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COMPANHIAS

PETROLÍFERAS:
OS LUCROS
FLUEM…

O

lucro líquido do primeiro grupo
petrolífero americano, ExxonMobil, aumentou de 17% no primeiro
trimestre de 2008, estabelecendo-se

em 10,89 mil milhões de dólares americanos, dopado pelos recordes do
preço do petróleo bruto. Trata-se do
segundo lucro mais importante para
uma empresa americana em um trimestre.
A companhia, contudo, fez menos de
que esperava o mercado, e as acções
reduziram mais de 4% em início de
tarde quinta-feira. Os analistas previam um benefício por acção de 2,13$
US, para rendimentos de 124,43 mil
milhões de dólares americanos.
Comentando os factos salientes do
trimestre, o grupo indicou ter aproveitado os recordes do produto bruto nas
suas actividades ascendentes – exploração, produção...
Imperial Oil: Do seu lado, Imperial
Oil Ltd., afiliado, à Exxon, uma das
maiores companhias do Canadá, anunciou rendimentos de 7,2 mil milhões
de dólares para o primeiro trimestre de
2008, um aumento de 24%. Em contrapartida, os benefícios limpos para o
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Mais de 30 Mil pessoas estão desaparecidas

CICLONE “NARGIS” JÁ FEZ 15 MIL MORTOS
E OBRIGA A ADIAR REFERENDO NACIONAL

U

m último balanço da situação
provocada pela passagem do
ciclone “Nargis” pela Myanmar (antiga
Birmânia) indica que podem ter morrido
15 mil pessoas e mais de 30 mil estarão
desaparecidas. A catástrofe já obrigou a
junta militar que governa o país a adiar
o referendo, marcado para este sábado,
nas 47 localidades mais atingidas pelo
ciclone.
As autoridades de Myanmar reviram
ontem, terça-feira, em alta o balanço das
vítimas do ciclone “Nargis” que devastou
aquele país asiático no fim-de-semana
passado. Neste momento, são já 15 mil
Continuação na página 5
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aGeNda coMUNitÁria
Festa da Nossa seNHora de FÁtiMa
Terça-feira dia 13 de Maio, celebra-se a festa litúrgica da Nossa Senhora
de Fátima, numa celebração eucarística à Virgem Maria, com início às
19h30, na Igreja St-Vincent Ferrier.
1- Revelar e Bênção da nova estátua de Nossa Senhora de Fátima.
2- Oração do Terço do Rosário em cinco línguas.
3- Celebração da missa Santa.
8115, ave. henri-julien (entrada na rua jarry Este). 514-389-8241

dia das Mães

O Sport Montreal e Benfica organiza o Dia das Mães no domingo 11 de
Maio de 2008 pelas 12h30, na sua sede situada no 100 rua Bernard Oeste.
para mais informações contacte: 514-273-4389.

dia das Mães

O Clube Portugal de Montreal organiza o Dia das Mães no domingo 11 de
Maio de 2008 pelas 13h00, abrilhantado pelo Duarte Froias na sua sede
situada no 4397 St-Laurent.
para mais informações contacte: 514-844-1406.

Noite de Fado
A Associação Portuguesa de LaSalle organiza uma Noite de Fado no sábado 24 de Maio de 2008 pelas 19h00, na sua sede situada no 2136A Pigeon.
para mais informações contacte: 514-366-6305.

ceNtro de ajUda à FaMília

O Centro de Ajuda à Família está em campanha de financiamento para
poder responder com eficiência e qualidade à sua clientela. A vossa
contribuição é indispensável e bem-vinda para a realização deste projecto.
O Centro tem um grande aumento de solicitações e de beneficiários, por
isso é doravante demasiado pequeno. Ajudais-nos a ajudar a comunidade!
Informações: 514-982-0804, ou centreaidefamille@qc.aira.com

ceNtro coMUNitÁrio
do esp. saNto de aNjoU
O Centro Comunitário do Espírito Santo de Montreal leste e Anjou receberá
no dia 11 de Maio os símbolos do Espírito Santo no seu salão. Pelas 19h30,
e até 17 de Maio, será recitado o terço em louvor do Divino Espírito Santo.
Sábado, dia 17, ofereceremos carne guisada, numa noite abrilhantada por
Jimmy Faria e António Horácio. 8670, Forbin Janson. 514-353-1550

dia das Mães
O Centro comunitário Nossa Senhora de Fátima, Laval, organiza almoço
de homenagem às mães, pelas 12h30. Animação pelo conjunto Tradition.
O almoço será antecedido da Eucaristia Solene, às 11h. 1815 Favreau, em
Laval. 450-687-4035

Bazar

Organiza-se bazar cujos lucros serão vertidos à paroquia Saint-VincentFerrier, nos dias 8 e 9 de Maio, das 13h30 às 20h, e no dia 10 de Maio,
das10h às 15h. 8115, ave. Henri-Julien. 514-389-8241

peNsaMeNto da seMaNa
todos nós temos talentos diferentes, mas todos nós
gostaríamos de ter iguais oportunidades para desenvolver os nossos talentos. (john Kennedy)
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Companhias petrolíferas: Os lucrosContinuação
fluem…
da página 1
mesmo trimestre caíram 681 milhões, contra 774 milhões
para o período correspondente ao exercício precedente.
A companhia explica esta
situação “pelo aumento do
preço do petróleo bruto e o
gás natural e o crescimento
da produção de Cold Lake
que foram anulados, em parte pelo retrocesso da produção de petróleo clássico, que
a diminuição do rendimento
dos jazigos deixava prever,
pela diminuição da produção de Syncrude, o aumento
das taxas e pela subida do

dólar canadiano”.
Petro-Canada: Quanto à sociedade de Calgary, o seu lucro líquido limpo aumentou
82% no primeiro trimestre
de 2008, passando a 1,1 mil
milhões de dólares, comparativamente aos 590 milhões
de dólares no mesmo período de 2007. Petro-Canada é
uma das maiores sociedades
petrolíferas no Canadá, com
actividades nos sectores a
jusante e ascendentes da indústria, tanto a nível nacional
como internacional.

Aumentam as queixas de vítimas de burla
Augusto Machado
amachado@avozdeportugal.com

D

izem as autoridades que o conto-do-vigário está a
aumentar. Cada vez há mais pessoas a fazer queixa
de que foram vítimas de burla. Os truques dos burlões
aumentaram 62%. A PSP, Polícia Judiciária e GNR não
têm mãos a medir. Só na zona da grande Lisboa, em
2007, houve cerca de 3000 queixas de pessoas e empresas que foram burladas em mais de seis milhões de
euros.
Muitos burlões de ocasiões, são movidos por dificuldades financeiras e aproveitam-se de descuidos das vítimas. Um vigarista não hesitou em enganar vários comerciantes da Avenida da Liberdade, em Lisboa. Tudo
para conseguir oferecer presentes luxuosos à amante.
Primeiro alugou um BMW – que fazia questão de estacionar em frente às lojas para causar boa impressão.
Depois escolhia os artigos mais caros de joalharia e, na
hora de pagar, dizia ter problemas com o cartão de crédito para convencer o funcionário a efectuar a transferência bancária... Já tinha o esquema preparado: deslocavase a um local com fax, fabricava um falso documento
comprovativo de transferência bancária a partir de um
exemplar que trazia consigo, e que depois fazia chegar
à loja. A fraude só era descoberta quando os gerentes
confirmavam o saldo bancário.
Mas a mais recente tentativa de burla foi o indivíduo
que queria salvar o Boavista F.C., uma espécie de Roman Abramovich à portuguesa, comprometendo-se a
injectar 38,4 milhões de euros na SAD boavisteira, através da desconhecida empresa ‘Castle Shore’. A aventura acabou com uma queixa do clube nortenho à Polícia
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Breves
cAscAis
Foi lançado o projecto “Geração C”, em Cascais, criado no âmbito da Agência
Municipal DNA. O projecto
dirige-se aos jovens do concelho, prestando-lhes apoio
no acesso ao primeiro emprego, à primeira habitação,
à partilha de informação e
ao associativismo.

Quase seis mil agentes Cáritas lança alerta
para espectro da fome
no combate aos fogos
A
P
erto de seis mil agentes de protecção
civil e socorro e mais de mil viaturas
constituem o Dispositivo Operacional de
Combate aos Incêndios Florestais para o
Distrito de Lisboa. A cerimónia de apresentação do dispositivo distrital decorreu

400 agentes de protecção civil e socorro
e 50 veículos, em representação dos 56
Corpos de Bombeiros Voluntários, Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, Cruz Vermelha

domingo, junto ao Palácio Nacional, em
Mafra, e contou com a presença de Rui
Pereira, ministro da Administração Interna, Da lila Araújo, Governadora Civil
de Lisboa e Elísio Oliveira, Comandante
Operacional Distrital. O dispositivo operacional para o distrito de Lisboa será
constituído por 5800 agentes de protecção civil e socorro e 1300 viaturas.
Durante a cerimónia, estiveram mais de

Portuguesa, Direcção Geral dos Recursos
Florestais, Instituto de Conservação da
Natureza e da Bio-diversidade, Instituto
Nacional de Emergência Médica, AFOCELCA-Agrupamento de Empresas,
Corpo Nacional de Escutas e Associação
de Radio amadores da Vila de Moscavide. Todas estas entidades estão envolvidas no combate aos incêndios florestais.

EuropA
A Península de Setúbal, com
o apoio do Centro de Informação Europe Direct, levará
a cabo nas escolas dos diversos concelhos uma série
de iniciativas destinadas a
assinalar o Dia da Europa.
populAção dE
MElidEs rEVoltAdA
A população de Melides
anseia pelo reinício das
obras do empreendimento
turístico Costa Terra. As
obras foram suspensas em
Fevereiro pelo Tribunal Administrativo de Lisboa. Nas
ruas todos reclamam contra a suspensão, criticando
também os ambientalistas
que travaram a construção
do empreendimento turístico, que, dizem, “já estava a
ter algum impacto positivo
na economia local”.
VisitA dos rEis
Os reis da Suécia iniciaram
uma visita de Estado de
três dias a Portugal.
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Comissão Permanente da Cáritas Portuguesa alertou
em comunicado as autoridades para prepararem programas de apoio a carenciados tendo em conta a crise
alimentar mundial que, prevêem, irá causar danos graves
no país. De acordo com a Cáritas Portuguesa, em Portugal gasta-se uma “fatia enorme de recursos” a “pagar
quase dois terços do que se consome, designadamente
produtos alimentares” pelo que o país está “na linha da
frente” daqueles que mais sofrem “com a elevação dos
preços internacionais e a escassez dos bens de primeira
necessidade no mercado”.
“O espectro da fome paira assim sobre a cabeça dos mais
necessitados, incluindo de muitos portugueses”, com
“muita gente a viver abaixo do limiar de pobreza e com
esquemas de apoio social muito deficientes”, considera
a Cáritas. Para tentar “minorar o impacto nefasto desta
crise alimentar” a nível mundial, a Comissão Permanente da Cáritas Portuguesa reclama aos Governos para que
deixem de “apoiar a produção de produtos energéticos a
partir de produtos agrícolas” [biocombustíveis] mas também que criem “pacotes especiais” de leis que prevejam
o “apoio social para atender aos casos mais prementes”.
António Guterres, alto comissário das Nações Unidas
para os Refugiados, alertou também para situações de
crise global, considerando que, “da maneira como a comunidade internacional está a olhar para o mundo, não
iremos longe”. Guterres mostrou-se preocupado com a
subida do preço dos alimentos, da energia, a desaceleração da economia mundial, “que se faz sentir sobretudo
nos mais pobres” e as alterações climáticas. Tudo isto a
par de conflitos “no Afeganistão, Iraque, Palestina, Sudão”, referiu. “O fosso entre ricos e pobres é um dos problemas mais dra máticos da globalização”, acres centou.
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aBaNdoNar o vício é visto coMo UMa sitUação traNsitória, diz Médica

Maioria das mulheres volta a
fumar após a gravidez
E

mbora muitas mulheres deixem de fumar durante
a gravidez, cerca de 80 por cento voltam a fazê-lo
após o nascimento do bebé. Segundo Eduarda Pestana,
médica pneumologista do Hospital Pulido Valente, as
mulheres encaram o facto de “deixar de fumar como
algo transitório e não definitivo, como deveria ser”. E
acrescenta: “Contam-se pelos dedos as mulheres grávidas que frequentam as minhas consultas de cessação
tabágica. E é uma pena”.
Segundo uma circular normativa da Direcção-Geral de Saúde, referente a 2007,
cerca de um quarto das mulheres continuam a fumar quando engravidam.
“Na sua maioria são jovens, solteiras
e de baixa escolaridade” acrescenta
o documento. Segundo o presidente
da Confederação Portuguesa de Prevenção do Tabagismo, Luís Rebelo,
em causa está o facto de as mulheres
começarem a fumar cada vez mais
cedo. “É um contínuo, começam nas
escolas, mantêm o hábito e quando
engravidam não deixam de fumar”,
diz. Segundo o responsável, para controlar esta entrada precoce dos adolescentes
no mundo do tabagismo é preciso apostar
num “trabalho de informação geral desde
cedo, quer nas escolas, pelos professores, quer pelos especialistas de saúde
escolar, médicos e enfermeiros”. É preciso ainda “trabalhar com os jovens na
área de planeamento familiar e gravi-

dez”, refere. Para Luís Rebelo, “há uma grande falta de
informação sobre educação para a saúde nas escolas”.
Muitas das mulheres que continuam a fumar desconhecem os riscos que o acto pode trazer para a criança. “Há
uma restrição de crescimento do feto, que fica mais sujeito a patologias respiratórias, ou a morte súbita e há
situações de parto antes do tempo”, aponta o director
do serviço de Obstetrícia e Ginecologia
do Hospital de São João, no Porto,
Belmiro Patrício.
Mesmo assim, o responsável admite que muitas mulheres deixam
de fumar durante a gravidez. Isabel
Cabral foi uma delas. Fumava desde os 18 anos, mais frequentemente
durante as saídas à noite. Mas assim
que soube do resultado do teste de
gravidez não pensou duas vezes e
deixou o hábito. “Durante a gravidez cheguei mesmo a enjoar o
cheiro do tabaco”, diz. Contudo,
confessa que, depois do nascimento da filha, já fumou pontualmente um cigarro.
Em contrapartida Rafaela Ribeiro não conseguiu deixar o
vício. “Esforcei-me mas não
consegui, ficava muito stressada. Então, a minha médica disse-me para não deixar de fumar
porque me estava a causar muita
ansiedade”, confessa.

secção eMpresarial

14 aumentos em
apenas cinco meses

preço dos combustíveis aumentou pela 14a vez a
semana passada desde o início do ano. O gasóleo subiu três cêntimos e a gasolina sem chumbo 95
2.1 cêntimos, passando dos actuais 1,299 euros para
os 1,329 e dos 1,430 para os 1,451, respectivamente.
Os números foram divulgados pela Associação Nacional dos Revendedores de Combustíveis (Anarec),
que considera esta subida “escandalosa”.

O

Augusto Cymbron, presidente da associação, disse
que a liberalização dos preços dos combustíveis “é
um logro”, porque basta uma gasolineira anunciar aumentos para todas as outras alinharem os seus preços
por esse valor. Augusto Cymbron contou que foram
os próprios revendedores de uma gasolineira que revelaram à Anarec os novos preços. “É uma especulação pura, porque mesmo que o barril de petróleo suba
em dólares, os euros mantêm-se os mesmos”, referiu
o responsável, acrescentando que “o Governo deixa,
porque quanto mais elevado é o preço, mais imposto
recebe”.
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Ministro garante Verão seguro
para turistas e população
O
ministro da Administração Interna, Rui Pereira,
garantiu que “nada” faltará ao Algarve em termos
de segurança durante o Verão, a época
de “maior risco” e que merece questões
“mais apuradas” de reforço devido ao turismo.
Rui Pereira falou, em Lagos, durante a
cerimónia de apresentação do dispositivo
operacional de combate aos fogos florestais do distrito de Faro para 2008. Não
adiantando números, o ministro afirmou
que o Governo tratará de providenciar
para o Algarve o reforço considerado “necessário” e “útil”.
“Estamos a ver quais são as necessidades, para garantir a segurança da população do Algarve mas também dos turistas
e vamos fazer tudo para que haja toda a
segurança necessária”, afirmou Rui Pereira. O ministro lembrou ainda que até ao final da legislatura serão admitidos cerca de 4 500 agentes da PSP e
militares da GNR e que, ainda este ano, serão adquiridas

quase mil novas viaturas para ambas as forças.
Optimismo um ano depois
A garantia do ministro surge numa altura em que se assinala um ano do desaparecimento de Madeleine McCann.
No sábado, uma missa na Igreja da Luz,
em Lagos, acolheu turistas, jornalistas e
alguns familiares da criança.
Durante a cerimónia, a tia da menina,
Patrícia Cameron, leu comovida uma
mensagem escrita pela mãe de Maddie
e assinada pelos cinco membros da família: Kate, Gery, Maddie e os gémeos
Sean e Amelia.
A mensagem expressava o agradecimento “pelo apoio e calor humano”
que os McCann afirmam ter sentido dos
habitantes da Praia da Luz que, dizem,
“ajudou a confortar a família”. Durante
uma conferência de imprensa, o irmão de Gerry McCann afirmou que a família está “optimista” em que
Madeleine será encontrada.

4º PASSEIO DA MODA

Praia da Vitoria foi passerelle por um dia

N

o passado sábado a Câmara Municipal da Praia da
Vitória, Terceira, Açores, em conjunto com o comércio local do município, organizou o 4º Passeio da
Moda, de forma a apresentar as novidades para a estação Primavera/Verão. A rua de Jesus foi novamente o
palco escolhido para o evento.
“A nossa função enquanto entidade municipal é fomentar este tipo de actividades e apoiar a sua realização, elas constituem não só uma forma de ajudar o comércio local, como uma forma de promover a cidade,
o município e as suas gentes”, referiu o vereador Paulo
Codorniz.
Já na sua 4ª edição este evento pautou-se pelo sucesso, sendo que muitas pessoas quiseram marcar presença
e ver os ‘modelitos’ que os comerciantes tinham para
apresentar. Na passerelle viram-se roupas e acessórios
para todos os gostos, modelos de várias idades e até automóveis de gama alta para elevar o brilho da festa.
Como novidade para esta edição, a organização convidou Nuno Tiago, um estilista do continente, a apresentar algumas das suas criações, e quatro jovens actores, presentemente a desempenhar papéis na telenovela
Fascínios. Nuno Janeiro, Sofia Ribeiro, Pedro Caeiro e
Sara Prata foram ‘as celebridades’ que mais aplausos

arrancaram ao público e mais atenções tiveram das objectivas.
Este evento, para além da participação dos comerciantes locais que disponibilizam todas as roupas, envolve

um investimento da autarquia praiense, como explicou
o vereador da cultura: “todas as despesas organizativas,
cabeleireiros, maquilhagens, convidados e apoio logístico é feito pela câmara municipal, e só dessa forma se
pode manter este evento com a qualidade que ele tem”.

DOS SOLOS NA BASE DAS LAJES

Estudo para apurar níveis de poluição

O

Governo açoriano e a Câmara Municipal da Praia da
Vitória, Terceira, Açores, vão promover um estudo
hidro-geológico para apurar se existe poluição dos solos
ou contaminação de aquíferos devido aos combustíveis
dos militares norte-americanos na Base das Lajes.
Este estudo surge na sequência de um relatório de 2005,
elaborado por uma empresa norte-americana, que detectou um “perigo potencial” de contaminação dos aquíferos
junto à Base das Lajes, explicou à agência Lusa o representante dos Açores na Comissão de Acompanhamento
do Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os
Estados Unidos. Segundo André Bradford, o Governo
Regional teve acesso a este relatório agora desclassificado que identifica locais com infiltrações de combustíveis
na base aérea e junto ao seu perímetro. Perante isso, o
Governo açoriano e a autarquia da Praia da Vitória vão
avançar com um estudo para apurar o verdadeiro nível
de poluição e perceber como ocorreu e, caso se confirme, apurar responsabilidades, adiantou André Bradford.
Salientou, ainda, que o estudo promovido pela Região

Autónoma dos Açores será elaborado por uma entidade
externa credível e independente. Os militares norte-americanos têm um destacamento na base das Lajes há várias
décadas, uma presença que está prevista ao abrigo do
Acordo de Cooperação e Defesa assinado entre os dois
países. André Bradford reafirmou à Lusa que as análises
à água de consumo público realizadas pela Câmara Municipal da Praia da Vitória demonstram “valores absolutamente normais”. O PSD/Açores exigiu 6ª feira do Governo Regional socialista uma “posição e uma atitude”
face à eventual contaminação dos aquíferos da Ilha Terceira com combustíveis dos militares norte-americanos
das Lajes. “Importa com urgência apurar se o aquífero
da Ilha Terceira e outros ramais estão ou não contaminados com hidrocarbonetos e metais pesados”, frisou
Carla Bretão, porta-voz dos sociais-democratas para as
questões do Ambiente. Também na 6ª feira, o ministro do
Ambiente, Nunes Correia, disponibilizou-se para apoiar
o Governo Regional dos Açores no caso da eventual contaminação dos solos na Praia da Vitória.
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Ciclone “Nargis” já fez
15 mil mortos e obriga a
adiar referendo nacional

Continuação da página 1

os mortos já confirmados da tragédia, com o risco de
esta cifra poder ainda vir a aumentar, se tiver em atenção que há 30 mil desaparecidos. Só na localidade de
Bogalay, no sudoeste do país, registaram-se dez mil
mortos. O Nargis, um ciclone de categoria 3 vindo do
lado do estreito de Bengala, originou ventos de velocidades superiores a 190 quilómetros por hora.

A junta militar tinha marcado para este sábado um
referendo nacional para uma nova Constituição que
poderá abrir portas à realização de eleições legislativas que possam normalizar a vida deste país governado com “mão de ferro”. Mas as autoridades anunciaram entretanto que, devido à situação de catástrofe em
que o país se encontra, a data do referendo será adiado
em algumas regiões, nomeadamente nas 47 localidades mais atingidas pelo ciclone Nargis. Nestas localidades, o referendo foi adiado para o próximo dia 24
de Maio. A devastação deixada pelo ciclone provocou
situações de caos como na prisão de Insein, onde um
motim após a tempestade levou a que a polícia ma-

tasse 36 prisioneiros amotinados, avançaram grupos
de direitos humanos tailandeses. As Nações Unidas
já avançaram com um pedido mundial de ajuda humanitária, que já começou a ser preparada. Segundo
organismos da ONU a trabalhar no local, centenas de
milhares de pessoas estão sem abrigo e sem acesso
a água potável. A junta militar já fez saber que vai
acolher favoravelmente a ajuda internacional para as
vítimas, mas sublinhou que as equipas a deslocar para
o país deverão negociar com o regime a sua entrada
em território nacional, indicou ontem um ministro de
Myanmar. Para além da destruição, o ciclone pode ter

também efeitos devastadores na já frágil situação alimentar mundial. Paul Risley, porta-voz do Programa
Alimentar Mundial das Nações Unidas, alertou para
o facto de duas das principais áreas de produção de
arroz de Myanmar terem sido afectadas, o que pode
ter efeitos devastadores em dois países vizinhos muito
pobres – Sri Lanka e Bangladesh – com quem Myanmar tinha contratado o fornecimento de milhares de
toneladas deste cereal. PÚBLICO
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Os Conservadores não têm
confiança em Eleições Canadá
O
diferendo entre Eleições Canadá e o Partido Conservador poderá envenenar-se cada vez mais com a
decisão do governo Stephen Harper, que recusa atribuir

a sua confiança ao organismo independente durante um
voto nas Comunas sobre esta pergunta. Forçados por
uma moção do Bloc Quebequense que pede à Câmara
que reitere a sua “total e inteira confiança
em Eleições Canadá e no Comissário das
eleições federais”, os conservadores escolheram votar contra. Reencontraram-se
isolados os três partidos de oposição que
fazem frente comum para fazer adoptar a
moção de 152 votos contra 117. O primeiro-ministro Harper estava ausente durante
o voto. A moção coloca o partido conservador numa posição difícil. Os conservadores retiraram a sua confiança ao organismo
independente que supervisiona as eleições
no Canadá em que para tal contribui em
países onde os processos eleitoral e democrático estão ainda em desenvolvimento –
em Haiti ou no Iraque, por exemplo. Para
justificar a sua posição, o Governo Conservador indicou que respeitava a lei eleitoral
do Canadá, mas que o litígio jurídico que
o opõe a Eleições Canadá impediu o seu
apoio à moção do Bloc.

Benoît Labonté eleito por aclamação

O

Presidente da freguesia de Ville-Marie, Benoît Labonté,
será oficialmente chefe do partido de oposição, Visão
Montreal, no próximo dia 25 de Maio. O período para apresentar a sua candidatura terminou sem que outro candidato
se manifestasse. O antigo membro do partido do Presidente
da Câmara Municipal deseja melhorar o funcionamento da

aglomeração de Montreal, sem reanimar os velhos debates
sobre as fusões. A corrida à direcção de Visão Montreal,
mesmo sem adversário para o Sr. Labonté, aproveitou ao
partido. O número de membros passou de 250 para 1200
desde o início do ano. O novo chefe da oposição terá um ano
e meio para atrair novos membros e preparar as eleições.

Aumento do salário mínimo

B

oa notícia para as 254.000 pessoas que vivem
do salário mínimo: a taxa horária mínima no
Quebeque conheceu “um aumento histórico” horário
de 50 cêntimos, para atingir os 8,50$. Os empregados
que recebem gorjetas vêem quanto a eles o salário
aumentar para 7,75$ por hora. Para um trabalhador a
tempo inteiro, este aumento decretado pelo governo
representa cerca de 20$ a mais por semana.

Quebeque ajudará a renovar
o Oratório Saint-Joseph

O

Governo do Quebeque consagrará 6,8 milhões
de dólares durante três anos para restaurar o
Oratório Saint-Joseph, em Montreal. As somas in-

vestidas serão destinadas aos trabalhos essenciais na
basílica e na cripta, mas também ao órgão Beckerath,
uns dos 10 maiores órgãos do mundo. A ministra da
Cultura, das Comunicações e da Condição feminina, Christine Saint-Pierre, anunciou igualmente uma
bonificação de 2,5 milhões de dólares no orçamento
do Conselho do património religioso do Quebeque,
que se acrescenta aos 12,5 milhões já previstos para
a restauração de locais de culto no Quebeque.
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Bilhete Económico

A Missa de
Warren Buffett
Jorge de Pina

jornal@avozdeportugal.com

U

ma instituição chamada Warren Buffett. Todas as pessoas
interessadas em investir devem
conhecê-la e, mais ainda, os grandes investidores que gostariam
de ter acções da sua companhia
nas suas carteiras. Uma simples
acção, das menos caras, custa
[mais ou menos] 4400 dólares. A companhia chama-se
Berkshire Hathaway, para todos os interessados, e é

uma das cotações mais fiáveis da bolsa de New York.
O “portfolio” é gerido por um sábio. Hoje, as pessoas
reconheceram a sua visão e chamam-no o visionário
de Omaha. Foi em Omaha, no Nebraska que ele veio
ao Mundo em 1930, como que pôr um azar em plena
crise financeira americana.
O pai era corrector na bolsa, pouco sabemos do que
ele fez para atravessar essa crise. No entanto, o filho,
já aos 10 anos compreendia o valor da iniciativa e, nas
vizinhanças dos terrenos de golfo da cidade de Omaha,
ele ia recolher as bolas perdidas. E essas bolas, depois
de classificadas por marcas e usuras, eram revendidas
pelo milionário em formação. Sábio de uma simplicidade única, pois ele fez da simplicidade um dos seus
critérios de sucesso e funciona a mil maravilhas. O multimilionário nunca deixou as suas origens, a razão de
o encontramos nesta primeira semana do mês de Maio
à frente da reunião anual de accionistas da Berkshire
Hathaway, a mais falada pela média, até comparada
a uma missa do domingo. A missa deste ano foi bem
diferente, pois, com o cenário da crise do crédito hipotecário de risco e os investimentos apoiados nessas
hipotecas, ninguém melhor que Warren Buffett estaria
na posição de comunicar aos mais de 31 mil pessoas e
as câmaras das importantes televisões o estado actual
da situação da economia americana. Para ele, “A recessão é uma situação em que a maioria das pessoas e
empresas não estão a ter resultados tão bons como os
tinha há três, seis ou nove meses”. E assim comentou
o sábio de 77 anos, que embora seja republicano, este
ano votará para o candidato democrático, nas próximas eleições presidenciais de Novembro.

Michelle Romeiro connosco
D

esde criança, Michelle Romeiro possui uma
enorme paixão pela música. Nasceu e cresceu em
Stoughton, Massachusetts. Os seus pais, que imigraram
da ilha Terceira, Açores, souberam inculcar nela os
valores culturais da terra de origem e Michelle tem feito
parte de vários agrupamentos musicais, designadamente
ranchos folclóricos, bandas filarmónicas, danças
carnavalescas, grupos corais, jazz, ópera e teatro
musical. Para Michelle, a esperança de um dia gravar
um disco começou a ganhar forma ao conhecer, em
1998, o compositor e produtor Jack Sebastião.
Em Fevereiro de 1999, participou no concurso “Novos Talentos”, e entre 55 participantes classificou-se em
quarto lugar.
Depois do concurso surgiu uma oportunidade para
gravar em dueto com Carlos Galvão, cantor radicado
em Portugal. Tem feito parte de elencos artísticos para
grandes espectáculos que decorreram na sua área, como
Ágata, Miguel e André, Cármen Silva, Santamaria e outros.
Em Maio de 2003, Michelle recebeu 2 bacharelatos em
Música e Português, formando-se com honras na UMass
Dartmouth. “Sinto que a música inspira-me e faz-me seguir os meus sonhos e desejos”, afirma Michelle, que
tem em Céline Dion, Barbara Streisand, Sarah Brightman, Teresa Salgueiro, Cristina Branco, Ella Fitzgerald,
Amália Rodrigues, algumas artistas preferida. “Espero
que um dia outros possam sentir a mesma paixão pela
minha música como sinto por essas artistas”, conclui.
Presentemente, Michelle dá aulas de educação vocal e
é sem dúvida uma das referências para a nova vaga de
jovens intérpretes luso-descendentes que começam a
surgir pela comunidade da região.
O seu segundo CD, “Bola de Cristal” gravado nos estúdios Digital Wave, de Rob Leonardo, em Fall River e
ainda no Time Pro, foi lançado há pouco tempo.
O disco, uma amálgama de diversos géneros musicais, com predominância para o popular, tem arranjos
e participações de Joel Hiller, César Lima, Hernâni Raposo e ainda de Jack Sebastião. Participaram conhecidos músicos da comunidade de Stoughton, tais como o
teclista Dave Saraiva, o baterista e percussionista Rob
Leonardo, etc. “Este é um disco que levou algum tempo
a concretizar-se, pois foram três anos de preparação e
só agora, por motivos de vária ordem, um dos quais a
ver com a morte de Jack Sebastião, foi possível lançá-lo
no mercado”, afirmou Michelle Romeiro. “Sim ou Não”
(letra e música Jack Sebastião), “Ser Emigrante” (José
Fernandes Andrade) e “Fado de Portugal” (José L. Gordo/José F. Rocha) são as minhas preferidas deste novo
álbum e num estilo bem profissional.
Michelle Romeiro tem actuado em solo, geralmente
apoiada por playback instrumental e pelas suas bailari-

nas, Nina e Liana Pestana, que se deslocaram a Montreal com Michelle para as festas do Divino Espírito Santo
da Associação Portuguesa de Montreal (Hochelaga).
Devido à falta de tempo, Michelle e Richie, o seu namorado, pouco visitaram Montreal, mas encontraram
tempo para ir ao restaurante Estrela do Oceano, que
gostaram muito. Foi uma surpresa para eles a diversi-

dade e a riqueza da gastronomia
portuguesa
em Montreal. O maior
prazer foi a sobremesa –
as “Natas do Céu” –, que
desconheciam e gostaram muito. No domingo,
depois do espectáculo,
voltaram ao restaurante
para deleitar-se de novo!
Michelle voltará, em
breve, à nossa comunidade. De certeza que vão
gostar e apreciar a sua
simpatia, carisma e voz.
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Saúde: Cuidados pessoais, princípios gerais
Coordenado por Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com

Pernas
Com pequenas alterações no
acesso à casa, poderá ser mais fácil entrar e sair, mantendo o mais
possível a autonomia. Se tiver dificuldade em transpor um degrau
alto, devido a problemas articulares das ancas ou dos joelhos,
diminua a altura dos degraus das escadas, adicionandolhes meios degraus. Um corrimão permite maior segurança e facilidade a subir escadas e dá mais equilíbrio
ao descê-las.Se usar cadeira de rodas, há necessidade de
uma rampa e de portas suficientemente largas e até de
retirar as ombreiras e as soleiras das portas.
EXERCÍCIOS AMPLITUDE DOS
MOVIMENTOS ARTICULARES
Por amplitude de movimentos entende-se a capacidade
de mobilidade de uma dada articulação. Estes movimentos são definidos relativamente aos diferentes planos do
corpo. Basicamente, existem nove tipos de movimentos
que as articulações podem efectuar:
Flexão – movimento de dobrar ou curvar.
Extensão – movimento de esticar, distender.
Abdução – movimento de afastamento em relação à
linha média do corpo.
Adução – movimento de aproximação da linha média
do corpo.
Circundação – movimento de rotação (circular).
Supinação – movimento de virar a palma da mão para cima.
Pronação – movimento de virar a palma da mão para baixo.
Flexão plantar – movimento de dobrar o pé para baixo.
dorsiflexão do pé – movimento de dobrar o pé para
cima (movimento do tornozelo).
FORMAS DE MOBILIZAÇÃO
Todos os movimentos descritos são muito importantes

para manter as articulações e os músculos flexíveis, tornando-os mais fortes, além de prevenir a sua retracção
(contracturas).

Estes exercícios articulares podem ser efectuados de
três formas:
Mobilização passiva, que é a mobilização executada
por outros. Por exemplo, um segmento do corpo (braço,
perna, mão, etc) é mobilizado por uma enfermeira, fisioterapeuta, ou familiar (ajudante), de modo a executar
todos os movimentos possíveis nas respectivas articulações. Este tipo de exercício não fortalece os músculos,
mas ajuda a manter e a recuperar as amplitudes (movimentos) articulares.
Mobilização activa, que é a mobilização executada pelos próprios, sem a ajuda de outrem. Os exercícios são
executados utilizando-se apenas os próprios músculos,
tornando-os assim mais fortes.

DATA LIMITE
21 DE MAIO
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Galinhas descendem
dos dinossauros T-Rex

C

ientistas descobriram que as galinhas descendem do temível dinossauro T-Rex. A mesma
descoberta representa também uma revolução na
paleontologia, já que até agora os cientistas pensavam que as moléculas de proteína eram destruídas
durante o processo de fossilização.
Uma investigação conjunta entre as universidades norte-americanas de Harvard e da Carolina
do Norte descobriu que as galinhas descendem do mais temível
dos dinossauros, o T-Rex.
A descoberta, publicada na edição desta semana da revista Science, é vista como a
primeira evidência molecular de que as aves são os
descendentes mais próximos dos dinossauros na era
moderna. Os investigadores conseguiram recuperar e
analisar fibras de colágeno de um osso de Tiranossauro T-Rex com 68 milhões de euros e compararam a
proteína com 21 espécies existentes na actualidade,
sendo que o jacaré é o primo mais afastado do temível
dinossauro.
Esta descoberta representa também uma revolução
na paleontologia, já que até agora os cientistas pensavam que as moléculas de proteína eram destruídas
durante o processo de fossilização.
Os investigadores acreditam que, a partir de agora,
vai ser possível construir matrizes de evolução animal mais precisas, apesar de avisarem que a molécula
de DNA ainda não sobreviveu à passagem do tempo,
pelo menos à passagem de milhares de anos.
Através do estudo das sequências moleculares foi
possível também descobrir que os elefantes são os
descendentes directos dos mastodontes que viveram
há 600 mil anos.
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MUito BoNs soMos Nós

Solteiro e bom rapaz
Joel Neto

jornal@avozdeportugal.com
cArnEiro (21 de Março - 19 de Abril)

carta dominante: Ás de Copas, que significa Princípio do
Amor, Grande Alegria. Amor: Não seja egoísta, pense nos
sentimentos das outras pessoas. Proteja as suas emoções
tornando-se cada dia que passa num ser humano mais forte
e então sim, será feliz! saúde: Tente relaxar um pouco mais,
anda com os nervos à flor da pele. dinheiro: Seja prudente na forma
como gere as suas finanças. número da sorte: 37
números da semana: 9, 11, 17, 22, 28, 29

touro (20 de Abril - 20 de Maio)
carta dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: A pessoa com quem sonhava
há algum tempo poderá surgir inesperadamente. Aprenda a
escrever novas páginas no livro da sua vida! saúde: O seu
nível de cansaço encontra-se elevado, deve descansar e dormir mais
horas. dinheiro: Período favorável para novos negócios, poderá surgir
uma proposta há muito aguardada. número da sorte: 76
números da semana: 1, 5, 7, 11, 33, 39

gÉMEos (21 de Maio - 20 de junho)

carta dominante: 8 de Espadas, que significa Crueldade.
Amor: Todos os conflitos se resolverão com muita calma
e compreensão. saúde: Momento estável, aproveite para
descansar. A Vida espera por si. Viva-a! dinheiro: Período
pouco propício para investimentos em grandes proporções.
número da sorte: 58 números da semana: 2, 9, 17, 28, 29, 47

cArAnguEjo (21 junho - 22 de julho)
carta dominante: O Mágico, que significa Habilidade. Amor:
Os seus filhos sentem a sua falta, dê-lhes mais atenção. Seja
um bom professor, eduque para que os mais jovens tenham
uma profissão, mas, sobretudo, eduque-os para a vida. saúde: Poderá sentir alguns problemas de ouvidos. dinheiro: Fase equilibrada, sem alterações de maior. número da sorte: 1
números da semana: 9, 18, 27, 31, 39, 42

lEão (23 de julho - 22 de Agosto)
carta dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade.
Amor: A sua vida afectiva beneficiará desta sua fase mais
sentimental. A força e a humildade caminham de mãos dadas! saúde: Nada o preocupará. dinheiro: Não gaste as
suas finanças em bens desnecessários. número da sorte: 70
números da semana: 6, 14, 36, 41, 45, 48

VirgEM (23 de Agosto - 22 de setembro)
carta dominante: O Carro, que significa Sucesso. Amor:
Cuidado com as atitudes que toma, revelarão falta de maturidade sentimental. Perdoe-se a si próprio! saúde: Não se
medique, procure um médico. dinheiro: Se quiser entrar num novo negócio, esta será a melhor altura.
número da sorte: 7 números da semana: 4, 9, 18, 22, 32, 38

BAlAnçA (23 de setembro - 22 de outubro)
carta dominante: Rainha de Paus, que significa Poder
Material e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: Não fique
desatento ao que se passa à sua volta. A força do Bem transforma a vida! saúde: Sentir-se-á em forma e sem preocupações. dinheiro: Poderão surgir algumas dificuldades.
número da sorte: 35
números da semana: 7, 22, 29, 33, 45, 48

Escorpião (23 de outubro - 21 de novembro)
carta dominante: 2 de Copas, que significa Amor. Amor:
Não deixe que o ciúme estrague a sua relação, quem sabe
proteger-se das emoções negativas aprende a construir um
futuro risonho!
saúde: Não cometa grandes excessos alimentares.
dinheiro: Não está numa boa altura para contrair empréstimos.
número da sorte: 38
números da semana: 1, 3, 7, 18, 22, 30

sAgitÁrio (22 de novembro - 21 de dezembro)
carta dominante: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Esclareça as situações conflituosas recorrendo ao diálogo. Uma personalidade forte sabe ser suave e leve como
uma pena! saúde: Cuidado para que possa evitar gripes e
constipações. dinheiro: Neste campo nada o afectará.
número da sorte: 21
números da semana: 8, 17, 22, 24, 39, 42

cApricÓrnio (22 dezembro - 20 de janeiro)
carta dominante: O Imperador, que significa Concretização. Amor: Aproveite este momento de boas energias para
estar com o seu companheiro. saúde: Nada de preocupante nesta área. dinheiro: A este nível nada o perturbará. Arrisque! O sucesso espera por si!
número da sorte: 4
números da semana: 3, 7, 11, 18, 22, 25

AQuÁrio (21 de janeiro - 18 de fevereiro)
carta dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem
Inesperada. Amor: Para que a sua relação permaneça estável, confie mais no seu amor. saúde: Evite comer tantos
doces para não prejudicar o seu organismo.
dinheiro: Poderá investir mais seriamente num projecto, se
for esse o seu desejo.
número da sorte: 56
números da semana: 2, 17, 19, 36, 38, 44

pEixEs (19 de fevereiro - 20 de Março)
carta dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia e
Prosperidade
Amor: Não sofra por antecipação, porque assim não viverá
as alegrias e felicidades de cada momento que passa. Dedique algum do seu tempo à vida familiar e social.
saúde: Consulte o seu médico para que faça um check-up ao seu organismo.
dinheiro: Não gaste em demasia, poderá precisar de algum dinheiro
mais tarde.
número da sorte: 65
números da semana: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

A

gora a sério: você conhece algum
solteiro verdadeiramente satisfeito com a sua condição de solteiro? Eu
não. Conheço vários solteiros que se
dizem satisfeitos com a sua condição
de solteiros, mas que de bom grado
imediatamente se casariam.
Não se casam por inércia, por cobardia, muitas vezes
por falta de sorte – mas é por uma vida a dois que suspiram. É da natureza humana. Uma coisa é estar entre
casamentos.
Outra é ser solteiro.
E o solteiro ‘cool’ é uma construção tão artificial como
o da gordinha “muito” simpática. Você conhece alguma gordinha “muito” simpática em que essa tão óbvia
simpatia não seja excessiva, provavelmente fabricada –
e mensageira sobretudo de uma profunda solidão? Eu
não.
Da mesma forma, os solteiros. Propõe a empresa Big
Eventos, convicta de que encontrou o Ovo de Colombo, a organização de viagens em exclusivo para solteiros. Diz que ser solteiro é uma nova estética, uma nova
atitude de vida – e propõe-se meter os solteiros todos
dentro de um avião a caminho de um paraíso de águas
translúcidas e ‘mojitos’, onde uma “relações públicas”
ligada à empresa se encarregará de gerar “a interacção”
entre os excursionistas. Uma “abordagem inovadora” a
um “mercado emergente”, lê-se nos jornais. Bom, que
se trate de um mercado emergente, não discuto. Agora
que o aborto se encontra em fase de legalização, por
exemplo, também as clínicas de aborto são um mercado emergente. Só que não é por serem um mercado
emergente que as clínicas de aborto deixam de ser deprimentes. Como deprimentes serão as excursões para
solteiros.
É um mundo sombrio, o mundo dos solteiros – um
mundo de ansiedades, de cinismo, de ressentimento, de
egoísmo.
Se os solteiros solitários são tristes, aliás, os solteiros
gregários são-no ainda mais. Você já foi a algum jantar
em que os presentes fossem maioritariamente solteiros?

Eu já. E, sempre que fui, voltei deprimido. Ia deprimido
– e deprimido voltei. Íamos deprimidos – e deprimidos
voltámos.
Todos. Fizemos o que pudemos, claro: trocámos palavras, trocámos solidariedades, trocámos mimos. No
fim, nada.
Sobraram os assuntos, escasseou a intimidade. Fôramos ali à procura do outro na mesma situação que nós –
mas, por mais que olhássemos, não conseguíamos vê-lo.
Cada um de nós usou pelo menos duzentas e cinquenta
vezes a palavra “eu” – e duzentas e cinquenta vezes se
sentiu culpado por isso.
Virou uma coisa militar: um chorrilho de protestos contra o casamento, a família, o aburguesamento, a guerra
no Iraque, o Samuel Huntington, o conforto em geral.
Em breve começámos a sentir saudades de outro lugar,
como dantes sentíramos saudades daquele. Acabámos
todos a olhar para o telemóvel, como se alguém efectivamente fosse telefonar.
Talvez nos tenha faltado a “relações públicas” capaz
de gerar “a interacção” – e que, nas peças de Gil Vicente, haveria de chamar-se outra coisa que não “relações
públicas”. Mas não acredito. Basicamente, estávamos
no La Moneda, bebíamos vodca, discutíamos Lars Von
Trier e Emir Kusturica, tínhamos dinheiro no bolso – e,
porém, não nos dirigíamos a lado algum.
Eu percebo a insistência da Big Eventos nos solteiros.
A economia estilhaçou-se – e encontrar a chamada “diferenciação” pode ser a única forma de sobreviver. Afinal de contas, vende-se tudo – porque não há-de venderse também a solidão? Aliás, até pode acontecer que seja
precisamente a institucionalização de um “mercado dos
solteiros” a inverter essa infeliz tendência para o fim
do casamento, consagrada em 2005 com uma estatística de 69 mil divórcios para apenas 48 mil matrimónios. Assim de repente, não estou mesmo a ver melhor
propaganda para o casamento do que uma excursão de
solteiros. Metade, e pelas razões aduzidas, arregaça as
mangas e casa-se no ano seguinte.
Queridos, cresçamos e multipliquemo-nos. Ainda há
esperança para nós. Não tenham dúvidas: antes mal casado do que bem solteiro. Podemos voltar para casa e
pormo-nos um a jogar PlaySation e o outro a ler a Nova
Gente – ao menos há o calor humano.
A companhia anda muito subvalorizada, nos dias de
hoje. Ternura parece palavrão – e ternura, posso garantir-vos, não é palavrão. * revista NS’
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Festas do D. Espírito Santo em Hochelaga

Devoção e partilha na melhor das expressões
António Vallacorba

avallacorba@avozdeportugal.com

A

í estão os festejos em louvor
da terceira pessoa da Santíssima Trindade, com toda a sua
pujança, devoção, alegria, cor e
solidariedade!
E o primeiro “império”, já é
história.
Tendo começado, em Hochelaga, no dia 26 de Abril,
com o “bodo” da Associação Portuguesa do Espírito
Santo (APES), culminou este no domingo passado, 4
do corrente, com um espectacular concerto pela Banda

eucarística para tal realizada da Igreja Notre-Damesdes-Victoires, foram a coroar o vice-presidente da
APES, Joaquim da Silva e a sua netinha Jessica.
A missa foi celebrada pelo padre António Araújo, coadjuvado pelo diácono António Ramos, ambos da Missão Santa Cruz, com o acompanhamento do Coral do S.
Santo Cristo dos Milagres, sob a gerência de Filomena
Amorim.

Contrariamente ao que estava previsto, não se realizou
o cortejo das coroas da sede da APES para aquele templo e viceversa, devido à chuvinha persistente que se fez
sentir nesse dia e que começara no sábado, contribuindo, no entanto, para que este “bodo” decorresse num
“espírito mais profundo”, como muito bem sugerira o
padre Araújo.
Em vez, vieram todos numa caravana de automóveis e
carrinhas, saudados, à chegada, pela referida filarmónica, que faz parte desta simpática “família” local.
E, a festa continuava... com aqueles e aquelas que tei-

de Nossa Senhora dos Milagres, dirigida por Leonardo
Aguiar, logo a seguir à distribuição das idolatradas sopas do Espírito Santo, cozido, vinho e massa sova, com
muita abundância e qualidade.
Num dos outros pontos altos do dia, e em celebração
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Festas do D. Espírito Santo em Hochelaga

Devoção e partilha na melhor das expressões
mavam em qualificar-se de “poucos, mas bons”!
Pelo meio, entretanto, ficou uma semana intensamente
vivida com as recitações do terço, presididas por Francisco Rocha, momentos de confraternização com o degustar de petiscos e doçaria; distribuição de carne guisada, pão, massa sovada e vinho, na sexta-feira; Bodo de
Leite, Pézinho, cantigas ao desafio e baile, no sábado.
Como sempre, a cantoria, que decorreu na sala superior, suscitou muito interesse, numa sessão protagonizada por José Plácido, José Fernandes e José Custódio,
acompanhados por Manuel Travassos, à guitarra, e Ma-

nuel Luís, à viola.
Enquanto isso, na sala do rés-do-chão, e tal como no
dia seguinte, Michelle Romeiro mais as suas bailarinas,
Nina e Liana, vindas dos Estados Unidos, cantaram e

dançaram para a multidão que se dignou estar presente.
A Michelle, assaz simpática e com uma voz excelente,
certamente que merecia o calor de mais público.
Estando nós a atravessar o período do Espírito Santo,
seria interessante prova de solidariedade que a comunidade em geral fosse mais “comedida” nas suas actividades.
Há um tempo para tudo num ano que tem ainda pela
frente mais sete meses!
Entretanto, registe-se a animação do baile efectuada
pela discoteca “Entre Nós”, na sexta-feira, com a generosa colaboração do Marinho a manifestar-se, também, em muitos outros aspectos da vida institucional
da APES, que para esta edição festiva se mostrou bene-

ficiada com importantes obras de renovação na entrada
da sua sede e respectiva escadaria de acesso à sala superior.
Desta tradição secular do nosso povo, instituída em
Portugal pela rainha Santa Isabel e que nos Açores se
caracteriza no cumprimento de promessas e o exercício
da caridade, o sentido de partilha teve nesta colectividade anfitriã, a melhor das expressões.
Parabéns à Direcção da APES, na pessoa do seu presidente, Artur do Couto, associados, colaboradores e
organizadores das domingas por uma festa que, apesar
de tudo, muito dignificou a terceira pessoa da Santíssima Trindade.
(Segue-se o Império de Santa Cruz, nos dias 10 e 11
do corrente e do qual é mui digno mordomo o nosso
comum amigo e responsável daquela Missão, o Pe. José
Maria Cardoso).
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Fado … “Como nos bons No local da deputada de Laval Oeste
Nova geração de
e velhos tempos”
Elisa Rodrigues

jornal@avozdeportugal.com

S

ábado, 3 de
Maio de 2008,
mais uma viagem
até Sainte-Adèle
para assistir a
mais uma noite
de fados, no res-

taurante “Entre Nós”.
Desta vez, entre nós, estiveram à viola
clássica, Francisco Valadas (que também
cantou uns dos seus fadinhos da praxe)
e à guitarra portuguesa, Liberto Medeiros, que sem dúvida alguma, conseguiram fazer desta noite, uma noite bem
aplaudida e apreciada pelas suas bonitas
guitarradas. Bravo a este duo! José de
Sousa, juntando-se a este elenco musical,
tocou umas “coisinhas” à guitarra portuguesa, acompanhando os nossos fadistas

e aprendendo (assim disse o próprio).
Bem-haja a quem ainda queira aprender,
pois, só comprova como o fado ainda se
mantém “vivo” e que não deixará de ser
uma tradição de todos nós “ Portugueses”. Lurdes Domingues, é verdade, a
nossa grande fadista (opinião própria),
voltou como no tempo em que o “Fado”
não parava, corria todas as “capelinhas”

da nossa comunidade. Mas, o tempo
também corre e o fado corre nas veias de
cada fadista. Lurdes voltou com a mesma
disposição, com a mesma voz maravilhosa, de alguém que nasceu para o fado.
Bravo, continua, que ainda dás ao fado a
“alma e a garganta” que ele merece.
Carlos Rodrigues que, como sempre, se
apresenta e canta com todo o sentimento e “alma fadista”, completando assim
esta noite de fados, onde a maior parte
da clientela, sendo “quebequenses”, antes de partir não deixavam de agradecer
e manifestar o seu contentamento, deixando bem claro que tencionavam estar
presentes no próximo Outono.
A toda a equipa e aos proprietários do
“Entre Nós”, os nossos agradecimentos
pelo serviço, pelo apoio e carinho com

que nos receberam (como sempre), não
podendo esquecer o delicioso e bem confeccionado jantar que nos foi preparado
por Octávio e sua esposa Maria João.
Bravo! Aos nossos artistas, continuação
de muito sucesso e muitas mais noites de
FADO como… “ Nos Bons E Velhos Tempos”. Saudações Fadistas! Boas Férias!

Tina Turner anuncia regresso aos palcos

O

ito anos de pois de ter anunciado a
sua despedida dos palcos, Tina Turner mudou de ideias e prepara-se para
fazer uma digressão nos Estados Unidos.
A revelação foi feita pela própria cantora
no programa de televisão de Oprah Winfrey.
Tina Turner avançou que a tournée vai
arrancar em Outubro, em Kansas City, e
que os bilhetes estarão à venda este mês,
a partir de dia 12. E é praticamente certa a grande afluência de público já que
ninguém esperava o regresso da veterana
cantora, agora com 68 anos, às digressões.
No anúncio da sua retirada, o agente de
Turner tinha explicado que o abandono
se devia à vontade de sair enquanto estava no topo da sua carreira e da forma
física. A mudança de opinião poderá estar relacionada com a última actuação
de Turner. A cantora cantou ao lado de

Beyoncé na cerimónia dos Grammy, que
se realizou em Fevereiro, em Los Angeles. E voltou a provar que, apesar dos 68
anos, continua a ser um autêntico animal
de palco. Agora, os fãs norte-americanos
vão poder matar saudades ao vivo.

pintores em exposição
Raul Mesquita

jornal@avozdeportugal.com

D

ecorreu na última quinta-feira em
Laval, no escritório da deputada de
Laval Oeste em Ste-Dorothée, a reedição
da exposição dos trabalhos deste ano dos
alunos e alunas da pintora Mercês dos
Reis, que teve as presenças do Senhor
Cônsul-geral de Portugal, Dr. Carlos
Oliveira, da deputada anfitriã Raymonde Folco, do vereador e responsável pelas artes na Câmara Municipal de Laval
Jean-Jacques Lapierre, representando
também o Presidente da edilidade Gilles
Vaillancourt e da Comissária escolar Alia
Haddad, do Distrito de Marigot, em representação da Presidente da Comissão
Escolar de Laval.

Igualmente presentes vários elementos
da Associação Portuguesa de Laval,
agora dirigida por Mike Arruda,

jovem empreendedor, que pretende
dar continuação a um movimento de
renovação e progresso, alicerçado por
novas concepções organizacionais e
inovadoras vertentes de actividades.
Com forte participação de amigos e
familiares dos florescentes e prometedores
artistas, o encontro activou-se num
ambiente de amizade e apreço pelos
esforços de todos os componentes do
grupo, que foram recompensados no final
das intervenções das entidades presentes,
por um certificado, elogiando e atestando
o reconhecimento das suas contribuições
para uma desenvolta integração no espaço
artístico quebequense e à sociedade onde
se inserem, que lhes foi entregue pela
deputada federal Raymonde Folco.
Seguiu-se um bem servido beberete a
permitir um alegre e informal convívio.
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No ceMitério Notre-daMe-des-NeiGes

Inauguração do Mausoléu Esther-Blondin

N

o dia 2 de Maio (sexta-feira) foi inaugurado no cemitério de Notre-Dame-des-Neige em Montreal um
importante monumento funerário em memória daqueles
que nos vão deixando para sempre.
Um Mausoléu é um lugar de recolhimento espiritual onde
podemos sepultar os nossos entes mais queridos, esperando que um dia possam ressuscitar e viver a vida eterna,
conforme as convicções religiosas da nossa Igreja Católica, e das convicções religiosas das comunidades étnicas e

multiculturais que habitam na grande área de Montreal.
O edifício é em si uma obra de arte, iluminado pela luz
do sol que brilha na montanha de Montreal, onde se situa
o Cemitério de Notre-Dame-des- Neiges, dedicado a uma
freira, Esther Blondin, nascida a 18 de Abril de 1809 em
Terrebonne, Québec, que fundou uma comunidade religiosa (Les Soeurs de Sainte-Anne). Mais tarde, já Madre Superiora com o nome de Mère Marie-Anne Blondin, tornase uma figura muito importante na educação dos jovens
quebequenses da Época. O Papa João Paulo II proclama
no dia 29 de Abril 2001 Marie-Anne Blondin (Esther)

“Venerável”, ou “Bem-Aventurada”. Uma cerimónia simples mas com muito significado, na presença de mais de
mil convidados das mais variadas comunidades culturais,
em destaque a comunidade italiana. Usaram da palavra os
altos dignitários convidados da Igreja Católica, os Presidentes das Câmaras Municipais de N.D.G. e do Plateau

Mont-Royal, o deputado de Outremont, Ministro do Desenvolvimento Económico e das Freiras da Congregação
de Saint-Anne. Houve uma mensagem cantada invocando
a Soeur Esther Blondin, e o hino à vida executado pelo
coral das freiras de Saint-Anne. O corte da fita oficial foi
feito e o edifício foi abençoado por sua Excelência, o Mgr.
Lionel Gendron, Bispo auxiliar de Montreal que também
abençoou a estátua de da Bem-Aventurada Mère MarieAnne (Esther Blondin) e o conjunto de espelhos moveis
iluminados (Captor de Memórias) que servem para lembrar a memória dos que partiram para o ALÉM!... Para a
vida depois da vida. As portas do mausoléu foram abertas
e os convidados puderam todos entrar para uma visita livre
ao novo edifício. Um copo de vinho de amizade foi servido
num ambiente de verdadeira paz e harmonia.

Semana do Espírito Santo em Santa Cruz
Antero Branco
jornal@avozdeportugal.com

N

um dia típico do Inverno Minhoto, o convívio da Ribeira Grande organizou no passado sábado, dia 3 de
Maio, em nome do Sr. Padre José Maria Cardoso, Mordomo da festa em Louvor do Divino Espírito Santo de Santa Cruz, a tradicional “bezerrada”, na quinta de Clément
Poissant. Devido ao dia chuvoso e fresco, 8° centígrados,
armaram uma enorme tenda para melhor proteger os festeiros. Mesmo assim, muita gente lá se deslocou. Uns no
autocarro que o mordomo pôs à disposição da comunidade,
outros nos seus próprios meios de transporte, e a comissão

ram à quinta o seu amigo Minhoto. Para o Padre Clifford,
tudo isto é novidade, nunca assistiu a um festejo deste género. O convívio Ribeira Grandense está mais uma vez de
parabéns pela belíssima festa. No domingo, no final da
tarde, as famílias que tiveram a sexta Dominga e a Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval entregaram as
coroas ao Mordomo. A Filarmónica de Laval deslocou-se
ao completo ao Salão do Espírito Santo, entregando ao Sr.
Padre José Maria as suas dádivas, tocando o hino do Espírito Santo e uma marcha. Um gesto muito bonito e sig-

das festas, como já nos habituaram, deslocou-se num carro
alugado.
Os amigos “Ribeira Grandenses”, com a sua generosidade habitual, ofereceu a toda a gente diversos petiscos,
entre os quais um sarapatel que já há muito que não comia
igual e um arroz doce « divino ». Alimentaram não só os
que lá foram, mas também todos os clientes do Clément
Poissant.
Que gente alegre os da segunda cidade de S. Miguel.
Com a ajuda do Sr. Norberto, clarinete e do Sr. Bulhões,
acordeão, ambos da Filarmónica Portuguesa de Montreal,
animaram a festa cantando melodias próprias da ocasião.
Até fizeram o Sr. Padre cantar. Com a ajuda do «Miguel da
Elvira», o Padre José Maria escolheu os dez bezerros que
várias pessoas e grupos ofereceram para a festa, incluindo ele próprio. Quatro deles são para dar em esmolas, que
serão distribuídas no próximo sábado às duas da tarde. Os
outros seis para as sopas e carne guisada da boda. O Padre
António Araújo e o Padre Clifford de Souza acompanha-

nificativo que o Mordomo muito apreciou. À nossa amiga
Eduarda Leite, por há 27 anos consecutivos ter tido uma
Dominga do Espírito Santo, foi convidada para coroar no
próximo domingo. Inúmeros paroquianos têm comparecido no terço que se realiza até sábado que vem. Mas muitas
pessoas têm reparado na ausência da comissão das festas.
Quem tem passado pela Rachel certamente já reparou que
a construção do Império está em andamento. O Mordomo
e a Comissão das festas de Santa Cruz convidam toda a
comunidade a estar presente na festa de Pentecostes.
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Fotos da seMaNa

80 anos de vida

D

edicamos hoje esta secção a um homem que chegou ao Canadá no dia 20 de Outubro de 1960,
deixando a sua família em Portugal para preparar
uma nova vida em Montreal. Ebanista de profissão,
ele trabalhou durante quatro anos para poder trazer
a sua família a Montreal. Está agora a ver o fruto de
tantos anos de trabalho nos seus 10 filhos, 16 netos e
6 bisnetos, e os outros que estão para vir. Descobre-se
na família uma grande amiga da Missão Santa Cruz,
Rosa Oliveira Torres, e também Paulo Oliveira, um
dos proprietários do restaurante Café Méliès.
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MÁQUINAS DE COSTURA

BLUE COAST

MONSIEUR MACHINE À COUDRE

130-A, Beaumont

7341 St-Hubert

514.271.6452

JORGE VASCO

MERCEARIA

406, St-Joseph E.

SÁ & FILHOS

6 de Maio de 2008
1 Euro = CAD 1.578970

4701 St-Urbain

514.842.3373

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

Consulado Geral
de Portugal em Montreal

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA

NOTÁRIOS

2020 Rua University, suite 2425

4409 St. Laurent

Me. LUCIEN BERNARDO

514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

CAIXA PORTUGUESA

Me. EDUARDO DIAS

4244 St. Laurent

4270 St-Laurent #200

514.842.8077

Me. ÉLIZABETH DA SILVA

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL

1555 Boul. de l’Avenir, #306
Laval, Qc.
450.663.3743

514.285.1620
514.672.4687

CLÍNICAS

Tel.: 514.499.0359
www.secomunidades.pt

Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle
514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse 514.435.0301
Ass. Port. do West Island 514.684.0857
Casa dos Açores do Qc
514.388.4129
Casa do Ribatejo
514.729.9822
Centro de Ajuda à Família 514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo 514.353.1550
Clube Oriental
514.342.4373
Clube Portugal de Mtl
514.844.1406
Instituto Cultural Açoriano 514.323.7391
Filar. de Laval
514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl. 514.982.0688
Folc.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

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Polícia, Fogo, Ambulância
9-1-1
Clínica Portuguesa Luso 514.849.2391
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

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est

514.273.9638

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

1 Mont-Royal Este

PADARIAS

514.849.2391

3755 Boul. St-Laurent

514.987.0080

CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

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

DISCO MÓBIL
Marinho
Depois das 19h

514.875.4800 dia
514.324.7415 noite

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

4057 Boul. St-Laurent

ALBERT STATION SERVICE

514.987.7666

177 Mont-Royal Est

4209 De Bullion
514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est
4289 St-Laurent

514.845.5804

HIPOTECAS
INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE

514.844.3054

FERNANDO
HELIO

514.844.3307

IGREJAS

TAGUS
VOYAGES ELITE PLUS
1530 Fleury este
514-381-5200
www.voyageseliteplus.com

PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod

PEIXARIA

514.272.0362

514.288.2082

QUIROPRATAS
DR. MARC CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon E.
514.351.1716

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.

514.843.3390

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

514.844.4588

SOLMAR
111 St-Paul E.

514.861.4562

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

514.725.2626

SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances
3100 Boul. le Carrefour,
Laval, Qc.
514.770.9974

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

CANTINHO DA POESIA

Divagando

Deixai-me correr, divagar um pouco,
Cortar a corrente que me agrilhoa,
Fugir deste espaço cada vez mais louco,
Ir até ao Tejo, navegar á toa......
Escutar o fado de um velho fadista
Que canta p`ra mim, vem da madragoa,
Desta capital tão tosca e bairrista
Que me enfeitiça, vista da canoa
No seio do Tejo, dormente nas águas,
Abraço o castelo do alto da proa
E assim divagando abafo estas máguas
Dormentes na imagem da minha Lisboa.
Quero viajar pelo tempo fora,
Voltar a criança, correr e brincar.
Eu imaginava que o mundo de outrora
Eram reis e fadas , contos de encantar.....
Ir a Trás-os-Montes do meu coração,
Terra minha mãe , que me viu crescer
Aonde os amores de tenra paixão
Me ditaram cedo que amar é viver....
Deixai-me subir nas nuvens, voar,
“Nas Asas do Vento”, da imaginação,
Esquecer fome e guerra por amor e pão,
Que a vida é tão linda.... Se a gente sonhar.....
Fernando André

DISCO Móbil Entre Nós

CONFORT
LATINO

OURIVESARIAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
CLÍNICA MÉDICA NOVA

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

514.985.2411

CANALIZADORES
4267 Av. Coloniale

514.270.5079

PSICÓLOGOS

514.886.7001
514.497.3896

IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.

514.484.3795

Breves
PASSIONAL
O homem acusado de ter
assassinado a mulher,
cujo corpo foi encontrado
numa lagoa de Mangualde
em Julho do ano passado,
terá agido premeditadamente e por motivos passionais, declararam em tribunal inspectores da PJ.
PRISÃO
A justiça espanhola pediu
oito anos de prisão para
Domingos Magalhães, o
camionista português que
em Fevereiro foi detido
com dois imigrantes ilegais
no interior do camião.
CADÁVER
O corpo de uma mulher
entre 65 e 70 anos foi encontrado segunda-feira na
margem do rio Tejo, junto
ao Oceanário, na zona do
Parque das Nações, em
Lisboa.
CARJACKING
Um indivíduo suspeito da
prática de “carjacking” foi
detido sábado, em Camarate, Loures, tendo sido
apreendidas quatro viaturas roubadas.
CAPTURA
A GNR deteve segundafeira, em Lanheses, Viana
do Castelo, um indivíduo
considerado perigoso que
estava evadido do Estabelecimento Prisional de
Paços de Ferreira desde
2006.

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

EMPREGOS

ARRENDA-SE

operários, mínimo de 5 anos exp.
em “pavé-uni” e muros de apoio.
Bom salário. tempo inteiro.
(514) 820-5247
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
514-325-7729

Paisagista com experiência em
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho em
Laval. Salário conforme experiência.
$18/hora e mais. 450-963-3462

Procuramos
lava-pratos
com
experiência.

portugAl

Empregada para trabalhar ao balcão. Semana e fim-de-semana.
Tempo parcial ou inteiro.
padaria coimbra 514-844-0223
Homem com experiência geral de
construção de imóveis, para trabalhos ligeiros e reparações gerais.
Pessoa dinâmica. Tempo inteiro.
Bom salário 514-355-7171
Cozinheiro/a com experiência. Tempo inteiro ou parcial. Para restaurante bem conhecido da comunidade.
514-240-3912
Empregada de balcão. Tempo inteiro
ou parcial. 514-281-6947
Cozinheira para uma pequena
residência de pessoas idosas, com
experiência de cozinha canadiana,
que fale correctamente francês.
comunicar com a proprietária,
rosa Maria 514-257-5862
Empregados para instalação de
corrimãos e escadas de alumínio,
com experiência. Bom salário.
giuseppe 514-881-1866
Albert Station Service procura
mecânico geral.
contactar Vito 514-845-5804

Paysagistes Jardin de l’Étoile procura homem, com ou sem experiência,
em “pavé-uni”, muros e pedra. Rivesud de Montreal. Bom salário.
carlos (514) 231-7583

paisagista procura
empregado para trabalhar
a pedra. Bom salário. 40
horas/semana e mais.
Westmount.
contactar daniel dubois
514-992-8187

Aluga-se casa ou
apartamento na praia
do Bonsucesso na zona
de Óbidos/caldas da
rainha.

deixar mensagem
514-351-2998

514.861.3166
ou
514.836.3066

Empregado para “pavé-uni” com
mínimo de 5 anos de experiência.
Conhecimentos de nível e colocação de base de muros. Também
procuramos pessoa para assentar
pavimento. 514-968-2225
Senhora para trabalhar ao balcão.
Às terças e quartas-feiras, das 14h
às 19h. 514-385-4361
urgEntE
Casal ou homem/mulher para
limpeza. Em Montreal. 20 a
25 horas/semana. Das 17h30
às 21h30. Salário segundo
decreto, $14.30 a $14.95/h.
514-817-0465

Restaurante Bar
Na Brasa

BOA OPORTUNIDADE

Procura-se cozinheiro / a com boa
experiência de cozinha portuguesa e
mediterrânea, com possibilidade de
sociedade se interessado/a.
Também procuramos empregado/a de mesa.
Se interessado, apresentar-se no restaurante,
situado no 121, Duluth este ou telefonar

para o 514-287-9096.
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4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec) H2W 1Z4
Tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150

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

EMPREGOS

Pasteleiro ou ajudante pasteleiro.
514-382-2143
Senhora para limpeza, das 15h às
17h, segunda à sexta-feira. Horário
e salário negociáveis.
514-341-2984, depois das 15h
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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.

ARRENDA-SE
AlBufEirA, AlgArVE
Aluga-se apartamento 3 1/2, todo
equipado, a 20 minutos da praia.
514-995-1444 ou 514-244-1310
3 1/2, no bairro Rosemont. Sítio
tranquilo. Livre a 1 de Julho. $510/
mês. Aquecimento eléctrico.
514-328-8740 ou 514-824-7172

COSTURA
Compramos e vendemos máquinas
de costura domésticas. Fazemos reparações. 514-844-4351

MENSAGEM
Mensagem para Suzette. Contacte
por favor Lea para pagamento.
514-739-8510

ENCONTROS
Rapariga portuguesa procura rapaz
entre os 30 e 38 anos para assunto
sério. Escrever para o e-mail:
as_nuvens_78@yahoo.com

VIDENTE
linhas da mão e cartas. Vidente
com dons naturais. resolve os
seus problemas sem voodoo.

rosa (514) 278-3956

CONTENTOR
Cede-se espaço em contentor para
Senhora da Luz, entre Caldas da
Rainha e Rio Maior. Saída a 5 de
Julho. 514-376-0504
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Belezas da seMaNa

Boca do iNFerNo

Isto precisa é de um
social-democrata em cada cama
Ricardo Araújo Pereira

jornal@avozdeportugal.com

C

omo toda a gente sabe, os
grandes problemas do País
são a desigualdade social, a crise
económica e a vida profissional
de Fernanda Câncio. O PSD,
justificadamente, tem dado mais
atenção ao último: não só é o
mais grave, como é o único que pode ser discutido, com
igual proveito, tanto no hemiciclo como na padaria.
Elevar a conversa de porteiras a discussão política é,
aliás, um contributo inestimável para a democratização
da participação cívica. Eu, por exemplo, de desigualdades e crises, não percebo nada, mas, sobre quem dorme
com quem, tenho as minhas opiniões.
O leitor conhece a história? Então chegue aqui, que eu
conto-lhe.
Vanda pacheco do radio lounge

Diz que a Fernanda é uma jornalista do Diário de Notícias que namora, veja bem, com o Sócrates. Mas o leitor
ainda não sabe da melhor. Diz que a RTP 2 encomendou
um programa sobre bairros problemáticos a uma produtora externa, e quem é que essa produtora se lembrou de
contratar para trabalhar no programa?
A Fernanda Câncio. Só porque tem anos de experiência na área, calcule. Eu não sou de intrigas, mas quando
a RTP convida uma boa jornalista para fazer jornalismo,
todos percebemos que houve marosca, e da grossa. Não
é assim tão frequente a RTP contratar bons profissionais. Escuso de lembrar ao leitor que eles me contrataram durante dois anos.
Aquilo é gente que não faz questão nenhuma no profis-

sionalismo. Iam começar agora, não? É o começas.
Agora veja bem o tamanho do tacho que arranjaram
à moça. Um programa sobre bairros problemáticos na
RTP 2. Não é brinquedo. A mim não me enganam eles:
é o tipo de coisa que dá dinheiro.
Isto do Continente e da Optimus é tudo muito bonito,
mas onde o Belmiro de Azevedo começou a fazer fortuna foi num programa sobre bairros problemáticos na
RTP 2.
Que ele apresentava juntamente com o Joe Berardo.
Mas a mim e ao PSD ninguém faz o ninho atrás da
orelha. Eu acredito que tenha sido o Sócrates a mexer os
cordelinhos para convencer a RTP 2 a convencer a produtora externa a convencer a Fernanda Câncio a aceitar
trabalhar no programa.
Parece que o estou a ver, com aquele ar dele, a telefonar para a RTP 2 e a dizer: «Oiçam lá, não se arranja aí
um programa para a minha namorada mostrar ao povo
português que o País que eu governo tem centenas de
bairros problemáticos?» Doidinho para que isso se saiba
está ele. É uma jogada de génio.
E esse, para mim, é que é o verdadeiro escândalo: um
primeiro-ministro que não é capaz de arranjar à namorada um programa em horário nobre no canal um, não
merece governar este país.
O mais incrível é que, mesmo com o Governo a ser
contestado todos os dias, o PSD não sobe nas sondagens. Pessoalmente, o que mais me indispõe no PSD
é o modo como eles quase fazem com que o PS pareça
um partido sério. Acho que é isso que ninguém lhes
perdoa.

Breve

catarina santos

casais da seMaNa

ÁlBuM dos sAntos
E pEcAdorEs jÁ foi
dEscArrEgAdo 50 Mil
VEZEs
O álbum “Livre Trânsito”,
dos Santos e Pecadores,
já foi descarregado cerca
de 50 mil vezes. O trabalho
acústico ao vivo da banda de
Olavo Bilac foi colocado no
site www.santosepecadores.
com há duas semanas para
os fãs fazerem o download
gratuito. Se essas 50 mil
cópias correspondessem a
vendas directas, o novo CD
já teria atingido a dupla platina. “Não estávamos à espera de que o álbum tivesse
tantos descarregamentos
em tão pouco tempo”, disse
à agência Lusa o vocalista
Olavo Bilac. “Vamos ver o
que esta experiência vai
trazer”, referiu o vocalista,
admitindo, por exemplo, o
lançamento de singles pela
internet em antecipação ao
novo álbum, que deverá sair
no final deste ano ou início
de 2009. O CD apresenta 10
músicas em formato acústico que fazem um resumo da
carreira do grupo português,
incluindo êxitos como “Falame de amor” e “Quando se
Perde Alguém”. O músico
considera que “Livre Trânsito” faz uma ponte entre o
passado e o futuro, uma vez
que disponibiliza temas antigos num formato pelo qual
o grupo poderá optar já no
próximo trabalho discográfico.
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aNedotas
conversa de Médicos
Estavam num congresso de médicos e cada um tinha que contar como
estava a medicina no seu país.
Diz o Inglês: - Lá na minha terra um rapaz teve um acidente de mota e
ficou sem pernas. Nós os médicos com a nossa medicina metemos-lhe
umas pernas novas e ele agora é campeão de ciclismo.
Ficaram todos admirados e disse o Francês:
- Lá na minha terra um rapaz também teve um acidente de mota, mas
este ficou sem braços. Nós agora com a nossa medicina metemos-lhe
uns braços novos e ele é campeão do boxe.
Ficaram todos admirados e diz o Português: - Lá na minha terra um rapaz
também teve um acidente de mota só que esse ficou sem cabeça. Como
a nossa medicina não estava tão avançada para lhe metermos uma cabeça então resolvemos meter-lhe um melão e não é que o gajo se formou
em advocacia e agora é presidente do Benfica?
- Ontem salvei o meu pai de um assalto!
- Apanhaste o ladrão?
- Não. Tirei o dinheiro da carteira dele antes do ladrão.
Vai um branco a conduzir um Ferrari descapotável... Entra numa zona de
pretos e atropela dois na passadeira. Um cai dentro do carro e o outro vai
parar 50 metros à frente.
No tribunal as vítimas são condenadas. Um por invasão de propriedade
privada e o outro por fuga do local do crime!!!

O Homem de Ferro (Iron Man)
O
Homem de Ferro (Iron Man, em inglês) é um personagem de HQ do Marvel Comics. A sua identidade secreta é do empresário e milionário Anthony
Edward “Tony” Stark. O Homem de Ferro foi criado
por Stan Lee em 1963, com o projeto de Don Heck nos
desenhos, a sua primeira publicação foi em Tales of
Suspense #39.
Tony Stark, o Homem de Ferro, é um gênio da engenharia de automação. Nunca faltou dinheiro para os seus
projetos pois herdou a fortuna e os empreendimentos do
seu pai aos 21 anos, quando este faleceu num acidente.
Dada a sua juventude, criou para si uma fama de playboy milionário. Essas características foram inspiradas
no milionário americano da vida real, Howard Hughes.

estilhaço da granada afastado do coração de Stark. Mas
o problema só se resolveria por completo com um transplante de coração.
Desde então Stark desenvolveu novas versões da sua
armadura, e adoptou as cores vermelho e dourado como
os padrões da armadura. Com o traje cada vez mais
aperfeiçoado, Tony Stark passou a actuar como superherói, combatendo toda sorte de inimigos nos Estados
Unidos.
No começo das suas actuações, e para que ninguém
desconfiasse, Stark espalhou o boato de que o Homem
de Ferro era o seu guarda-costas. Nas aventuras dos
anos 70 e 80, era comum heróis, vilões e coadjuvantes
do Universo Marvel se referirem ao Homem de Ferro

Durante a guerra do Vietnam, o inventor e industrial
Tony Stark aproveitou a oportunidade para melhorar o
armamento americano, e ampliar a sua fortuna. Na sua
primeira visita ao Vietnam acabou acidentalmente acionando uma armadilha, Stark sobreviveu a explosão mas
estilhaços da bomba atingiram o seu coração. Os vietcongues o capturaram e foi levado até o líder Wong Chu.
Restavam apenas alguns dias de vida para o americano,
e Wong Chu o forçou a criar uma poderosa arma e prometeu que depois ele seria operado dos estilhaços. Tony
decidiu obedecer, mas não criou uma arma, e sim algo
que o mantivesse vivo e permitisse derrotar o vietcongue. Preso com ele estava outro génio, o professor Yin
Sen. Stark revelou o seu plano ao professor, e Yin Sen o
ajudou a construir a armadura que manteria-o vivo.
Inventou um traje especial, um exo-esqueleto superequipado. Construiu esse primeiro traje para fugir de um
campo de prisioneiros vietcongue, para onde fora levado após ser capturado durante uma inspeção em uma
das fábricas de armas no Vietnam.
Quando Stark experimentava a armadura, homens de
Wong Chu se aproximaram. Para impedir que entrassem
na sala e interrompessem o processo que recuperaria o
coração de Tony, o velho professor começou a gritar
contra a tirania para lhes chamar a atenção. O cientista
foi fuzilado. Mas foi o tempo suficiente para que Stark
se recuperasse e se acostumasse a usar a estranha e patética armadura cinza que criaram.
O Homem de Ferro enfrentou as tropas e as derrotou, a
sua armadura resistia aos disparos contra ele. Wong Chu
tentou fugir, e o Homem de Ferro incendiou o galpão de
munições fazendo com que a explosão o matasse. Wong
Chu foi morto e os prisioneiros libertados.
Os vietcongues não sabiam com quem estavam lidando. Obrigaram Stark a construir um artefacto que lhes
permitisse desencadear uma ofensiva definitiva contra
os americanos. Porém, Stark tinha outros planos. Mesmo com a saúde debilitada, devido a um estilhaço de
granada que se alojara perto de seu coração, ele trabalhou naquilo que seria a primeira armadura do Homem
de Ferro. Tão logo ficou pronta, Stark a usou para fugir
do campo de prisioneiros. As primeiras versões da armadura tinham um gerador magnético que mantinha o

como “o lacaio de armadura”. Na versão original Tony
Stark colaborava com as forças armadas americanas, desenvolvendo armas e maquinários destinados aos confrontos da Guerra Fria. Seus inimigos frequentes eram
os comunistas (russos, asiáticos ou latino americanos),

palavras crUzadas

HorizoNtal

1. Remoinho de água (reg.). Impedir, embaraçar. 2. Elemento químico metalóide, sólido, com o símbolo I. Simples. 3. Animal do grupo dos acarídeos, que inclui os causadores da sarna do homem e as carraças dos cães.
Centímetro (abrev.). 4. Artigo (abrev.). Epítome. 5. Pref. de afastamento.
Prender com fivela. 6. Debaixo de. Ave pernalta corredora que se assemelha à avestruz. Letra grega correspondente ao nosso grupo ps. 7. Alfinete para paramentos episcopais. Imposto automóvel (abrev.). 8. Parcela.
Caixa Geral de Depósitos. 9. Palavra havaiana que designa lavas ásperas
e escoriáceas. Curou. 10. Vereador. Planura, planície vasta, cercada de
montanhas. 11. Semente de diversos frutos. Para barlavento.

vertical

1. Aqui. Guarneça de asas. Agência Europeia da Cooperação. 2. Ponta
de terra que entra pelo mar (pl.). Suf. de filiação, descendência. 3. Ligar.
Banco Português de Investimento. Caminhar. 4. Grande artéria a partir da
qual o sangue arterial é conduzido a todo o corpo. Italiano. 5. Contr. da
prep. de com o art. def. o. Benzina. 6. Satélite de Júpiter. Vento abrasador
que sopra, na África, de sul para norte. Noroeste (abrev.). 7. Respeitante à uva. Sociedade Anónima (sigla). 8. Sacerdote muçulmano. Feixe de
junco. 9. Berílio (s.q.). Associação Lisbonense de Proprietários. Almofariz.
10. Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas. Agarrado. 11.
Tipo de memória mais usada nos computadores. Espécie de albufeira. A
unidade.

sUdoKU

enfrentando como Homem de Ferro rivais tecnológicos
como o Dínamo Vermelho (ou Escarlate) e o primeiro
Homem de Titânio, ou espiões especiais como a Viúva
Negra e o Espião Mestre. Duramente atacado na época
da reação à Guerra do Vietnam, amenizou sua postura
anticomunista.

A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 7 de Maio de 2008

Dia Da Mãe
João Mesquita
jornal@avozdeportugal.com

N

o passado dia 4 de Maio, milhares de
portugueses reforçaram os seus laços
com as progenitoras, preparando surpresas,
comprando presentes ou simplesmente estiveram com ela.
Este é, à semelhança do dia do Pai, um dia
celebrado pelo Mundo inteiro. Mas as mais
antigas celebrações do dia da Mãe remontam à Grécia Antiga, em honra de Reia,
mulher de Cronos e Mãe dos Deuses. Em
Roma, as festas do dia da Mãe eram dedicadas a Cibele, a mãe dos Deuses romanos,
e as homenagens começaram por volta de
250 anos antes de Cristo. Contudo, a ideia

nha, África do Sul e Hungria; no segundo
domingo (domingo próximo) no Brasil,
China, Alemanha, EUA, e o nosso Canadá; no último domingo de Maio é a vez da
França.
Mas cada vez mais este dia é de propósitos comerciais. A data que deveria ser para
distinguir a mais bonita e talvez exigente
função da humanidade (ser mãe), está reduzida a uma troca de presentes e flores,
e muitas vezes a um almoço que a própria
mãe teve de passar toda a manhã na cozinha a fazer.
Este dia deveria também ser aproveitado
para falar dos problemas que afectam as
mães; a conciliação trabalho/família, a falta de apoios às mães solteiras, as famílias
monoparentais, a violência doméstica, entre outros problemas que todos nós conhecemos. Vamos tentar que este dia seja o dia
em que reconhecemos o papel da Mãe na
humanidade e fazer que este dia se repita
pelo ano inteiro. A todas, um FELIZ DIA
DAS MÃES!
uM diA pArA As MãEs!
Quisera um dia traduzir amor
em fortes sentimentos, delicados;
mas vi a Mãe, doente, sem vigor,
apertar no seu peito o filho amado.

de um dia especial partiu de Anna Jarvis
que, em 1904, quando a sua mãe morreu,
chamou a atenção na Igreja de Grafton para
um dia especialmente dedicado a todas as
mães. Três anos depois, a 10 de Maio de
1907, foi celebrado o primeiro Dia da Mãe
na Igreja de Graftone.
Segundo Anna Jarvis, o objectivo deste
dia era pensarmos mais activamente nas
nossas mães e, através de palavras presentes ou actos de afecto, proporcionar prazer
e trazer felicidade ao coração de todas as
mães todos os dias.
Mas o dia da Mãe não se celebra no mesmo dia em todo o mundo. Assim, em Portugal, foi no passado domingo (1º domingo
de Maio), o mesmo acontecendo na Espa-

De seus olhos, em fogo, calcinantes,
tombavam lágrimas a transformar-se
no brilho das estrelas, fulgurantes,
com seu filhinho rindo, e a fartar-se!
Ela afagava o brilho das estrelas
com a esperança, a dizer contente:
-- Querido! Meu leite chegou com elas!
Vive! Foi Deus que deu; é nutriente!! –
Compreendi então, doce mistério:
Deus, pactuava com a Mãe, suprindo!...
O Amor é Ele; a Mãe o magistério
dos fortes sentimentos, convergindo!
Desse pacto inconsciente, a tradução
encerra os dons do sofrimento, a glória
de confiar, e o milagre em seu baldão!
Segura, a Mãe e Deus somam vitória!
Um dia para ela é salutar
vivência filial: A mãe é fada!
Como estrela da aurora, a madrugar,
mesmo sozinha, é por Deus amada!
J.J. Marques da Silva

Esclerose Múltipla
Miguel Félix
mfelix@avozdeportugal.com

O

grupo de estudantes da UQAM que
organizou o coquetel de angariação
de fundos para a Sociedade de Esclerose Múltipla do Canadá, que decorreu a 3
de Abril, entregou a semana passada um
cheque de 4 676,50$. Na mesma noite, a
professora do curso “Evento especial e de
comanditas”, em relações públicas, entregou o prémio do melhor evento da faculdade da Escola de ciência de gestão, aos
membros do grupo e à presidente de honra
do evento, Jocelyn Cazin. Parabéns!
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Atraso no começo do Estrela-Benfica e MUNdial de 2018
Belenenses-Guimarães será analisado Laurentino Dias apoia
candidatura conjunta
pela Comissão Disciplinar da Liga

A

Comissão Disciplinar da Liga deverá analisar os
relatórios dos árbitros dos jogos Estrela da Amadora e Belenenses-Guimarães, para avaliar se houve
intencionalidade e premeditação, dado que à mesma
hora deveria começar o Paços de Ferreira-Sporting,
onde não se verificou qualquer atraso. Em causa está o

facto de Sporting, Benfica e Guimarães terem interesses comuns, no caso, um lugar na classificação que dê
acesso à Liga dos Campeões. Um clube que, intencional ou premeditadamente, impeça o árbitro de começar
à hora prevista um jogo das duas últimas jornadas da
Liga de futebol incorre numa infracção disciplinar grave e pode mesmo ser punido com derrota. A pena de
derrota só será, porém, aplicada se ficar provado que
a infracção foi intencional ou premeditada e originou
prejuízos a terceiros. Os jogos de domingo de Benfica
e Guimarães, na Reboleira e Restelo, respectivamente,
iniciaram-se com mais de cinco minutos de atraso em
relação ao encontro, em Paços de Ferreira, do Sporting,
adversário de encarnados e vimaranenses na luta pelo
segundo lugar do campeonato. Fonte da LPFP esclareceu que os relatórios de árbitros e delegados aos jogos
em causa serão agora remetidos à Comissão Disciplinar, “que avaliará se existiu alguma infracção prevista
no artigo 91º do Regulamento Disciplinar”. O artigo em
causa figura entre as infracções graves dos clubes e prevê mesmo, no seu ponto 2, a pena de derrota, mais uma

multa acessória de 2.500 euros, se ficar provado que o
atraso, intencional ou premeditado, causou prejuízos
a terceiros. No ponto 1 está prevista uma multa entre
2.500 e cinco mil euros para a mesma infracção, não
figurando, neste caso, a intencionalidade ou premeditação do acto, bem como eventuais prejuízos a terceiros.
O encontro em Paços de Ferreira, que o Sporting venceu
por 1-0, iniciou-se à hora prevista (19h15 – hora local),
e os jogos de Benfica (0-0 com o Estrela da Amadora) e
Vitória de Guimarães (1-1 com o Belenenses) começaram cerca de cinco minutos depois. No Restelo, o atraso
relacionou-se com problemas numa das balizas do estádio, desconhecendo-se ainda o motivo do atraso na Re-

boleira, que deverá constar do relatório elaborado pelo
árbitro nomeado para o jogo, o lisboeta Pedro Proença.
Tal como determina o Regulamento de Arbitragem da
LPFP, os árbitros devem enviar os relatórios de jogo
“após o seu termo, primeiro por telefax instalado na
respectiva cabina ou em local previamente aprovado, e
posteriormente em envelope franqueado [...] ou via correio electrónico”. No final do jogo de Paços de Ferreira,
que reforçou o segundo lugar do Sporting (mais dois
pontos que Guimarães e três que Benfica a uma jornada
do fim do campeonato), o treinador dos leões estranhou
os atrasos na Reboleira e Restelo. “Entrámos à hora em
que o jogo foi marcado. Não aconteceu isso na Amadora
e no Restelo. Não é bom para o nosso futebol. Que eu
saiba, não há diferença horária entre Lisboa e Porto”,
ironizou o treinador do Sporting.

de Portugal e Espanha

O

secretário de Estado da Juventude e do Desporto,
Laurentino Dias, desafiou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a entender-se com a sua congénere
espanhola para uma candidatura conjunta ao Mundial
de futebol de 2018. “A FPF tem a bola nos pés, tem
de jogar essa bola em parceria com os seus congéneres
espanhóis, e depois quando esse jogo estiver pronto, o
governo espanhol e o governo português podem ajudar
para que haja bom entendimento”, disse Laurentino
Dias, que voltou a afastar o quadro de uma candidatura
individual de Portugal – “Já disse e mantenho que não
está neste momento em condições para aventuras de
candidaturas que envolvam esforço financeiro” – mas
mostrou abertura política para uma candidatura conjunta, que “não exija investimentos em infra-estruturas”.
Para o secretário de Estado, uma candidatura comum
passaria essencialmente por “uma actualização dos
actuais estádios”, com “custos de investimentos muito relativos”, pelo que admitiu que a FPF e o Governo
“podem ponderar”. “Mas não ganhamos candidatura
nenhuma falando sobre candidaturas. Ganhamos, se o
quisermos, se a organizarmos de forma discreta, séria,
comprometida e efectiva”, acrescentou.

Chelsea disposto a
pagar mais de 100
milhões de euros
pelo Messi

O

argentino Lionel Messi, do Barcelona, onde se encontra desde a adolescência, tendo, portanto, sido
ali formado, interessará ao Chelsea, que estará disposto
a pagar mais de cem milhões de euros pelo passe do jovem futebolista. A notícia foi dada à estampa pelo jornal
britânico “News of the World”, publicado este domingo.
Messi tem apenas 20 anos, é já figura preponderante no
Barcelona e considerado um dos jogadores com maior
potencial para se colocar entre os melhores do mundo.

salÁrios eM atraso

Presidente do Rio Ave contesta Hermínio Loureiro

O

presidente do Rio Ave mostrou-se incrédulo com
a intenção do presidente da Liga Portuguesa de
Futebol Profissional (LPFP) de impedir que os clubes que
devam salários em atraso sejam impedidos de participar
nas competições profissionais. “Não acredito nisso, nem
é possível. Não acredito que ele tivesse esse desvario,
isso é completamente absurdo”, disse Paulo Carvalho,
reagindo a uma entrevista de Hermínio Loureiro, em
que diz que vai propor que os clubes fiquem impedidos
de disputar as competições profissionais para acabar
com a “vergonha” das dívidas aos jogadores. Paulo
Carvalho recordou que os jogadores têm ao seu dispor
mecanismos legais para se defender, tais como a rescisão
de contrato com justa causa, invocando salários em
atraso. “Quero que me digam cinco, não 100, nomes de

jogadores que não receberam os seus salários, tirando os
casos do Farense e do Salgueiros, que faliram”, frisou o
dirigente do clube vila-condense, que pode, no próximo
fim-de-semana, festejar o regresso à Liga. O presidente
do Rio Ave fez questão de sublinhar que a Liga dispõe
de mecanismos para punir os casos dos clubes que
não cumprem, pelo que a situação está perfeitamente
garantida nos regulamentos. O dirigente vila-condense
foi mais longe e disse ainda que, apesar de não deverem
directamente aos seus jogadores, os grandes clubes
disfarçam os seus problemas contraindo dívidas junto
da Banca, algo que não está ao alcance dos clubes mais
pequenos. “A dívida está lá na mesma, os credores é que
são diferentes”, concluiu o dirigente.

O Barcelona está em vias de renovar a equipa, de fazer grandes alterações no plantel, de onde poderão sair,
entre outros, Ronaldinho e Thierry Henry e, assim, é
duvidoso que ceda às pressões do clube londrino, tanto
mais que Messi chegou à capital catalã ainda criança,
jogando na equipa principal desde os 18 anos.
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Breves
EURO 2008
O início do estágio da Selecção Nacional foi adiado
por um dia por “motivos de
ordem técnica e organizativa”. Assim, Portugal irá
concentrar-se em Viseu entre 19 e 31 de Maio.
PUYOL DESDRAMATIZA
INCIDENTE DE DECO
E ETOO
O «capitão» do Barcelona
veio esclarecer o incidente
em torno de Deco e Etoo,
que alegadamente não
sabiam que caso levassem
um cartão amarelo falhavam
o jogo frente ao Real Madrid,
e lembrou que situações
deste género já aconteceram
por diversas vezes em
diferentes partes do globo.
MORATTI MANTÉM
CONFIANÇA EM MANCINI
O presidente do Inter
afirmou que não foi a derrota
de domingo frente aos rivais
do Inter que lhe fez mudar
a ideia de manter Mancini
no comando do campeão
italiano.
RUI PATRÍCIO COBIÇADO
A imprensa italiana recupera
o alegado interesse do
AC Milan em Rui Patrício.
O empresário do jovem
guarda-redes do Sporting,
Carlos Gonçalves, diz que
não
recebeu
qualquer
contacto da parte dos
«rossoneri», mas não deixa
de salientar que há outros
clubes interessados no seu
representado.
IBSON COM
«GRANDE VONTADE»
Ibson está perto de terminar
o período de empréstimo ao
Flamengo, devendo por isso
regressar ao FC Porto. O
médio, porém, veio a público
assumir que tem grande
vontade em permanecer no
clube do Rio de Janeiro.
CARLOS CARVALHAL A
CAMINHO DA GRÉCIA
Depois de ter protagonizado
sensacional época no V.
Setúbal, Carlos Carvalhal
vai abandonar o comando
técnico dos sadinos no final
da época. A Grécia, mais
precisamente o Asteras
Tripolis, está à sua espera.
TÉCNICO ANALISA
PROPOSTA DE
4 MILHÕES POR ANO
O Manchester City não desiste
de contratar Luiz Felipe Scolari e
já apresentou uma proposta inicial para negociação: 4 milhões
de euros anuais (330 mil euros
por mês), praticamente dez vezes mais do que o seleccionador
nacional aufere da FPF.
CHALANA TAMBÉM DEU A
PALAVRA A JOGADORES
A preparação do jogo com
o V. Setúbal arrancou com
uma conversa de grupo. Só
depois teve lugar o trabalho
físico. Chalana foi o primeiro
a passar uma mensagem
para o plantel encarnado,
seguindo-se depois alguns
jogadores: Luisão, Makukula, Rui Costa e Mantorras.

BWin Liga

Sporting a um ponto
da Liga dos milhões
H

ora e meia pode até ser muito tempo
para a maioria, quase nada para os
mais convencidos, mas quando a conversa
é futebol, os mesmos 90 minutos podem
não ser, sequer, decisivos. Serão apenas
suficientes para se ter uma ideia geral. Ou
seja: o Sporting parece ter
garantido a presença directa na Liga dos Campeões,
mas apenas pode dormir
com a ilusão. O Guimarães, mais longe do segundo posto depois do empate
em Belém, está em condições matemáticas, uma
ciência à beira das ilusões,
de apanhar os leões no final da última jornada – para isso precisa
de si e do rival Boavista –, recuperando
os pontos que o Sporting ganhou em Paços de Ferreira. Ora, os pacenses também
parecem condenados a descer de divisão,
até porque há muita ilusão nas suas contas. Parecem dois pontos entre Paços e
Leixões, mas são, na verdade, três, porque
em igualdade pontual, os de Matosinhos
molham os pés e os pacenses acabam afogados abaixo da linha de água. Ambos

jogam com equipas tranquilas na última
jornada, até porque o Marítimo, que estará
em Matosinhos, garantiu o regresso à Taça
UEFA, algo obtido igualmente pelo Setúbal. Ora, é nesta competição que pode cair
o Benfica, que não foi além da divisão de
pontos na Reboleira. Está
a um ponto do Guimarães,
mas não depende apenas
de si para passar o surpreendente Vitória e, imagine-se, alcançar o Sporting, com quem lhe basta
empatar na classificação
para ficar na frente. Talvez seja demasiada ilusão,
como será o Braga achar
que, qualificando-se para a Taça Intertoto, está nas competições europeias... Às
vezes não parece, mas o FC Porto ainda
faz parte deste campeonato. Aliás, desceu a este campeonato ao ser goleado no
Estádio do Dragão pelo mesmo Nacional
que em 2005 fez uma gracinha parecida
no mesmo estádio. O que impressiona na
derrota, além dos números, é que pode ter
feito sorrir os rivais, mas terá sido um tímido sorriso.

Futsal: Leões indomáveis
conquistam a Taça

O

Sporting conquistou a segunda Taça
de Portugal de futsal no historial do
clube, ao bater por 4-1 a Fundação Jorge
Antunes, uma equipa que ainda não tinha
vencido para o Campeonato. Desta forma, os leões alcançaram a Fundação no
segundo lugar da lista com mais títulos
(dois), logo atrás do líder Benfica, com
três conquistas. O desafio foi disputado
a um ritmo intenso e pôde assistir-se a
um bom espectáculo de futsal na Guarda. Após várias oportunidades de golo
criadas de parte a parte, coube a Alex
inaugurar o marcador, com um golo de
calcanhar à entrada da área, sem hipótese de defesa para o guarda-redes Vítor

Hugo. No entanto, a Fundação reagiu e
empatou por Divanei. Só que a equipa de
Alvalade voltou a valer-se da inspiração
de um dos seus atletas, no caso, o internacional brasileiro Café que inventou
espaços para furar a defensiva contrária
e servir, na perfeição, Davi para o 2-1,
com que se chegou ao intervalo. Na etapa complementar, a Fundação procurou
inverter o rumo dos acontecimentos, embora o Sporting nunca tenha perdido o
controlo do jogo. Deste modo, foi com
naturalidade que ampliaram a vantagem
no marcador por mais duas vezes, para
gáudio dos adeptos verdes e brancos que
se deslocaram à Guarda.

Liga Vitalis: Trofense na “Super Liga”

O

s bombos a ribombar colheram sorrisos e semearam a alegria, mas,
atendendo à festa intensa que se viveu,
é bom não fazerem barulho para os lados
da Trofa. As dores de cabeça que acabaram com a subida mantêm-se, pelo menos, por causa dela. A ressaca seria ainda
mais dramática se a equipa de Toni tivesse vencido o Gondomar, o que lhe teria
dado, desde logo, o título de campeã, mas
é preciso não esquecer porque esta semana também promete. Na ronda que se
avizinha é melhor não remediar e deitar
a mão a uns “Gurosan” ou a uns “KGB”
porque o Trofense pode garantir as faixas
no terreno do Portimonense e, já se sabe,
o champanhe vai voltar a jorrar. O feito
valeu a Toni a sua segunda promoção ao
primeiro escalão e o presidente Rui Silva
já fez saber que o quer manter no comando técnico. Em Vila do Conde também
havia a hipótese de festejar a subida, mas

o triunfo sobre o Santa Clara não foi suficiente para soltar os foguetes e provocar
as tais dores de cabeça. Vizela e Gil Vicente não saíram derrotados e a decisão
ficou adiada para a jornada de encerramento do campeonato. Um ponto é o que
separa os vila-condenses do regresso à
Super Liga que na época passada lhes escapou por entre os dedos. Fora da corrida
ficou o Olhanense, que cedeu um empate
caseiro frente ao Gil Vicente, também ele
mais longe da subida. O Vizela mantém
o sonho de jogar entre os “grandes” e
conseguiu ultrapassar os gilistas na tabela. É mais um caso de um clube com
pergaminhos que entrou em queda-livre
desde o escalão maior e que abandona os
campeonatos profissionais, à imagem de
emblemas como Chaves, Tirsense ou Farense. Depois de em 2005/06 ter sido anfitrião dos “grandes”, o Penafiel chorou a
despromoção à II Divisão.

LIGA BWIN

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

72
52
50
49
45
43
38
37

Resultados
Sábado (03 Mai)
FC Porto-Nacional
Domingo (04 Mai)
Académica-Naval
Marítimo-U. Leiria
P. Ferreira-Sporting
Boavista-Sp. Braga
Belenenses-V. Guimarães
E. Amadora-Benfica
V. Setúbal-Leixões

9 - Boavista
10 - Nacional
11 - Naval
12 - Académica
13 - E. Amadora
14 - Leixões
15 - P. Ferreira
16 - U. Leiria

36
35
34
32
31
26
24
15

Próxima jornada
0-3
1-1
2-0
0-1
0-0
1-1
0-0
2-0

* SPTV + RPTI
Sábado (10 Mai)
Sp. Braga-Académica
12:30
Nacional-Belenenses
12:30
Naval-FC Porto
14:45 +
Domingo (11 Mai)
U. Leiria-P. Ferreira
13:00 *
Leixões-Marítimo
13:00
Benfica-V. Setúbal
15:15 *
V. Guimarães-Amadora 15:15
Sporting-Boavista 15:15 +

Melhores marcadores
1.º - Lisandro (FC Porto)
2.º - Weldon (Belenenses), Cardozo (Benfica)
4.º - Liedson (Sporting), Linz (Sp. Braga),
Wesley (P. Ferreira)
7.º - Marcelinho (Naval)

24 golos
12 golos
11 golos
10 golos

LIGA vitalis

Classificação
1-Trofense
2-Rio Ave
3-Vizela
4-Gil Vicente
5-Olhanense
6-Beira-Mar
7-Desp. Aves
8-Estoril

51
50
47
47
45
42
39
38

Resultados
Freamunde - Aves
Penafiel - Vizela
Olhanense - Gil Vicente
Beira-Mar - Fátima
Estoril - Portimonense
Trofense - Gondomar
Varzim - Feirense
Rio Ave - Santa Clara

9-Varzim
10-Portimonense
11-Freamunde
12-Gondomar
13-Santa Clara
14-Feirense
15-Penafiel
16-Fátima

37
36
35
34
34
32
26
25

Próxima jornada
2-4
0-2
2-2
2-1
0-1
1-1
0-0
1-0

Aves - Penafiel
Vizela - Olhanense
Gil Vicente - Beira-Mar
Fátima - Estoril
Portimonense - Trofense
Gondomar - Varzim
Santa Clara - Freamunde
Feirense - Rio Ave

Taça de portugal

FC Porto VS Sporting
18 de Maio de 2008

Adeptos em fúria atiram tochas
ao autocarro dos jogadores

Os ânimos aqueceram, e muito, à saída do autocarro do Benfica do Estádio da Reboleira quando adeptos exaltados, depois
do empate dos “encarnados” com o Estrela da Amadora (0-0),
lançaram tochas contra a viatura onde iam os jogadores. Foi
necessária a intervenção da polícia, que acabou por cortar o
acesso à estrada nacional para dar passagem do autocarro.

Makukula: «É lógico que
saí um pouco irritado»

Makukula fez uma declaração após o treino sobre a insatisfação que sente por não ser opção para Fernando Chalana, confirmando que a situação lhe causa mal-estar mas desmentindo
que tenha questionado o treinador do Benfica. Relativamente
ao descontentamento apresentado na partida com o Estrela da
Amadora, o internacional português garantiu que é uma situação natural: “É lógico que saí um pouco irritado, mas isso é
normal porque não estou aqui para estar parado, isso é claríssimo. Estou aqui para jogar e sou um jogador com vontade,
ambição e quero vencer... quero ajudar o Benfica. É lógico que
não estou contente com o que estou a viver, mas não houve
nada de especial”.
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