liga e isso entusiasma os adeptos... O pleno dos portistas - três jogos
outras tantas vitórias - mantém os leões
a três pontos (pela derrota no Dragão )
e o Benfica, que subiu ao quinto lugar, à
distância de quatro pontos. Melhor está o

Classificação
1- Marítimo		
2- FC Porto		
3- Sporting		
4- Sp. Braga
5- Benfica		
6- E. Amadora
7- Guimarães
8- Leixões		
9- Setúbal		
10- Boavista
11- P. Ferreira
12- U. Leiria		
13- Naval		
14- Nacional
15- Belenenses
16- Académica

9
9
6
6
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1

Braga, onde Jorge Costa continua a confirmar a aptidão para líder. A sua equipa
venceu, como era obrigação, o Estrela da
Amadora em casa, mas foi tão complicado que o triunfo surgiu nos descontos. Ao
intervalo, o Braga perdia e alguém - que
o técnico diz não ter sido o presidente,
mas recusa-se a identificar - terá posto
em causa a capacidade da equipa. Jorge
Costa saiu em defesa do colectivo e ofereceu o triunfo ao citado “céptico”... Segue com os mesmos pontos do Sporting.
O líder, contudo, está na Madeira. O
Marítimo somou o terceiro triunfo, desta vez frente à Académica, e tem melhor
média de golos do que o FC Porto , e na
próxima jornada visita o Dragão. Brilhante começo... De resto, empates. Do
Boavista - com um golo em fora-de-jogo
- em Paços de Ferreira; do Setúbal na Naval e do Guimarães no “Mar”, frente ao
Leixões. Tudo normal...

Resultados da jornada
SEXTA-FEIRA (16

Setembro)

Leixões-V. Guimarães 			

2-2

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

2-1
1-1

Domingo (2 Setembro)
Marítimo-Académica 		
Naval-Nacional 		
Sporting-BElenenses 		
Nacional-Benfica 		
U. Leiria-FC Porto		

2-0
0-0
1-0
0-3
0-3

Próximos jogos da selecção
Portugal 08/09/07 Polónia
Portugal 12/09/07 Sérvia

Santa Clara foge ao pelotão

rossegue o jogo de cadeiras na Liga Vitalis. Bastou o
Varzim empatar em Barcelos e o Freamunde perder
em casa com o Beira-Mar para o Santa Clara surgir agora
como líder isolado. A equipa açoriana tem-se revelado fortíssima e não facilitou no seu reduto, batendo por 1-0 um
Gondomar demasiado tenro, que ainda não amealhou qualquer ponto. A procissão ainda vai no adro, mas não deixa
de ser um excelente sintoma nesta altura. O facto de o Santa Clara ser a única equipa apenas com vitórias, título que
partilhava há uma jornada com o Varzim e o Freamunde.
Sempre em desvantagem no marcador durante os 90 minutos, a equipa da Póvoa de Varzim ainda conseguiu manter
a invencibilidade num palco difícil ao repor a igualdade já
nos descontos, num lance polémico - João Ferreira assinalou uma grande penalidade ao Gil Vicente na sequência de
um cruzamento que acabou por bater no braço de Filipe
Fernandes; já o Freamunde pouco (ou nenhum) partido tirou de ter actuado em casa, frente a um super-Beira-Mar,
que espevitou de vez, depois de ter sido goleado em Vizela
na jornada inaugural. Por incrível que possa parecer, esta é
a pura verdade: os aveirenses deixaram o 12º posto e instalaram-se no terceiro lugar, com os mesmos seis pontos
de Estoril e Freamunde. Dos que se juntaram ao grupo da
frente, merece igual destaque a equipa da Linha, que conseguiu arrancar uma preciosa vitória do recinto do recémdespromovido Aves, depois de ter estado em desvantagem
no marcador (2-1). Como castigo, a equipa de José Mota
trocou com o Penafiel no penúltimo lugar.
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