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MAÎTRE CARROSSIER

GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares
8261 BOUL. ST-LAURENT

 (514) 389-0606

  Paulo F. Gonçalves
B.A., A.V.C.PFG

  Consulte-me sem compromisso!!!

PFG

Contacte o seu agente de viagens ou a

TAP Air Portugal 800-221-7370  www.TAPusa.us
somos a sua companhia

A bordo e em terra celebramos Portugalidade

           (514) 884-0522

 Seguros :
 > Doença grave
> Hipoteca
> Salário
> Vida

Mosti Mondiale 2000
35 variedades de mosto

à sua escolha
Incluindo

VINHO VERDE

UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS AQUELES QUE FAZEM VINHO

Vendem-se  barris de Whiskey
e barris novos importados de

Portugal, em carvalho e castanho,
de 5 a 250 litros.

Serviço de análise do seu vinho

ATENÇÃO : SE NÃO TEM SELO
DA MOSTI MONDIALE

É PORQUE NÃO É MOSTI MONDIALE

$32.00
20 LITROS

GRAPOLLO
D'ORO

Para mais informações contactar : MARCO:
5187 Jean Talon E., St-Leonard - Tel. 728-6831

Tel.:  (514) 745-0425

Maria Alice Macedo
Corretora de seguros de prejuízos de particulares

Conselheira em segurança financeira
Seguros :
Vida, Hipotecário, Salário, Medicamentos,Invalidez,
Doenças críticas, Viagem.
Investimentos:
REER/REEE
Seguros gerais :
Habitação, (Fogo, Roubo), Automóvel

Email: mariaalicemacedo@hotmail.com
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Apontamento
A Libertação de
Jorge Ritto
É Uma Vergonha
para o País
* A. Barqueiro

A generalidade dos portugueses,
tanto os que residem no país,  como
os que se encontram fora, estão
indignados pela decisão do Tribunal
da Relação de Lisboa, que ordenou
a libertação do Embaixador Jorge
Ritto, em prisão preventiva desde
Maio de 2003, por suspeitas de abuso
sexual de crianças e lenocínio
(promoção da prostituição).

Este arguido do Processo Casa Pia
é um homossexual assumido, com
casos escandalosos de envolvimento
em vários países onde exerceu
funções diplomáticas. Não obstante,
não consta haver qualquer punição
por parte do Ministério dos Ne-
gócios Estrangeiros, pela imagem
vergonhosa que aquele antigo
diplomata transmitiu ao mundo, da
característica digna da gente
portuguesa.

O juiz Presidente do Tribunal da
Relação Tello Lucas, com os seus
colegas Carlos Sousa e Rodrigo
Simão no acórdão, admitiram que as
provas contra o Embaixador  são
fortemente indiciadoras da culpabi-
lidade do arguido, mas dada a idade
(68 anos)  e a improbabilidade de
reincidência , não se justifica a sua
retenção preventiva.

A reacção do advogado de Carlos
Silvino (Bibi), principal figura deste
complicado processo, José Maria
Martins, foi enérgica na crítica à
decisão do TRL,  dizendo que a porta
está aberta para a libertação dos
últimos detidos, exceptuando o seu
constituinte Bibi, esse sim continua-
rá na prisão.  Igualmente o advoga-
do Pedro Namora, antigo casapiano,
disse: “É uma vergonha. Como é

Jean Lapierre em entrevista
Gostava de ter voltado
à política para defender ideias...

Por Luís Tavares Bello

Encontrámos recentemente Jean Lapierre, que é o candidato do Partido Liberal
do Canadá na circunscrição de Outremont e também o “braço direito” do Primeiro-
ministro do Canadá Paul Martin na província do Quebeque.

Desse encontro aqui deixamos a nossa troca de impressões.

Páscoa na História!

Por J.J. Marques da Silva

A Páscoa foi no Egipto, livramento
Que a Mão divina promoveu, mudando
A vassalagem dura de Israel atento
Numa partida urgente, triunfando!

Depois, festa do pão sem o fermento,
A Páscoa foi figura, anunciando
Expiação do cordeiro em sofrimento,
E apontou Alguém que viria Amando!

Veio Jesus, e foi substituição
Do Israel de Deus purificado
No Sangue puro que na Cruz verteu.

Agora é Páscoa da ressurreição,
E a quantos n’Ele vivam irmanados,
Of’rece a Salvação que prometeu!

Em nome de toda a

equipa que

semanalmente lhe

leva  este jornal

desejamos-lhe a si e a

toda a sua família

votos sinceros de uma

Feliz Páscoa

Em nome de toda a

equipa que

semanalmente lhe

leva  jornal

desejamos-lhe a si e a

toda a sua família

votos sinceros de uma

Feliz Páscoa

Ver  pág.8

VP – O Senhor já foi ministro,
deputado, e mais recentemente
comunicador de grande êxito na
estacão televisiva TQS e na emissora
de radio CKAC. Usufruía pois até há
pouco, de condições financeiras
seguramente mais interessantes e de
um trabalho com menos “stress”.

Porquê este regresso à vida política?
JL- Porque há momentos na vida em

que nós nos questionamos: “Será que eu
posso fazer a diferença, a diferença para
os meus concidadãos? Será que os astros
estão posicionados para que possamos
melhorar a sorte dos nossos
concidadãos?” E a essa questão eu

respondi sim. Respondi sim porque com
a chegada de Paul Martin, de uma nova
equipa, de um novo programa, de um
novo tom, disse para mim mesmo que
valia a pena dar o salto para a política
e senti que tinha o gosto de servir.

VP- Todavia constato que ainda é
jovem, tem já muita experiência em
política activa, tem uma boa imagem a
nível de comunicação que é como
quem diz uma boa imagem, será que
a médio ou longo prazo admite a
possibilidade de lutar pela cadeira
hoje ocupada por Paul Martin?

JL- Não. De maneira nenhuma. Não
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Manchetes

Kevin Carvalho

Alugam-se carros e camiões
Ao dia, à semana ou ao mês

• Especiais de fim de semana
•Tratam-se casos de seguros

National Location d’autos (Canada) Inc.
33, rue Mozart E., Montreal • Tel. (514) 273-4284

Courriel: carvalhok@nationalcar.com

NSB

PRECISA DE
DINHEIRO  ?

Tenha bom ou mau crédito, encontramos-lhe
um empréstimo numa hora! Garantido !!

Empréstimo pessoal ou comercial
NORTH STAR BROKERS

(514) 344-1499
(Atendimento em Francês ou Inglês)
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Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exteriorPara tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exteriorPara tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exteriorPara tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exteriorPara tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior

6327 Clark, Montreal   Tel.: 362-1300 Fax: 362-8882

• Grades de alumínio • Coberturas com fibra de vidro
• Escadas em caracol e diagonal • Coberturas com fibra de vidro e polibornato
• Degraus em alunínio • Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
• Grades com vidro • Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Fábrica e sala de exposição :

L.R.Q. # 2669-8027-16

Possuo largos anos de experiência e poder, oriundo dos meus
ancestrais. Com a máxima honestidade e sigilo, ajudo quaisquer
que sejam os casos desesperados, mesmo os de difícil solução:
Angústias, Mau-olhado, Amarrações, Desvio, Aproximações,
Casas assombradas, Males Físicos, Impotência Sexual, Vícios,
etc. Desamarro também todos os males fluídos que existem em
si! Trabalho à distância por bons guias com Talismãs fortíssimos
para todos os fins! Considerado um dos melhores Profissionais
no Canadá e estrangeiro, consultado por vários colegas devido
às minhas previsões serem exactas e os tratamentos eficazes!
Falo Português.

ASTRÓLOGO AFRICANO AIDARA
Tel.: (514) 374-2395 Fax : (514) 374-9755

possível acontecer uma coisa destas, poucos dias depois
da juiza  Ana Teixeira e Silva ter confirmado a prisão preventiva
de Jorge Ritto ?”.

Aliás um pouco por todo o lado, as vozes contra a libertação do
pedófilo Ritto são unânimes e ruidosas. Falta só incriminar o Juiz
Rui Teixeira, um homem corajoso e recto que, no cumprimento
dos seus deveres profissionais, se atreveu a contrariar o sistema,
dominado pelos ricos e poderosos.

Não custa prever um desfecho favorável aos acusados, de modo
a que sejam ilibados de culpa, pelo trabalho de advogados pagos
a peso de ouro e muito experientes na exploração de falhas da
legislação jurídica. Se essa eventualidade se materializar,  os
contribuintes portugueses, através do erário público,  acabarão
por ser sobrecarregados com as indemnizações que os implicados
vão exigir, prova de que o poder económico supera o poder judicial.
A libertação de Jorge Ritto é uma vergonha para o país e um
ultraje ao seu povo. Se o arguido fosse um zé-ninguém, sem posses
para pagar a bons advogados, ficaria detido até ao julgamento.
Como se trata de figura grada, parte da grande comunidade de
cidadãos que praticam actos contra a natureza, entre os quais
talvez existam juizes, quem sabe?,  há toda a preocupação em
aliviar-lhe  o sofrimento da prisão, até porque na cela não existem
meninos para serem abusados.  A única nota positiva é a de que
Ritto não poderá sair da sua área de residência em Cascais, pelo
que fica incapacitado de procurar sexo masculino na zona do
Parque Eduardo VII, sítio que frequentava,  segundo admitiu.

As pobres vítimas, cujos traumas vão prolongar-se por muitos
anos, comprovam que estiveram com Jorge Ritto, Carlos Cruz e
Ferreira Diniz na casa de Elvas e várias residências de Lisboa e
arredores,  pelo que tais testemunhos deveriam servir para manter
os arguidos em prisão preventiva. Libertá-los,  é imoral e choca a
consciência dos portugueses. Há quem sugira uma grande
demonstração popular nas ruas de Lisboa, para expressar o
descontentamento pelo rumo do caso Casa Pia, ideia que tem
poucas probabilidades de concretização.

O que é desejável será a aceleração rápida do processo e a
descoberta da verdade dos factos, para que a justiça portuguesa
não caia no ridículo e deixe de servir de gáudio aos órgãos de
comunicação internacionais que, frequentemente, assinalam de
maneira jocosa a “telenovela judicial” que decorre no nosso país.

A Libertação de  Jorge Ritto
É Uma Vergonha para o País

Cont. da  pág.1

Cuidado com os
documentos roubados!

Um carro assaltado e um BI
roubado. Meses depois soube
que era «pai» de um bebé.
Pode acontecer-lhe a si - porque
é «muito fácil» forjar assentos
de nascimento

Manuel, vamos chamar-lhe
assim, era apenas mais um
português a quem assaltaram
o carro em Lisboa. Estávamos
em Janeiro de 2002. Além do
rádio, os «amigos do alheio»
levaram-lhe também vários
documentos, incluindo o bilhe-
te de identidade [BI]. «Dei
baixa à Polícia, mas alguns
meses depois soube que havia
alguém a usar os meus docu-
mentos».

Em Junho, Manuel foi às
Finanças alterar a residência
«porque mudara de casa». E
qual não é o seu espanto quan-
do o funcionário lhe diz que,
desde o início do ano, a sua
morada já tinha sido alterada
duas vezes, «primeiro para a
Amadora, depois para Alforne-
los».

Pensou que fosse «engano»,
até que o funcionário exibiu os
requerimentos. Alertado para
uma provável burla, resolveu
voltar à PJ. «Há quem altere a
residência de outros para
depois receber os reembolsos
do IRS», explicaram-lhe.

Um mal, como é sabido,
nunca vem só. O extracto da
Segurança Social continha
descontos para uma empresa
em que nunca trabalhou. E até
do banco surgiram problemas.
«Uma dívida de 200 euros para
pagar, relativa a um cartão de
crédito, com marca de um
hipermercado». Deslocou-se à
empresa gestora dos cartões e
foi aí que viu pela primeira vez

a fotocópia do seu BI roubado.
«O documento era meu, só

que com a fotografia de outra
pessoa». Mas o pior ainda
estava para vir. Já em 2003
recebeu um aviso «para le-
vantar o subsídio de amamen-
tação. Eu, que nem sequer
tenho filhos!». Escreveu à
Segurança Social expondo o
caso.

Ao deslocar-se à 4ª Conserva-
tória do Registo Civil de Lisboa
confirmou que era «pai» de um
bebé que agora tem um ano. Já
falou com a conservadora a
quem entregou uma exposição
para anular a paternidade e «a
senhora diz que, em muitos
anos de trabalho, nunca tinha
visto tal».

O alegado criminoso foi
detido no final da passada
semana. E o caso vai seguir nos
tribunais. Mas das dores de
cabeça, dessas já ninguém livra
Manuel. Deslocações e várias
cartas dirigidas a diferentes
instituições e «uma sensação
desconfortável de intimidade
invadida».

É «muito fácil» forjar
assentos de nascimento

A lei é «demasiado facilita-
dora» em relação aos assentos
de nascimento, admite o pre-
sidente do Sindicato dos Traba-
lhadores dos Registos e
Notariado (STRN), Álvaro
Sampaio. «É altura de tomar
algumas cautelas para evitar
casos como este».

Há várias burlas possíveis:
«Pode mesmo registar-se uma
criança que não existe para ter
direito a casa camarária». Uma
burla facilitada, em parte,
porque a lei não impõe que o
boletim de saúde do hospital

seja exibido no acto de registo.
Neste documento consta o
nome do bebé, peso, altura,
data de nascimento e filiação.
«Normalmente peço que mo
tragam. Obrigar, não posso»,
lamenta.

Exigir que no acto de registo
seja apresentado o documento
comprovativo do hospital «não
impediria em absoluto este
crime mas, pelo menos, dificul-
taria mais a vida aos crimi-
nosos». Além disso, «as enti-
dades de Saúde deveriam
preencher o boletim na sua
totalidade. Muitos aparecem-
nos aqui apenas com o nome
da criança, da mãe, e com a
data de nascimento», refere
Álvaro Sampaio.

O responsável do STRN não

tem dúvidas de que «a mesma
criança pode ser registada
várias vezes, com nomes e
datas de nascimento diferen-
tes, sem possibilidade de
controlo». Uma medida caute-
lar para impedir estes casos
passaria por «anotar no Bole-
tim: o nome da criança, o
número de assento de nasci-
mento e o respectivo ano de
emissão».

A «rotina de trabalho» dos
funcionários tende a «aligei-
rar» procedimentos, nomeada-
mente na verificação dos BI. No
país das «burocracias» há
depois «excessos de facilitis-
mo» que levam o conservador
a estranhar «que não haja
ainda mais abusos!»

Remodelação «urgente
e inevitável», pede Ferro

O secretário-geral do PS,
Ferro Rodrigues, considerou
«urgente» e «inevitável» uma
remodelação no Governo e
exigiu a criação de uma co-
missão independente para
avaliar as contas do Estado em
2003.

Numa conferência de im-
prensa, em que fez o balanço de
dois anos de coligação governa-
mental PSD/CDS, Ferro Ro-
drigues referiu que a reunião
do Conselho de Ministros «será
certamente uma despedida»
para vários dos seus membros,
«tal é a urgência com que se
avizinha uma remodelação
inevitável».

Segundo o líder socialista, o
Governo «mergulhou Portugal
na mais longa recessão da sua
história recente», com o de-
semprego «a crescer cinco
vezes mais do que na União
Europeia».

«Bastava que a economia
portuguesa tivesse um compor-
tamento igual ao da União
Europeia para em 2003 a
riqueza criada ter sido 3,2 mil
milhões de euros mais eleva-
da», acrescentou o secretário-
geral do PS.

Ferro Rodrigues disse ainda
que «a forma como o actual
Governo tem apresentado as
contas públicas suscita a maior
das desconfianças, a qual tem
sido sucessivamente agravada
pela exibição pública de ope-
rações e manobras contabilís-
ticas que se vêm revelando de
contornos muito duvidosos».

Entre outros exemplos, o
secretário-geral do PS lançou
dúvidas sobre as contas dos
hospitais-empresa (ou socieda-
des anónimas), assim como em
relação ao processo de titula-
rização pelo Citigroup.

«O PS considera indispen-
sável que, por um critério
idêntico ao aplicado em 2001 e
com uma comissão de idêntica
idoneidade (nomeada pelo
Banco de Portugal), se analise
rigorosamente e se valide com
correcção as contas públicas
(de 2003), de modo a que elas
sejam comparáveis de ano para
ano», propôs Ferro Rodrigues.

O secretário-geral do PS
propôs ainda a criação de uma
nova comissão eventual de
acompanhamento das medidas
de prevenção e combate aos
fogos florestais, alegando que a
actual comissão parlamentar
que agora se apresta para votar
em plenário o relatório de
conclusões procede «a uma
fuga à realidade e à verdade».

«O mais preocupante do
relatório aprovado pela maioria
PSD/CDS em comissão even-
tual dos incêndios florestais -
contra o voto de todos os par-
tidos da oposição - foi a recusa
em enfrentar a realidade dos
factos, tentando convencer
que os aspectos determinantes

da tragédia (dos fogos do
Verão passado) foram o desor-
denamento florestal e as
condições climatéricas», criti-
cou Ferro Rodrigues.

Neste capítulo, o secretário-
geral do PS referiu que irá
solicitar audiências ao Serviço
Nacional de Bombeiros e da
Protecção Civil, à Direcção
Nacional da Polícia Judiciária, à
Liga dos Bombeiros Portugue-
ses, à Associação Nacional dos
Bombeiros Profissionais, à
Associação Nacional dos
Municípios Portugueses e a
associações ambientalistas.

07-04-04.pmd 4/6/2004, 9:12 PM2



A VOZ DE PORTUGAL, 7  de Abril  de 2004  - Página

Páscoa 2004
  3

 Açores & Madeira

Tels.:(514) 282-9976
        (514) 288-5177
Fax: (514) 848-0133

75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

Silva, Langelier
& Pereira Inc.
Assurances Pierre G. Séguin Inc.
Seguros  e serviços financeiros

40ANOS
1963-03

355 Rachel  Este - Montreal - Qc. - Canadá  H2W 1E8
Tel. : (514) 844-3054      Fax : (514) 844-4924

Agência de Viagens
LisboaLisboaLisboaLisboaLisboa

- passagens aéreas ou de comboio
- todo o tipo de pacotes de férias
- automóveis de aluguer ou em plano “achat-rachat”
- despacho de contentores
- serviço oficial de traduções

       VERÃO 2004
contacte-nos

para conhecer as novas tarifas
FINALMENTE    Porto directo!

Viagens para Portugal
ou qualquer outra parte do mundo

S. Miguel
“Seara do Trigo”
recebe viatura para deficientes

Carlos César deslocou-se à
sede da Instituição “Seara do
Trigo”, na passada sexta-feira,
em Ponta Delgada, onde pro-
cedeu à entrega de uma nova
viatura adequada ao trans-

porte de pessoas com deficiên-
cia. A aquisição da viatura, que
foi integralmente, suportada
pelo Governo, ascendeu a 45 mil
euros.

Carlos César aproveitou a
oportunidade para referir que
actualmente, em toda a Região,
o Governo Regional apoia o
acolhimento de 300 pessoas
deficientes (contra as 86 que
eram apoiadas anteriormente,
aos seus Governos) o que
representa um encargo finan-
ceiro anual da ordem dos 1,7

milhões de euros. O presidente
do Governo anunciou, tam-
bém, que até ao fim do corrente
ano, serão iniciadas as obras de
construção de Centros de
Actividades Ocupacionais no
Nordeste e em Santa Maria,
estando previsto, para o pró-
ximo ano, a construção de
idênticos centros na Ribeira
Grande e em Vila Franca do
Campo.

“É com investimentos desta
natureza e com ajudas concre-
tas às Instituições Particulares
de Solidariedade Social que o
Governo vai complementando
a sua política de acção social
que tem vindo a atingir, nos
últimos anos, um grau de
qualificação elevado no apoio
às pessoas portadoras de
deficiência”, segundo o Presi-
dente do Governo Regional.

Assim se confirma, na opinião
do presidente, a postura do
Governo que, em nenhum
momento, deixa de se concen-
trar na sua política social de
apoio em toda a Região.

Fonte Cibernática em S. Gonçalo
S. Miguel

Já está concluída a fonte
cibernética da Rotunda de São
Gonçalo, em Ponta Delgada,
equipamento que vem orna-
mentar o início do troço que
constituirá a segunda fase da
Radial do Pico do Funcho.

A fonte ornamental está
implantada num tanque com

25 metros de diâmetro, dividi-
do em quatro níveis, em que,
nas zonas de intercessão,
formar-se-ão “lâminas” de á-
gua.

Como motivos aquáticos
serão utilizados 35 jactos tipo
“borbotão” com 40 centímetros
de altura, um géiser central
com 15 metros de altura, 16
jactos parabólicos de água livre
com 8 metros de altura e 2,5 de
alcance, 16 jactos parabólicos
laminares com 2 metros de
altura e 2,5 metros de alcance,
e uma “nuvem” de pulveriza-

ção com 9 metros de pulveri-
zação e 4 metros de altura. A
cúpula é, por sua vez, formada
por 60 jactos parabólicos de
água livre com 5 metros de
altura e 6 metros de alcance.

Esta fonte será iluminada
com luz branca. A iluminação
do jacto central será feita
através de 6 projectores suba-
quáticos e os restantes motivos
através de 207 projectores.

Para iluminação da “nuvem”
de pulverização serão usadas
várias tonalidades de cor, com
a instalação de 40 projectores
subaquáticos.

A fonte tem controlo anemo-
métrico (controlo de vento),
que é feito em três pontos de
referência, permitindo-se con-
trolar a altura dos jactos de
água em função da velocidade
do vento.

A fonte será dotada de tra-
tamento da água (como é
habitual nestes casos) a ser
feito através de um filtro de
areia com actuação manual e
com dosagem automática de
algicida.

A fonte cibernética da Ro-
tunda de São Gonçalo entrará
em funcionamento na próxima
semana, acompanhando as
comemorações dos 458 anos
da Cidade de Ponta Delgada.

Coligação quer o voto açoriano

Dia Mundial da Saúde celebrado
na Escola Svsundária Vitorino
Nemésio

A EB 3/S Vitorino Nemésio
da Praia da Vitória – Terceira,
realizou nos dias 31 de Março e
2 de Abril actividades relacio-
nadas com o Dia Mundial da
Saúde, e hoje dia 7 de Abril, sob
a coordenação da docente (e
enfermeira) Ana Marcos, com
o apoio do Svrviço de Psicologia
e Orientação.

Sendo assim, da lista de
eventos agendados para esta
iniciativa, constaram activida-
des relacionadas com a saúde,
ou seja, foram realizadas
medições à tensão arterial,

pulso, glicemia capilar e índice
de massa corporal, bem como a
divulgação de informação rela-
tiva à alimentação e suas
implicações para a saúde.
Outro dos eventos foram as
“Jornadas Juvenis Para a
Saúde”, realizadas a 2 de Abril,
no Auditório da escola Vitorino
Nemésio, onde tiveram lugar
Apresentações e Palestras
sobre o tema da saúde na
adolescência, tendo como
oradores os próprios alunos da
escola, e alguns Técnicos de
Saúde.

Victor Cruz, líder do PSD/
Açores, apelou aos açorianos
“para dizerem não ao como-

dismo e sim à audácia, negar o
fatalismo, rasgar a indiferença
e promover a participação com
coragem, determinação, ver-
dade e esperança”.

Falando no Auditório do
Ramo Grande, no encerra-
mento da “Convenção do Fu-
turo”, promovida pela coli-
gação PSD/CDS-PP para as
próximas eleições regionais,

Victor Cruz garantiu que não
quer “ser dono dos Açores”,
mas apenas “presidente de
todos os açorianos”, conside-
rando que, nesse sentido, o
partido se abriu à sociedade
civil.

Esta convenção, sublinhou o
dirigente regional, foi um
exercício de liberdade, um
momento de reflexão sobre o
futuro dos Açores, que vai
permitir “uma nova gover-
nação sem pressões políticas
sobre nenhum açoriano, que
não terá de fazer nada con-
trário daquilo que pensa”.

Victor Cruz propôs uma
acção governativa de alianças
entre o executivo regional, o
governo da República, as
autarquias, as instâncias comu-
nitárias, os empresários, os
sindicatos, as associações e a
sociedade civil “num clima de
diálogo e concertação”.

Centenas apoiam escola de pescas
Madeira

A CDU-Madeira vai apre-
sentar, no parlamento regional,
uma proposta de resolução a
recomendar ao Governo a

criação de uma escola de pescas
na Madeira. A iniciativa partirá
dos dois deputados daquela
força, mas contará com a
assinatura de centenas de
cidadãos madeirenses que
apoiam a ideia. As primeiras
assinaturas foram recolhidas,
ontem de manhã, no Caniçal,
seguindo-se, nos próximos dias,
outros contactos com as
populações de Machico e
Câmara de Lobos, de modo a

conferir uma maior legitimi-
dade à reivindicação. O líder
da CDU considera que a
criação de um centro regional
de formação profissional de
pescas «é um direito há muito
adiado na Região». Este pro-
jecto «seria um grande
contributo para a defesa do
futuro do sector das Pescas da
Madeira, pois uma das difi-
culdades é a falta de formação
adequada para uma nova
geração de pescadores». Tal
escola de pescas poderia já ter
sido financiada pela União
Europeia. «Lamentavelmente,
não foram aproveitados, en-
quanto era tempo, o financia-
mento do Fundo Social Euro-
peu, ao contrário do que
aconteceu nos Açores e no
Continente, que conseguiram
o financiamento integral para a
criação destas escolas profis-
sionais», descreveu Edgar
Silva, que, no entanto, acha
ainda possível lançar uma
escola profissional destinada
aos jovens madeirenses, que
garanta a equivalência à
escolaridade obrigatória.

PS defende agricultura no Porto Moniz
Madeira

O Partido Socialista encer-
rou mais uma Presidência
Aberta, desta vez no concelho
do Porto Moniz. O presidente
do PS esteve à saída das missas
a falar à população. Jacinto
Serrão destacou no Norte a
falta de condições para tra-
balhar os campos e o prejuízo
que o abandono da actividade
pode trazer. Apesar de re-
conhecer que a agricultura não

é uma actividade rentável, o
líder rosa disse que «não pode
ser vista unicamente na sua
vertente económica». Jacinto
Serrão pede uma aposta clara
neste sector porque ocupa
milhares de madeirenses, ajuda
a fixar as populações no interior
e contribui para manter a
paisagem tradicional, procu-

rada pelos turistas. Segundo o
dirigente socialista, o Governo
Regional «voltou claramente as
costas aos agricultores». Os
que antes viviam bem, agora
«estão na miséria» e depen-
dem do Rendimento Social de
Inserção, afirmou. Apresen-
tando-se como alternativa
política, destacou a neces-
sidade planear e investir no
interior, com mais infra-
estruturas, de dotar a saúde de
profissionais e equipamentos, e
promover novos ramos que
garantam crescimento econó-
mico e emprego. Jacinto Serrão
diz que há o «fantasma do
desemprego» a perseguir os
jovens, que olham com pouca
esperança para o futuro. No
campo do trabalho, o presi-
dente do PS lembrou também
o fim das obras públicas, daqui
a alguns anos, e o desemprego
que vai gerar, sem que até
agora o Governo tenha criado
uma medida para prevenir o
problema.

Família em reflexão em S. Roque do Faial
A Casa do Povo de S. Roque do Faial levou a efeito, no passado

sábado, uma conferência sobre a temática da família.
Aproveitando o facto de ser o ano internacional dedicado à família,
reflectiu-se sobre o “papel da família nas actividades
socioculturais”. Rui Moisés foi o orador convidado. Fazendo uma
perspectiva histórica, referiu-se à evolução da instituição familiar
nas últimas décadas. Acentuou, depois, a sua importância nos dias
de hoje. Para o orador as instituições sociais desempenham,
também, papel importante na educação dos jovens. A colaboração
entre as duas só traz proveitos, no dizer de Rui Moisés. A aquisição
de regras sociais, hábitos de convivência que se inicia na família,
é complementada nas organizações sociais onde os jovens se
integram e ocupam de modo saudável o seu tempo. Esta indicativa
da casa do povo pretende dar visibilidade à temática deste ano, a
família. Outras iniciativas estão agendadas, para se desenrolarem
ao longo do ano.

Muita Música
nas Sanjoaninas 2004

As bandas internacionais
“Simple Minds” e “The Wail-
lers”, são apenas parte da muita
música que a edição deste ano

das “Sanjoaninas” aposta.
O cartaz foi apresentado na

passada Terça-feira e a orga-
nização defende uma aposta
“em grupos que ou nunca
tenham vindo, ou que rara-
mente animem as festas”.

Segundo Sofia Couto, presi-
dente da edição deste ano das
maiores festas profanas da
Região, “a animação nacional
vai contar com as presenças da
Banda Filarmónica da Força
Aérea, Bruno Nogueira, Her-
man José, a fadista Mafalda
Arnauth, Tony Carreira e, para
os mais novos, “Blasted Me-
chanism” e “Clã”.

Por outro lado, e como vem
acontecendo em edições
anteriores, também os grupos
locais não vão ser esquecidos,
num leque que vai desde o
folclore às filarmónicas, pas-
sando por grupos de teatro e de
rock.

O investimento nesta área
das Sanjoaninas vai rondar os
200 mil Euros.

Terceira

Pequenos
anúncios
844-0388
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•Fiscalidade
Declarações de impostos pessoais e corporativos
TPS & TVQ e outras obrigações fiscais

•Contabilidade geral
Serviços de Contabilidade para PME’s
Balancetes e demonstração de resultados

•Gestão de pessoal
Processamento de Salários e outras remunerações
Relatórios para a C.C.Q., e/ou Comité Paritaire

•Gestão de empresas
Acompanhamento e planificação das operações da sua empresa

•Serviços diversos
Traduções oficiais, Reconhecimento de assinaturas
Secretariado
Preenchimento de formulários
Pensões
Financiamentos pessoais e comerciais
Projectos de investimento e ou abertura de novas empresas

•TRATAMENTO PROFISSIONAL DAS SUAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTOS

(INCOME TAXES – RAPPORTS D’IMPOTS)

“O IMPORTANTE NÃO É QUANTO RECEBEU... É O QUE RESTA SEU!”

Não perca tempo, nem dinheiro, utilize os serviços profissionais da JOEM.
Nós respondemos às vossas  perguntas e sugerimos-lhe a MELHOR MANEIRA de DIMINUIR os

vossos impostos LEGALMENTE

4242 Boulevard. St. Laurent, suite 201, Montreal, H2W 1Z3

J/O/E/M  É  A  SOLUÇÃO!
TEL.: (514) 842-2443   -   FAX: (514) 842-1252

4510, Cartier
angle Mont-Royal

527-8701

CENTRE DENTAIRE
DR. CATHERINE LUU

DENTISTERIE GÉNÉRALE, ESTHÉTIQUE ET PROTHÈSES
NOUS ACCEPTONS LE BIEN-ÉTRE SOCIAL, LA CARTE

D'ASSURANCE MALADIE, L'ASSURANCE DENTAIRE
JOUR • SOIR • SAMEDI • URGENCES

Mt-Royal
Autobus 97 Est

Papineau
Autobus 45

Gouveia, GouveiaGouveia, GouveiaGouveia, GouveiaGouveia, GouveiaGouveia, Gouveia
507, Place d'Armes, suite 1704         Tel.: (514) 844-0116
Montreal, Québec H2Y 2W8 Fax: (514) 844-9053

Filomena Gouveia  LL.BFilomena Gouveia  LL.BFilomena Gouveia  LL.BFilomena Gouveia  LL.BFilomena Gouveia  LL.B.....

AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA

Arménia Teixeira
Advogada

1303, Avenue Greene, # 403 H3Z  2A7
ateixeira@cam.org

Tel. : (514) 931-3883 ext. 16
Fax : (514) 624-8632

URGÊNCIAS SÁBADO
GUY-CONCORDIA (Metro)

LE FAUBOURG
Dentes para a vida (514) 931-6663

Dr. Ramin Mirmooji (D.M.D.)
Dentista Geral

Dr. Oussama El-Housseini
Cirurgião maxilo-facial e bucal (C.B.M.F.)

Serviços dentários oferecidos:
• Gerais - prevenção
• Tratamento de canais
• Cirúrgicos : dentes de siso, extracção
• Coroas/pontes/próteses
• Implantes dentários

Clinique Dentaire
Le Faubourg

1616 Ste-Catherine o.
suite 2030

Falamos Português

Dr F. Sangoul, Anestesista
 (Clinica da dor)

Elisabeth Silveira, B.Sc., P.Dt
Dietista

Clinique Médicale
AVICENNE

23, Rachel Oeste Montréal, Qué.
Para marcação: (514) 849-7373

 Dra B. Hejazi
Medicina geral e Alergologista
(testes de alergia e imunologia)

Continente
Viatura blindada salva militares

Veículo protege soldados da
GNR de chuva de morteiros e
tiros de rajada. «Novos» mili-
tares partiram com mais arma-
mento e equipamento

Os militares da GNR feridos
no Iraque, no passado domingo,
foram salvos por uma das
viaturas blindadas em que
seguiam. Uma chuva de
morteiros e de tiros de rajada
de metralhadora atingiu os
soldados que tinham partido
numa missão de reconhe-
cimento.

A missão sofreu alterações e
foi realizada já no dia 4 de
Abril, quando inicialmente
estava prevista para o dia
anterior. Pelas 16h30 os mili-
tares foram surpreendidos por

uma «chuva» de tiros prove-
nientes de todos os lados. Fo-
ram disparados morteiros e os
militares só tiveram tempo de
se abrigarem.

Uma das viaturas blindadas
foi atingida pelos morteiros e
pelos tiros, tendo ficado da-
nificada, mas mostrando re-
sistir à investida e «propor-
cionou a protecção suficiente
aos militares», informou fonte
da GNR.

Os feridos foram resgatados
pelo dispositivo montado para
este tipo de emergências e
foram transportados para Tallil,
a base onde estão aquarteladas
as forças portuguesas, locali-
zada a cerca de vinte quiló-
metros de Nassiriyah.

Os três militares já estão junto
dos colegas portugueses, sendo
que um deles só terá sofrido um
«aranhão».

Durante a tarde da passada
segunda-feira partiu um novo
contingente de 40 soldados
para o Iraque. Juntamente com
um reforço alimentar, foi tam-
bém enviado um reforço de
equipamento e armamento. No
entanto, fonte da GNR informa
que este reforço também já
estava previsto.

Portugal com 9,34 milhões de
clientes de telemóveis em 2003

Terroristas podem atacar por mar
Fragata da Marinha faz ope-

rações no Mar Mediterrâneo
para combater armas quími-
cas. Autoridades portuguesas
preocupadas com possível aten-
tado por via marítima

São as próprias autoridades
que o admitem. «Algumas or-
ganizações terroristas podem
encontrar no mar um centro
de operações perfeito para
desenvolverem as suas acti-
vidades», alerta a Polícia Marí-
tima, no Relatório de Segu-
rança Interna.

Segundo as informações
constantes no relatório, os
terroristas podem ter dificul-
dades em levar a cabo as suas
acções, em Portugal, em am-
biente terrestre, por força das
medidas de segurança que têm
vindo a ser implementadas.
Como tal, a opção pode ser o
ambiente marítimo, onde o
grau de dificuldade é menor.

Como reconhece a própria
Polícia Marítima (PM), «a a-
meaça de terrorismo marítimo
pode-se concretizar devido à
falta de segurança portuária e à
falta de vigilância costeira».

E quando se trata de uma
costa com cerca de 8000 km a
tarefa não é fácil e «requer
complementaridade e siner-
gias».

A sirene de alarme soou
quando a Comissão Europeia,
num aviso recente, advertiu

que «qualquer navio se pode
tornar uma arma se não forem
tomadas medidas de seguran-
ça e de controlo». E a própria
PM reconhece que «a inter-
nacionalização do terrorismo
poderá conduzir a que o nosso
País possa servir como plata-
forma das suas actividades,
como refúgio ou lugar de passa-
gem ou como palco para acções
de cariz violento».

Isto numa altura em que a
segurança é a palavra de or-
dem, quer no contexto inter-
nacional, com os recentes aten-
tados de Madrid, quer a nível
nacional com a aproximação
dos mega eventos como o
Rock in Rio e o Campeonato
Europeu de Futebol.

Portugal garantiu no final do
Conselho Europeu de Bruxelas
que a Agência Europeia de
Segurança Marítima ficará em
Lisboa.

«A probabilidade é muito
baixa»

A Marinha Portuguesa con-
firma que existe a hipótese de
um ataque terrorista por via
marítima. Sublinham, no en-
tanto que «é uma probabi-
lidade muito baixa». «Mas
quando se fala de terrorismo»,
continua o comandante Gou-
veia e Melo, «em que impre-
visibilidade é a maior arma,
nada se pode por de lado». Ao
contrário do que diz o relatório,

o mesmo responsável acredita
«que estamos preparados para
toda e qualquer probabilidade.
A costa portuguesa é e está
segura».

Como? Gouveia e Melo ex-
plicou que a segurança das
águas lusas está garantida
através «do dispositivo naval
que patrulha a costa, as áreas
da Madeira e dos Açores e a
Zona Económica Exclusiva

portuguesa». Aliás, o mesmo
oficial garante que «não há uma
única porção da costa que não
esteja coberta pelas 28 capi-
tanias nacionais».

Para garantir a segurança
das águas lusitanas, a Marinha
vai trabalhar em pareceria com
as restantes «autoridades mili-
tares e forças de segurança» e,
tal como já havia sido anun-
ciado no Parlamento, pelo pri-
meiro-ministro, a NATO tam-
bém vai ter um papel de cola-
boração.

Sem acrescentar muito so-
bre as estratégias de se-
gurança a adoptar durante o
período considerado de maior

risco, porque isso «iria dar
armas aos infractores», Gou-
veia e Melo assegura que «a
segurança está reforçada, por-
que a vigilância da Marinha é
feita através de muitas acti-
vidades rotineiras, como por
exemplo as pescas. Estamos
neste momento a fazer outras
coisas que não podemos re-
velar».

O combate face às ameaças

terroristas não é, no entanto,
uma situação nova para a Ma-
rinha Portuguesa. «Temos uma
fragata a fazer operações no
Mar Mediterrâneo no com-
bate à proliferação de armas
químicas. O dispositivo patru-
lha a passagem de navios impor-
tantes em zonas consideradas
de risco, isto desde o 11 de
Setembro», diz o comandante.

As actividades da Marinha,
explica, prendem-se com ques-
tões «de security, ou seja, com
medidas de segurança contra
todos e quaisquer actos inten-
cionais», como a prevenção do
terrorismo.

Portugal atingiu os 9,34
milhões de assinantes de
serviços de telemóvel no final do
ano passado, uma subida de
9,5% face a 2002, revelou  a
Autoridade Nacional de Co-
municações (ANACOM).

A taxa de penetração ascen-
deu aos 89,8%, superando a

média europeia de 86%.
Os três operadores móveis

(Vodafone, TMN e Optimus)
captaram 800 mil novos
clientes.

Ao longo do ano foram feitas
5.800 milhões de chamadas a
partir de telemóveis, num total
superior a 10 mil milhões de
minutos de conversação, o que
se traduz por crescimentos de
4 e 8%, respectivamente.

Em 2003, as chamadas de
telemóveis para a rede fixa
sofreu um decréscimo de 3%,
tendo as ligações fixo-móvel
recuado 8%.

O envio de mensagens es-
critas (SMS) registou um cres-
cimento de 11,8%, atingindo
cerca de 2.300 milhões de men-
sagens, ou seja uma média de
262,5 mil SMS por hora.

07-04-04.pmd 4/6/2004, 9:13 PM4



A VOZ DE PORTUGAL, 7  de Abril  de 2004  - Página

Páscoa 2004
 5

Morreram 59 pessoas numa ponte
que ruiu e ninguém tem culpa?
É a justiça que temos em Portugal

Por Augusto Machado

Dizem que a culpa é do sistema. Um
sistema que, aparentemente, funciona
apenas para quem tem poderio econó-
mico, para aqueles que podem contratar
os melhores advogados do país. Esta é,
infelizmente, a opinião generalizada dos
portugueses quando se fala da justiça
em Portugal.

Neste país há demasiadas coisas que
não funcionam e, mais cedo ou mais

tarde, o povo irá pagar o preço do caos que os governantes, ao
longo dos anos, foram deixando instalar. Também é verdade que
os eleitores cada vez têm menos confiança nos políticos. A
representatividade tem-se  diluído – os eleitos distanciam-se dos
eleitores. Existe uma clara incapacidade de dar resposta às
exigências básicas da população: as pessoas querem viver melhor,
protegidas na saúde e no emprego, na segurança, na justiça e na
educação. São áreas essenciais e prioritárias que deveriam definir
a necessidade do Estado.

Actualmente, e com o processo “Casa Pia” a correr, a justiça é
provavelmente a zona mais caótica de todo o sistema. Ela mexe
com a segurança, com os direitos, com tudo o que faz o dia-a-dia
das nossa vidas. Da justiça espera-se bom senso, proximidade em
relação aos cidadãos, defesa do bem colectivo, rapidez e isenção.
A decisão do juiz que decidiu considerar a tragédia de Entre-os-
Rios atribuível a causas naturais veio dar, mais uma vez, uma
machadada no sistema. Morreram dezenas de pessoas em cima
de uma ponte que ruiu e ninguém tem culpa? Isto é inadmissível!
Razão de sobra para os familiares das vítimas estarem revoltados.
Algo vai errado no funcionamento de tribunais e juízes.

“Ensaio sobre a Lucidez”, é o último livro de José Saramago.
Um livro polémico, dizem alguns, alegando que se trata duma
manobra do Nobel da Literatura para derrubar o sistema
democrático defendendo que o voto em branco é uma arma para
libertar os povos do poder económico. Há uma semana que anda
meio país a discutir o livro de Saramago. O homem aterrou, na
Portela, com uma extraordinária “provocação” que, segundo as
suas próprias palavras, punha “todo o sistema em causa”. Tem-se
discutido muito a ideia do autor  incitar o eleitorado a votar em
branco nas próximas eleições. - Seria, acrescenta, uma espécie de
cartão amarelo para a democracia.

Para o autor, o sistema de governação que se impôs
definitivamente na Europa do pós-guerra “está bloqueado”- puro
e simplesmente não funciona e o voto em branco seria uma forma
de obrigar o sistema a mudar sem haver um derrame de sangue.
Mas a ideia de Saramago não está a ser bem recebida pelos críticos
que o acusam de se valer de uma forma genial e um trunfo
publicitário que serve para promover o livro.

É verdade que as democracias ocidentais, atravessam
problemas de legitimidade política e social. É verdade que o
paradigma liberal nascido no pós-guerra já teve melhores
momentos. É verdade que a democracia excessivamente
mediática que hoje perdura tem vícios e perigos. Mas também não
é menos verdade que a solução para todos os problemas seja
capitular sem, que ao menos, se tente reformar sistema.

Os que mais valor dão à democracia são aqueles que
infelizmente já viveram sob o jugo da ditadura. Nem o sistema
político instaurado por Lenine nem o de Oliveira Salazar, deram
provas de que eram os melhores para a Humanidade. Pelo
contrário. Não admira, pois, que o nosso José Saramago tenha
grandes dificuldades em transmitir as suas ideias ortodoxas a uma
sociedade que se bateu pela democracia e pela liberdade.

O mundo em que vivemos é uma evolução constante. A
democracia não é um sistema perfeito – as suas reformas devem
ser feitas com dignidade. Lembremo-nos do velho Churchill: “Não
há mal nenhum em mudar. Desde que seja para melhor”.

Os bons e os maus jornalistas
Por Raul Mesquita

Já algumas vezes teci consi-
derações sobre o jornalismo
que se faz aqui e noutros
quadrantes. Referi-me então à
realidade, afirmando que são
muito poucos, disse mesmo
raríssimos, os profissionais do
jornalismo que escrevem nos
periódicos comunitários. Por
isso, em princípio, pouco ou
nada mais teria a acrescentar.
O problema é que muita gente

que apenas pega nos jornais nas bancadas por serem gratuitos, sem
em nada contribuírem, sem compensarem de qualquer modo, por
modesto que seja, o trabalho alheio, expele arrogâncias e críticas
animada por interesses muito próprios.

E o escriba, modesto, sem pretensões de perfeccionismos
conseguidos, antes procurados, vê-se muitas vezes na pele dum
bobo que servindo de válvula de escape para certos elementos da
sociedade, lhes permite, sem consentimento prévio, a evacuação
de frustrações.

E esses recalcamentos são quase sempre demonstrados de
maneira grotesca, com certa virulência e com manifestações ou
expressões quase vingativas, como para aliviar inconfortáveis
sentimentos ou conflitos da sua vida privada. Só que o escriba, o
amante da escrita, da opinião desinteressada, onde exprime a sua
visão dos factos que vivem connosco o dia-a-dia ou ainda, da
reportagem de acontecimentos que procura fielmente traduzir no
papel, não poderá servir de bombo para todos os alienados, para
frenéticas personagens cuja preocupação primeira é de
procurarem os projectores da cena da paisagem sócio-cultural
comunitária.

Assim, num meio caracteristicamente provinciano, onde se
fazem piruetas de todo o género para atirar as atenções, dir-se-ia
que para uns quantos sôfregos de notabilidade, os bons jornalistas,
são aqueles que os metem em foco, que deles falam e fazem exultar,
retratando-os para a posteridade. Mesmo, se não houver conteúdo
justificativo. Não importa. O importante é aparecer nos jornais.

Com todo o respeito que sempre tive e certamente terei, por
todos os que benevolamente se esforçam por colaborar com o
melhor das suas capacidades em actividades comunitárias, seja
qual for o seu gabarito, não me deixarei traumatizar pelos
fantasmas não realizados de uns quantos sonhadores, desejosos
de celebridade. Este desabafo serve para contar um episódio
ocorrido no último sábado e que passada a natural perplexidade
me forçou esta reflexão.

Fui interpelado por uma senhora, componente de um grupo
vocal, que me criticou, por não ter introduzido numa reportagem
que assinei sobre um espectáculo onde a dita senhora esteve
presente, enquadrada no seu agrupamento, uma fotografia do seu
grupo. Expliquei-lhe que o local onde me encontrava e que me
tinha sido designado pelos organizadores, não facilitava a tomada
de fotografias, devido à distância e ser num piso superior, com os
inconvenientes de ter de descer e subir escadarias para me
aproximar do palco, sem a certeza de obter uma boa imagem.

E à senhora de explodir “Então se não pode subir e descer escadas,
não é um bom jornalista!”

“Também nunca o disse a ninguém”, respondi-lhe calmamente.
Este episódio faz-me todavia pensar no burlesco destas reacções.

Para certas pessoas não interessa o conteúdo. O importante é a
vasilha. O objectivo é ter o nome e foto no jornal.

E como é este, no fundo, o seu maior desejo, continuarei pela
minha parte, a nunca lhes fazer a vontade.

Mesmo se deste modo, nunca serei considerado bom jornalista.

Bem nos queria parecer...
Bush não significa Inteligência

Fernando Cruz Gomes

As conversas... são como as
cerejas. Puxa-se uma. Vem
outra... Mesmo que o tema em
causa seja o coeficiente da
inteligência de um presidente
do país mais poderoso do
mundo. Quixotadas ou não,
anotam-se às vezes temas que,
pela sua “força”, fazem
entender muitas e variadas
coisas.

Imaginem que o Lovenstein
Institute, de Scranton, na Pensilvânia, acaba de fazer um estudo
que durou uns quatro meses... para ver o coeficiente de
inteligência do presidente George W. Bush e daqueles que o
antecederam na Casa Branca. Foi, segundo os seus autores, um
trabalho aturado e quase científico. Que vale o que vale... o que
pode (até) significar... nada.

Desde 1973. o Instituto Lovenstein tem vindo a publicar os
resultados de pesquisas que têm a ver com cada presidente que
vai surgindo, designadamente, o famoso “IQ”. E entende-se o
estudo em vários elementos que vão desde o seu aproveitamento
escolar até ao dia-a-dia comunitário e familiar. Estuda-se a escrita
que cada um produz sem a ajuda dos que o rodeiam, a sua
habilidade em falar com clareza. Isto para além de vários outros
factores físicos.

O estudo determinou o IQ de cada presidente. E há números que
acabam por preocupar. Ou talvez não. Franklin Delano Roosevelt
atingiu, na escala do estudo, 142 pontos, com Harry Truman, a ir
até aos 132, mas com Dwight David Eisenhower a descer ainda
mais até aos 122.

John Fitzgerald Kennedy atingiu os 174, um ponto atrás de
James Carter (175). William Jefferson Clinton seria, neste estudo,
o mais inteligente, com 182 pontos.

Talvez valha a pena vermos, agora, um pouco mais “em bruto”
os números totais disponíveis.  Com 182, William Jefferson Clinton
(D); 175,  James Earle Carter (D); 174,  John Fitzgerald Kennedy
(D); 155, Richard Milhous Nixon ( R ); 147, Franklin Delano
Roosevelt (D); 132,  Harry S Truman (D); 126, Lyndon Baines
Johnson (D); 122,  Dwight David Eisenhower (R);  121,  Gerald
R. Ford (R); 105, Ronald Wilson Reagan (R); 098,  George Herbert
Walker Bush ( R ); e 091, George Walker Bush ( R ).

Resumindo. Os seis presidentes republicanos dos últimos 50
anos têm uma média de coeficiente de inteligência de 115,5, com
o presidente Nixon a ter atingido a média mais alta (155) e o actual
presidente George W. Bush a atingir a mais baixa, com 91. Dos seis
presidentes democratas dos últimos 50 anos, a média do QI é de
156, com o presidente Clinton a ter a mais alta percentagem  (182).
A mais baixa dos democratas pertence a Lyndon Johnson (126).

Segundo o estudo que estamos a referir, a baixa percentagem
de QI do actual presidente Bush deve-se aparentemente à
dificuldade que tem em falar Inglês nos discursos públicos, o seu
uso limitado de vocabulário (6.500 palavras para Bush e uma
média de 11.000 para muitos outros presidentes), o não ter atingido
mais do que um MBA e a ausência de trabalho quando se trata de
pôr o intelecto a estudar problemas.

O Instituto Lovenstein tem, entre os seus colaboradores,
designadamente para o estudo agora divulgado, altos
Historiadores, Psiquiatras, Sociólogos, Cientistas, etc.

Mesmo sem estudos científicos como este aparenta ser... sempre
nos preocupou a aparente falta de dotes de inteligência do actual
morador na Casa Branca.

A Voz de Portugal
deseja a toda a comunidade

Feliz Páscoa
A voz de Portugal

o seu jornal todas as quartas- feiras

Opinião
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Export Depot
Electrodomésticos e Aparelhagens de 220 volts

www.exportdepot.com
1619 Transcanada, Dorval, Qc Tel.: (514) 421-1655

DESDEDESDEDESDEDESDEDESDE
$599$599$599$599$599

DESDE $149DESDE $149DESDE $149DESDE $149DESDE $149

Melhor Marca, Melhores Preços
PREÇOS MAIS BAIXOS NOS CONTENTORES PARA

PORTUGAL - GARANTIDO
PORTA  A PORTA

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO
* UM POR FAMÍLIA

✁✁✁✁✁

DESDE $649DESDE $649DESDE $649DESDE $649DESDE $649

Uma companhia
para bem servir
a comunidade

Especializada em coberturas de : Asfalto
e brita, “bardeau” de asfalto,

“membrana Elastomère”

10434 L’Archevêque, Montreal - Nord
Tel. 270-4764, 955-4012 Fax : 271-5250
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Páscoa, Contenda e Ressurreição
Por J.J. Marques da Silva

Ainda hoje há contendas
sobre datas, celebrações, e
liturgias da Páscoa. Também
muitos estudiosos têm con-
cluído que, se o termo “páscoa”
já era usado no tempo de Moi-
sés, fosse qual fosse o idioma,
Moisés teria feito uma adap-
tação do evento relatado no
capítulo 12 do Êxodo. Festas de
pastores para promover a vita-
lidade dos rebanhos,  refeição
de amizade ou magia, que já era
celebradas anteriormente,
poderiam ter sido a fonte de
orientação para Moisés... Po-
rém outros argumentam que a
autoridade para a existência e
modo de celebrar a  Páscoa,
repousa em documentos de
séculos posteriores a Moisés.
Porquê então discutir sobre
datas?

Hoje, tempo de liberdade em
democracia, certos religiosos
ainda se arranham porque,
cada um deseja adesão ao seu
parecer.  A História repete-se a
cada passo sem aquiescência

mútua de compromisso.  Será
interessante considerar que
radicalismos humanos não
levam paz à consciência, e mui-
to menos a quem desejar orien-
tar-se espiritualmente com
aquilo que é essencial à sua
alma.

A própria Bíblia, que é fonte
da Páscoa tanto para judeus
como para cristãos,  nos relata
aparentes discrepâncias.  Por
exemplo, o rei Ezequias, 13º  de
Judá, mudou a celebração para
o segundo mês (o de Yar ou
Zive) porque, veja-se, “não se
tinham santificado sacerdotes
em número suficiente”, como
está escrito no segundo livro de
Crónicas capítulo 30, versos 2 e
3... Josias, 16º rei, também de
Judá, retornou ao mês de Nisã
ou Abibe, e está escrito: “nunca,
pois, se celebrou tal Páscoa em
Israel  desde os dias do profeta
Samuel” (2º Crón. 35:18)!

O “Cordeiro pascal” do evento
descrito no capítulo 12 de Êxodo,
símbolo de livramento, men-
sagem profética da Antiga A-
liança para a Nova, com foco
para Cristo  “o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo”,  ou
“nossa Páscoa que foi sacrificado
por nós”, como escreveu S.
Paulo na sua 1ª epístola aos
coríntios, não pode ser visto
singularmente no imo de cada
consciência que deseje iden-
tificar-se com Cristo?  Per-
gunto.

Não estou a advogar ten-
dências ecuménicas. Talvez,
isso sim, uma chamada de aten-
ção, até porque Jesus na decor-

rência da “festa dos pães ázi-
mos chamada páscoa”, não a
celebrou, Ele mesmo, como
era costume ou tradição.  Foi
“páscoa de despedida”, pois Ele
próprio afirmou: “não a comerei
mais até que ela se cumpra no
reino de Deus”! (Luc. 22:18)

O interessante é que tam-
bém houve contenção na mes-
ma altura, entre os discípulos,
“sobre qual deles parecia ser o
maior”, e Ele resolveu essa
contenda.  Não poderá resolver
hoje as acareações religiosas
entre os que dizem segui-l’O?

Há gente religiosa que passa
o tempo da “quaresma em re-
paração de seus sentimentos e
defeitos íntimos, sacrificando-se
em renúncias de desagravo, e
depois coloca-se na posição de
credora, e a Deus na postura de
devedor.  Suborno de Deus na
fé religiosa!  E depois contenda
sobre remissão de pecado...

A consciência do pecado não
é uma acusação religiosa da
falência humana. É um rebate
íntimo na criatura que oscila
entre o ser e o dever com debi-
lidade para resolver seu proble-
ma de arrependimento. E por
saber como tirar o pecador de
apuros, é que Jesus se entre-
gou em “expiação”  como preço
de redenção, e foi “substituição”
para todo aquele que O aceita
com desejo de vir a ser uma
nova criatura, pois Ele é a RES-
SURREIÇÃO e a vida! Teve
poder para dar a sua vida, e
poder para  volver a tomá-la.  As
contendas da Páscoa podem
terminar quando os homens
deixarem de querer subjugar
Deus à beatice humana,  e
quando os anacoretas  não se
preocuparem com suas litur-
gias ou festas de mobilidade
discutível.

Carta ao Pai AbraãoPai AbraãoPai AbraãoPai AbraãoPai Abraão

Querido Pai Abraão,
Estou a escrever-te neste

caminho para a Páscoa em que
me tenho lembrado muitas
vezes de ti, da tua própria ca-
minhada e da tua fé.

Lembro-me muitas vezes do
avô Taré, da mãe Sara, que
dizem ter sido uma mulher
muito bonita e por causa disso
mentiste duas vezes dizendo
que era tua irmã; lembro-me da
maneira como trataste o primo
Lot, a quem deixastes levar a
terra melhor para evitar con-
tendas familiares.  É claro que
não gostei muito da maneira
como foi tratado o tio Ismael,
mas sei que isso também te fez
sofrer.

Eu sei bem que a tua vida foi
difícil, mas a nossa não tem sido
mais fácil.  Somos filhos de um
arameu errante e temos levado
a vida a palmilhar léguas para
chegar a uma terra prometida.
O problema é que, quando
temos fome e queremos entrar
em algum Egipto, nos exigem
papéis e mais papéis.  Tu men-
tiste en relação a Sara, mas
nesse tempo ainda acredita-

vam.  Nós agora dizemos a ver-
dade e não acreditam.  Só
somos nós depois de conse-
guirmos assinaturas de muita
gente que nem nos conhece a
dizer que nós somos nós.

Quando vimos que se esta-
vam a derrubar muros, todos
sonhámos com uma terra mais
fraterna.  Mas eis que hoje
novos muros se levantam...
Então, desde que o grande
Chefe Cabeça-de-Nabo entrou
na Grande Tenda Branca, o
mundo nunca mais foi o mes-
mo.  Agora, nesta terra, há três
qualidades de pessoas : os ín-
dios com penas, os índios sem
penas e os malfeitores.

Os índios com penas são os
que sempre cá estiveram.  Lem-
bro-me bem deles nos livros de
cowboys que lia e relia na mi-
nha adolescência.

Os índios sem penas são os
que vieram, como tu foste para
o Egipto à procura de mais
farturas, e que, embora tendo
chegado aqui há muito pouco
tempo, acham que são os úni-
cos senhorios das terras do
Grande Urso.  Mas todos sa-
bemos que não é verdade.
Nunca por cá encontrei, nestes
índios sem penas, ninguém que
se chamasse William-pé-de-
cabra, ou Veronique-sempre-
sentada, ou Carlos-machado-na-
testa...  Todos têm nomes vindos
do outro lado do mar.

Os malfeitores, somos todos
os outros.  Já lá vão os tempos,
Pai Abraão, em que éramos

todos gente de bem até que se
provasse o contrário.  Agora
somos todos potenciais ter-
roristas e nós é que temos de
provar que somos gente de
bem.

Nesta caminhada para a Pás-
coa, quero ter a fé que tiveste.
Eu sei que duvidaste um boca-
dinho quando aqueles anjos à
sombra dos carvalhos de Mam-
bré te vieram dizer que Sara te
havia de dar um filho.  E tinhas
razão para duvidar.  Como te
poderia ela dar um filho se já lhe
tinha cessado o incómodo das
mulheres e lhe tinha secado a
madre?  É verdade que a Deus
nada é impossível, mas a fé de
um homem também não é de
ferro.

E Deus, é verdade, não te
faltou à promessa.  Lá tiveste a
tal descendência tão nume-
rosa como as estrelas do céu.
Mas cá para nós, parece que
foram todos paridos pela Ursa
Maior.  Que pena não nos en-
tendermos...  Porque será?
Talvez porque caminhamos só
até ao Calvário.  Ensina-nos pai
Abraão a encontrar a estrada
para a manhã de Páscoa.

Ajuda-nos a chegar à terra
prometida do mandamento do
amor.

P.José Maria Cardoso

Feliz
Páscoa
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Na Caçorbec, uma sexta-feira diferente
Encontro dos Amigos da Índia

Texto e fotos de António Vallacorba

O habitual e popular jantar
das sextas-feiras na Casa dos
Açores do Quebeque (Caçor-
bec), teve no transacto dia 2 do
corrente um “sabor” dife-
rente…Diríamos mesmo, um
sabor a heroísmo e patriotismo,
entre outros “ismos”.

O evento veio por ocasião do
convívio dos ex-combatentes
da Índia e que, por diligências
de um dos visados, José Luís
Macedo, se tornou uma reali-
dade finalmente.

De facto, perfazem-se agora
45 anos que em Abril de 1959
partiu para a Índia um conti-
gente de 174 homens, sob a
designação de Companhia de
Caçadores de S. Miguel, mobi-

lizada pelo Batalhão Indepen-
dente de Infantaria nº 18.

A Companhia, comandada
pelo capitão Carlos Figueirdo
Delfino, embarcou no navio
“Niassa”, rumo a Damão, onde
prestou uma comissão de
serviço durante dois anos, até
1961, ano em que se verificou o
seu regresso aos Açores.

A passagem desta interes-
sante efeméride, pois, foi assim
assinalada com muita alegria e
emoção entre estes nossos ex-
militares que, distantes da
terra mãe mas pisando solo
português pelo direito his-
tórico, tiveram o encargo duma
perigosa vigilância na sua
defesa, com êxito e fervor
patriótico, para honra da Ilha
do Arcanjo.

Afora o caso de José Ma-
chado, de Hull, que não pôde
estar presente, registe-se, pois,
os nomes dos outros oito ex-
combatentes aqui reunidos
com familiares e amigos: José
Narciso, Viriato Moniz e José F.
Sousa, cabos; João Pavão,
Alcínio Ferreira, Fortunato
Garcia, Américo S. Modesto e

José Luís Macedo, todos
soldados.

Um a um, foram todos
chamados por Damião Sousa,
presidente da Caçorbec, que os
distinguiu com uma lembrança
comemorativa do aconteci-
mento e felicitou o José Luís
Macedo por esta iniciativa.

Tal como aquele dirigente
realçou na sua alocução, na
qual congratulou-se com a
realização deste mui agradável
convívio-jantar, eram naturais
da sua freguesia, Rabo de
Peixe, sete dos efectivos
expedicionários da Companhia
de Caçadores de S. Miguel.

E, recordando o momento da
despedida daqueles ex-mili-

tares, disse ainda ouvir o eco
dos “gritos de dor…foi um dia
como se tivesse havido um
terramoto”!, sendo por outro
lado também verdade e em
constraste, sentir igualmente a
“grata recordação do dia em
que regressaram da Índia”.

Muito pelo recinto deste
momento de confraternização,
ponha em evidência essa
presença em Damão, através
de fotografias e de outros
objectos da sua memória
colectiva, recriando, deste
modo e com alguma intens-
idade, a inesquecível expe-
riência ora assinalada e vivida.

No ensejo deste serão,
durante o qual estes amigos da
Índia tiveram bolo para cortar,
a nossa conterrânea e comum
amiga, Maria Alice Macedo,
teve também motivo para
festejar, dando a partilhar o
bolo do seu aniversário.

E, para completar este
cenário de alegria, camara-
dagem e solidariedade, relev-
amos a “saudação” muito
especial que a Fátima Miguel
fez a todos, com mais uma das
suas actuações, sempre cati-
vantes e plenas de frescura.

Acompanhada pelo equi-
pamento de som do Fernando
Vinagre, a popular e talentosa
artista cantou muitos dos êxitos
do seu primeiro CD, “Meu Lírio
Roxo” e que para além desta
canção que lhe dá título,
contém ainda Marinheiro,
Como Um Português Sem
Fado, A Voz do Coração e O
Malmequer Mentiroso.

Parabéns aos Amigos da
Índia, com votos que sejam de
muita paz os demais dias que o
futuro e Deus lhes reserva.

Esta página tem o patrocinio de:

Banque Laurentienne

4790 Rua Van Horne, Montreal, (Quebec) H3W 1H7 Tel.: (514) 737-0411

Dora Barão
Directora

É servido na sua língua

Comunidade
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eu não regressei à política para
arranjar trabalho pois tinha
trabalho. Voltei à política para
servir sob Paul Martin e no dia
em que Paul Martin parta eu
voltarei a fazer o que fazia
ultimamente. Penso que se pode
fazer isso de uma forma intensa
cumprir o prometido e depois
regressar à base. No meu ponto de
vista não devemos arrastar-nos
na política durante toda a vida,
a minha ambição é ser um bom
lugar-tenente do Quebeque, bem
servir Outremont, Montreal, o
Quebeque e depois disso tenho o
gosto de vir a fazer outras coisas.

VP- Mas segundo o que aca-
ba de dizer pode acontecer que
nesse momento venha a sentir
a “chamada” da população uma
vez mais.

JL- Veremos, mas presente-
mente não faz definitivamente
parte dos meus projectos.

VP- Regressou à política, mas
no momento em que decidiu
fazê-lo esse retorno anunciava-
se como um passeio até à vitória,
entretanto as coisas mudaram
e esperando que na resposta
seja franco e não politicamente
correcto pergunto-lhe, está
arrependido?

JL- Não de maneira nenhu-
ma. E não porque eu sabia,
quando anunciei o meu regres-
so, fi-lo apenas alguns dias antes
da apresentação do relatório da
Verificadora Geral, e sabia que
esse relatório era embaraçante
para o governo, mas quando se
decide de ir para a política não é
porque isso seja fácil, vai-se
porque acreditamos em alguém,
em coisas, em ideias e para as
defender a favor e contra todos. A
minha avó nas Ilhas da
Madalena dizia “é nas águas
agitadas que se conhecem os
grandes marinheiros”.

VP- Por falar em aguas agita-
das teremos que falar necessa-
riamente das comanditas e
devido a isso podemos ver que
os liberais presentemente estão
na defensiva  o que é normal
pois são atacados de todos os
lados. Apesar de anteriormente
não fazer parte do governo é no
entanto obrigado a reparar os
cacos como se diz na gíria. Está
à vontade para o fazer?

JL- Odeio isso, digo-o fran-
camente. Gostaria de ter voltado
à política para defender ideias,
para defender a equipa e tudo
isso mas agora somos obrigados a

fazer a limpeza, na realidade
herdamos uma casa interessante,
um salão com lindos móveis, mas
ao chegarmos à cozinha abrimos
a porta do frigorifico e damos de
caras com um peixe podre.
Estamos a passar o “spic and
span”.

VP- Gostaria de actuar em
termos de futuro e está como
se diria em termos desportivos
a jogar hóquei  de recupe-
ração...

JL- Exactamente, contudo eu
penso que o Senhor Martin
tomou as boas medidas para que
seja corrigido e sobretudo que
não volte a repetir-se, faz parte
dos intermédios e dos acasos da
política mas tenho pressa que se
passe a outras coisas o futuro do
país o nosso futuro individual e
colectivo não passa por aí, é um
passo em falso e é necessário
passar por cima disso.

VP- Ainda não há muito tem-
po e passo a cita-lo, afirmou que
se se provasse que os 650.000
dólares de que se fala tivessem
entrado efectivamente nos
cofres eleitorais do partido os
mesmos seriam remetidos o
mais rápido possível aos
contribuintes canadianos.
Primeiramente pergunto-lhe
se os cofres do partido teriam a
capacidade de o fazer e em
segundo lugar se faria como o
proposto por Stephan Laporte e
enviariam um cheque de dois
cêntimos a cada canadiano?

JL- Não, eu digo-lhe franca-
mente que se tal se provasse está
fora de questão que eu ou Paul
Martin usássemos dinheiro sujo
para as eleições e por
consequência vamos pedir ao
verificador do partido que nos
saiam todos os dons que foram
efectuados por todos os
implicados e que foram nomea-
dos pela Verificadora Geral e se
se conseguir estabelecer o elo de
ligação vou-me assegurar que
todo o dinheiro será devolvido,
aliás, o procurador especial que
foi nomeado para recuperar o
dinheiro, vai ter cópia do nosso
relatório, e será ele a dizer
quanto custa e vamos pagar .......

VP- Acabou de falar de
dinheiro, vamos deixar as
comanditas em paz e vamos
falar do orçamento. Eu compre-
endo que no momento actual
seria difícil apresentar um
orçamento que agradasse a
todos, sobretudo porque se

tivesse muitos bombons dir-se-
ia logo que era para apagar
todo a história das comanditas,
mas no caso presente toda a
gente diz que é um orçamento
muito conservador. O que
pensa sobre isto?

 JL- Nunca somos muito
conservadores quando se trata
do dinheiro dos contribuintes. O
Senhor Martin tem a reputação
de ser um administrador eu
diria bom pai de família, e quis
que este orçamento fosse à sua
imagem. O Canadá é o único
país do G7 que actualmente “está
no preto”, quer dizer não está no
vermelho a nível orçamental.
Somos bem administrados
temos taxas de juros baixas, uma
taxa de desemprego relativa-
mente baixa, mas as finanças
públicas que estão correctas. O
Senhor Martin diz que não
jogará com o dinheiro dos
contribuintes para tentar tornar
a subir.  Foi fiel à sua marca de

comércio que é uma marca de
responsabilidade e por isso
mesmo que me juntei a ele
porque não estou inquieto e
poderia dar-lhe a minha carteira
a será que há outro chefe de
partido a quem daria a sua
carteira?

VP- É verdade que o passado
é garante do futuro, e é um
facto que foi quando Paul
Martin foi Ministro das
Finanças que começou uma
certa recuperação das finanças
públicas mesmo se a dívida é
ainda imensa ultrapassando os
500 mil milhões de dólares...

JL- Sim, salvo que somos o
único país no mundo que reduz
a sua dívida ano após ano, o
nosso objectivo é que no prazo de
dez anos ela atinja do produto
nacional bruto (PIB), o que será
um recorde de todos os países
desenvolvidos. Isso dar-nos-á
uma margem de manobra. As
pessoas dizem há uma reserva,
um excedente. Sim é verdade mas
há uma reserva para os maus
dias. Se não tivéssemos uma

reserva quando das vacas loucas,
quando do SRAS,  nesse mo-
mento o país teria regressado “ao
vermelho”. Eu gosto que sejamos
prudentes com o dinheiro dos
contribuintes, o dinheiro que sai
todas as quintas-feiras do nosso
salário não temos o direito de
abusar dele. É por isso que eu
fiquei chocado com o assunto das
comanditas, foi por isso que o
Senhor Martin  voltou à sua
marca de comércio.

VP- Apesar de reconhecer-
mos que há medidas interes-
santes neste orçamento como
por exemplo o retorno da TPS
às cidades, há um ponto que
penso que o deve tocar pes-
soalmente já que não creio que
por estar num partido fede-
ralista perdeu as suas cores
nacionalistas, e no que diz
respeito particularmente ao
Quebeque toda a gente ficou
com um gosto a pouco no que
se refere à saúde...

JL- A saúde é evidente que
jamais haverá dinheiro sufici-
ente pois que as despesas
aumentam e as receitas dimi-
nuem e isto devido ao envelhe-
cimento da população. Con-tudo
o Senhor Martin disse que no
próximo Verão vamos sentar-nos
com os primeiros-ministros das
províncias para encontrarmos
uma solução a longo prazo
porque apenas meter dinheiro
na saúde não resolve nada, deve-
se reorga-nizar o sistema e
decidir em conjunto o que
queremos como serviços da
saúde, e a partir desse momento
fazer uma planificação sobre dez
anos. Apenas meter dinheiro no
sistema de saúde não resolve os
problemas das listas de espera,
das operações etc.

VP- Não podemos esquecer
que o Primeiro-ministro disse
no Outono que mesmo se uma
das suas prioridades era o
reembolso da divida, nunca o
faria em detrimento da saúde...

JL-  Alias juntámos 2 mil
milhões de dólares na saúde neste

orçamento, mas não é uma
solução, é como pôr um penso
num cancro.

VP- Na educação  trinta
milhões...

JL- Eu sou um bocado sus-
ceptível nesse assunto, o acesso à
educação pós-secundária é uma
responsabilidade que dividimos
com as províncias mas é preciso
fazer atenção nós estamos lá para
a pesquisa e desenvolvimento
para a cessibilidade mas a
educação é de jurisdição
provincial e o Quebeque faz bem
em ser ciumento dessa
jurisdição. O que queremos é
assegurar-nos que as pessoas
tenham acesso à educação e
vemos a taxa de abandono nos
rapazes principalmente e temos
nos questionar como sociedade
contudo temos que respeitar a
jurisdição provincial.

VP- Se tivesse o poder para
isso o que teria feito de dife-
rente neste orçamento.

JL- Se tivesse mais dinheiro
provavelmente iria para as
infra-estruturas, quando ao
redor nas ruas nas estradas,
temos uma enorme recuperação
a fazer nas infra-estruturas quer
seja nas estradas, no metro nas
auto-estradas pois foram aspectos
muito negligenciados no pas-
sado, pois que afecta imenso o
nosso nível de vida.

VP- Está em Outremont on-
de vivem bastantes portugue-
ses...

JL- Mais de mil...
VP- Soube-se recentemente

que vai ter um adversário de
gabarito...

JL- Como assim, não conhe-
ço?...

VP- François Rebello...
JL- É um adversário como

qualquer outro gentil mas...
VP- ...mas o Senhor mesmo o

elogiou...
JL- ...sim ele é gentil mas

representa o Bloco Quebequense
e o seu problema é esse, pode ter
todas as qualidades pessoais mas
representa um partido que nada
pode fazer pelos residentes de
Outremont, que nada pode fazer
pelos quebequenses, é um partido
da oposição eterna, e o Bloco
infelizmente, fui o fundador...

VP- ...era isso que lhe ia
dizer...

JL-... no momento em que o
Bloco criava uma relação de
força para o Quebeque, agora o
Bloco enfraquece o Quebeque e
não compreendo que o Senhor
Rebello perca o seu tempo a
defender o indefensável.

VP- Por que é que os portu-
gueses deverão votar por si?

JL- Porque os portugueses são

pessoas trabalhadoras que
querem participar na sociedade
quebequense, que se integram
muito bem, que querem tornar
os seus filhos felizes, instruílos
etc, e fazer parte desta nova
dinâmica, deste novo tom em
matéria de relações federais-
provinciais, em matéria de
relações com a cidade, para
terem segurança económica,
segurança social e segurança
pessoal e penso que esses três
objectivos podemos realizá-los em
conjunto e  fazem parte dos
nossos sonhos individuais e
comuns.

VP- Podemos contar consigo
para visitar alguns dos nossos
organismos?

JL- Só espero pelo convite!
VP- Se tivesse o poder de

decisão teríamos eleições na
Primavera ou no Outono?

JL- Eu ... no fundo é uma
decisão tão pessoal do Primeiro-
ministro..., eu como lugar-te-
nente no Quebeque vou-me
assegurar que no terreno vamos
ter os melhores candidatos(as),
que estejam bem organizados e
bem financiados e depois deixarei
o Primeiro-ministro decidir  é
para isso que é chefe, é para
tomar esse género de decisões.

VP- Senhor Lapierre deixo-
lhe as colunas do nosso jornal
para dirigir uma última palavra
a todos os portugueses do
Quebeque e de Outremont em
particular.

JL- Vou-lhes dizer que se
querem realizar as suas
ambições, se querem assegurar-se
que as suas famílias vivam em
segurança mas que possam
também realizar os seus sonhos,
penso que Paul Martin e a sua
equipa vão querer tomar
medidas para que possamos cada
um participar, eu sei que a
comunidade portuguesa é muito
corajosa, o meu restaurador
favorito M. Ferreira....

VP- ... vai ter que visitar tam-
bém outros...

JL- ... seguramente, mas eu sei
que a vossa comunidade é uma
das melhor integradas no
Canadá e que vai participar no
desenvolvimento económico do
Canadá esse desafio vamos
realizá-lo em conjunto.

VP- Espero que a sua
franqueza continue mesmo
como político..

JL- Espero também não ser
contaminado e ficar com papas
na língua...

VP- Obrigado Senhor Lapier-
re.

Gostava de ter voltado
à política para defender ideias...

Cont. da  pág.1

07-04-04.pmd 4/6/2004, 9:13 PM8



A VOZ DE PORTUGAL, 7  de Abril  de 2004  - Página

Páscoa 2004
9

Banda de Nossa Senhora dos Milagres
Justa festa de “Homenagem a um Amigo”

Por António Vallacorba

A Banda de Nossa Senhora
dos Milagres (BNSM), que faz
sede na Associação Portuguesa
do Espírito Santo (APES) e é
presidida por Duarte Faria,

teve no passado dia 27 de
Março a feliz iniciativa de
realizar um jantar-homenagem
a um dos seus.

“Homenagem a um Amigo”
foi o sugestivo título da festa
com que se pretendeu

distinguir o Mário Morieta,
presentemente em precário
estado de saúde, mas que
nestes últimos quatro anos há
trabalhado incansavelmente
em prol da BNSM, a par do

LES ENTREPRISES A. A. GRILO ENR.
147 D. Edimbourg, Vimont, Laval Tel.: (450) 629-1784 Cel.: (514) 594-3610 Fax: (450) 967-7003

Transporte de terra, pedra e areia
Muros de blocos  Cimento   Excavações   Pedra   Relva   Asfalto   Arbustos   “Pavé-uni”

Orçamentos grátis

Paisagistas

Comunidade

prestimoso empenho que,
como director, dispensou ao
Convívio dos Naturais do
Concelho da Ribeira Grande
de Montreal.

Numa das salas da APES,
alguma centena e meia de
familiares, amigos e colegas
terá dito “sim, Morieta!” a este
que foi um serão muito
solidário e fraterno, com aquele
tipo de jantar, de óptima
qualidade e melhor confecção,
com que o Norberto Lima nos
tem habituado, e animação
musical de outro “profissional”
nesta diferente especialidade, o

Jeffrey Gouveia, do J. G. Night
Productions.

É em vida que devemos fazer
caso uns dos outros. Mas regra
geral, para muitos… vem tarde
demais.

Não assim felizmente para o
homenageado, que neste
exemplo pôde testemunhar a
admiração por que é tido não só
entre familiares e os amigos
com quem comunga mais de

perto, mas também a nível
institucional e/ou por onde tem
passado e a todos marcado com
aquela sua maneira de ser
muito especial e que lhe
reconhecemos.

Na sua alocução, Duarte
Faria, ao afirmar que tendo
estado ali 140 pessoas, mas que
se estivessem dez ou vinte
“teria feito a festa igualmente
ao Mário”, enalteceu as
qualidades do “homem da
noite”, do amigo leal, da pessoa
dedicada, de marido e pai
exemplar.

Aliás, é algo que o próprio

cronista atesta, enquanto lhe
reconhecendo o carácter forte
e o coração de ouro de quem
sabe ser amigo dos amigos

Natural do concelho da
Ribeira Grande, é casado com

a senhora Odília (pessoa
também bastante implicada na
colaboração que presta a várias
festas comunitárias) e pai da
Susie e do Danny.

Tendo emigrado para o

Páscoa na Minha Aldeia
A Páscoa na aldeia
É linda a valer !
Gosto tanto dela
É de entontecer .

Mimosas floridas
Giestas em flor
A Páscoa na aldeia
É mais do que Amor

Os sinos repicam
Sem nunca parar,
Jesus sobe aos Céus
Para nos salvar .

Sai a Cruz à rua
E a água pascal,
Cantam-se aleluias,
Não há festa igual !

Jesus nos visita.
Que santa alegria !
Dentro do nosso Lar
Há mais harmonia.

Casas tão branquinhas,
Cheias de flores ,
Por todos os cantos,
Transborda o Amor .

Maria Luísa

Canadá a 6 de Janeiro de 1974,
logo se implicou em actividades
comunitárias, na altura se
distinguindo como jogador da
equipa de futebol dos Sás – uma
actividade de que já tinha larga

experiência, pois nos Açores
jogou no Benfica Águia, da
Ribeira Grande, e nos
“encarnados” da Praia da
Vitória.

Parabéns ao Mário Morieta,

com votos de longos e bons
anos de vida, e uma saudação
muito especial à BNSM e
demais promotores deste
evento.

07-04-04.pmd 4/6/2004, 9:13 PM9
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« As portas que Abril abriu »

Este ano celebra-se o 30º aniversário do 25 de Abril de 1974, que
marcou a história de Portugal.

No âmbito de uma organização comunitária, o Carrefour
lusophone está orgulhoso de se associar ao evento «As portas que
Abril abriu» para comemorar a Revolução dos Cravos, no
Domingo 25 de Abril, às 15 horas no Salão Nobre da Missão Santa
Cruz.

O evento «As portas que Abril abriu» será composto por poesia
e música popular relativas a esta data. Contará com a participação
de Luís Fernandes, artista português da Associação d’Orfeu, de
passagem por Montreal por intermédio do organismo Musique
Multi-Montréal.

«As portas que Abril abriu» é o fruto do trabalho conjunto dos
seguintes organismos:

Associação Portuguesa do Canadá; Carrefour des jeunes
lusophones du Québec; Clube Portugal de Montreal; Clube
Comité Coordenador Québec/Celebrações Comunidade
Portuguesa; Escola Secundária Lusitana; Grupo Coral Alentejano;
Grupo coral do rancho Praias de Portugal; Grupo de Teatro
Marear; Missão Santa Cruz; Musique Multi-Montréal.

A Revolução dos Cravos marcou a história de Portugal, tendo
sido o catalisador de mudança da sociedade portuguesa até aos
dias de hoje.

Contamos com a sua presença!
Para mais informações:
Carrefour Lusophone (514) 274-9320

Escola Portuguesa de Laval
Sorteio e
Jantar-Espectáculo-Homenagem

A Comissão organizadora da viagem de estudo a Portugal,
informa que semanalmente faz sortear dois bilhetes para o jantar
do dia 17 próximo, em Laval, por entre aqueles que adquiriram
bilhetes para o sorteio do quadro de Sabina, ainda em venda. O
premiado desta semana foi o senhor Luc Fortin, de Laval.
Relembramos os interessados na aquisição de rifas para o
magnífico quadro, que poderão comprá-las na J&L, Casa da
Costura, boulevard St-Laurent, (frente à Caixa Portuguesa), onde
encontrará também bilhetes para o jantar. Este, para além do menu
anunciado e onde estão incluídas duas garrafas de vinho por
mesa, contará com um agradável espectáculo de variedades, com
uma jovem artista da canção, a actuação do Rancho Folclórico
Português de Montreal, vídeos sobre Portugal e Ilhas, terminando
com boa música de dança. Os bilhetes estão à venda na Padaria
Notre-Maison, na Discoteca e na Casa da Costura, em Montreal.
Em Laval, poderá adquiri-los na Padaria S. Miguel e na
Mecanique Automobile Edmundo, 200 boul des Laurentides.
Chama-se a atenção de todos os interessados, de que não serão
vendidos bilhetes à porta da sala e que as vendas nos locais
indicados se farão, apenas, até o dia 15, quinta-feira da próxima
semana. Venha divertir-se a valer. Comendo bem.

Antigos do Rancho
João Linhares, antigo componente do Rancho Folclórico

Português de Montreal, procura estabelecer contacto com todos
os antigos dançarinos e músicos que se encontram na região de
Montreal, convidando-os a comunicarem com ele ou
simplesmente adquirindo bilhetes para o jantar de homenagem
a António Lourenço, que se realiza a 17 deste mês em Laval, por
iniciativa de alunas da Escola Portuguesa de Laval.

Em Montreal poderão comprar os bilhetes na Casa da Costura
de Luís Melo (face à Caixa Portuguesa), na Discoteca e na Padaria
Notre-Maison. Na cidade de Laval, a aquisição poderá ser feita na
Padaria S.Miguel ou no Centro de Mecânica auto Edmundo, no
200 boul. des Laurentides.

João Linhares espera poder ter o prazer de encontrar tantos
amigos num agradável convívio onde todos poderão “matar
saudades”.

Colheita
de Sangue da Sexta-feira Santa

Sob a presidência de honra do Cardeal Jean-Claude Turcotte
realiza-se no próximo dia 9 de Abril, Sexta-feira Santa entre as 8 e
as 16 horas, uma colheita de sangue no Marché Bonsecours, 350,
rua Saint-Paul Este. O Cardeal Turcotte estará presente na parte
da manhã para encontrar as pessoas que com ele queiram trocar
impressões.

E não esqueça que dar sangue é dar vida.

Círculo dos Amigos de Ponta Delgada
Sábado dia 1 de Maio pelas 18h30 o Círculo dos Amigos do

Conselho de Ponta Delgada leva a efeito um grandioso jantar-
espectáculo com a presença de Henrique Cipriano, O Carteiro e
o Conjunto Exagone. Para mais informações contactar pelo tel.:
(514)494-2531

Mostra Brasil em Montreal
Venha ver de perto o que há de melhor no Brasil!
O melhor da culinária Brasileira, a Feijoada, a participação

especial do grupo Axé de Capoeira (apresentação de Capoeira,
Maculele e Samba de Roda), muita música, e o maior sucesso do
cinema nacional de 2003, o filme Lisbela e o Prisioneiro do
mesmo director do O Auto da Compadecida, grandes exposições
de produtos e trabalhos 100% Brasileiros e muito mais.

Você não vai ficar de fora não é?
No próximo dia 10 de Abril, Sábado, na Associação Portuguesa

do Canadá, 4170 St-Urbain.
Para mais informações: (514)849-9337.

†
Mariana Filipe

Faleceu em Verdun, no dia 6 de Abril de 2004, a Sra.
Mariana Filipe, natural de Vila Nogueira de Azeitão, Setúbal,
Portugal, com a idade de 89 anos.

Esposa do já falecido Sr. António de Oliveira, deixa na dor
sua filha Adelaide de Oliveira, seu filho António Manuel (Lídia
Solposte), sua neta Ana Mestre, seus netos Paulo e Gabriel,
assim como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de
Alfred Dallaire MEMORIA
4231 Boul. St-Laurent
Tel.  514. 277-7778
Eduíno Martins

O funeral teve lugar hoje, Quarta-Feira 7 de Abril 2004, após
missa de corpo presente, pelas 10h00, na Igreja Santa Cruz,
seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério Repos St-
François d’Assise, onde foi a sepultar.

A família enlutada na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem por este meio agradecer a todos os que
com a sua presença, palavras e gestos de amizade os
reconfortaram nestes momentos tão difíceis da sua vida. A
todos o nosso sincero Obrigado e Bem-Hajam.
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Comunidade
Homenagem aos imigrantes-pioneiros de Laval
50 anos de fé e sucesso em comunidade

Texto e fotos de António Vallacorba

Estando as comunidades
portuguesas do Canadá a
celebrar a chegada oficial dos
primeiros emigrantes portu-
gueses a este país, em 1953,

coube agora a vez de a comu-
nidade de Laval de homena-
gear os imigrantes-pioneiros
que há meio-século chegaram
àquela cidade vizinha, em 1954.

De um vasto programa
comemorativo, que encerrará

em Dezembro do corrente ano,
as celebrações, numa justa
iniciativa da Missão e da
Associação de Nossa Senhora
de Fátima, tiveram início no
sábado transacto com missa de
Acção de Graças na respectiva
igreja, seguida de serão de gala
no Centro Comunitário Portu-
guês.

Previamente no dia, por sua
vez a Câmara Municipal de
Laval também aderiu às ma-
nifestações, com uma sessão de
homenagem à comunidade
portuguesa (ver reportagem
do nosso colega Raúl Mesquita,
noutra local). Eduardo Ama-
ral, Gil Andrade, Francisco
André, Mariano Botelho, João
Carvalho e Dinis Cordeiro;
António Correia,, Domingos
Costa, Fernando Couto, José da
Silva, Ângelo de Almeida, José
de Melo. Manuel de Lima,
Manuel Dias, José dos Santos e
José Faria R. Moniz; Manuel
Faria R. Moniz, Luis Fer-
nandes, José Ferreira, Manuel
Furtado e José Joaquim

Machado; Bento Moniz, João
Moscatel, Joé Maria Pires, José
Puga, Abílio Raposo, João
Teves e Alfredo Zângão – eis os
nomes sonantes dos protago-
nizadores da nossa gesta e que
embalados no navio “Home-
land” (pátria), encontraram
outra Pátria nas  terras de
Chomedy!

Evidentemente, já faleceram
alguns, mas não lhes foi des-
curada a memória, pois  esti-
veram neste dia devidamente
representados pelas esposas e/
ou filhos, quando foram agra-
ciados com uma estatueta

comemorativa e/ou uma flor,
respectivamente pelo Dr. Nuno
Bello, cônsul português, e pelo
padre José V. Arruda, durante
a nobre missa, concelebrada
por aquele responsável da
Missão, Mons. Paul Delorme,

Vigário Episcopal para Laval, e
o padre André Desroches,
Vigário Episcopal para as
Comunidades Culturais.

À celebração eucarística,
acompanhada pelo grupo coral
da Missão, assistiram ainda a
Sra. Jocelyne Guertin, membro
do Executivo da cidade de
Laval; Richard Goyer, conse-
lheiro municipal por St. Martin;
Serge Fafard, comissário
escolar pela mesma área; e
Francisco Salvador, conse-
lheiro das Comunidades Por-
tuguesas, entre outros e aos
quais mais tarde se juntaria
Gilles Vaillancourt, presidente
camarário, durante o serão de
gala, no Centro Comunirário.

Só que, e ao invés do habi-
tual, estes convidados de honra
ficaram sentados onde normal-
mente se senta o povo e, inver-
samente, com os homena-
geados agora nas mesas de
honra.

Bonito de se ver. Exemplar.
Alguma vez tinha de ser!

Como deu gosto de ver a

elegância do recinto festivo; de
degustar o apetitoso jantar,
confeccionado pela equipa de
José e Ângelo de Sousa e
cerimoniosamente servido por
cavalheiros de fatos pretos e
luvas brancas e por senhoras
ou donzelas igualmente bem
prezadas!

Na parte do entretenimento,
que lhe não ficou atrás em
nada, merece referência as
actuações do Rancho Folcló-
rico Estrelas do Atlântico, do
jovem Jeffrey, um talento que
se revela a olhos vistos, bem
como dos talentos já assegu-

rados em Álvaro Manuel, Fáti-
ma Miguel e Lurdes Andrade.

Outrossim, se, durante a
missa, teve muita piada o
comentário de José Machado à
pergunta do padre Arruda
sobre aquela que teria sido a

maior dificuldade que sentiu
quando cá chegou, ao res-
ponder que “foi a lín-
gua…falavam-me de uma coisa
e eu respondia outra”, já no
salão, foi muito comovente o
testemunho pessoal de Gil
Andrade, pai do Arnaldo, que
com o João M. Carvalho,
constituiu o duo de apresenta-
dores.

Essa narração das peripécias
da sua vida aqui, juntamente
com uma canção que ele
próprio escreveu sobre o mes-
mo tema, infelizmente veio um
pouco tarde no serão, quando
muita gente já começava a sair
e o barulho se intensificava.

A coragem, a dignidade do
pioneiro que chegou, lutou e
conquistou; o seu sentido de
família e de comunidade; a sua
fé e poder de integração foram
algumas das qualidades enal-
tecidas pelos vários oradores.
De facto “um caso único em
Laval”, como diria Mons.
Delorme.

Esta homenagem aos nossos

intrépidos aventureiros ao cabo
de meio-século, conquanto de
inteira justiça, terá (teria)
sempre maior significado no
dia-a-dia das suas vidas, se
estas nunca ficarem vazias de

actos solidários e fraternos, de
justiça, paz e amor.

Parabéns aos homenagea-
dos, ao comité organizador, nas
pessoas de Ana Paula Rodri-
gues, Manuela Delbiondo e

Idalina Moniz; à Missão e
Associação Portuguesa de
Nossa Senhora de Fátima, bem
como a toda a comunidade em
geral.

No município de Laval
Homenagem à Comunidade Portuguesa

Raul Mesquita

Comemora este ano a Comu-
nidade Portuguesa de Laval, o
quinquagésimo aniversário da
chegada dos primeiros portu-
gueses à cidade de St. Martin,
antigo aglomerado urbano que
foi reagrupado em 1961 jun-
tamente com as Cites de
l’Abord-à-Plouffe e Renaud,
dando origem à Cite de
Chomedey que foi mais tarde
fusionada com 13 outras
cidades e baptizada como
Cidade de Laval , em 6 de

Agosto de 1965.
Os primeiros portugueses

que se instalaram na Ilha de
Jesus, — antigo domínio con-
cedido aos Jesuítas em 1636,
um dos primeiros criados pela
Companhia dos Cem Associa-
dos na região de Hochelaga —
dedicavam-se principalmente à
agricultura, nas fazendas exis-
tentes na zona Oeste da Ilha.
Outros que no início tinham ido
trabalhar para os caminhos de
ferro e para  outras regiões da
província, acabaram por se
estabelecer mais tarde em
Laval, onde ainda se encon-
tram, rodeados por  numerosos
familiares.

Na sequência das comemo-
rações mais alargadas assina-
lando a chegada dos portugue-
ses ao Canadá nos tempos
modernos, formou-se em La-
val, por entre os membros da
comunidade, uma comissão

destinada a organizar as fes-
tividades dos cinquenta anos
da presença portuguesa na
cidade.

O programa geral prevê ma-
nifestações que se desenvolve-
rão durante todo o ano, ficando
as tradicionais festas anuais,
enquadradas nas comemora-
ções e homenagem aos pio-
neiros lavalenses.

A sessão protocolar teve lugar
no sábado 3 de Abril, nas
instalações da Câmara Munici-
pal de Laval, com uma ceri-
mónia oficial no salão da
Assembleia do município, segui-
da de uma recepção.

Sob a presidência do Presi-
dente da Câmara, Senhor
Gilles Vaillancourt, o acto
solene contou com a presença
da Ministra das Relações com
os cidadãos e da Imigração do
Quebeque, Michelle Cour-
chesne, do Cônsul-geral de

Portugal, Dr. Nuno Belo e do
pároco José Arruda. Presentes
também, na sala, o vereador do
distrito Richard Goyer e o
Comissário escolar Serge
Fafard.

Na sua alocução o presidente
do município sublinhou a
importância da participação
positiva da comunidade portu-
guesa na evolução da socieda-
de lavalense, à qual transmitiu
as cores e os perfumes de
Portugal, concluindo dizendo
que “A cidade de Laval é
orgulhosa de contar na sua
população, com uma colectivi-
dade que tão rápida e
perfeitamente se integrou ao
nosso modo de vida, ao mesmo
tempo que enriquecem a nossa
Cultura com o seu saber e
tradições”.

A Ministra Michelle Cour-
chesne prestou particular
homenagem aos pioneiros

portugueses dizendo que “A
coragem que demonstraram ao
deixarem o vosso país em
circunstâncias difíceis e a
perseverança que caracteriza a
vossa integração no seio da nossa
sociedade, são exemplares e
suscita a nossa admiração”.

Por sua vez, o Cônsul-geral
de Portugal, Dr. Nuno Belo, “
felicitou os portugueses de Laval
pelo apego à sua cidade, onde eles
estão tão bem integrados,
agradecendo as autoridades
municipais de Laval pelo seu
acolhimento e apoio a uma
comunidade que lhe corresponde
com reconhecimento”.

O reverendo José Arruda, na
sua função de presidente da
comunidade católica portugue-
sa de Laval, pronunciou uma
curta mas significativa alo-
cução, exprimindo reconheci-
mento para com os pioneiros
que tendo partido dos Açores

natal em busca de nova vida, de
um futuro mais próspero que o
belo arquipélago não soube ou
não pôde dar-lhes, souberam
em terras do continente ame-
ricano dignificar Portugal pelo
seu trabalho e integridade.

O chefe do protocolo, Senhor
Georges Chahine, solicitou
depois ao presidente do mu-
nicípio Gilles Vaillancourt, a
convidar a Ministra Courches-
ne, o Cônsul-geral Dr. Belo e o
reverendo Arruda, a assina-
rem o Livro de Ouro da Cidade
de Laval após o que, foi ofe-
recido a todos os presentes uma
recepção numa sala adjacente
à entrada principal.

O programa do dia termina-
ria com um excelente jantar de
gala no Salão Nobre do Centro
Comunitário Português, do
qual António Vallacorba faz
relato pormenorizado nesta
edição.
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Vinhos Portugueses
Regiões Demarcadas

RÔRÔRÔRÔRÔTISSERIE PORTISSERIE PORTISSERIE PORTISSERIE PORTISSERIE PORTUGTUGTUGTUGTUGÁLIAÁLIAÁLIAÁLIAÁLIA
34, Rachel Oeste   -  282-1519

Se procura um almoço ou jantar
diferente, informal, alegre, descontraído

e ao mesmo tempo com um bom
ambiante, na “Portugália” o encontrará

PRATOS ESPECIAIS AO MEIO-DIA

Acolhedora sala para refeições

Desejamos a toda a comunidade Pácoa Feliz

Grelhados sobre carvão
Peixes
Leitão à Bairrada
Petiscos
Etc.

Tel.: (514) 881-0764

LE GROUPE EXCLUSIF
Procura trabalhadores para

colocação de “pave-uni” com
experiência.

Sálario entre 18 à 20$/h

Tel.: (514) 881-0764

4385 St-Martin O. Laval    Tel.: (450) 978-9667

Páscoa FelizPáscoa FelizPáscoa FelizPáscoa FelizPáscoa Feliz

a toda a comunidadea toda a comunidadea toda a comunidadea toda a comunidadea toda a comunidade

•Pão e pastelaria fresca todos os dias
•Bolos para todas as ocasiões

Props.:J. Dias / M. Magalhães
Padaria S. Miguel

•Pão com chouriço, malaçadas,
•Produtos portugueses

Prop.: Martinho Ferraria
Mecânica geral - Bate-chapa - Pintura

Fornecemos gratuitamento um carro
durante a reparação

Especialistas das marcas:
Renaud, Honda, Volkswagen,

Euopeus e Japoneuses

FFFFFeliz Páscoaeliz Páscoaeliz Páscoaeliz Páscoaeliz Páscoa
a toda a comunidadea toda a comunidadea toda a comunidadea toda a comunidadea toda a comunidade

4510 De Bullion
Tel.: 845-8742  Fax: 845-0233

Portugal apresenta de Norte
a Sul uma extensa gama de
vinhos, desde o verde, de uma
apetitosa frescura, até ao porto,
o mais generoso do Mundo.

Sem paralelo em qualquer
outro País, adoptou-se em

Portugal a classificação de
verdes e maduros.

A importância dos primeiros
no norte do País e as suas ca-
racterísticas é que conduziram
a esta classificação.

Mas, com a entrada de

Portugal na CEE, esta clas-
sificação teve de se adaptar à
que vigora naquela organi-
zação.

Como tal, são considerados

as seguintes designações ofi-
ciais:

-Denominação de origem:
Conceito aplicável à desi-

gnação de determinados vi-
nhos cuja originalidade e
individualidade estão ligados
de forma indissociável a uma
determinada região, sendo:

•vinhos originários e produ-
zidos nessa região

•vinhos cuja qualidade ou
características se devem essen-
cial ou exclusivamente ao meio
geográfico incluindo os fac-
tores naturais e humanos.

Para beneficiar de uma
Denominação de Origem, todo
o processo de produção do
vinho é sujeito a um controlo
rigoroso em todas as suas fases,
desde a vinha até ao consu-
midor.

- VQPRD: “Vinho de Qua-
lidade Produzido em Região
Determinada”

Vinhos de qualidade alta,
com número limitado, obtidos a
partir de castas constantes de
uma lista aprovada, prove-
nientes exclusivamente de
uvas produzidas numa região
determinada.

Têm que obedecer a normas
e características respeitantes a
cor, limpidez, aroma e sabor.

Esta designação engloba
todos os vinhos classificados
como DOC (Denominação de

Origem Controloda) e IPR
(Indicação de Proveniência
Regulamentada).

Existe também nomencla-
tura aplicável aos vinhos
licorosos e espumantes:

•VLQPRD - Vinho Licoroso
de Qualidade Produzido em
Região Determinada

•VEQPRD - Vinho Espu-
mante de Qualidade Produzido
em Região Determinada

-DOC: “Denominação de
Origem Controlada”

Vinhos cuja produção está
tradicionalmente ligada a uma
região geograficamente deli-
mitada e sujeita a um conjunto
de regras com legislação
própria.

-IPR: “Indicação de Pro-

veniência Regulamentada”
Designação utilizada para

vinhos que, embora gozando
de características particulares,
terão de cumprir, num período
mínimo de 5 anos, todas as

regras estabelecidas para a
produção de vinhos de grande
qualidade para poderem, en-
tão, passar à classificação de
DOC.

- Vinhos Regionais: são
vinhos de mesa com indicação
geográfica, ou também vinhos
produzidos numa região
específica de produção.

- Vinhos de Mesa: Os vinhos
destinados ao consumo huma-
no que não se enquadram nas
designações atrás referidas são
considerados vinhos de mesa.

Embora a mais antiga RD
“Região Demarcada” seja
Portuguesa (Região do Vinho
do Porto – 1756), Portugal só
generalizou a demarcação de
outras regiões produtoras de

vinhos de qualidade há rela-
tivamente pouco tempo.
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PáscoaPáscoaPáscoaPáscoaPáscoa

A Flor do Lar deseja a toda a
comunidade portuguesa

uma muito FELIZ PÁSCOA
repleta de saúde, paz e amor.

A nova administração informa todos os clientes e a população em geral que
continuaremos a oferecer-vos os produtos tradicionais portugueses (artesanato,
objectos decorativos, jornais, revistas, rendas e bordados, música, etc.) tendo
como objectivo principal mantermo-nos como uma das excelentes referências do
nosso País em Montreal apostando essencialmente na conservação da nossa
língua e cultura.

Se procura uma prenda única para oferecer, ume peça distinta para casa ou outros
artigos de decoração e lazer, na Flor do Lar encontrará de certeza algo que
satisfará o gosto mais requintado.

No intuito de reforçar o bom serviço que os nossos
clientes merecem, disponibilizamo-nos para entregas
ao domicílio dos nossos produtos (detalhes na loja),
estando inclusivamente abertos a sugestões
interessantes para introdução e comercialização de
novos artigos portugueses.

Agradecidos pela vossa confiança e colaboração,
esperamos continuar a merecer o apoio da comunidade
estando ao vosso dispor para tudo o que vos possa ser
útil:

Flor do Lar - 3981 - G1, Boul. St-Laurent

Telefone (514) 843-8909

EMENTA ESPECIAL DO DIA DE PÁSCOA

Desejamos a todos os nossos clientes amigos
e à comunidade uma Páscoa Feliz

3959, Boul. St-Laurent - 842-26611

Estacionamento gratuito nas traseiras do restaurante

Restaurante

Casa Minhota

Entradas

Canja ou Caldo verde
ou

Camarão à Minhota
ou

Presunto com melão

Sobremesa e café

Pratos à escolha

Parrilhada de marisco
Posta de corvina grelhada

Bacalhau à Abadia
Bifinhos de lombo com

camarão
Cabrito à padeiro
Carne alentejana FFFFFelizelizelizelizeliz

PáscoaPáscoaPáscoaPáscoaPáscoa

Conservação de energia
Climatização e Aquecimento

6816 boul. St. Laurent, Montreal
762-1697

“A Família Scally está ao vosso serviço”

Aparelhos
a

liquidar

Venham ver

Preços
incríveis

sistemas de ar condicionado, termopompas, lareiras, chaminés

Termopompa 9000BTU a partir de $1795.00
Instalação e taxas a adicionar • Oferta válida até a liquidação da quantidade

ou visitem o nosso sítio web : www.synergiefuture.com

Synergie FSynergie FSynergie FSynergie FSynergie FutureutureutureutureutureSynergie FSynergie FSynergie FSynergie FSynergie Futureutureutureutureuture
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Uma equipa dinâmica
ao serviço dos portugueses

Vinhos de Portugal
Sala para banquetes até 80 pessoas

Serviço de banquetes fora do restaurante

TEL: 514 987-1530
172 DULUTH, E.    H2W 1H3

DesDesDesDesDesejamos aos nossos clientes e amigos umaejamos aos nossos clientes e amigos umaejamos aos nossos clientes e amigos umaejamos aos nossos clientes e amigos umaejamos aos nossos clientes e amigos uma

FFFFFeliz Páscoaeliz Páscoaeliz Páscoaeliz Páscoaeliz Páscoa

Abril em Portugal Sinónimo de Solmar
É verdade, o tempo passa

depressa,  e o Solmar, o mais
antigo restaurante português
de Montreal já está realizando

a 32ª edição do Festival Abril em
Portugal.

Como já vai sendo tradição, o
proprietário do Restaurante
Solmar, David Dias, no dealbar
do corrente mês levou a efeito
com toda a pompa mais uma
magnifica soirée para sublinhar
o início de mais esta edição do
Festival.

Com a presença de diversos
órgãos da comunicação social
quer portuguesa quer cana-
diana, assistimos a uma noite
muito agradável num restau-
rante refrescado embora sem
perder a traça do seu clas-
sicismo.

Após uma excelente refeição,
que é apanágio do conceituado
restaurante, tivemos a pos-
sibilidade de apreciar mais uma

vez artistas da comunidade,
que com a sua qualidade, já
justificariam só por si uma des-
locação aquele requintado
restaurante. Da evolução cons-
tante de Lúcia Belo, (gostámos
particularmente da Lágrima), à
segurança e alma que José
João empresta aos seus fados,
terminando no virtuosismo do
pianista Carlos Ferreira, é sem
dúvida um leque de artistas
capazes de abrilhantar qual-
quer momento e particular-
mente importantes na mensa-
gem que levam da música por-
tuguesa aos canadianos que os
vão escutar.

Há mais de trinta anos na
promoção de Portugal e da
cozinha portuguesa, David
Dias continua a merecer que os

seus restaurantes Solmar e
Sauvagine sejam um ponto de
encontro dos portugueses de
Montreal onde poderão des-
cobrir continuamente a arte de
bem cozinhar sem esquecer a
enorme gama de vinhos portu-
gueses de excelente qualidade.

Pelo seu trabalho e perse-
verança David Dias é bem o
exemplo do emigrante que luta
e atinge os seus objectivos num
mundo que nem sempre é o
mais fácil.

Por isso mesmo daqui lhe
endereçamos as nossas feli-
citações.
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A Fromagerie Ilha Verde deseja a toda a comunidade portuguesa uma
Feliz Páscoa e um bom apetite.  Aproveite o tempo para saborear o bom
queijo fresco à portuguesa que é aprovado pela Régie des Marchés
Agricoles Alimentaires du Québec.

A qualidade é a vossa garantia.
Encontra-se à venda no mercado Português.

Tel. (450) 619-0794
José Cabral

FFFFFeliz eliz eliz eliz eliz Páscoa

2495 boul. St-Martin este.
(Val des Arbes) Laval
Tel.: (450) 629-6202
Fax.: (450) 629-6203

Oferecemos uma variedade de Ementas
para qualquer recepção:

Casamentos, Baptizados, Comunhões,
Confirmações, Etc.

Páscoa Feliz a toda a comunidade

Pratos quentes e
frios “take out”

- Padaria
- Charcutaria
- e muito mais

PatisseriePatisseriePatisseriePatisseriePatisserie   St-Martin
TRAITEUR

Frangos
Peixe fresco do dia

variadas carnes
Pratos típicos portugueses

Serviço de encomendas para fora

Grande selecção de Portos
e

outros vinhos portugueses

Licença completa de bebidas

• Sala privada  com capacidade para todo o tipo de festas sociais
• Parque de estacionamento
• Preços especiais para refeições ao meio-dia
• Bom ambiente e uma boa cozinha
• Servimos refeições diariamente das 11h30 à s 23h00

Para comer bem, tem duas hipóteses:
...em sua casa, ou no “Cantinho” !!

Páscoa
Feliz

Páscoa
Feliz

GRELHADOS
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Portugal Canadá
e USA

Cidade do
México

Colômbia Espanha Argentina

Os primeiros 15
minutos por 1$

Cada minuto adicional 8¢

Os primeiros 20
minutos por 1$

Cada minuto adicional 5¢

Os primeiros 15
minutos por 1$

Cada minuto adicional 8¢

Os primeiros 6
minutos por 1$

Cada minuto adicional 20¢

Os primeiros 15
minutos por 1$

Cada minuto adicional 8¢

Os primeiros 5
minutos por 1$

Cada minuto adicional 40¢

Fale Mais, Pague Menos Nesta Páscoa Com 10-10-620!

PORTUGAL

6 .7¢

Por apenas

por minuto*

Também disponível com o seu telemóvel, telefone “toll-free”
1-866-3-1010620 ou visite-nos no www.1010620.com para mais detalhes

COMECE A POUPAR COM ESTAS FANTÁSTICAS TARIFAS

• Despesas facturadas na sua conta da Bell • Sem contrato nem despesa de activação
• Nada a pagar por mês • Não precisa mudar de companhia telefónica

Baseado em 15 minutos para o primeiro dolar, cada minuto adicional 8¢.
Telefonemas para telemoveis e países com códigos especiaís podem ser mais
caros. Cada telefonema a baixo de 1 minuto será facturado 1$. Tarifas effectivas no
1 de Abril 2004 e podem mudar sem qualquer aviso.

10-10-620 is a division of Telehop,
publicity traded as HOP on TSX Venture Exchange

FALE MAIS, PAGUE MENOS!

TELEFONE AO MUNDO POR $1.00

*

Desejamos a todos os nossos
clientes, amigos e

à comunidade uma
Páscoa Feliz

•Camarões Cubano, Tailandês e Canadiano
•Toda a gama de peixe congelado de Portugal
•Várias qualidades de mariscos

 A CASA
DO BACALHAU

Venha fazer uma visita
à Casa do Bacalhau que,  de certo,

não será
a última vez!

4553, BOUL. ST-LAURENT, MONTREAL - 289-8786

Desejamos a todos os nossos
clientes, amigos e

à comunidade uma
Páscoa Feliz

07-04-04.pmd 4/6/2004, 9:15 PM17



A VOZ DE PORTUGAL, 7  de Abril  de  2004 - Página

Páscoa 2004
 18

Epicerie Soares
& Fils Inc.

130 Duluth Este Tel.: 288-2451

Grande variedade de mercearia,
carnes,  enchidos à portuguesa,

frutas, legumes, etc.

Serviço sem concorrência

Soares e Filhos desejam
 a todos  os seus clientes,

amigos e à comunidade uma
Páscoa muito Feliz

O re i  do s  pe t i s co s
•Serviço de pastelaria
•Almoços e jantares
•Serviço de café
•Vinhos portugueses (e outros)
•Cerveja e refrescos

•Jogos de futebol
•Bilhar
•Jogos

2 especiais por dia
7 dias por semana

20,  r u a  Du l u t h  E s t ,  Mon t r e a l

Te l . :  849 -557 1

P r o p s . : D e l f i m  C a t a l ã o  e  A n t ó n i o  S i l v a

Páscoa Feliz

a toda a 
comunidade

História dos Ovos
e data da Páscoa

O Domingo de Páscoa é a ressurreição, simbolizada pelo ovo,
significando o nascimento – a nova vida.

A tradição de oferecer ovos vem da China.
No dia 11 de Abril, ao abrir o seu ovo de Páscoa, lembre-se que

a paciência chinesa é responsável por essa tradição.
Há vários séculos os orientais preocupavam-se em embrulhar os

ovos naturais com cascas de cebola e cozinhavam-nos com
beterraba.

Ao retirá-los do fogo, ficavam com desenhos mosqueados na
casca. Os ovos eram dados de presente na Festa da Primavera. O
costume chegou ao Egipto. Assim como os chineses, os egípcios
distribuíam os ovos no início da nova estação.

Depois da morte de Jesus Cristo, os cristãos consagraram esse
hábito como lembrança da ressurreição e no século XVIII a Igreja
adoptou-o oficialmente, como símbolo da Páscoa. Desde então,
trocam-se os ovos enfeitados no domingo após a Semana Santa.

Há duas versões para explicar a substituição de ovos naturais
pelos de chocolate. Uma delas conta que a Igreja proibia, durante
a Quaresma, a alimentação que incluísse ovos, carne e derivados
de leite. Mas essa versão é contraditória, pois, na Idade Média, era
comum a bênção de ovos durante a missa antes de entregá-los aos
fiéis.

A hipótese mais provável é o início do desenvolvimento da
indústria de chocolate, por volta de 1828.

Data da Páscoa
Para os cristãos a Páscoa representa a data da Ressurreição de

Cristo e que é uma continuação da homenagem em memória à
saída dos judeus do Egipto. Assim, o dia da Páscoa é o primeiro
domingo depois da Lua Cheia que ocorre no dia ou depois de 21
março. Entretanto, a data da Lua Cheia não é a real, mas ocorre
após ou no equinócio da primavera boreal, adoptado como sendo
21 de março (Concílio de Nicéia 325 d.C.).

A quarta-feira de Cinzas ocorre 46 dias antes da Páscoa e portanto
a terça-feira de carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa.

Ninho da Páscoa
Ingredientes:
· 5 ovos
· 125 gr de açúcar
· 125 de farinha
· Raspa de limão
· 125 gr de margarina
· 250 gr de chocolate de culinária
· 60 gr de açúcar em pó
· 100 gr de fios de ovos
· 100 gr de amêndoas lisas coloridas
Receita:
Misture 4 ovos com 125 de açúcar e a raspa de limão, até obter

um creme fofo. Misture a farinha cuidadosamente. Unte e polvilhe
uma forma de buraco e leve a cozer em forno médio durante cerca
de 30 minutos. Entretanto, derreta 125 gr de chocolate em banho-
maria. À parte, amasse a margarina com o açúcar em pó até
estarem amolecidos. Junte o chocolate, batendo sempre até obter
um creme agradável. Desenforme o bolo e apare-o um pouco na
parte inferior, de modo a que se assemelhe com um ninho.
Coloque as aparas que retirar a tapar o fundo, no centro. Barre o
bolo com o creme de chocolate. Raspe os restantes 125 gr de
chocolate, de modo a obter uma espécie de lâminas. Espalhe estas

Folar da Páscoa
Ingredientes:
· 500 gr de farinha
· 35 gr de fermento de padeiro
· 0,5 dl de leite morno
· 1 pitada de sal
· 100 gr de açúcar
· 75 gr de margarina
· 3 ovos
· Raspa de uma laranja

Ovo de páscoa mesclado
Ingredientes:
100 g de chocolate meio amargo
400 g de chocolate branco
1 fôrma para ovos de páscoa de 500 g

 Modo de Preparo:
Raspe a barra de chocolate meio amargo com uma faca e

coloque as raspas em um recipiente de vidro alto. À parte, coloque
a água em uma panela e leve ao fogo até aparecerem bolinhas de
fervura no fundo e uma leve fumaça. Retire a panela do fogo e,
dentro dela, coloque o recipiente de vidro com o chocolate, por 15
minutos, sem mexer. Com o auxílio de uma colher de plástico,
misture o chocolate até que derreta por completo, obtendo assim
uma massa homogênea. Despeje-a em outro recipiente de vidro,
ou em uma pedra de mármore bem seca e, com uma espátula,
misture até que o chocolate esfrie. Proceda da mesma forma com
o chocolate branco. Com o auxílio de uma colher, coloque um
pouco de chocolate meio amargo na fôrma para ovos, formando
faixas, e leve para gelar por 10 minutos com a fôrma apoiada em
superfície lisa. Retire da geladeira, faça outra camada mais grossa
somente com o chocolate branco, preenchendo os espaços. Leve
novamente à geladeira por 10 minutos. Repita a operação pela
terceira vez com o chocolate branco. Desenforme o ovo e deixe
descansar por 6 horas em temperatura ambiente antes de
embrulhá-lo.

· 1 colh. café de canela em pó
· 1/2 cálice de brandy
· 4 ovos cozidos em água com cascas de cebola
Receita:
Deite a farinha sobre uma mesa, abra uma concavidade no

meio, junte o fermento e junte metade do leite quente. Para
amassar o fermento, deverá ir retirando alguma farinha da que
está em volta na mesa. Faça uma bola, dê-lhe um golpe em cruz
e deixe levedar. Junte em volta do fermento o açúcar, a canela, o
sal, a margarina e amasse, sempre no centro. Junte 2 dos ovos crus,
o resto do leite, a raspa da laranja e o brandy. Amasse tudo muito
bem, envolvendo a farinha toda. Bata bem a massa, cortando-a
para ficar fofa e elástica e polvilhando com farinha sempre que
necessário, até se descolar facilmente da mesa e formar uma bola.
Polvilhe uma taça com farinha, deite-lhe a massa, cubra com um
pano aquecido e deixe levedar umas horas num ambiente
aquecido, até a massa ter o dobro do volume. Deite a massa sobre
a mesa, pondo de parte uma pequena porção e, com o resto, faça
uma espécie de bola achatada. Coloque num tabuleiro, untado e
polvilhado, com os ovos cozidos sobre o centro da massa. Faça
umas tiras com a porção que tinha reservado, colocando-as em cruz
sobre os ovos, deixando levedar novamente. Pinte levemente com
um ovo batido e leve a cozer em forno médio, durante cerca de 30
minutos, tendo o cuidado de não deixar queimar.

Bom apetite

lâminas à volta de todo o bolo, segurando-as no creme. Polvilhe
ligeiramente com açúcar em pó. Coloque os fios de ovos e as
amêndoas em cima, dando um aspecto de um ninho com ovos. À
volta do bolo também pode enfeitar com amêndoas e fios de ovos.

Bom apetite
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Páscoa

Páscoa é libertação. É a altura
de nos libertarmos do egoísmo,
da incredulidade, da indife-
rença, da falta de amor, do
preconceito, da falsidade, da
ignorância e da negligência. É
a altura de nos libertarmos do
“eu” e pensarmos no “nós” . É
preciso olharmos em volta e
vermos que não estamos so-
zinhos, é preciso pensarmos em
grupo e no grupo do qual faze-
mos parte, seja ele familiar, de
amigos ou de colegas de tra-
balho. Tal como no passado, o
povo Hebreu fez, devemos co-
brir os nossos ombros com o
conhecimento, calçar os pés
com a força de vontade, pegar
o cajado da união e partirmos
para a terra prometida do su-
cesso. Visto a Páscoa ser tam-
bém renascimento, é preciso
que se renasça para mudanças
se necessárias e para novas
ideias. Renascer para o con-
hecimento, para o bom convívio
entre os nossos amigos e fa-
mília, para aqueles que ne-
cessitam de nós. Como seria
bom fazermos um balanço da
nossa vida passada, agora neste
tempo de Quaresma!! Deixar
vícios, rancores, tristezas, má-
goas; deixar o sentimento de
vingança, das humilhações
que sofremos, da falta de cola-
boração, enfim de todo o en-
tulho que está dentro de nós. É
preciso renascermos para viver-
mos o amor em toda a sua ple-
nitude, abrirmos os olhos para
sermos novos e felizes.

Seria esta a verdadeira Pás-

coa, o verdadeiro espírito da
Páscoa, da Libertação e do
Renascimento.

Passou o inverno; as neves já
derreteram, as chuvas estão
aqui e as flores vão começar a
aparecer em breve. As aves
começam a cantar e tudo isto
são indicações que estamos na
primavera e quando chega
esta estação, cristãos e judeus
celebram a festa da Páscoa e
ambas coincidem no sentido
libertador do facto que come-
moram na vigência actual.
Acho que há um aspecto inte-
ressante e importante nesta
celebração da Páscoa, entre
cristãos e judeus; é que na
verdade quem nos aproxima e
na qual se faz presente, é o
próprio Jesus. Nesta altura do
ano, todos em geral, nos sen-
timos mais próximos de Jesus.
Ao evocarmos juntos um facto
do passado que faz parte das
nossas tradições, a libertação
da escravidão para a terra
prometida, também nós faze-
mos nossa essa libertação. Por
isso, por meio da Páscoa, judeus
e cristãos vêem-se compro-
metidos em uma tarefa comum
e em um comum esforço, pois
para ambos, a Páscoa é a falta de
liberdade e renascimento.

Votos, para que esta Páscoa
seja uma festa de esperança,
assim como uma confirmação
da nossa fé na justiça, na frater-
nidade, na paz entra as pessoas
e na acção de Deus na história
do mundo.

Por  Nátercia Rodrigues

“Voz da Saudade”“Voz da Saudade”“Voz da Saudade”“Voz da Saudade”“Voz da Saudade”
vinga em New Bedfordvinga em New Bedfordvinga em New Bedfordvinga em New Bedfordvinga em New Bedford

A população portuguesa de
New Bedford e arredores, do
Estado de Massachusetts,
E.U.A., delirou com a actuação
do Grupo “Voz da Saudade” no
passado sábado, dia 3 de Abril.

O encontro cultural teve lugar
no Clube dos Pescadores (Uni-
ted Fishermen´s Club) e con-
tou com a presença de mais de
600 pessoas que ali ocorreram
para reviver momentos de nos-
talgia, no mais puro e elevado
sentimento de patriotismo. Para
além das homenagens pres-
tadas aos pioneiros da emi-
gração portuguesa no con-
tinente norte-americano, vive-
ram-se momentos de espon-
tânea alegria, com a plateia a
delirar com a música e as ima-
gens que projectavam Portugal
de norte a sul, nos mais variados
aspectos da história da
emigração portuguesa e dos
valores culturais que ainda
continuam vivos e enraizados
na vivência dos que, na dis-
tância, continuam a engran-

decer o nome de Portugal. A
actuação culminou com o “Por-
tuguês de alma inteira” (tema
original do Grupo que foi de-
signado e aprovado como Hino
das Comunidades Portuguesas
pelo Conselho das Comuni-
dades Portuguesas, reunido
em Junho do ano passado na
Assembleia da República),
entoado por todos, de pé, com
grande emoção.

Lusitanismo, patriotismo e
saudade são as palavras que
melhor descrevem o sentimen-
to vivido no passado fim-de-
semana no Clube dos Pesca-
dores de New Bedford, por
todos os portugueses que de lá
saíram maravilhados com o

serão proporcionado pelo Grupo
“Voz da Saudade”, oriundo das
cidades de Gatineau-Ottawa,
região da capital nacional do
Canadá. Parabéns ao Sr. Pedro
Pelicas, presidente daquela
associação portuguesa, e a toda
a sua equipa, pelo sucesso de
uma noite cultural inesque-
cível.

Primeiro
casamento entre dois homens

Por Maria Calisto

Sim é verdade! Os anos 2000,
para muitos têm feito ver o
mundo de todas as cores. De-
pois de ouvirmos falar da luta
para que a droga seja legal,
chegou a vez de ouvirmos falar
sobre o primeiro casamento
entre duas pessoas do mesmo
sexo. Quando muitos países
ainda protestam contra os amo-
res entre indivíduos do mesmo
sexo, em Montreal foi realizado
no passado primeiro de Abril o

primeiro casamento entre dois
homens, depois de uma luta de
cinco anos perante o tribunal.
Michael Hendricks (62anos) e
René Leboeuf (48anos) uniram
os seus destinos depois de vinte
anos de vida em comum. A
união civil foi realizada no Palá-
cio de Justiça diante de alguns
amigos e familiares. Não so-
mente o ‘’casal’’ venceu a sua
luta jurídica mas o seu casa-
mento pode considerar-se his-

tórico na nossa província.
Que devemos pensar ou di-

zer dos casamentos entre duas
pessoas do mesmo sexo? Mes-
mo se muitos criticam acho que
todos nós temos o direito de

escolher o nosso par, mesmo se
aparentemente é uma loucura.

Hoje foi o casamento, e ama-
nhã o que será? O direito de
adoptar filhos? A cada um a sua
felicidade, o seu destino. Mas
que o mundo está cada vez
mais esquisito lá isso é verdade.

Para terminar mesmo se mui-
tas pessoas não estão de acordo
com esse casamento, acho que
devemos pelo menos felicitar
estes dois homens pela coragem
de ter prosseguido uma luta
muito difícil. Com vontade tudo
é possível. O amor é mais forte
que as leis e permite-nos ultra-
passar os mais difíceis obstá-
culos.
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O significado da Páscoa...
A Páscoa é uma festa cristã

que celebra a ressurreição de
Jesus Cristo. Depois de morrer
na cruz, o seu corpo foi colocado
num sepulcro, onde permane-
ceu, até à sua ressurreição,
quando o seu espírito e o  seu
corpo foram reunificados. É o
dia santo mais importante da
religião cristã, quando as pes-
soas vão às igrejas e participam
em cerimónias religiosas.

Muitos costumes ligados ao
período pascal têm origem nos
festivais pagãos da primavera.
Outros vêm da celebração do
Pessach, ou Passover, a Páscoa
judaica. É uma das mais impor-
tantes festas do calendário
judaico, que é celebrada por 8
dias e comemora o êxodo dos
israelitas do Egito durante o
reinado do faraó Ramsés II, da
escravidão para a liberdade.
Um ritual de passagem, assim
como a “passagem” de Cristo,
da morte para a vida.

No português, como em mui-
tas outras línguas, a palavra
Páscoa tem origem no hebraico
Pessach. Os espanhóis cha-
mam a festa de Pascua, os italia-
nos de Pasqua e os franceses de
Pâques.

Os nossos amigos de Kidlink
contaram-nos como se escreve
“Feliz Páscoa” em diferentes
idiomas. Assim:

A festa tradicional associa a
imagem do coelho, um símbolo
de fertilidade, e ovos pintados
com cores brilhantes, repre-
sentando a luz solar, dados
como presentes. A origem do
símbolo do coelho vem do facto
de que os coelhos são notáveis
pela sua capacidade de

reprodução. Como a Páscoa é
ressurreição, é renascimento,
nada melhor do que coelhos,
para simbolizar a fertilidade!

Vamos ver agora como sur-
giu o chocolate...

Quem sabe o que é “Theo-
broma”? Pois este é o nome

dado pelos gregos ao “alimento
dos deuses”, o chocolate.
“Theobroma cacao” é o nome
científico dessa gostoso produto
chamado chocolate. Quem o
baptizou assim foi o botânico
sueco Linneu, em 1753.

Mas foi com os Maias e os
Aztecas que essa história toda
começou.

O chocolate era considerado
sagrado por essas duas civili-
zações, tal como o ouro.

Na Europa chegou por volta
do século XVI, tornando-se
rapidamente popular aquela
mistura de sementes de cacau

torradas e trituradas, depois
juntada com água, mel e farin-
ha. Vale a pena lembrar que o
chocolate foi consumido, em
grande parte de sua história,
apenas como uma bebida.

Em meados do século XVI,
acreditava-se que, além de
possuir poderes afrodisíacos, o
chocolate dava poder e vigor
aos que o bebiam. Por isso, era

reservado apenas aos gover-
nantes e soldados.

Aliás, além de afrodisíaco, o
chocolate já foi considerado
um pecado, remédio, ora sagra-
do, ora alimento profano. Os
aztecas chegaram a usá-lo co-
mo moeda, tal o valor que o
alimento possuía.

Chega o século XX, e os bom-
bons e os ovos de Páscoa são
criados, como mais uma forma
de estabelecer de vez o con-
sumo do chocolate no mundo
inteiro. É tradicionalmente um
presente recheado de signi-
ficados. E não é só gostoso,
como altamente nutritivo, um

rico complemento e refazedor
de energia. Não é aconselhável,
porém, consumi-lo isolada-
mente. Mas é um rico e ener-
gético complemento.

E o coelho?
A tradição do coelho da Pás-

coa foi trazida à América por
imigrantes alemães em meados
de 1700. O coelhinho visitava as
crianças, escondendo os ovos

coloridos que elas teriam de
encontrar na manhã de Pás-
coa.

Uma outra lenda conta que
uma mulher pobre coloriu al-
guns ovos e os escondeu num
ninho para os dar a seus filhos
como presente de Páscoa.
Quando as crianças desco-
briram o ninho, um grande
coelho passou correndo. Espa-
lhou-se então a história de que
o coelho é que trouxe os ovos. A
mais pura verdade, alguém
duvida?

No antigo Egito, o coelho
simbolizava o nascimento e a
nova vida. Alguns povos da

Antiguidade consideravam-no
o símbolo da Lua. É possível
que ele se tenha tornado sím-
bolo pascal devido ao facto de a
Lua determinar a data da Pás-
coa.

Mas o certo mesmo é que a
origem da imagem do coelho
na Páscoa está na fertilidade
que os coelhos possuem. Ge-
ram grandes ninhadas!

Mas por que é que a Páscoa
nunca calha no mesmo dia do
ano?

O dia da Páscoa é o primeiro
domingo depois da Lua Cheia
que ocorre no dia ou depois de
21Março (a data do equinócio).

Entretanto, a data da Lua
Cheia não é a real, mas a defi-
nida nas Tabelas Eclesiásticas.
(A igreja, para obter consis-

tência na data da Páscoa deci-
diu, no Conselho de Nicea em
325 d.C, definir a Páscoa rela-
cionada a uma Lua imaginária
- conhecida como a “lua ecle-
siástica”).

A Quarta-Feira de Cinzas
ocorre 46 dias antes da Páscoa,
e portanto a Terça-Feira de
Carnaval ocorre 47 dias antes
da Páscoa. Esse é o período da
Quaresma, que começa na
quarta-feira de cinzas.

Com esta definição, a data da
Páscoa pode ser determinada
sem grande conhecimento
astronómico. Mas a sequência
de datas varia de ano para ano,
sendo no mínimo em 22 de
Março e no máximo em 24 de
Abril, transformando a Páscoa
numa festa “móvel”.

De facto, a sequência exacta
de datas da Páscoa repete-se
aproximadamente em 5.700.000
anos no nosso calendário Gre-
goriano.

Para os curiosos, podem ver
abaixo as datas da Páscoa até o
ano de 2010:

•2005 - 27 de Março
•2006 - 16 de Abril
•2007 - 08 de Abril
•2008 - 23 de Março
•2009 - 12 de Abril
•2010 - 04 de Abril
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A equipa do restaurante Marilou
Deseja-vos uma Páscoa cheia de amendoas

Ementa Especial da Páscoa

SopaSopaSopaSopaSopa
• Aveludado de espargos

EntradasEntradasEntradasEntradasEntradas
• Mexilão à Bulhão Pato
• Acepipes à portuguesa

A equipa do restaurante Marilou
Deseja-vos uma Páscoa cheia de amêndoas

4675 boul. St-Laurent  Tel. 849-4447

PratosPratosPratosPratosPratos
• Atum à Algarvia
• Prato do pescador
• Garoupa à mestre d’hotel
• Borrego à Montesinho
• Leitão à moda Mealhada
• Tornedó Rossini
• Bife da vazia à D.João

SobremesaSobremesaSobremesaSobremesaSobremesa
• Delícias da Páscoa
• Flan

ggggg

FelizFelizFelizFelizFeliz
PáscoaPáscoaPáscoaPáscoaPáscoa

Padaria Notre MaisonPadaria Notre MaisonPadaria Notre MaisonPadaria Notre MaisonPadaria Notre Maison

Componha a sua mesa comComponha a sua mesa comComponha a sua mesa comComponha a sua mesa comComponha a sua mesa com
a nossa pastelariaa nossa pastelariaa nossa pastelariaa nossa pastelariaa nossa pastelaria
à moda portuguesaà moda portuguesaà moda portuguesaà moda portuguesaà moda portuguesa

Fabrico próprio de:Fabrico próprio de:Fabrico próprio de:Fabrico próprio de:Fabrico próprio de:
•Todo o tipo de pão português
•Massa sovada
•Pastelaria fina variada
•Rissóis de camarão, carne, pastéis de bacalhau, etc.
•Bolos para casamentos, baptizados e outras recepções

4 1 0 1 ,  b o u l .  S t - L a u r e n4 1 0 1 ,  b o u l .  S t - L a u r e n4 1 0 1 ,  b o u l .  S t - L a u r e n4 1 0 1 ,  b o u l .  S t - L a u r e n4 1 0 1 ,  b o u l .  S t - L a u r e n t,t,t,t,t,
T e l . :  8 4 4 - 2 1 6 9T e l . :  8 4 4 - 2 1 6 9T e l . :  8 4 4 - 2 1 6 9T e l . :  8 4 4 - 2 1 6 9T e l . :  8 4 4 - 2 1 6 9

FelizFelizFelizFelizFeliz
 Páscoa Páscoa Páscoa Páscoa Páscoa

Bolos Fintos e Folares da Páscoa
Ingredientes:

•2,5 kg de farinha
•1/2 colher de chá de canela
•50 g de erva-doce
•125 g de fermento de

padeiro
•1 colher de sopa de sal
•1,5 l de água
•3 ovos
•500 g de manteiga e banha

(em conjunto)
•1 ovo para pincelar
•açúcar para polvilhar

Confecção:

Peneira-se a farinha e a canela para um alguidar. Junta-se a erva-
doce. À parte, dissolve-se o fermento e o sal na água morna. Faz-
se uma cova no meio da farinha, deita-se aí o fermento e mexe-se
com a mão em círculo, ao mesmo tempo que se vai juntando a
farinha.

Depois de tudo ligado, adicionam-se os ovos, mistura-se bem e
juntam-se as gorduras, a pouco e pouco, amassando. Estando a
massa bem amassada, polvilha-se com um pouco de farinha e põe-
se a levedar em local temperado durante 3 horas. Depois de finta,
tende-se a massa em bolas que se espalmam e se dobram ao meio,
ficando os bolos ovalados.

Pincelam-se com ovo batido e polvilham-se em açúcar. Deixam-
se repousar cerca de 15 minutos e levam-se a cozer em forno
quente (200ºC), até adquirirem uma boa cor castanha-dourada.

Com esta mesma massa, fazem-se folares que aqui são moldados
em forma de lagarto ou em redondo, sugerindo estes uma flor,
segundo dizem alguns, ou dois corações recamados, segundo
dizem ou vêem outros. São aqueles “lagartos” os folares que as
madrinhas oferecem aos afilhados na quinta-feira Santa. Tanto os
folares redondos como os lagartos levam os habituais ovos cozidos
em água com cascas de cebola - os lagartos na boca e os folares
redondos no centro - e são preciosamente decorados com
amêndoas confeitadas. Estas amêndoas, assim como o primeiro
laço da fita de cor que enfeita o pescoço dos lagartos, são colocadas
na massa antes de ser pincelada com ovo batido e só depois vai ao
forno. Depois de cozidos, para ficarem bem brilhantes, pincelam-
se com uma calda de açúcar em ponto baixo.

Borrego Assado
Ingredientes:

•As 2 pernas de 1 borrego
•150 gr de banha •5 dentes de alho
•1 colher de sopa de colorau
•sal •pimenta
•2 cravinhos •2 cebolas grandes
•1 ramo de salsa •2 folhas de louro
•2 copos de vinho branco (3 dl)
•1 copo de vinagre •1 copo de azeite

Confecção:

De véspera, esfregam-se as pernas de borrego com uma pasta
feita no almofariz com a banha, os alhos, o colorau, sal, pimenta e
os cravinhos.Num tabuleiro ou assadeira, põe-se uma camada de
cebolas às rodelas sobre o qual se colocam as pernas de borrego.

Introduzem-se na assadeira o ramo de salsa e o louro.
Cobre-se a carne com mais rodelas de cebola e deitam-se por

cima o vinho branco e o vinagre.Fica assim até ao dia seguinte.
No dia seguinte rega-se a carne com o azeite e leva-se a assar,

regando a carne com o molho que se vai formando.

Ninho de Páscoa
Ingredientes:

•300gr Açúcar •200gr Farinha •8 Ovos
•50gr (0,5 dl) Óleo vegetal
•1 (125gr) Iogurte simples ou de ananás *
•75gr Amêndoa moída c/pele **
•1 colher de café bem cheia Fermento em pó
•Raspa de limão q.b.

Confecção :

Bater o açúcar com os ovos 3-4 minutos, juntar os restantes
ingredientes e bater cerca de cinco minutos tudo junto.

Cozer em forma de ninho untada ou outra, em forno médio -160º-
180ºcerca de 35 minutos.

Deixar arrefecer, barrar na totalidade com um creme de
chocolate (tipo tulicreme) cobrir com farripas de chocolate, no
cimo e ao centro colocar fios de ovos e amêndoas grandes a imitar
os ovos.

* se juntar o iogurte de ananás não junte a raspa de limão.
** a amêndoa pode ser substituída por coco.

Bolos de Páscoa ou Bola de Azeite
Ingredientes:

•1 kg de farinha
•40 g de fermento de padeiro
•1 colher de sopa de sal
•10 a 12 ovos
•2,5 dl de azeite
•1 cálice de aguardente

Confecção:

Dissolve-se o fermento num
pouco de água tépida (1
chávena. Peneira-se a farinha
com sal para um alguidar e faz-se
uma cova no meio onde se deita
o fermento. Mexendo em círculo,
mistura-se o fermento com
alguma farinha. Começam então
a juntar-se os ovos, amassando.
Ao décimo ovo, junta-se o azeite
morno e a aguardente. Os
restantes ovos só se adicionam se
a massa os absorver. Considera-
se que a massa está bem
amassada quando se
desprender do alguidar, não se
agarrar às mãos e apresentar
pequenas bolhas. Não deve ficar dura. Polvilha-se com um pouco
de farinha, protege-se com um pano e põe-se a levedar em local
temperado. Quando a massa tiver dobrado de volume, divide-se
em porções. Estas quantidades dão geralmente dois bolos, que
podem ser moldados em dois formatos: passam-se as mãos por
azeite, moldam-se em bola e colocam-se em tabuleiros ligeiramente
untados. Depois, sempre com as mãos untadas, com os dedos puxa-
se a massa no cimo da bola de massa. Esta é a maneira de tender
em Fornos de Algodres.

O outro modo consiste em achatar a bola de massa dando-lhe
uma forma oval, dobrando-a ao meio, sem unir as beiras, deixando
uma margem. Fica assim em forma de meia-lua.

Nota: A massa deve ficar bem amarela, efeito conseguido pela
grande quantidade de ovos usada. A imprecisão da quantidade
deve-se ao facto de no passado apenas serem usados ovos caseiros,
de calibragem irregular. Nós usamos ovos médios que têm entre
63 e 73 g. Há ainda a considerar o poder de absorção de líquidos
pela farinha.
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Carnes - Queijos - Charcutaria - Frutas - Sumo de uva
Legumes - Vinho - Cerveja - etc.

A equipA equipA equipA equipA equipa Sá e filhos desa Sá e filhos desa Sá e filhos desa Sá e filhos desa Sá e filhos deseja a todos os seja a todos os seja a todos os seja a todos os seja a todos os seus clienteseus clienteseus clienteseus clienteseus clientes, e à comunidade uma, e à comunidade uma, e à comunidade uma, e à comunidade uma, e à comunidade uma
Páscoa FPáscoa FPáscoa FPáscoa FPáscoa Felizelizelizelizeliz

4701 St-Urbain Tel.: 842-3373

Ao serviço da Comunidade
desde 1975

Páscoa FPáscoa FPáscoa FPáscoa FPáscoa FelizelizelizelizelizPáscoa FPáscoa FPáscoa FPáscoa FPáscoa Felizelizelizelizeliz

Caisse d’Économie des
Portugais de Montréal

4244, boul. St-Laurent, Montréal (Québec) H2W 1Z3
Tél.: (514)842-2854  Fax: (514) 842-7930

Câmbio: (514) 842-2854    Seguros (514) 842-1037

A todo aA todo aA todo aA todo aA todo a
Comunidade PComunidade PComunidade PComunidade PComunidade Portuguesaortuguesaortuguesaortuguesaortuguesa

DesDesDesDesDesejamosejamosejamosejamosejamos

Caisse d’Économie des
Portugais de Montréal

4244, boul. St-Laurent, Montréal (Québec) H2W 1Z3
Tél.: (514)842-2854  Fax: (514) 842-7930

Câmbio: (514) 842-2854    Seguros (514) 842-1037

A todo aA todo aA todo aA todo aA todo a
Comunidade PComunidade PComunidade PComunidade PComunidade Portuguesaortuguesaortuguesaortuguesaortuguesa

DesDesDesDesDesejamosejamosejamosejamosejamos

O melhor da sua Páscoa está aqui
Do hebreu Peseach, Páscoa

significa a passagem da escra-
vidão para a liberdade. É a
maior festa do cristianismo e,
naturalmente, de todos os cris-
tãos, pois nela se comemora a
Passagem de Cristo - “deste
mundo para o Pai”, da “morte
para a vida”, das “trevas para a
luz”.

Considerada, essencial-
mente, a Festa da Libertação, a
Páscoa é uma das festas móveis
do nosso calendário, vinda logo
após a Quaresma e culminando
na Vigília Pascal. A Páscoa
acontece no primeiro domingo
depois da lua cheia, nem antes
de 22 de março nem depois de

25 de abril.
E como fato interessante

lembramos que a Páscoa em
período anterior a Moisés, era
um ritual que festejava a
chegada da primavera entre os
pastores nômades.

Os antigos judeus comemo-
ravam a Páscoa, na primeira lua
cheia da primavera do hemis-
fério norte.

Embora tenha sua origem
no Pessach, quando os judeus
comemoram a libertação dos
hebreus da escravidão no
Egito, a Páscoa celebra a res-
surreição de Jesus Cristo.

E é na Páscoa que devemos
reflectir sobre a culpa, o per-

dão, a vida, o amor, a morte, a
penitência, a solidariedade e a
liberdade.

HISTÓRIA DOS OVOS
O Domingo de Páscoa é a

ressurreição, simbolizada pelo
ovo, significando o nascimento
– a nova vida.

A tradição de oferecer ovos
vem da China. No dia 15 de
abril, ao abrir o seu ovo de
Páscoa, lembre-se que a
paciência chinesa é respon-
sável por essa tradição.

Há vários séculos os orientais
preocupavam-se em embrulhar
os ovos naturais com cascas de
cebola e cozinhavam-nos com
beterraba.

Ao retirá-los do fogo, ficavam
com desenhos mosqueados na
casca.

Os ovos eram dados de pre-
sente na Festa da Primavera.

O costume chegou ao
Egipto. Assim como os chine-
ses, os egípcios distribuíam os
ovos no início da nova estação.

Depois da morte de Jesus
Cristo, os cristãos consagraram
esse hábito como lembrança
da ressurreição e no século
XVIII a Igreja adoptou-o
oficialmente, como símbolo da
Páscoa.

Desde então, trocam-se os
ovos enfeitados no domingo
após a Semana Santa. Há duas
versões para explicar a subs-
tituição de ovos naturais pelos
de chocolate. Uma delas conta
que a Igreja proibia, durante a
Quaresma, a alimentação que
incluísse ovos, carne e deriva-

O maior ovo do mundo
Além de ter-se tornado o centro da cultura Ucraniana da

província canadense de Alberta, a cidade de Vegreville com 5.300
habitantes, tem mais um motivo para justificar a fama: o maior
OVO de Páscoa conhecido!

Não estamos brincando. Este ovo, de nove metros de altura (!),
decorado em tradicional estilo ucraniano, foi construído em 1975
para comemorar o centenário da fundação da Real Polícia
Montada do Canadá em Alberta (embora não se possa ver a
relação entre o ovo e a polícia).

A rainha Elizabeth e o Príncipe Phillip inauguraram a plaqueta
junto ao ovo durante a sua visita em 1978. O festival ucraniano é
realizado em Vegreville durante a primeira semana de Julho.

Os ovos ucranianos de Páscoa são chamados “Psyankas”.
 

dos de leite.
Mas essa versão é contra-

ditória, pois, na Idade Média,
era comum a bênção de ovos
durante a missa antes de

entregá-los aos fiéis.
A hipótese mais provável é o

ínício do desenvolvimento da
indústria de chocolate, por
volta de 1828.
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4695 Jarry este Montréal, Québec
Tel.: (514) 374-2014  Fax: (514) 374-1854

Temos profissionais
para lhe fazer um
aranjo florais de
accordo com a

ocasião

Créations Florales Monastesse
As flores que escolhe reflectem

a sua personalidade

FelizFelizFelizFelizFeliz
PáscoaPáscoaPáscoaPáscoaPáscoa

Flores para
todas

as ocasiões

Semba de Angola aquece Kola Note
Por José Manuel Costa

Nem mesmo o frio que se
fazia sentir no exterior do Kola
Note, arredou o pé dos inú-
meros fãs de Bonga que se
deslocaram no passado dia 4 do
corrente aquele cabaré.

Bonga e o Semba Master
pisaram pela segunda vez con-
secutiva o palco do Kola Note
acedendo ao convite da Orga-
nização Nuits d’Afrique, depois
de terem estado no mesmo
recinto em 2003.

Com sembas e alguns Kila-
pandas, Barceló de Carvalho,
designado embaixador da mú-
sica angolana “rebentou” com
o Kola Note com o seu Kaxexe,
título do mais recente trabalho
discográfico.

Quem não dançou, a mãe
dele é m’buca. Nem mesmo a
poeira ficou no lugar depois de
Bonga ter partido a ‘’barraca”,
mal os angolanos e Marta Ra-
poso entraram em cena, os
foliões não mais pararam até a
noite acabar.

No final, o frenesim era total,
todos gritavam por bis, bis e
com Jacaré Bangão, Bonga

marcou mais uma vez o nome
de Angola dignificando com
letras de ouro africano a cul-
tura e suas gentes.

O Kola Note esteve bem com-
posto por um público que não
deixou de sembar, rebolar e
roçar com o calor tropical.

 Vários discos foram ven-
didos no local e no final o gran-
de músico luso-angolano con-
fessou a A Voz de Portugal que
“é sempre bom sentir o calor
lusófono quando se actua fora da
nossa gente”. Mais adiante Bon-
ga diria que gostava de ter
dado o show primeiro em Mon-
treal e depois em Otava, porque

os montrealenses são mais
calorosos, disse.

Já a noite estava a terminar
quando o Rei do Semba, deu a
noticia de que a partir do pró-

ximo ano, virá duas vezes ao
Canadá, levando o público ao
delírio.

E porque não há uma sem
duas, com o espectáculo já
terminado, a festa com Bonga
continuou entre os angolanos e
portugueses na Associação
Portuguesa do Canadá com
uma funjada e Muamba.

Maria de Barros canta mas
não conquista

Uma semana antes do espec-
táculo de Bonga, a discoteca
Ballatou recebeu a sobrinha
de Cesária Évora num pro-
metido espectáculo que reuniu
apenas cerca de cem convivas.

Com voz sensual e corpo de
gazela Maria de Barros acusou
um certo desconforto perante a
apatia de um público inerte.
Alguns, entre os mais foliões,
entraram na minúscula pista de
dança para encorajar a jovem e
desconhecida artista de ori-
gem cabo-verdiana.

Revelando um potencial mu-
sical de grande qualidade
Maria de Barros, saiu de Mon-
treal com o desafio de trabalhar
mais e melhor para conquistar
os montrealenses tal e qual a
sua ‘’titia” a Diva da Morna e
Colladera Cesária Évora.

Podemos considerar que
musicalmente a lusofonia vai
marcando passos seguros ru-
mo à conquista dos canadianos,
depois do êxito alcançado por
Cesária Évora, seguido de
Mariza que voltará a estar em
grande já no próximo dia 15 de
Abril no majestoso Spectrum.

A ser assim, porque não con-
jugarmos esforços comuns para
a concretização de um Festival
de Música Luso-Afro-bra-
sileiro?

Seguro de responsabilidade
até $1.000.000.00

762-1948

•Residencial
•Industrial
•Comercial

ORÇAMENTOS
GRATUITOS

Garantia por escrito

Feliz

Páscoa

Licenciado pela "Régie du Bâtiment
du Québec" #2430-5245-43

Protection aux consommateurs: 1175 15

José Massa - Res.: (514) 365-0653
Fernando Massa - Res.: (450) 445-2152

Fax: (514) 762-9922
1636, rua Gladstone, H4E 1C7
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LA GRILLE
PORTUGAISE

8616 Place Chaumont
 (canto Roi René, Anjou)

(514)  351-7444
Proprietários : Filomena   e   Liberal  Miranda

FRANGOS ASSADOS NA BRASA
Coma connosco ou leve para casa
Entrega ao domicílio disponível

A equipa do Restaurante
“La Grille Portugaise”“La Grille Portugaise”“La Grille Portugaise”“La Grille Portugaise”“La Grille Portugaise”,
deseja a todos os seus
estimados clientes, amigos

    e Comunidade

 Feliz Páscoa Feliz Páscoa Feliz Páscoa Feliz Páscoa Feliz Páscoa

•Portas e janelas em alumínio, vinyl, madeira e todos
  os estilos
•Portas de garagem com motor
•Balcões em fibra de vidro e madeira
•Grades e escadas de alumínio de todos os estilos
•Revestimentos de vinyl, alumínio e aço
•Cozinhas por medida
•Casas de banho
•Protecção civil 1.000.000.$

Tony 593-6649
Dominique 526-8908

Les Rénovations
Lisbonne Inc.

RBQ: 8255-9691-26
Membro APCHQ
00204-19604-1000

Páscoa Feliz a todos os nossos
clientes e comunidade

                                     LES COUVREURS AUGUSTO
             MONIZ ROOFING INC.

8580, 8 ième Ave., St-Michel
Tel.: 376-0862 - Fax: 376-1175

Companhia portuguesa estabelecida para bem servir a comunidade.
Há mais de 40 anos de experiência neste ramo sendo os

 primeiros a trabalhar para a comunidade portuguesa
Especialistas em coberturas de casa “bardeau e gravier”

“Membrane élastomère”
Membro da «Association des Maîtres Couvreurs du Québec»

Licenciado pela “Régie des Entreprises de Construction du Québec”
Membro A.C.Q. - Membro BEC/BBB

Páscoa Feliz
a toda a comunidade

Props.: Antero / David / Teresa
e  Augusto Moniz

                              COMERCIAL          RESIDENCIAL
     INDUSTRIAL

ORÇAMENTOS GRATUITOS

UNIVERSAL
DISTRIBUTION

Transportamos:

Contentores

Carros

Barris

Fardos

Caixotes

Motos

Bicicletes

Em colaboração com
a  Oliveira Shipping

Transportes

mensais para as

ilhas dos

Açores

Montreal: (514) 725-2626
Ottawa: (613) 837-6650
Kingston (613) 837-6650

Tel.: 1 - 877-257-9254

Páscoa Feliz

a toda a

comunidade
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Prop: Elísio Sardo

PâtissPâtissPâtissPâtissPâtisserie, Boulangerie, Charcuterieerie, Boulangerie, Charcuterieerie, Boulangerie, Charcuterieerie, Boulangerie, Charcuterieerie, Boulangerie, Charcuterie

Bolos e pastelaria para todo o tipo de festividade

Especialidades regionais portuguesas

Serviço de buffets

Pequenos almoços

Refeições ligeiras

Pizzas, saladas, sopa, pãezinhos com chouriço, etc.

FFFFFeliz Páscoa a toda aeliz Páscoa a toda aeliz Páscoa a toda aeliz Páscoa a toda aeliz Páscoa a toda a
communidadecommunidadecommunidadecommunidadecommunidade

351, rua de liège Est,
Montreal

Tel.: 387-0293
Fax.:387-0200

A Mercearia das famílias portuguesas
(Licenciada pelo Ministério da Agricultura do Québec, Licença Nº C362)

DesDesDesDesDesejam a todosejam a todosejam a todosejam a todosejam a todos
os sos sos sos sos seus clienteseus clienteseus clienteseus clienteseus clientes,,,,,

amigos eamigos eamigos eamigos eamigos e
comunidadecomunidadecomunidadecomunidadecomunidade
FFFFFeliz Páscoaeliz Páscoaeliz Páscoaeliz Páscoaeliz Páscoa

Chouriçôr Inc.

•Fabrico de enchidos à portuguesa
•Carnes das melhores qualidades
•Cabritos, borregos, leitões, coelhos, patos, etc.
•Presuntos
•Torresmos, pé de torresmos
•Camarão congelado de vários tamanhos

4031 De Bullion
Montreal, Québec Tel.: 849-3808

Boulangerie
Pâtisserie

AÇORIANNA
Pão fresco todos os dias

Pastelerias Françesa e Portuguesa
Charcutarias e Sandes

8351 Boul. St-Michel
Montreal, Qc, H1Z 3E4

Tel.: (514) 376-4124
Prop.: Jessica Dias Guedes

FelizFelizFelizFelizFeliz
 Páscoa Páscoa Páscoa Páscoa Páscoa

Os proprietários da Chouriçôr Inc.
•Joe Melo
•Carlos Cabral
•Carlos de Sousa

J.G. Night Productions
Música variada para todas as ocasiõesMúsica variada para todas as ocasiõesMúsica variada para todas as ocasiõesMúsica variada para todas as ocasiõesMúsica variada para todas as ocasiões

com bom sistema de som e luzescom bom sistema de som e luzescom bom sistema de som e luzescom bom sistema de som e luzescom bom sistema de som e luzes

Especializado em festas portuguesasEspecializado em festas portuguesasEspecializado em festas portuguesasEspecializado em festas portuguesasEspecializado em festas portuguesas
e outras nacionalidadese outras nacionalidadese outras nacionalidadese outras nacionalidadese outras nacionalidades

Contacte  DJ   JEFFContacte  DJ   JEFFContacte  DJ   JEFFContacte  DJ   JEFFContacte  DJ   JEFF

jeffrey.gouveiagq@hotmail.com
Tel.:  273-1668  Cell.: 983-2549Tel.:  273-1668  Cell.: 983-2549Tel.:  273-1668  Cell.: 983-2549Tel.:  273-1668  Cell.: 983-2549Tel.:  273-1668  Cell.: 983-2549

Obrigado a todos
pela vossa

preferência e votos
de uma Páscoa Feliz
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FFFFFaça a sua raça a sua raça a sua raça a sua raça a sua reseresereseresereservvvvva os luga os luga os luga os luga os lugararararares são limitadoses são limitadoses são limitadoses são limitadoses são limitados

TTTTTodos Saodos Saodos Saodos Saodos Sabadosbadosbadosbadosbados
fffffado no Rado no Rado no Rado no Rado no Restaurestaurestaurestaurestauranteanteanteanteante

FFFFFadista da casaadista da casaadista da casaadista da casaadista da casa
António HoracioAntónio HoracioAntónio HoracioAntónio HoracioAntónio Horacio

Guitarra e violaGuitarra e violaGuitarra e violaGuitarra e violaGuitarra e viola
privada do Beira Marprivada do Beira Marprivada do Beira Marprivada do Beira Marprivada do Beira Mar

PADARIA E PASTELARIAPADARIA E PASTELARIAPADARIA E PASTELARIAPADARIA E PASTELARIAPADARIA E PASTELARIA MEDEIROS INC.

30%

e a primeira padaria a fabricar os deliciosos :

•  Massa sovada
•  Pão de milho

•  Pão de ló
•  Biscoitos

Todo o tipo de pão,  bolos e
pastelaria fina  de todas as

qualidades, para banquetes de
casamento

ou qualquer outra festa social.

Este é o seu bolo de casamento...  o resto é connosco!
Padaria Medeiros a sua melhor opção!

A mais antiga Padaria
Portuguesa na comunidade

1970-2004

FFFFFELIZELIZELIZELIZELIZ P P P P PÁSCOAÁSCOAÁSCOAÁSCOAÁSCOA

Anna Coiffure (Mtl)

O dia da Páscoa merece um penteado especial.

Cabeleireiras Anna e Helena
Aguardam a sua visita!

4185 St-Dominique, Montreal, Tel. (514) 844-9057

FFFFFELIZELIZELIZELIZELIZ P P P P PÁSCOAÁSCOAÁSCOAÁSCOAÁSCOA

• Reparações mecânicas em todas as marcas
de carros europeus - japoneses - americanos
• Serviço completo de bate-chapa e pintura

• Serviço de reboque 15 horas por dia
•Venda de pneus e acessórios
 • Abastecimento de gasolina

Existimos para o servir!

Desejamos uma Páscoa Feliz
a todos os nossos clientes, amigos e

à comunidade
4209 de Bullion Tel.  845-5804

Albert Service
Station

5008, Boul. St-Laurent - Tel. (514) 277-9290
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Le Petit PortugalLe Petit PortugalLe Petit PortugalLe Petit PortugalLe Petit Portugal
A antiga "Casa Benfeito"

4257 Hotel de Ville, Montreal

Tel.: 849-3426

Especializada no fabrico de enchidos:
•chouriços   •morcelas

•chouriço mouro   •etc...
•Carnes  •Frutas  •Legumes

Peixe frito para fora
(por encomenda)

às  Quintas e Sextas

A Família Benfeito deseja à sua
clientela  e a toda a comunidade

Portuguesa, uma

Páscoa Feliz

4116, Boul. St-Laurent

Tel.: 844-2461
Fax.: 844-5689

•Venda e reparação de televisões,
vídeos, câmaras, estéreos,
rádios, gravadores etc...

•Rádios especiais de ondas curtas

•Transferências de cassetes vídeo

•Transformadores para toda a
variedade dos seus aparelhos

Carlos Frazão e a sua equipa
desejam a todos os seus  clientes,

amigos e à  comunidade
Páscoa Feliz

4051 St-Dominique (esquina com a Duluth)
Tel.: 289-9367

Sala privada para saborear a sua refeição
num ambiente tranquilo e acolhedor

A gerência desta casa saúda todos os
seus clientes, amigos e comunidade com

votos de uma Páscoa Feliz

Cozinha aberta
das 7 às 3 da manhã

•Todos os dias o seu especial ao Meio Dia
•Os tradicionais petiscos à Portuguesa

•E uma boa bica com cheirinho

Café Central
PortuguêsMe. Eduardo Dias

Notário

DesDesDesDesDeseja aos seja aos seja aos seja aos seja aos seus clienteseus clienteseus clienteseus clienteseus clientes,,,,,
amigos e à comunidade emamigos e à comunidade emamigos e à comunidade emamigos e à comunidade emamigos e à comunidade em
geral uma Páscoa Fgeral uma Páscoa Fgeral uma Páscoa Fgeral uma Páscoa Fgeral uma Páscoa Felizelizelizelizeliz

Tel.: 985-2411
Fax: 985-2599

4256 Boul. St-Laurent
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GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  845-5804

IGREJAS
IGREJA CRISTÃ VITORIOSA
4270 Papineau, Mensagem 525-9575
www3.sympatico.ca/igreja.vitoriosa

IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave.. (514) 484-3795

CENTRO CRISTÃO DA FAMÍLIA
Assembleia de Deus do Canadá
2500 Boul. Rosemont (esq. Iberville)
Pastor:  Carlos  Figueiredo 376-3210

IGREJA EVANGÉLICA LUSO-FRANCÓFONA
28 St-Charles, Ste-Thérèse     (450) 435-9834

CÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLAR
CANADIANOCANADIANOCANADIANOCANADIANOCANADIANO

EM PORTUGALEM PORTUGALEM PORTUGALEM PORTUGALEM PORTUGAL
EM 06-04-2004

1EURO=1.5823 C1EURO=1.5823 C1EURO=1.5823 C1EURO=1.5823 C1EURO=1.5823 Cd

UM SERVIÇO DO

MILLENNIUM

BCP

(514) 287-3370

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est             273-9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 987-7666

HISPANO-LUSO
220  Rua Rachel Est   849-8591

LATINO
177 Mont-Royal Est 849-1153

LISBOA
355 Rachel Est 844-3054

TAGUS
4289 St-Laurent 844-3307

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent   849-6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent    842-8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL INC.
4267  Av. Coloniale   285-1620

672-4687
CASAMENTOS
BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent                      844-8738

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   849-2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 987-0080

CONTABILISTAS
GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent             232-3095

DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270  Boul. St-Laurent, #209         499-1624

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent 843-3863

ESCOLAS DE CONDUÇÃO
ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O 272-5779

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                 385-1484 e 3 8 5-3541

FARMÁCIAS
FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio            844-6212

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent             845-5335

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE MEMORIA
4231 St-Laurent
Eduíno Martins, Cel.: 270-3112

862-2319

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ambulância  842-4242
Clínica Portuguesa Luso 849-2391
Polícia 9-1-1
Bombeiros 872-1212
Hospital Hôtel-Dieu 844-0161
Hospital Royal Victoria 842-1231
Hospital Ste-Justine 345-4931
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc 842-6141
Hospital de Montreal
para Crianças 934-4400
Serviço de Auxílio aos
Emigrantes(SANQi) 842-6891
Sun Youth,
 Serviços de Urgência 842-6822

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. Angolana de Montreal 273-1425
Associação N. S. de Fátima
(Chomedey, Laval) 681-0612
Associação Portuguesa
do Canadá 844-2269
Associação Portuguesa
do Espírito Santo 254-4647
Associação Portuguesa
de Lasalle 366-6305
Associação Portuguesa
de Ste-Thérèse 435-0301
Caixa de Economia
dos Portugueses 842-8077
Casa dos Açores do Quebeque              388-4129
Centro de Ajuda à Família            982-0804
Centro Português
de Referência 842-8045
Centro Comunitário
do Espírito Santo 353-1550
Clube Oriental
Português de Montreal 342-4373
Clube Portugal
de Montreal 844-1406
Grupo Folclórico Campinos
do Ribatejo 353-3577
Rancho Folclórico Verde Minho          768-7634
Ass.Port.West Island                           684-0857
Português de Montreal 739-9322
Sporting Clube de Montreal 499-9420
Sport Montreal e Benfica 273-4389

IGREJAS
Igreja Baptista Portuguesa 484-3795
Igreja Católica de Santa Cruz              844-1011
Igreja N. S. de Fátima de Laval          687-4035
Assembleia de Deus 583-0031
Centro Cristão da Família             376-3210
Igreja Nova Unção             593-9950
Igreja Cristã Vitoriosa 525-9575

RÁDIO E TELEVISÃO
Rádio Centre-Ville 495-2597
Rádio CFMB 483-2362
Radio Clube Portugal             849-9901

Consulado-Geral
de Portugal

2020  Rua University, suite 2425
Montreal  (Québec) H3A 2A5

Tel.: (514) 499-0359

HORÁRIO DE ABERTURA

Segundas, Terças, Quintas: e Sextas
 9 às 12:30 horas

Quartas
9 às  12:30 e das 14  às 17 horas

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent 288-3019

PADARIAS
PADARIA E PASTELARIA BELA VISTA
68, Ave. des Pins Este 849-3609
www.pasteis-de-nata.com

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                288-2082

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides
Laval, Québec (450) 669-7467

MÓVEIS
ARCA
4117 St-Laurent              842-0591

MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent             845-6028

NOTÁRIOS
M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203         843-5626

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent    (514) 985-2411

OURIVESARIAS
B. SERKOS
1530, Curé-Labelle,  # 203     (450) 686-0026

RENOVAÇÕES
LES RÉNOVATIONS LISBONNE INC.
Tony                                                     593-6649
Dominique            842-6420

RESTAURANTES
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.               844-4588

SOLMAR
111 St-Paul E                861-4562

REVESTIMENTOS
ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent 845-1520

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel                                 725-2626

SATÉLITES
LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval                                  947-1479

TIPOGRAFIAS
TYPOGAL LTÉE.
4117-A, St-Laurent   Tel.: 844-0388 / 844-7257

Fax: 844-6283

VESTUÁRIO DE CRIANÇA
BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276  St-Laurent      843-7282

Guia do Consumidor
QUIROPRATAS
DR. MARC  CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou                  351-1716

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert 271-6452

ALFRED DALLAIRE Groupe Yves Legaré
1350  Autoroute 13, Laval       (514) 595-1500
Víctor Marques       (514) 570-9857

CLEMENTINA SILVACLEMENTINA SILVACLEMENTINA SILVACLEMENTINA SILVACLEMENTINA SILVA
339-9647 • 382-0940

REMAX AMBIANCE INC.

NOVO ROSEMONT

Bungalow c/garagem, todo renovado,
grande c.b.
Sítio muito procurado

VILLERAY

LAVAL próx. Metro

Grande bungalow split 9 divisões
espaçosas, 2 c.b. cave alta acab.,
asp.central, renovada

5 plex, 4x4�, 1x9� próx.metro
renovada. 1º piso c/5 q.c. e 2 c.b.,
cave acabada  Sítio muito
procurado.

ST-HYPPOLITE

Bungalow const 2002 pelo
proprietário com excelentes
materiais, lareira, 2 c.banho,
terreno 134.450 p.q.
Sítio maravilhoso e tranquilo.

MONTREAL

Impecável   “cottage” próx.
Metro Radisson, lareira,
aspirador central, termop,
renovado, garagem.
$237.500

Courtier  imm. agréé

Vencedora Hall of
Fame Club 100% ORAvaliação gratuita

VILLERAY

Novo  duplex, impecável, os
dois pisos ficarão livres  Cave
acabada. Perto do Metro.
$305.000

Complexos funerários
Celular 

514 570-9857
Escritório

514 595-1500

Cristina Medeiros
Conselheira

Victor Marques
Conselheiro

Nós oferecemos um serviço 
atencioso em português !

Consulta grátis com um notário •Ajuda psicológica grátis

Arranjos prévios 
Repatriamento para a Terra Natal

Para ligação:

América do Norte:
        10-10-580 + 1 + indicativo + número

Chamadas Internacionais:
       10-10-580 + 011 + indicativo país +

número

Não precisa de mudar de companhia de telefone.
Custos das chamadas irão aparecer na sua conta
telefónica Bell
24 horas por dia;  Sete dias por semana
.25¢ mínimo em todas as chamadas
Chamadas para telemóveis podem ter tarifas mais
altas.  As tarifas podem mudar sem qualquer aviso.
Para melhores tarifas  visite WWW.10-10-580.com

Alimentado por:

Uma subsidiária a 100% de Eiger Technology inc., uma
companhia publicitária registada no TSX (símbolo AXA)

Portugal 7.9¢
Estados Unidos 4.9¢
Reino Unido 5.9¢

LIGUE PARA PORTUGAL
POR APENAS 7.9¢ POR MINUTO!

Angola 39¢
Brasil 18¢
Canadá 3.9¢

A melhor taxa de
juro simplesmente

Negocio com mais de 15 ins-
tituições bancárias, para poder
oferecer-vos a taxa mais
avantajosa.

SERVIÇO GRATUITO**

Victor Pereira
Agente imobiliário afiliado
Conselheiro em
financiamento hipotecário

(514)
886-5552

• Compra
• Pré-qualificação
• Reembolso
• Renovação
• Programa RAP
• Garantia das taxas
  até Julho de 2004

14 Place du Commerce, bur.600
Île-des-Soeurs (Qué.)  H3E 1T5 0% capital

de entrada
disponível

*Taxas sujeitas a mudanças sem pré-aviso
Certas condições aplicam-se

**Hipotecas residenciais

*

Taxas Multi-Prêts
   Taxas a partir de 05/04/04

  1 ano     3,45 %*
  5 anos   4,55 %*
10 anos   5,60 %*
25 anos   6,25 %*

Vende-se
 equipamento de

padaria.
Forno a lenha,
forno eléctrico,

amassadeira hobart,
frigorifico de duas

portas vertical,
balcão frigorifico,

máquina de enrolar
pão.Tudo em estado

novo.

Luís
(450) 462-4920

Associação
Sambentonense de Montreal

Informa-nos esta Associação que realizará a 24 de Abril
pelas 18h30 na Igreja Santa Cruz, um jantar-convívio, sendo
o baile animado por Licínio Ferraria.

Para mais informações tel. 725-6635
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Agent immobilier Affilié

DU CARTIER INC

Inês Voltz

Courtier Immobilier Agrée

Esc : (514) 731-7575
Correio electrónico : ivoltz@sympatico.ca

        ROSEMONT
Condo  2 qtos fechados,
com garagem e terraço.
Segundo andar
Sector Angus. $249.900

ANTÓNIO BAPTISTA

1X5½,2X3½,grande sala familiar,
c o z . r e n o v a d a , c e r â m i c a , p o r t a
patio,grande terreno.Garagem 2 carros

EXCELENCE INC.
Courtier immobilier agrée
Esc.: 354-6240 - Res.: 256-1233

AVALIAÇÃO GRATUÍTA

ROSEMONT

Grande triplex em frente ao Jardim Botânico.
Optima condição..

    TRIPLEX EM ROSEMONT

TRIPLEX

CONDO

CONDO

COZINHA NOVA

  VILLERAY

            COMERCIAL
Villeray e 17ª Avenida prédio
 c/ 2 andares e cave acabada,
livre para o comprador

Se pensa comprar ou vender é só chamar

VILLERAY

Triplex,3x4½, aquecimento individual, cave
alta, rende $19.320.

Duplex 2x4½, , de Bullion e Duluth
Rende $11.520.

RDP

“Bungalow”, 16ème e Perras,         3
quartos, A/C, lareira, imenso
terreno, garagem.

PLATEAU

PRECISA-SE

BOUTIQUE DE
ALTERAÇÔES

Precisa de costureira de alta
costura c/experiência  em
vestidos de noiva, acompa-
nhantes e geral. Tempo inteiro
ou parcial. Não é necessário
falar Francês ou Inglês.Bom
salário.
Situada em Pointe Claire.
Lúcie  ou Fernanda
(514) 426-1588

Paisagistas a tempo inteiro c/exp. em
pavé-uni, muros e asfalto.Plano de
benefícios sociais e óptimo salário.

Roberto
(450) 678-1588

CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e
operário com experiência em
máquina de dobrar aço.

Gil da Silva
(450) 434-9000 ext.238

(514) 708-3207

Esc.: 281-5501
Res.: 328-5717

Olívia Paiva Joseph Oliveira

DU CARTIER INC

CENTRE-ESTE

PLATEAU

Auteuil, Laval

VILLERAY

Duplex 2x5½ Lorimier/J.Talon,
cerâmicas, carvalho. Próximo
metro Fabre

Operários c/ o mínimo de 5 anos de
exp. em “pavé-uni” e muros de apoio.
Bom salário. Tempo inteiro.

(514) 820-5247

BOISBRIAND

Operários para assentar “pavé-uni” e
fazer todo o género de muros de
apoio, para empresa na “rive-sud”.
Pessoas responsáveis e compe-
tentes.

(450) 658-3387

Bungalow destacado, 3qtos+1 na
vave.Gr.terreno. Deve ser vendido.
$139.800

Precisa-se de homem com experiênça
por pavé-uni e cimento. Carta de
condução obligatorio.

Lorenzo
 (450) 672-8455

Precisa-se de empregada doméstica
para limpeza de casa. Deve também
cozinhar um pouco.

URGENTE
Mme Michèle
 (514) 484-9561

Prócura-se pessoa interessada em
trabalho de limpeza para o turno de
noite. Sálario “periti 31” segundo posto
para “maintenance” general e com
capacidades de supervisão.

Daniel Toledo
(514) 737-0000 #171

Cell: 824-4449
3 1/2 e 5  1/2 renovado, instalação
para maquina de lavar roupa e secar
e lavar louça.  Perto do Jardim
Botânico.

Tel. (514) 251-0332
Depois das 17 horas

ALUGA-SE

“Duplex” com 3 quartos fechados,
janelas, portas e telhado refeitos
em 94, com garagem. R/c livre
para o comprador.

Auteil, soberba “cottage” não
geminada, sector muito procurado, a
2 minutos da 19.3 quartos fechados,
lareira, chão em ripas de madeira.
Nova construção.

NOVIDADE

Esc.: 374-4000
Cell.: 996-9012

REMAX Alliance Inc.

CARLOS   AGOSTINHO

Informação gratuita - casas, hipoteca...

Vendida

VENDID
A

EXPERIENCE
Hall of Fame
Club 100%OR

ST-MICHEL 8 plex bem situado.
Grandes apartamentos

VILLERAY-Bom duplex,cave
terminada. 2 garagens. Um luxo.

CENTRO-ESTE - Bom triplex
Rendimento. Só $189.500

NOVO ROSEMONT- Bom duplex
Ocup. dupla. Junho.Preço reduzido

PLATEAU - Bom duplex, garagem
e cave. Uma raridade. Bom preço

VENDIDA

VENDIDA

VENDIDA

VENDIDA

ST-MICHEL - Duplex semi desta-
chado c/3 qtos, cave e garagem
Bom Preço

249.500.00

249.500.00

319.000.00

319.000.00

PRECISA-SE
Paisagistas com ou sem experiência em
trabalhos de muros em pedra, cimento, “pavé-
uni”, relva e plantações.
Salário segundo experiência

(514) 382-3041
(514) 813-9196

Oferece-se cursos de assistente
ou secretária dentária. Facilidades
de pagamento.

Olga : 582-1771

DIVERSOS
Costureira com experiência

(450) 663-6644 ou (450) 661-5342

Oferta de emprego.
Contactar Varina Alumínio

(514) 362-1300

Jovem para lavar louça.

Apresentar-se
ao 404, rua Duluth E.

Operários com experiência em muros
de suporte e pavé-uni.

Também se precisa motorista classe 3.

Jardins Super
(514)993-6376

3 1/2, 8e avenue, a 5 minutos do
metro St-Michel.

(514) 723-2506 ou (514) 836-0219

AHUNTSIC

Perto do Centro Claude-Robillard,
cottage construído em 1984, 3
quartos de cama, lareira, subsolo
acabado, garagem.  Impecável.

Hotel de Ville, perto da rua Rachel.
Dúplex, 2 x 4 1/2, ideal para transformar
em cottage.$179, 900.00

109 000$

Esc.: (514) 272-2432
Cel.:  (514) 770-6200
Res.: (514) 272-2431

Arlindo  (Alain) Velosa

ST-MICHEL
8x4½ renovados,bom sítio
Rendimento $36.300.
Preço : $339.000  neg.

DU CARTIER-VILLERAY
7170  St-Laurent

Avaliação gratuita

72  CASAS  VENDIDAS  EM  2003

VENDIDA
VILLERAY

Duplex 2x5½ + “Bachelor”.
Esquina de rua, terraço e
garagem. Impecável.

AHUNTSIC

“Cottage” em sector
procurado, com 4 qtos
fechados, lareira, cave
bem terminada, solarium.

$229.000.

VENDE-SE
 Padaria no Plateau, sector procurado,
esquina de rua, com  mais de 25 anos

de existência.
Preço para venda rápida:

$24.000.

Paisagistas c/exp. em``pavé uni`, asfalto,
etc. Trabalho em Laval. Salário baseado na
experiência. Contactar contra-mestre.

António Cabral
(450) 963-3462

Senhora portuguesa para tomar
conta de senhora autónoma.

Deve dormir lá.

Tel. : (514) 341-1954

Paisagista com experiência, para
colocar blocos e ‘pave uni’.

Tel. : (514) 821-3457
        (514) 728-4462

Empregada de limpeza, 3 dias por
semana, Segunda, Quarta e sexta-

feira.  Com experiência e
referências.

Tel. : (514) 526-2301
Depois das 15h30

NETTOYEUR BELLE NEIGE

Precisa costureira a tempo inteiro ou parcial.

TELEFONAR Celeste
(514) 858-9402

Quinta perto de Alcanena, c/casa de
habitação, 7mil pés de oliveiras, 3mil pés de
perra Rocha, laranjeiras, etc.  Com sistema

de regação « Gota a gota ».
Tel : 011-351-249-845086

        (em Portugal)

Chevrolet Cavalier 2001,4 portas,
manual, 60.500 km, muito bom
estado. $7.900 negociável.

(514) 949-7320
(450) 621-9407

VENDE-SE

4117A Boul. St-Laurent Montreal
Tel.: (514) 844-0388 Fax.: (514) 844-6283

Typogal Ltée. Imprimeurs - editeurs

PROCURA UMA TIPOGRAFIA?
Para todos os seus trabalhos

de concepção gráfica
e de tipografia, sem excepções

●  Tipografia comercial ●  Cartões de visita
●  Papel de carta ●  Envelopes
●  Facturas ●  Cartazes a cores e a preto e branco
●  Convites de casamento e outras ocasiões
●  Cartões de agradecimento ●  Guardanapos
●  Fósforos ●  Fotocópias
●  Papelaria ●  Concepção gráfica ●  Etc...

Calendários personalizados para 2004
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Páscoa 2004

A nova direcção e toda a sua equipa desejam
a toda a comunidade uma Páscoa Feliz

681, Jarry est681, Jarry est681, Jarry est681, Jarry est681, Jarry est
Licença do Québec

Uma força na Comunidade

273-9638 • 277-1934273-9638 • 277-1934273-9638 • 277-1934273-9638 • 277-1934273-9638 • 277-1934

algarve
VOYAGE

A equipa da agência

Algarve deseja a todos

os nossos clientes e à

comunidade portuguesa

uma Páscoa Feliz

Ementa

Entradas

Sopa ou Salada ou mexilhões à portuguesa

Pratos à escolha

Peixe do dia
Bacalhau à Estrela
Cabrito no forno
Bife à casa
Cataplana de marisco

Ementa para as crianças

Sopa

Filete de linguado grelhado ou peito de galinha
com linguini e molho de cogumelos

Sobremesa

RESERVE JÁ, os lugares são limitados.

Animação com o acordeonista Jorge Pimentel

$7.95

especializado na cozinha portuguesa
Grelhados na brasa

3750, rua Masson, Montreal

Tel.: (514) 721-8885

FFFFFeliz Páscoaeliz Páscoaeliz Páscoaeliz Páscoaeliz Páscoa

EspEspEspEspEspecial do meio diaecial do meio diaecial do meio diaecial do meio diaecial do meio dia
todos os dias

SSSSSopopopopopaaaaa
Prato principPrato principPrato principPrato principPrato principalalalalal
SSSSSobremesa e caféobremesa e caféobremesa e caféobremesa e caféobremesa e café

$7.95

Restaurante Estrela do Oceano
Fina cozinha portuguesa

101, rua Rachel – Tel. : 844-4588

30
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Páscoa 2004
Superliga
Sporting mais perto da “Champions”

(Lusa) - O Sporting, vence-
dor em Braga diante dos seus
homólogos bracarenses (3-2),
ganhou mais dois pontos sobre
o seu perseguidor Benfica na
luta pelo lugar de acesso à pré-
eliminatória da Liga dos Cam-
peões de futebol.

Com cinco desafios para o
final da Superliga, além de
ficarem mais descansados com
os seis pontos de distância para
os “encarnados”, os “leões”
aproximaram-se dos líderes e
campeões em título, FC Porto,
que estão agora a quatro pon-
tos, mas com a visita ao Na-
cional da Madeira em atraso
(27ª jornada).

O Sporting chegou à van-
tagem de 3-0 no novo Municipal
de Braga com golos de Silva (12
minutos), Liedson (32) e Pedro
Barbosa (68, gp), mas os “arse-

nalistas” protagonizaram uma
breve recuperação, nos ins-
tantes finais, chegando ao 3-2
final e causando algum alarme
na face do treinador Fernando
Santos.

Mesmo a actuar quase toda a
segunda parte com menos um

elemento - Barroso foi expulso,
alegadamente por palavras
dirigidas ao árbitro Carlos
Xistra -, o Sporting de Braga
logrou marcar por duas vezes
ao guarda-redes sportinguista
Ricardo, ambas por intermédio
de Henrique (76 e 86), entrado
ao intervalo.

Em Vila do Conde, onde o
Sporting tinha sido goleado por
4-0, o Benfica empatou a 1-1,
tendo estado em desvantagem.
O primeiro golo surgiu aos 50
minutos, por Evandro, que
cabeceou na área e beneficiou
de um desvio na cabeça de
Miguel, que traiu o guardião
Moreira.

Cinco minutos depois, seria
Tiago a fazer o 1-1 final, bene-
ficiando, desta feita, de uma
caprichosa lufada do forte vento
que se fazia sentir, ludibriando
o guarda-redes do Rio Ave,
Mora.

Mas a “proeza” da ronda foi
conseguida pelos “gilistas”
Gaspar e Luís Coentrão, que
bateram Vítor Baía por duas
vezes, respectivamente aos 64 e

CALDENSE

66 DULUTH EST, MTL

Experiência
Competência
Moda TEL.: 849-1047

VICTOR LUCAS

Resultados

Alverca - Guimarães, 0-1
Boavista - Amadora, 1-2
G.Vicente - FC Porto, 2-0     
Beira-Mar - Académica, 0-0
Moreirense - Nacional, 2-1
P.Ferreira – U.Leiria, 1-2 
Rio Ave - Benfica, 1-1
Sp.Braga - Sporting, 2-3
Marítimo – Belenenses, 2-0

        
       
Programa da 30ª jornada:

Moreirense - Boavista
Vitória Guimarães - Rio Ave
Académica - Alverca
Nacional - Gil Vicente
União Leiria - Sporting Braga
FC Porto - Marítimo   
Benfica - Paços Ferreira
Sporting - Estrela Amadora
Belenenses - Beira-Mar

Classificação

 1-FC Porto: 71*
 2-Sporting: 67
 3-Benfica: 61
 4-Sp.Braga: 47
 5-Nacional: 46*
 6-Rio Ave: 42
 7-Marítimo: 42
 8-Boavista: 38
 9-Moreirense: 37
10-Beira-Mar: 37
11-União Leiria: 36
12 Gil Vicente: 34
13 Alverca: 29
14 Académica: 29
15 Belenenses: 28
16 Guimarães: 28
17 P.Ferreira: 24
18 E.Amadora: 16

* Têm menos um jogo

Liga de Honra
Estoril perde e continua a quatro pontos da Superliga

(Lusa) - O líder Estoril voltou
a perder em casa, quase quatro
meses depois da única derrota
para a Liga de Honra de fute-
bol, desta feita frente ao Vitória
de Setúbal (2-1), no jogo gran-
de da 29ª jornada da compe-
tição.

Em caso de vitória na partida
frente aos sadinos, o Estoril (57
pontos) ficava apenas a um
ponto de garantir a subida de
divisão, o principal objectivo da
turma da linha, mas, em todo o
caso, continua a ter uma van-
tagem confortável sobre os
seus mais directos adversários:
Penafiel (2º, com 52), Varzim
(3º, com 50) e o Vitória de
Setúbal (4º, com 49).

Os grandes vencedores des-
ta jornada foram precisamente
os comandados de Carlos Car-
valhal, que, com a vitória frente
ao Estoril e fruto do empate do
Varzim no campo do Portimo-
nense (1-1), encontram-se ago-
ra somente a um ponto do ter-
ceiro e último lugar que dá um
“bilhete” de entrada para a
Superliga, e o Penafiel, que
bateu nos Açores o Santa Clara
(2-0), encurtando a distância
para o líder.

A última derrota dos “cana-
rinhos” no Estádio António
Coimbra da Mota datava de 07
de Dezembro de 2003, quando
foram surpreendidos pelo Maia
(3-0), numa das piores exi-
bições da época do conjunto
orientado por Ulisses Morais.

O Vitória de Setúbal entrou
melhor no jogo e adiantou-se
no marcador por intermédio de
Jorginho, aos 35 minutos, num
remate forte cruzado, que sur-
preendeu Fabrice, um pouco
adiantado, mas apenas cinco
minutos depois, a contratação
de Inverno do Estoril Hugo
Santos passou pelos dois cen-
trais contrários, para voltar a
empatar a contenda.

O intervalo chegou com o
marcador a registar um em-
pate, mas logo no reatamento,
José Pedro (46 minutos) fez o
resultado final, através de uma
incursão pela defensiva esto-
rilista, concluindo a iniciativa
individual com um remate
certeiro, antecipando-se à saída
do guarda-redes.

Nos Açores, o Penafiel en-
trou com o pé direito na partida
e adiantou-se logo aos 09 minu-
tos no marcador, por inter-
médio de Roberto, que apro-
veitou da melhor forma um
mau atraso de bola de um joga-
dor adversário.

Apenas seis minutos depois
do reatamento, Júnior (51
minutos) sentenciou a partida,
numa jogada em que a defesa
dos da casa ficou a ver jogar.

Um golo de Mendonça, a dez
minutos do apito final, permitiu
ao Varzim sair de Portimão com
um empate a um golo, depois

de Ricardinho ter dado vanta-
gem aos algarvios, ainda não
estavam corridos os primeiros
15 minutos de jogo.

O Salgueiros (5º, com 45
pontos), que ainda “sonha”
com a Superliga, venceu a mo-
desta Ovarense (14º) por 2-0,
com dois golos de Fábio (28 e
51 minutos), enquanto a Naval
(6ª, com 43) “escorregou” em
casa frente ao União da Ma-
deira (17º), empatando a 2-2,
depois de ter conseguido uma
vantagem de dois golos na
primeira parte (Samson, aos 38,
e Bispo, aos 44) e anulada já
“fora de horas” (Costa reduziu,
aos 65, e Mitrovic empatou, aos
96).

67 minutos, no “emprestado”
Estádio D. Afonso Henriques,
em Guimarães.

Não contabilizando as duas
derrotas desta época com os
“colossos” Real Madrid (Liga
dos Campeões) e AC Milão
(Supertaça Europeia), o último
desaire dos “dragões” acon-
tecera em 11 de Maio de 2003,
diante do Paços de Ferreira,
com um único golo de Cadú,
numa partida a contar para a
31ª ronda da Superliga de
2002/03.

Os portistas não perdiam
então, em provas nacionais, há
37 jogos, incluindo 30 a contar
para a Superliga, seis para a
Taça de Portugal, um dos quais
a final da passada edição frente
à União de Leiria, e o encontro
da Supertaça Cândido de Oli-
veira, novamente diante dos
leirienses.

A derrota frente ao Gil Vi-
cente impede assim a equipa
comandada por José Mourinho
de igualar o recorde conse-
guido pelo Benfica do técnico
inglês Jimmy Hagan, em 1972/
73: o único campeão português
sem qualquer derrota e com
apenas dois empates.

Na luta pelos lugares euro-
peus, só o Rio Ave “lucrou” um
ponto, enquanto os seus rivais
Braga, Nacional e Boavista
averbaram derrotas, respecti-
vamente frente a Sporting,

Moreirense e Estrela da Ama-
dora. Os bracarenses seguem
em quarto, seguidos pelo Nacio-
nal, com o Rio Ave a quatro
pontos dos madeirenses, no
sexto posto.

A cauda da tabela continua a
ser ocupada pela dupla Estrela
da Amadora-Paços de Ferrei-
ra, com os pacenses a serem
derrotados pela União de Leiria
(2-1), enquanto o Vitória de
Guimarães (16º) venceu sexta-
feira o Alverca.

No último jogo da jornada o
Marítimo venceu os azuis do
Restelo por duas bolas a zero,
um resultado que serviu aos
“verde-rubros” para se colarem
ao Rio Ave.

Melhores marcadores

1º- McCarthy (FCPorto) 17
     Adriano(Nacional) 17
3º- Evandro (Rio Ave) 14   
4º- “Derlei” (FCPorto) 13
5º- R. Sousa (Boavista) 12    
6º- S. Sabrosa (Benfica) 11
7º- Liedson(Sporting)   11
8º- “Wender” (Braga) 10
    ”Serginho”(Nacional) 10
    Douala (U. Leiria)  10

Resultados

Felgueiras - Marco, 3-0
Portimonense - Varzim, 1-1
Feirense – D. Chaves, 0-1
Naval - União Madeira, 2-2
Sp.Covilhã - Leixões, 3-4
Salgueiros - Ovarense, 2-0        
Estoril – V. Setúbal, 1-2
D. Aves - Maia, 1-2
Santa Clara - Penafiel, 0-2

Classificação

 1 Estoril: 57
 2 Penafiel: 52
 3 Varzim: 50
 4 V.Setúbal: 49
 5 Salgueiros: 45
 6 Naval: 43
 7 Maia: 41
 8 Sanata Clara: 39
 9 D.Chaves: 39
10 Feirense: 38
11 D.Aves: 38
12 Felgueiras: 36
13 Leixões: 36
14 Ovarense: 35
15 Portimonenses: 32
16 Marco: 30
17 U.Madeira: 26
18 Sp.Covilhã: 23
       
Programa da 30ª jornada:

Varzim - Penafiel                
D. Chaves - Portimonense 
União Madeira - Feirense         
Leixões - Naval 1º Maio          
Ovarense – Sp. Covilhã      
Marco - Salgueiros               
V. Setúbal - Felgueiras     
Maia - Estoril                  
D. Aves - Santa Clara

Faça-nos uma visita ou contacte:
ALBANO SÁ ou CARLOS COSTA

Tels.: 845-3291 - 845-3292 - Fax: 257-8816

SUPER ESPECIAL
DE ABRIL

LES ALIMENTS C. MARTINS
123, Villeneuve Este

(entre Coloniale  e de Bullion)

Mosto 100% puro
•Galo •Alicante •Moscatel  •Palomino  •Zinfandel

•Carignan  •Grenache • Pinot noir
•Cabernet  • Sauvignon  •etc...

100% satisfação garantida
ou dinheiro reembolsado

GALO

20 LITROS

$40.00

Entrega no

mesmo dia

Importadores de frutas e legumes
a grosso e a retalho

Fornecemos: •restaurantes  •hoteis  •mercearias
•hospitais  •"dépanneurs"

•crèches  •ect...
Pessoalcompetente

TIPO
VINHO
VERDE

20 LITROS

$40.00

• Compre 10 baldes de Mosto 100% puro
e obtenha 1 balde gratuito

• Batata miúda saco de 50 lb. $5.99
• Batata graúda saco de 50 lb. $5.99

•GRELOS  "ANDY-BOY"
•COUVES  •ETC...
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Cada vida é uma história

feliz páscoa
Que a festa da Páscoa ressuscite as vossas esperanças
e os vossos mais lindos sonhos.

Fórmula 1
Schumacher foi rei no Barhein

Por Hélder Dias

O piloto alemão, Michael
Schumacher, Ferrari, hexa-
campeão mundial, foi o pri-
meiro vencedor da primeira
prova realizada no impres-
sionante circuito de Sakhir no
Barhein, contando agora com
três vitórias no mesmo de cor-
ridas. Schumacher completou
as 57 voltas em 1 28 34 857 hora,
sendo mais rápido que o seu
companheiro de equipa Ru-
bens Barrichello em 1,367seg.
Jenson Button da Bar cor-
tando o meta em terceiro lugar
repetia a mesma proeza da
última prova na  Malasia, prova
essa que terminaria atrás de
Juan Pablo Montoya ‘’BMW’’.
Os restantes lugares pontuá-
veis couberam a Jarno Trulli
‘’Renault’’, Takuma Sato ‘’Bar/
Honda’’, Fernando Alonso ‘’Re-
nault’’, Ralf Schumacher ‘’Wil-
liams/Bmw’’ e Mark Webber

da ‘’Jaguar’’ respectivamente.
Juan Pablo Montoya “Wil-

liams’’ que até 10 voltas do final
da corrida ocupava a terceira
posição, acabaria por terminar
a corrida no 13º lugar e a uma
volta do vencedor da prova,
com problemas de ordem me-
cânica. Lamentavelmente
mais uma vez os McLaren/
Mercedes estiveram presentes
mas não em destaque, pois
tanto Kimi Raikkonen, como o
seu companheiro David Coul-
thard, ambos com problemas
mecânicos, (três motores re-
bentados durante o fim de
semana), tiveram que aban-
donar. Bar/Honda, poderá
desde já sonhar com os pri-
meiros lugares do pódio, pois,
Jenson Button, tem vindo a ser
impecável neste começo do
campeonato e o excelente tra-
balho do ‘’team’’ de David
Richard no Bar 006, prova-se
também com  o exemplo de
Takuma Sato a rodar entre as

elites da F1.
A Ferrari por seu turno

continua dominando quer as
classificativas quer as provas
arrancando Shumi a sua 58ª
“po-le” na carreira e a terceira
prova vitória consecutiva. O
fantástico trabalho dos homens
do “cavalinho” estão bem pa-
tentes ao dominarem os dois
primeiros lugares, com Schu-
macher a aproximar-se cada
vez mais do último título ainda
não conseguido, o das ‘’Poles’’
e Rubens Barrichello a con-
firmar a sua segunda posição
no Mundial de Pilotos. A Re-
nault, diz-se satisfeita com os
quarto e sexto lugares de Trulli
e Fernando Alonso, o qual
partindo do décimo sexto lugar
da grelha, seria vitimado por
um acidente na primeira volta,
tendo feito uma visita ines-
perada aos ‘’pits’’ que lhe
custaria cerca de trinta se-
gundos. Conduzindo no limite
o piloto espanhol acabaria por
passar a linha de chegada na
sexta posição. Mark Webber
da Jaguar conseguiu o pri-
meiro ponto de recompensa
para a sua equipa, ele que na
primeira volta se posicionou em
décimo lugar, fez luta cerrada
com David Coulthard, para
depois se separar de Juan Pablo

Montoya, arrancando assim o
último ponto disponivel, um
ponto bem merecido, para uma
equipa que tem vindo a de-
monstrar mais fiabilidade e
rapidez. A Williams/Bmw, não
esteve bem, esperava-se real-
mente que os homens de
Frank Williams, pudessem
mostrar na corrida o que fize-
ram na segunda sessão de
treinos onde se mostraram
rapidissimos, mas, quer nos
ajustes efectuados no mono-
lugar, quer as estratégias pré-
estudadas, estiveram longe de
poder fazer frente a uma Fer-
rari, direi mesmo a uma Bar.
Esperemos que de volta à Eu-
ropa, as chamadas equipas de
ponta, nos possam oferecer um
pouco mais de luta entre si,
proporcionando-nos ao mesmo
tempo um melhor espectáculo,
um espectáculo digno da
Fórmula 1.

Classificação Final do G.P.de Barhein

1º- Michael Schumacher, Ale (Ferrari)
2º- Rubens Barrichello, Bra (Ferrari)
3º- Jenson Button, GB (Bar/Honda)
4º- Jarno Trulli, Ita (Renault)
5º- Takuma Sato, Jap (Bar/Honda)
6º- Fernando Alonso, Esp (Renault)
7º- Ralf Schumacher, Ale (Williams-Bmw)
8º- Mark Webber, Aus (Jaguar-Cosworth)
9º- Olivier Panis, Fra (Toyota)
10º- Cristiano Da Matta, Bra (Toyota)
11º- Giancarlo Fisichella, Ita (Sauber/Petronas)
12º- Felipe Massa, Bra (Sauber/Petronas)
13º- Juan Pablo Montoya, Col (Williams/Bmw)
14º- Christian Klien, Aut (Jaguar/Cosworth)
15º- Nick Heidfeld, Ale (Jordan/Ford)
16º- Giorgio Pantano, Ita (Jordan/Ford)
17º- Gianmaria Bruni, Ita (Minardi/Cosworth)

FFFFFeliz Páscoaeliz Páscoaeliz Páscoaeliz Páscoaeliz Páscoa

Classificação Mundial de Pilotos

1º- Michael Schumacher, Ale, 30 pontos
2º- Rubens Barrichello, Bra, 21
3º- Jenson Button, GB, 15
4º- Juan Pablo Montoya, Col, 12
5º- Fernando Alonso, Esp, 11
6º- Jarno Trulli, Ita, 11
7º- Ralf Schumacher, Ale,   7
8º- Takuma Sato, Jap,   4
9º- David Coulthard, GB,   4
10º- Felipe Massa, Bra,   1
11º- Mark Webber, Aus,   1

Classificação no Mundial de Construtores
1º- Ferrari, 51 pontos
2º- Renault, 22
Próximo encontro a 25 de Abril no Grande Prémio de S.Marino

em Itália.

Desporto
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