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A comunidade está mais pobre
Manuel Carvalho

Morreu o Fernando André. Do
jornal A Voz de Portugal  pedem-me
um testemunho. Sobre o homem.
Sobre o poeta.

O que poderei dizer? O que mais
poderei acrescentar ao que já escre-
vi anteriormente? Que melhor teste-
munho poderei encontrar do que
estes dois textos que escrevi  para
os seus mais recentes livros que já
estão em avançada fase de prepa-
ração  e que infelizmente ele não
chegou a ver impressos? Fica-me,
como consolo, a  recordação da
alegria que lhe vi nos olhos já quase Cont. na pág. 19

sem luz, quando,  no leito do hospi-
tal, lhe mostrei as provas já adian-
tadas do livro Tão Longe...e Tão
Perto.

“Há pessoas que atravessam a
existência  como sombras, impon-
deráveis, sem deixar marcas visí-
veis, apressadas de se refugiarem
atrás do pano do palco da  vida.

Outras, pelo contrário, vieram a
este mundo para desfraldar ao vento
a bandeira  da mudança, para agitar
as almas atoladas no marasmo dum
quotidiano sem história. São elas o

O Sistema de Imigração Cana-
diano continua a não levar em linha
de conta as reais necessidades de
mão-de-obra da economia, o que a
longo prazo poderá comprometer
o modelo de desenvolvimento do
país, é a opinião de um grupo que
junta Associações Comunitárias,
Empregadores e Sindicatos que
tiveram oportunidade de reunir-se
com o Ministro Solberg sobre o
tema das deportações em curso.
Algo desapontados pela falta de
vontade política do Governo em
parar o processo de deportações,
o grupo manifestou algum opti-
mismo pelo facto de esta reunião
reflectir uma abertura ao diálogo, e
aproveitou para manifestar mais
uma vez ao Ministro o empenho e
a vontade de colaborarem com o

Debbie Pacheco
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Clube Portugal de Montreal
O Clube Portugal de Montreal vai realizar no dia 22 de Abril
de 2006 pelas 19h00 a festa do 23º Aniversário do Rancho
Praias de Portugal abrilhantada por J.G. Night productions.
Para mais informações:  514-844-1406.

Folclore Estrela do Atlântico
Estão abertas as inscrições para todos e todas, a partir dos 7
anos de idade. A inscrição é gratuita e prolonga-se até ao dia 15
de Maio de 2006. Para mais informações, contactar: Américo
Estrela (450) 681-6725 ou Steve da Costa: (450) 962-4892.

Os textos, fotos e i lustrações
publicados nesta edição são da
inteira responsabilidade dos seus
autores, não vinculando, directa ou
indirectamente, o cariz editorial e
informativo deste jornal.

Jantar Dançante da Páscoa
O Clube Oriental Português de Montreal realiza no dia 15

de Abril de 2006, pelas 19h30, um Jantar Dançante Da
Páscoa, com o conjunto Tropical, e actuação da Escola
Irlandesa. A meio da noite, haverá uma surpresa. Para
marcações 514-342-4373.

Cursos de pintura
A Casa dos Açores do Quebeque dá cursos de pintura a

óleo na sede sita no 229, rue Fleury O. à quarta-feira, das
14h às 17h e das 18h às 21h. Os cursos terão início no dia
19 de Abril de 2006. Para mais contactos, CAQ (514) 388-
4129 ou (514) 387-1273.
Jantar para angariação de fundos

A Casa dos Açores do Quebeque organiza Jantar para
angariação de fundos para o seu Rancho Folclórico, Ilhas do
Encanto, dia 29 de Abril, às 19h30, na sua sede, sita no 229
rue Fleury O.  Para mais contactos, CAQ (514)388-4129 ou
(514)387-1273.

O atraso do País deve-se, em grande parte,
ao excesso de burocracia e, naturalmente, ao
facto de muitos funcionários não serem
receptivos a mudanças que possam melhorar
o sistema. Recentemente o Governo apre-
sentou 333 medidas para combater esta
burocracia decrépita que nos faz perder tempo
e a paciência nas longas filas de espera.

É inadmissível que alguém precise de obter
uma simples consulta médica tenha de ir à
uma hora da manhã e esperar à porta do

Centro de Saúde da sua área para conseguir
ser atendido às duas horas da tarde. E isso já

Combater a burocracia
é ter sorte, porque muitos, mesmo a chegar
cedo, já nem consulta conseguem, visto que o
médico apenas atende um número limitado
de doentes. Agora, com as novas medidas, o
utente pode marcar a consulta pelo telefone
ou E-mail.

Outro exemplo, entre tantos, são as longas
bichas para entregar as declarações do IRS
nas Finanças. Aqui, para além da longa espera
de pé, (segundo os funcionários não há verba
para comprar cadeiras) o contribuinte corre o

risco de ao fim de quatro horas de seca, às
vezes mais, não ser atendido. Ou porque os
computadores estão “off line”, ou porque há
falta de pessoal para atender, ou como fre-
quentemente acontece a papelada está incor-
rectamente preenchida, ou então porque
chegou a hora de fechar as portas. E o
indivíduo que acabou por perder um dia de
trabalho terá que voltar no dia seguinte. Assim
passam os portugueses horas infinitas nas
filas de espera em diferentes repartições
públicas onde a máquina do Estado está
cronicamente doente. Para combater esta
intolerável situação o Governo aconselha os
contribuintes a fazerem o seu IRS através da
Internet fornecendo-lhes um código de
acesso.

Finalmente, o Governo do primeiro-minis-
tro, José Sócrates, está empenhado em
simplificar e derrubar todos os entraves que
causam esta burocracia excessiva imple-
mentando o Programa de Reestruturação da
Administração Central do Estado. Alguns
ministros até já lhe chamam “Simplex 2006”.

Se estas medidas que o Governo pretende
tomar se concretizarem serão boas notícias
para os portugueses. Embora haja, como é
hábito na opinião pública, muito cepticismo
quanto à sua implementação. Oxalá o bom
senso prevaleça, pois o excesso de burocracia
tem tido um preço elevado no desenvolvi-
mento do País. E tem afectado a produti-
vidade dos portugueses impedindo-os de
melhorar o seu nível de vida. Estas medidas
mostrarão que é possível lidar com o Estado
de uma maneira mais fácil e menos dispen-
diosa.

Resta saber como é que a maioria dos
cidadãos, principalmente os mais idosos, que
continuam a não ter computador e Internet e
muito menos sabem utilizá-los, vão receber a
caixa de correio electrónica fornecida pelo
Governo para tratarem dos seus assuntos
sem terem que sair de casa.

Augusto Machado

Sport Montreal e Benfica
O Sport Montreal e Benfica informa que Domingo, dia 16

de Abril de 2006 haverá o almoço de Páscoa. Ementa: sopa,
cabrito à Benfica e sobremesa. A festa será animada pelo
conjunto Sky Queen. Entradas: sócios, 25 cabritos, não
sócios: 30 e as crianças dos 6 aos 12 anos: 12 cabritos.
Venham todos passar uma Páscoa alegre.

Celebração fraterna é, sim, convite
ao “Escolhido”, nosso amor primeiro,

Deus entre os homens,
pronto à partilha dum amor leal.

É Ele o “Desejado das nações”,
Aquele que era, é, e voltará”,

sempre disposto em Graça triunfal!
Com Santa Ceia,
maçãs de ouro

salvas de prata,
palavra certa a repartir ensino.

Nosso quinhão
é quota-parte,
essa aliança

na comunhão,
folar superno do melhor atino!

A Páscoa é Ele!
Desfrutaremos
ceia fraterna

pois nos lembramos
que disse um dia:

—”Celebrarei a páscoa, e meus discípulos
devem estar comigo em despedida”.—

Agora é
Memória santa,
um bom repasto;

célica unção
com vinho novo

de redenção.
E sem reservas El’ nos dá guarida
em rocha firme, pedra espiritual,

pois tem ciúmes
dos escolhidos para amor igual!

Não falharemos
honra e louvor,
fraterna acção,

e com amor
celebraremos “ressurreição”!

J.J. Marques da Silva

PÁSCOA, IGUAL
A CELEBRAÇÃO

FRATERNAAPC
A A.P.C agradece sinceramente a todos os que

participaram no jantar comemorativo dos 50 anos de
existência, no dia 1 de Abril, muito particularmente à equipa
da D.Inês do Centro Comunitario Santa Cruz pela sua
generosidade e pelo excelente serviço. Desejamos
também a todos os socios e amigos uma Feliz Pascoa e
anunciamos que o restaurante estara aberto no domingo de
Pascoa, com ementa apropriada. Para mais informaçoes e
reservas, 844-2169, 729-8403 ou 843-6969.
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Cimeira arranca com
encontro de Sócrates e Chirac

José Sócrates e Jacques
Chirac encontraram-se em
Paris na segunda cimeira
luso-francesa dedicada à ino-
vação, conhecimento e com-
petitividade. A reunião foi
«muito amigável», avançou
fonte do Palácio do Eliseu,
mas nenhum dos governan-
tes prestou declarações.

De acordo com fonte do
Eliseu, a reunião foi «muito
amigável» e Jacques Chirac e
José Sócrates manifestaram a
intenção de reforçar as rela-
ções entre França e Portugal,
que qualificaram de «exce-
lentes», e a cooperação tecno-
lógica entre os dois países. As
relações com África foram
um dos temas abordados no
encontro e o presidente fran-
cês congratulou-se que Por-
tugal queira aprofundá-las
durante a sua presidência da
União Europeia, no segundo
semestre de 2007, adiantou a
mesma fonte. Sócrates e Chi-
rac convergiram em relação à
política europeia e discutiram
também o Médio Oriente,
com destaque para a questão
nuclear iraniana, tendo o pre-
sidente francês reiterado que
defende «uma solução diplo-
mática» e que «o Irão cumpra
as exigências das Nações

Unidas».
A segunda cimeira luso-

portuguesa decorre num
período difícil para o governo
francês, que se debate com a
polémica lei do contrato do
primeiro emprego.

Após várias semanas de
contestação sindical e estu-
dantil, Jacques Chirac anun-
ciou segunda-feira, antes do
encontro com Sócrates, o
recuo do governo da lei que
perdia o despedimento sem
justa causa de qualquer jo-
vem com menos de 26 anos.

José Sócrates e Chirac des-
pediram-se à entrada do Eli-
seu, sem prestar declarações
aos jornalistas, e o primeiro-
ministro português seguiu
para o Palácio de Matignon,
onde vai reunir-se com Domi-
nique de Villepin e onde de-
correrá, a seguir, a reunião
plenária dos dois governos. A
primeira cimeira luso-fran-
cesa realizou-se em 2003, em
Lisboa, e a segunda cimeira
bilateral, marcada para De-
zembro de 2004, foi cance-
lada dois dias antes da data
pelo anterior primeiro-minis-
tro português, Pedro Santana
Lopes, depois da demissão
do seu executivo.

Cavaco inicia «uma
outra fase» em Belém

O Presidente da República,
Aníbal Cavaco Silva, indicou
este domingo que irá iniciar
«uma outra fase» na sua ac-
ção como Chefe de Estado,
depois de ter dedicado o
primeiro mês a «contactar
com muita gente» e a «infor-
mar-se» no seu gabinete do
Palácio de Belém.

No final de uma visita ao
Hospital D.Estefânia, a pri-
meira acção pública que rea-
liza no País enquanto chefe de
Estado, Cavaco Silva explicou
que tem estado ocupado.

«Nestes primeiros 30 dias
procurei contactar com muita
gente. Foi um trabalho muito
no meu gabinete, para me
informar. Penso que neste
momento estou já muito me-
lhor informado do que estava
quando tomei posse. Com
certeza que agora se vai iniciar
uma outra fase da minha ac-
ção como Presidente da Re-
pública», disse. Na ocasião,
Cavaco Silva escusou-se a
falar sobre as iniciativas em
que participará na fase que
agora se inicia, nomeada-
mente se optará ou não pela
realização de presidências
abertas temáticas pelo País,
como fizeram os seus ante-
cessores Jorge Sampaio e
Mário Soares. «Os senhores
terão conhecimento das saí-

das que farei da minha casa
de trabalho», afirmou aos
jornalistas, procurando antes
enfatizar as razões da escolha
de uma unidade de saúde
pediátrica para a sua primeira
visita no País, no dia em que
completa exactamente um
mês em Belém. Um hospital
que é “um bom exemplo” do
que se faz no País nesta área
e onde, lembrou, passou re-
centemente “muitas horas” a
acompanhar uma das suas
netas.

«Não há muito tempo, em
resultado do internamento
de familiares, visitei várias
vezes este hospital, estive
aqui muitas horas e tive opor-
tunidade de testemunhar a
qualidade dos cuidados, o
carinho e o apoio que os pro-
fissionais desta casa davam
aos doentes. Por isso, como
Presidente da República,
entendi vir aqui para mani-
festar o meu agradecimento
e o meu estímulo», relatou.

Ao lado do ministro da Saú-
de, Correia de Campos, o
Chefe de Estado enfatizou
que foi sua a escolha de um
«hospital de crianças» para a
sua primeira deslocação no
País, dando sequência à pro-
messa que fez durante a
campanha de dedicar «uma
atenção particular às crian-

ças».
«É uma obrigação colectiva

fazermos o que estiver ao
nosso alcance para defender
essas crianças, que são o capi-
tal mais importante que te-
mos», disse, sublinhando que
neste como noutros domí-
nios «há uma responsabi-
lidade colectiva». «Pretendo
sublinhar muito ao longo da
minha presidência a respon-
sabilidade colec-tiva nos mais
variados domínios. É uma
ilusão pensar que o Estado
pode resolver tudo», consi-
derou.

Numa manhã «dedicada à
área da Saúde», o Presidente
da República escusou pro-
nunciar-se sobre algumas
decisões do actual Governo
neste domínio, nomeada-
mente o encerramento de
algumas maternidades.

«O Presidente da Repú-
blica deve ter um certo dever
de reserva em relação àquilo
que diz em público. Se hou-
vesse alguma coisa a dizer da
minha parte compreendem
que, atendendo ao peso que

têm as palavras do Presiden-
te, eu não o fizesse aqui. Os
assuntos de Estado não se
resolvem trazendo-os para a
praça pública», defendeu.

Sempre sorridente, acom-
panhado pela sua mulher,
Maria Cavaco Silva, o Cavaco
Silva visitou alguns dos princi-
pais serviços do hospital,
nomeadamente a unidade de
cuidados intensivos neo-na-
tais e a unidade de queima-
dos, falou com pais e crianças,
recebendo um desenho de
uma delas, e viu o local onde
a vidente de Fátima Jacinta
Marto faleceu, a 20 de Feve-
reiro de 1920. Um dos pontos
mais simbólicos da visita acon-
teceu quando Aníbal Cavaco
Silva entrou no quarto 10 e
contemplou o cadeirão azul
onde habitualmente se sen-
tam os acompanhantes do
paciente da cama 23.

«Era aqui precisamente.
Passei muitas horas naquela
cadeira», lembrou, recor-
dando a ocasião em que um
neto seu esteve internado
uma semana naquele quarto.
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Deportações num impasse
Parlamento e demais entidades com responsabilidades na
matéria, na procura de uma solução justa e célere para o
problema.

“O facto de o Ministro se ter disponibilizado para reunir com
representantes da Comunidade no primeiro dia da legislatura
do novo Parlamento, dá-nos alento e é um sinal revelador de
abertura ao diálogo que saudamos. Já em relação ao que
ouvimos da parte do Ministro sobre as propostas de que somos
portadores, não podemos dizer o mesmo”, disse Peter
Ferreira, Presidente do Congresso Nacional Luso-Canadiano.
“Temos como um dado adquirido que tanto o custo económico
como a envolvente humanitária das deportações são
demasiado elevados para a sociedade Canadiana. Este é um
assunto sobre o qual estamos certos, haverá um consenso de
todos os Partidos com assento parlamentar. Pela nossa parte,
estamos dispostos, a trabalhar com o Parlamento na procura
de uma solução que melhore alguns aspectos do actual
sistema de imigração. Sobre esta matéria e com esse objectivo,
tivémos oportunidade de apresentar formalmente ao Senhor

Ministro as nossas ideias e uma proposta concreta de
trabalho.”

Imediatamente após a primeira sessão do novo Parlamento,
o Ministro da Imigração Monte Solberg deslocou-se a Toronto
propositadamente para se encontrar com representantes da
Comunidade Portuguesa, a fim de debater o tema das
deportações de trabalhadores Portugueses bem como de
outras comunidades, que se encontram no país em situação
irregular.

“As deportações em curso não poderiam ter vindo em pior
altura. O Canadá tem vindo a usufruir de um período de baixas
taxas de desemprego nos últimos 30 anos, por outro lado a
procura de mão-de-obra nos sectores da construção continua
a aumentar acompanhando a procura crescente no ramo
imobiliário. A conjugação de todos estes factores poderá, em
última análise, fazer com que os que querem adquirir a sua
casa tenham tempos de espera cada vez mais longos. Ao
mesmo tempo, continuamos a ter um sistema de imigração que
não leva em linha de conta as necessidades de mão-de-obra do
mercado no curto prazo, a par da ausência de uma política de
longo prazo que tenha em conta o envelhecimento da
população. É tempo de se implementarem soluções concretas
que levem em conta o modelo de desenvolvimento do país, e
que ao mesmo tempo incorporem os valores humanitários de
que nos orgulhamos, enquanto Canadianos,” declarou Ana
Bailão, Presidente da Federação de Empresários e
Profissionais Luso-Canadianos.

As Associações Comunitárias, Empresários e Sindicatos
estão empenhados e unidos em pôr em prática um modelo de
vistos de trabalho, adequados a lidarem com a situação dos
trabalhadores indocumentados, tendo em vista a realidade
económica do país e que ao mesmo tempo espelhem os
valores da sociedade Canadiana. Esta proposta de
regularização foi já encaminhada para o Ministro, pelo que se
aguardam com expectativa os próximos desenvolvimentos
sobre o assunto, nomeadamente ao nível das iniciativas
parlamentares, que este grupo está particularmente
interessado em seguir. A proposta baseia-se em três pontos
chave, que abaixo se descrevem sumáriamente:

1 – Atribuição de um visto de trabalho de 2 anos a todos os

Cont. da pág. 1

que se encontrem a trabalhar no Canadá há pelo menos mais
de dois anos. Este visto abrangeria as respectivas famílias.

2 – No final desses dois anos, e desde que a situação de
trabalho se mantivesse estável, observados os demais
requisitos de registo criminal, esses trabalhadores teriam
oportunidade de alterarem a sua situação com vista a obterem
o estatuto de Emigrantes.

3 – Reformular o sistema de imigração do Canadá com vista
a incorporar as necessidades de mão-de-obra do país.

“Acreditamos ter razões para estarmos optimistas. Há
consenso entre os Empregadores, Sindicatos e Associações
Comunitárias de que esta proposta concreta tem condições

para ter sucesso, e vai ao encontro da vontade do povo
Canadiano e dos seus valores. Estamos também em crer que
esta proposta tem condições, para colher o consenso dos
Partidos com assento Parlamentar, uma vez que vai ao
encontro da necessidade de se encontrar um solução para o
tema. O Governo tem aqui uma oportunidade de se elevar
acima de querelas partidárias, e trabalhar numa solução em
prol das pessoas. Reconhecemos que este problema não foi
criado pelo actual Ministro, mas também reconhecemos que
neste momento só ele pode dar o primeiro passo para a sua
resolução,” disse Marcie Ponte, Vice-Presidente, Região do
Ontario do Congresso.

Pessoas/Associações Comunitárias Empenhadas na Causa
dos Trabalhadores Sem Documentação consiste de agências
e organizações representantes e/ou ao serviço das
comunidades de origem portuguesa no Canadá, assim como
de outros grupos e indivíduos preocupados com a deportação
de trabalhadores sem documentação.
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Desacordos sobre o
lugar do Quebeque

Os três parágrafos do desacordo: é assim
que se poderia qualificar a parte do discurso
do Trono sobre o lugar do Quebeque na
federação canadiana. Vários liberais dizem
estar preocupados sobre a abertura do
Primeiro Ministro Stephen Harper em rela-
ção ao Quebeque, nomeadamente sobre o
seu lugar na Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO). Os cinco ministros quebe-
quenses do governo conservador decidiram
responder a estas críticas quinta-feira. “Os
liberais não sabem nada e não se esquecem
de nada. Para tentar marcar pontos políticos,
continuam contra o Quebeque “, declarou o
ministro e deputado de Pontiac, Lawrence
Cannon. O Sr. Cannon afirmou que o “fede-
ralismo de abertura” preconizado pelos
conservadores respeita as competências de
todas as províncias, sem excepção nem prefe-
rência. Sublinhou também que a língua e a
cultura específicas ao Quebeque fazem da
província um caso específico.

Miguel Felix

Um excesso de 163 milhões
A Cidade de Montreal teve um excesso de

163 milhões de dólares durante o seu exer-
cício financeiro de 2005. O crescimento
económico e o vigor do mercado imobiliário
permitiram à Cidade de realizar este excesso.
Os rendimentos da Cidade excederam as
suas despesas de 62 milhões. Assim, os
rendimentos de tributação aumentaram de
16 milhões de dólares por relatório para o que
tinha sido previsto. A Cidade economizou
igualmente 15 milhões em despesas de
financiamento graças às taxas de juro infe-
riores aos 6% antecipadas. Além disso, a
administração do Presidente da câmara mu-
nicipal Gérald Tremblay reinvestiu 99 mi-
lhões que provem dos excessos e os fundos
reservados dos anos anteriores. Estes exces-
sos contudo maioritariamente reinvestidos
no orçamento 2006. Assim, cerca de 135
milhões de dólares, sobre os 163 milhões, são
já mobilizados.

Paul Coffin em prisão
O Tribunal de Recurso do Quebeque revê

a penalidade imposta à Paul Coffin, e impõe-
lhe uma penalidade de 18 meses de prisão.
Num julgamento unânime devolvido, o mais
elevado tribunal da província julgou que a sua
sentença de dois anos menos um dia a ser
purgada na comunidade era claramente
insuficiente. A Coroa alegou que o juiz Jean-
Guy Boilard tivesse sido demasiado cle-
mente com um homem que tivesse cometido
fraudes que totalizam 1,5 milhão de dólares
no âmbito do programa federal das «coman-
dites». O publicitário deve por conseguinte de
apresentar-se dentro de três dias às auto-
ridades prisionais para começar a purgar a sua
penalidade. Os advogados de Paul Coffin
poderiam contudo levar o negócio na frente
do Tribunal supremo.

As repercussões do
Grande Prémio ameaçadas

Os comerciantes de Montreal desejam
abrir as suas portas durante o fim de semana
da Festa Nacional do Quebeque a fim de
aproveitar o movimento da fórmula 1. Uma
situação à qual se opõe a Sociedade de São
João Baptista de Montreal promove este
feriado. Este conflito emana da coincidência
entre a corrida anual da fórmula 1 e a Festa

Nacional do Quebeque. “A Festa Nacional faz
parte dos sete dias no ano nos quais é
proibido o comércio de retalho”, explica o
presidente geral do SSJB, Jean Dorion.
“Pensa-se que vulgarizaria a Festa Nacional
se fosse permitido aos comércios abrirem
neste dia para um negócio de corrida auto-
móvel.” “O Sr. Dorion teme que esta prática
possa ter repercussões sobre as próximas
edições da Festa. É precisamente o que os
comerciantes afirmam. Querem obter uma
derrogação de cinco anos, que lhes permitiria
abrir as suas lojas nos dias feriados. O Grande
Prémio de fórmula 1 é um dos aconteci-
mentos turísticos essenciais em Montreal e
deixa cerca de 75 milhões de dólares nos
bolsos dos comerciantes quebequenses. O
distrito de Ville-Marie adoptou uma resolução
que pede à Cidade de Montreal a autorização
de abrir as lojas do seu território durante o fim
de semana em questão. Esta situação não se
produz habitualmente dado que o Grande
Prémio desenrola-se no início do mês de
Junho. A Federação Internacional do Auto-
móvel (FIA) deslocou a apresentação do
Grande Prémio do Canadá 2006 para evitar
conflitos de calendário com os jogos do
Campeonato do mundo de futebol.

Os Canadianos divididos, de
acordo com uma sondagem

Os Canadianos estão divididos sobre a
missão dos seus soldados no Afeganistão e
sobre a duração desta missão, indica uma
sondagem efectuada pela casa Decima Re-
search. Assim, 45% dos respondentes julgam
que o Canadá teve razão de enviar soldados
neste país, enquanto 46% consideram que foi
uma má ideia. Com a margem de erro, cons-
tata-se que metade dos Canadianos é a favor,
e a outra contra. Os números de Décima
fornecidos pela Presse Canadienne indicam
além disso que as pessoas estão muito
divididas sobre a duração do compromisso
canadiano no Afeganistão. Vinte e cinco por
cento dos respondentes consideram que os
soldados deveriam permanecer neste país o
tempo que for necessário para completar a
sua missão. Outro 10% considera que deve-
riam permanecer um ano ou dois e 15% está
pronto para dar-lhes cinco anos. Contudo, 43%
declararam que não tinham negócios lá e que
deveriam voltar ao país no próximo ano.

O PQ ganha
força no Quebeque

O Partido quebequense conservou Sainte-
Marie-Saint-Jacques segunda-feira, mas
perdeu a sua grande potência em frente do
novo partido “Quebeque solidário”. A forma-
ção de Françoise David e Amir Khadir
passou o seu primeiro teste eleitoral amea-
çando mesmo o Partido liberal de Jean
Charest.

O nome de Malépart
não foi suficiente

A Sua implicação  e  o
seu nome de família co-
nhecido no bairro não fo-
ram suficientes a Nathalie
Malépart para lhe fazer
ganhar as elei-ções no
bairro Sainte-Ma-rie-Saint-
Jacques.
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CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

 LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
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O abandono escolar
O que acontece depois...
Já sei o que vão dizer : “Já conhe-

cemos as estatísticas, e já ouvimos dizer,
várias vezes, que os nossos jovens são
dos que abandonam mais os bancos da
escola!”.

Este artigo não tem, mais uma vez, a
pretenção de expor as estatísticas
representativas deste fenómeno, mis

sim de  informar quanto às repercussões que o abandono
pode ter na vida dos nossos jovens.

Repercussões profissionais e económicas
Em primeiro lugar, os nossos jovens não estão conscientes

do facto que terão, muitas vezes, de usufruir de um ordenado
menor em relação àquele  que possui o mínimo dos estudos
necessários (seja o D.E.S: diploma de estudos secundários).
Com isto quer dizer que o ordenado de uma pessoa aumenta
consoante o nível de estudos obtidos e que a longo prazo um
diploma é rentável! Também é importante salientar que,
quanto menos estudos uma pessoa possuir, maiores são as
possibilidades de se encontrar no desemprego.Um estudo do
Ministério da Educação do Quebeque, revela que o nível de
desemprego é mais alto para os indivíduos que não comple-
taram os estudos secundários que para os que detêm alguns
estudos (qualquer um que seja). Só o facto de ter um diploma
por mínimo que seja (D.E.S) faz com que diminua notavel-
mente as possibilidades de se encontrar no desemprego e
quanto mais estudos uma pessoa possuir mais este facto se
torna verídico. A falta de estudos não só limita o jovem quanto
ao salário que ele poderá vir a ganhar mas também no que diz
respeito à sua escolha de emprego. Pois quem não tiver
formação não poderá concorrer para qualquer emprego. Por
isso têm, muitas vezes, de se contentar com empregos mais
precários que oferecem uma remuneração mínima e
condições de trabalho exaustivas. Algumas vezes devem,
também, contentar-se com empregos a tempo parcial o que
muitas vezes não lhes garantem uma grande segurança
financeira. O que deixa, em certos casos, muitos dos  nossos

jovens a viver em estado de pobreza.
Repercussões sociais e pessoais
(saúde física e psicológica)
A falta de estudos também tem um impacto quanto à saúde,

à qualidade e aos hábitos de vida de uma pessoa. Ora,
reconhece-se que estes factores influenciam grandemente a
saúde e a esperança de vida de uma pessoa.

 Um estudo feito por Santé Québec (2001) revela que o nível

de estudos influencia a utilização dos serviços de saúde, a
qualidade e os hábitos de vida de uma pessoa. Segundo o
estudo, as pessoas mais instruídas têm uma melhor: saúde,
qualidade de vida e, vivem mais anos.

Como já foi dito anteriormente, uma pessoa que possui
poucos estudos tem muitas vezes de se limitar com empregos
que exijam mais a nível físico. Tendo de trabalhar mais que os
outros indivíduos pondo na maior parte o seu  corpo físico e sua
saúde em perigo, visto que os  trabalhos manuais podem
muitas vezes occasionar mais accidentes de trabalho.

O abandono escolar não só afecta a saúde física, mas também
a saúde psicológica. Registe-se, que as pessoas sub-esco-
larizadas ou desempregadas sentem  problemas psicológicos
que os faz recorrer, frequentemente, a consultas psicológicas
e a serviços sociais. Estes problemas poderão surgir: de
fracassos relativos à incerteza financeira e da pressão relativa
à estigmatização feita pelos julgamentos da sociedade quanto
às pessoas desempregadas (ou sub-escolarizadas). O
abandono escolar também tem repercussões a nível social.

Regista-se uma relação entre o
abandono escolar e a crimina-
lidade e a produtividade de um
país. Um estudo, da « Direction
générale des services correc-
tionnels du ministère de la Sé-
curité publique » salienta que
70% dos detidos fazem parte da
população que abandonou os
estudos e que 28% destes indiví-
duos abandonaram antes dos
16 anos. De uma maneira geral,
o abandono escolar também
influência o mercado mundial,
que exige cada vez mais com-
petências e conhecimentos
especializados. Isto faz com que
muitos empregos ficam fora do
alcance dos jovens que não
possuem especializações. Se
um país não tem a mão de obra
especializada, a sua produção
diminui; o que diminui a criação
de empregos no território e
consequentemente, faz com
que os seus habitantes rece-
bam ordenados mais baixos.
Isto torna-se numa boa razão
para os governos investirem na
educação. Infelizmente, o aban-
dono escolar é uma realidade
que afecta a nossa comunidade,
especialmente os nossos jo-
vens. Por isso é importante que
os pais, que são os principais
responsáveis  na educação dos
filhos, participem mais activa-
mente na educação deles e que
os encorajem a continuar os
estudos. Investir na educação
dos filhos é oferecer-lhes um
futuro mais brilhante e uma vida
melhor!  Se precisar de algu-
ma informação quanto a
estes recursos pode contac-
tar o (514) 273-9420 .

Sabrina Domingues
Carta da Semana:  8 de Paus, que significa Rapidez.
Amor: Tenha cautela, não deixe que a sua vida amorosa caia
na rotina.
Saúde : O seu sistema nervoso poderá estar mais abalado,
reflectindo-se no funcionamento do seu organismo.

Dinheiro: Altura propícia para enfrentar novos desafios.
Número da Sorte: 30 Números da Semana: 5, 8, 9, 10, 35, 2

Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa Dificuldade/
Indolência.
Amor: É prioritário que deixe de exigir tanto do seu par.
Saúde : Evite privar-se de pequenos prazeres apenas porque
deseja ter uma boa aparência física.

Dinheiro: Não fique triste se não conseguir atingir o sucesso que merecia
profissionalmente, melhores oportunidades virão.
Número da Sorte: 66 Números da Semana: 45, 10, 20, 1, 8, 44

Carta da Semana:  Cavaleiro de Ouros, que significa
Maturidade.
Amor : Boas perspectivas neste campo, continue a investir.
Saúde: Aprenda a controlar os seus nervos, será benéfico para si.

Dinheiro: Invista na organização para melhorar a funcionalidade do seu
departamento.
Número da Sorte: 76 Números da Semana: 4, 22, 33, 6, 41, 11

Carta da Semana: Rei de Copas, que significa Poder de
Concretização e Respeito.
Amor: Demonstre, com mais entusiasmo as suas emoções.
Saúde: A sua vitalidade estará à vista de todos, mas mantenha
a calma.

Dinheiro: Reflicta sobre a sua vida profissional, poderá ser o momento
ideal para reciclar os seus conhecimentos.
Número da Sorte: 50 Números da Semana: 2, 8, 7, 13, 15, 40

Carta da Semana: 3 de Paus, que significa Iniciativa.
Amor : Favoreça a sua relação através do carinho e do
companheirismo.
Saúde : Controle melhor os seus horários de sono.
Dinheiro : Aposte na disciplina e motivação para atingir os

seus fins.
Número da Sorte: 25 Números da Semana: 33, 5, 10, 17, 22, 6

Carta da Semana: 5 de Espadas, que significa Avareza.
Amor: Não ponha em causa a sua relação por coisas de pouca
importância. Seja mais afectuoso.
Saúde: O seu aparelho digestivo poderá estar mais vulnerável.
Dinheiro: Ouça com mais atenção a opinião dos seus colegas

Número da Sorte: 55
Números da Semana: 45, 1, 3, 8, 40, 23

Carta da Semana:  10 de Paus, que significa Sucessos
Temporários, Ilusão.
Amor : Não deixe transparecer tanto os seus ciúmes e
fraquezas, poderão afectar a sua relação.

Saúde: Poderá sentir algum desgaste físico.
Dinheiro: Poderá surgir uma oportunidade de obter rendimento extra,
através de um part-time.
Número da Sorte: 32
Números da Semana: 4, 1, 9, 10, 23, 8

Carta da Semana: 2 de copas que significa Amor.
Amor: Depois da tempestade vem a bonança e fará as pazes
com a sua cara-metade.
Saúde: Estável.
Dinheiro: Boas perspectivas económicas em vista, mantenha-

se atento.
Número da Sorte: 38 Números da Semana: 17, 14, 13, 10, 8, 20

Carta da Semana: Rei de Espadas, que significa Poder,
Autoridade.
Amor: Esta poderá ser uma semana muito intensa a nível do
romantismo e da aventura.
Saúde: Poderá sentir-se psicologicamente perturbado.

Dinheiro: Momento favorável para aplicações financeiras.
Número da Sorte: 64 Números da Semana: 1, 7, 9, 22, 33, 6

Carta da Semana: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem
Longa, Partida Inesperada.
Amor: Arrisque mais no amor, pode ser que se surpreenda.
Saúde : Poderá andar com o ritmo cardíaco muito acelerado.
Dinheiro:  Evite entrar em confrontos com um colega, mesmo

que possa ter razão.
Número da Sorte: 34 Números da Semana: 9, 4, 3, 14, 9, 10

Carta da Semana: 9 de Espadas, que significa Mau
Pressentimento, Angústia.
Amor: A separação é dolorosa, mas lembre-se que será por
pouco tempo.

Saúde: Tendência para se sentir um pouco depressivo.
Dinheiro: Aja conscientemente para não colocar em causa o seu
orçamento para esta semana.
Número da Sorte: 59
Números da Semana: 4, 9, 1, 5, 22, 17

Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Afeição
e Falsidade .
Amor: Não se deixe enganar por amigos pouco honestos.
Saúde: Tudo correrá pelo melhor devido ao seu optimismo e

confiança.
Dinheiro: Para cumprir os seus objectivos, vai ter que se esforçar a
duplicar.
Número da Sorte: 52
Números da Semana: 2, 9, 14, 11, 3, 9

04-12-2006.pmd 4/11/2006, 5:18 PM6



A Voz de Portugal
Quarta-feira 12 de Abril de 2006 7

04-12-2006.pmd 4/11/2006, 5:18 PM7



A Voz de Portugal
Quarta-feira 12 de Abril de 20068

A Poesia desceu à APC

Neste singelo poema
Em gesto de ovação

Presto homenagem suprema
À nossa Associação !...

Primeira no Canadá
Em Montreal foi fundada
P’ra podermos ter por cá
Nossa cultura instaurada.

Fez-se colectividade
Há cinquenta anos já dura

Servindo a sociedade
Disseminando a cultura.
Funda a escola e a banda
O folclore com primazia
Do futebol veneranda
Pilar da Lusofonia !...

Resoluta e com firmeza
Mesmo na dificuldade
Manteve viva e acesa
Nossa Portugalidade !

Apraz-nos pois celebrar
Contigo o cinquentenário

E   unidos   formular
Um Feliz Aniversário !...

Euclides Cavaco

Com o objectivo de comemorar o Dia Mundial da Poesia,
realizou-se, no passado dia  27 de Março, na Associação
Portuguesa do Canadá, um encontro  de poetas e de amantes
das artes da nossa Comunidade.

Como já vem sendo hábito desde há quatro anos, este
acontecimento deveu-se mais uma vez à iniciativa de Leontino
Barreiros  um homem voluntarioso que, como faz questão  de
sublinhar, não é poeta mas que gosta de promover estes
encontros informais e despretensiosos que são saborosos
nacos de  pão do espírito já indispensáveis  todos os anos por
estas bandas.

Depois do almoço agradável, quase familiar,  aconteceu fado
pela voz castiça de Carlos Rodrigues e poesia, muita poesia,
declamada pelos poetas presentes que assim quiseram
também   prestar o seu enriquecedor contributo.

O convidado de honra deste ano  foi o poeta Euclides Cavaco
que veio propositadamente de London no Ontário para nos
demostrar que poesia também  rima  com vida, com alegria de
viver, com acrisolado amor aos valores da portugalidade.

Vate na acepção clássica do termo, declamador nato e senhor
duma verve transbordante,  foi uma presença envolvente  que

encantou  todos os presentes e que transformou aquela tarde
num convívio agradável e inesquecível.

Euclides Cavaco nasceu no concelho de Mira, Coimbra, na
década de 40. Cedo começou a escrever poesia nos jornais da
época, o que lhe valeu um prémio no extinto Diário Popular.
Na década de 60 partiu para Angola onde colaborou na Rádio
Clube de Moçâmedes. Regressado a Lisboa, dirigiu e ensaiou
um grupo cénico da capital. Em 1970, emigrou para o Canadá
e radicou-se em London, no Ontário. Fez rádio, televisão e
escreveu inúmeras letras de fados. É autor de diversas rúbricas
de poesia, publicadas em diversos jornais e revistas. Em Abril

de 2000, publicou o livro de poesia “Pedaços do meu País”.
Também publicou os e-books Terras da Minha Terra e
Retalhos de Fado. Muitas das suas récitas e declamações estão
reunidas em vários CDs, com destaque para Ecos de Poesia e
Voa da Alma. O poeta também mantém uma excelente página
de literatura no site www.euclidescavaco.com

Quando todos os presentes já estavam  irremediavelmente
rendidos ao seu fascínio,  Euclides Cavaco fez uma pausa nas
suas  arrebatadoras declamações para presentear  a APC com
um quadro onde estava inscrita, com letras de ternura, uma

poesia da sua autoria  alusiva aos 50 anos de existência da
decana das colectividades portuguesas do Canadá. Para sua
surpresa, a APC, na pessoa da sua presidente Conceição
Correia presenteou-o também com um belo  quadro de
azulejos, criação de Agripina Barreiros, com interessantes
motivos evocativos da alma lusa, onde não faltava um galo de
Barcelos e uma guitarra bem portuguesa. Não mentimos se
afirmarmos que o nosso poeta, colhido de surpresa, ficou
visivelmente à beira das lágrimas e com a voz embargada.

Que volte sempre, pensava toda a gente após tão agradável
tarde quando os prenúncios da primavera já se mostravam
promissores por todos os recantos  desta Montreal a acordar
da letargia do longo inverno.

Cinquentenário da
Associação Portuguesa do Canadá

http://manuelcarvalho.8m.com
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As religiões e o fanatismo dos nossos dias
Temos lido e ouvido de um

cavalheiro muçulmano, con-
vertido ao cristianismo, que
estava preso e seria conde-
nado â morte no Afeganistão
pois que a lei desse país é
inexorável para com as pes-
soas que deixem o islamis-
mo para se fazerem cristãs.
Pela insistência de algumas
autoridades, entre as quais o
primeiro ministro do Cana-
dá, foi posto em liberdade e,

de imediato emigrado para a Itália, onde foi recebido.
Até aqui, diremos, tudo parece normal, mau grado tal lei que

o condena. O descabido foi o povo desse país, depois da sua
libertação, manifestar-se contra, em número de muitos
milhares, circulando pelas ruas. E maior desarrazoado foi, ao
que parece, o novo propósito de o recapturarem!... Felizmente
ele já tinha partido!

Qual é o seu crime?
Respondem-nos: —Desrespeito pela lei do seu país.
Difícil de aceitar. Mas sabemos o que está escrito: —”Vem

a hora em que todo o que vos matar julgará com isso
tributar culto a Deus” (João 16:2). O guru de uma seita
dividida, que veja fugir um adepto do seu rebanho de membros
para o grupo de outro guia da mesma seita, responderá: —
Alguém que saia dum corpo de membros pode arrastar outro
ou outros membros, e isso é crime porque esfacela o corpo de
onde sai.  Um corpo completo só é completo com todos os
membros, e a doutrina impõe perfeição!

— Mas se a doutrina for a mesma, não serão os guias que
provocam gangrena no rebanho?... E tanto mais se o membro
que sai for perseguido ou morto...

— O grupo de cada guia é uma célula do rebanho universal...
Os guias lutam pela integridade do seu grupo – dizem sem
conceituar, e serão capaz de falar em nome do deus que
fabricam...

Haverá sempre quem consinta e diga que estes juízos estão
certos ou são lógicos, e o mundo continuará o seu rodopio em
desconserto. As guerras da religião têm sido mancha negra e
lúgubre em todas as sociedades, e o mais pavoroso é que não
levam a qualquer parte de honra e glória para Deus!

Rejeita-se o facto, mesmo que, no centro das melhores
doutrinas se ensine que é Deus quem convence do pecado e
do juízo e, por esse aviso é que o rebanho cresce em número,
e não pela intempestiva sanha do homem.

Conhecemos, por exemplo, um cristão que vivia como
religioso sem conhecer a Cristo. Um dia leu os evangelhos,
Cristo revelou-se-lhe, e ele mudou para outro grupo onde o
maior número de pessoas conhecia alguma coisa de Jesus.
Tanto a família como a sociedade o maltratou e expulsou! Para
arranjar emprego na cidade onde vivia foi forçado a prestar
contas do seu desvio religioso. Respondia:

— Deixei a religião para estar com pessoas que conhecem,
amam, e obedecem a Cristo. Isso ofende-vos?! – O resultado
foi ter de renunciar ao convívio da família e dos amigos, e
abandonar a terra onde nasceu. Todos se ofendiam porque,
segundo o seu critério, a religião como a conheciam, vinha, tal
e qual, de seus ancestrais. Era para seguir e não para
compreender... Os homens  “ punham e dispunham”, e
bastava...

        Com tudo isto queremos dizer que o fanatismo, hoje,
tem muitos matizes, sem aparência de cegueira.  Há quem se
empenhe em doutrina unionista e lhe chame de reconciliação,
ou ecuménica, e force a tecla ao dizer:

— A doutrina é a mesma, mas tivemos divergências em
alguns pontos. Agora temos de abandonar esses pontos
divergentes entregues a eles mesmos... Não os disputemos,
nem lhes demos cátedra, e haverá reconciliação! Sejamos
unidos!

— Porém se um dos pontos for: -”Deus existe e é
galardoador dos que O buscam” (Heb.11:6)? Que
lucraremos de ideal e de unidade, sem o valor da verdade?

Estamos certos de que se levantarão gurus para advertir:
— Nós é que fazemos deus, e esse anda por aí, e a força do

nosso convívio é mais poderosa do que ele, que nem se

defende, nem vale a quezília entre nós!... Temos moral supe-
rior, e isso é que vale.

Esta é uma verdade que os religionistas proclamam iludindo
os ouvintes por ser dita em nome do Criador, ou simplesmente
duma religião.

Voltemos ao cavalheiro do Afeganistão. Se o Deus dos
muçulmanos é o mesmo dos judeus e dos cristãos (Aláh, ou
Jeová), não estará Ele triste com a justiça humana dita em seu
nome? Se Ele é Beneficente e misericordioso, Amor e Perdão,
o crime do tal cavalheiro não faz parte da jurisdição malévola
dos homens que fazem lei diferente ao amor que perdoa? E
os cristãos que  digladiam  quando algum sai dum grupo para
ir ter comunhão com outro grupo onde aproveita dessa
misericórdia, perdão e Amor, não estarão longe de agradar a
Deus?

Vejamos algo de muito interesse para reflectir. Um dia o
discípulo João disse a Jesus: —”Mestre, vimos um homem
que, em teu nome, expelia demónios, o qual não nos
segue; e nós lho proibimos, porque não seguia connosco.
Mas Jesus respondeu: Não lho proibais; porque ninguém
há que faça milagre em meu nome e, logo a seguir, possa
falar mal de mim” (Marc.9:38-39). Este exemplo de
Jesus serve de algo?

 A liberdade que Deus dá ao homem é a coisa mais
importante da sua vida. Se o homem quiser seguir uma religião
que o leve à perdição eterna, Ele dar-lhe-á aviso, pode mesmo
convencê-lo do pecado pelo seu Espírito, mas não lhe tirará
essa liberdade. É assim em tudo o que deliberada e livremente
escolher. “Porque o pendor da carne dá para a morte,
mas  o do Espírito, para vida e paz. O pendor da carne
é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de
Deus, nem mesmo pode estar”(Rom.8:6-7). Somos livres
para as nossas escolhas, e seremos incapazes de julgar, e até
de avaliar a justiça dos homens, porém não nos confondamos:
—os que obedecem à lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus,
está escrito que serão livres “da lei do pecado e da morte”
(Rom.8:2)!

 J.J. Marques da Silva
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8º aniversário da Rádio Clube Montreal
Teve lugar no dia 25 de Março no Salão da Igreja de St. Enfant

Jesus esta linda festa de aniversário, da única Rádio com 24
horas 7 dias por semana de emissão em língua portuguesa em
Montreal.

Um grande número de ouvintes desta rádio e não só, porque
a sala estava completamente cheia de pessoas, da nossa

comunidade que certamente gostariam de estar presentes
neste evento muito especial que adiciona mais um ano desta
prestigiosa organização ao serviço de todos nós na comu-
nidade portuguesa de Montreal. A presença do conhecido e
grande cantor português JORGE FERREIRA e o seu conjunto
privativo contribuíram naturalmente para dar um espectáculo
super especial que as pessoas não queriam perder. A
presença de JEFF GOUVEIA “Night Productions” D.J. de
Montreal e bem conhecido, também deu a sua participação à
festa com muita animação no baile.

Uma festa de aniversário não é uma festa qualquer, tem de
ser UMA FESTA …e FESTA foi!...

Realmente foi uma festa muito especial para ficar na
memória das pessoas que assistiram ao evento e que possam
guardar uma boa recordação até ao próximo aniversário o 9º
e porque não até ao 10º aniversário (2008) da R.C.M. Estamos
certos que esta festa vai certamente ser recordada por longo
tempo e vai contribuir para o aumento no número de ouvintes
desta Rádio Portuguesa, particularmente por ser a única a

transmitir continuamente em português todo o género de
programas e assuntos dos mais variados de interesse publico,
para jovens de todas as idades!...  seja na política, religião, na
cultura, nas artes ou no desporto e agora com a inovação de se
poder ouvir também no seu carro enquanto viaja!...De St.
Sauveur até St. Jean-Sur-Richelieu, por todo o Montreal

metropolitano para Leste e Oeste, Rádio Clube Montreal está
lá para lhe fazer companhia, de noite ou de dia!...

A festa no seu todo foi muito boa, muito bem organizada e
muito bem servida, por um grupo de jovens e um belíssimo
menu confeccionado por uma equipa de cozinha, sobre a
direcção da D. Inês Gomes. O “SHOW” foi bem apresentado
como já é habitual cada vez que o Jorge Ferreira vem a
Montreal, acompanhado do seu conjunto privativo, mesmo
tendo em conta a acústica do Salão da Igreja.

Houve os sorteios dos prémios de presença e dos prémios
principais do grande sorteio para a ajuda do desenvolvimento
da R.C.M. Houve o baile que esteve muitíssimo animado com
a musica variada e com muita alegria do D.J. Jeff Gouveia, que
durou até da madrugada. Enfim, uma noite para recordar,
lembrar e voltar!... Está de parabéns a D.Luisa Calado que
juntamente com o seu grupo de colaboradores e voluntários
muito têm contribuído para que a Rádio Clube Montreal seja
a Rádio por excelência da Comunidade Portuguesa, aqui em
Montreal e arredores.

A Caixa de Economia dos
Portugueses de Montreal
mantém o seu excelente
crescimento no seio do
movimento Desjardins

Com excelentes resul-
tados financeiros, a Caixa
de economia dos Portu-
gueses de Montreal clas-
sifica-se entre as caixas
Desjardins como uma das
melhores na sua catego-
ria.  Aliás, a nossa Caixa é
a única no conjunto das
caixas de grupo a demons-
trar anualmente uma ren-
tabilidade, um crescimen-
to e um desenvolvimento
de negócios superiores
ao conjunto das Caixas Desjardins e isto, nos últimos 3 anos.

Segundo a direcção da Caixa estes bons resultados são
atribuídos ao trabalho de toda a equipa da CEPM.  A Caixa
sente-se orgulhosa da consagração deste maravilhoso
projecto colectivo.  Este êxito deve-se ao esforço, à tenacidade
e à determinação de todos aqueles que, membros, dirigentes
e empregados, crêem no ideal cooperativo e deram o melhor
deles mesmos, afim de que os nossos membros possam
beneficiar duma Instituição que lhes pertence e que seja à
medida das suas necessidades económicas e sociais em quem
eles possam estar orgulhosos. A Caixa de Economia dos
Portugueses de Montreal é uma instituição financeira
cooperativa cheia de vigor, sempre pronta a fazer face ao fu-
turo e a continuar a servir todos aqueles que constituem a razão
de ser da sua própria existência, quer dizer os seus membros.

Lembramos que a Caixa conta com perto de 6,000 membros
e gere um volume de negócios de cerca de 131 milhões de
dólares.

Jacinta Amâncio
Directora Geral

(514) 842-8077
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Espírito.  A Igreja não é um museu de arqueologia onde se
guardam ideias fossilizadas.  É um povo que caminha e que,
fiel ao sentido que leva, vai encontrando, animada por Cristo,
respostas para as perguntas do caminho e comportamentos
adequados ao caminhar de cada época.

O mundo vai perigoso e injusto. A humanidade parece
cair na desumanidade. Qual o oxigénio vital para a
humanidade praticar um pensamento de verdade. A
Igreja que tem a dizer?

O mundo tem sido marcado por muitos “ismos” e todos têm
saído de cena sem ter trazido o que prometiam: o fascismo, o
socialismo, o comunismo, o capitalismo e agora o liberalismo
económico e a chamada globalização. Todos eles são
reducionistas na compreensão do humano. Os anos 80 e 90
fizeram a exaltação do vazio religioso. E quando se pensava
que  se tinha expulsado a religião  pela porta ela volta a entrar
pela janela, e da pior maneira: os fundamentalismos.
O religioso não é um arcaísmo residual. A espiritualidade, a
religião é uma dimensão consubstâncial ao humano. Mas não
podemos fazer dela uma espécie de citadela que ora se sente
segura ora ameaçada, dentro das  suas paredes mais ou menos
sólidas. O religioso é, creio eu, uma aventura comum, é uma
estrada necessariamente aberta onde se caminha com os
olhos postos num horizonte. João XXIII dizia que a mensagem
evangélica não é um depósito sagrado, mas uma fonte de aldeia
que corre sempre para saciar a sede de sucessivas gerações.
E já que falamos em “ismos”, falta-nos cumprir aquele que mais
nos servirá: o Humanismo. Então já não será a economia nem
a ideologia a estar no centro, mas o humano, tal como é, um
passageiro do tempo com sede de ser amado. E se a Igreja tem
uma palavra a dizer à sociedade moderna é esta do amor.

Entre solidariedade e caridade que palavra escolhe?
Porquê?

Prefiro a caridade. A palavra caridade significa Amor e é mais
abrangente. A noção de solidariedade está implícita na
Caridade. São Paulo diz-nos a esse respeito: Eu posso repartir
todos os meus bens pelos pobres, mas se não tiver caridade,
nada sou. Ser solidário é apenas um dos aspectos da caridade.
Além da justiça, dos bens necessários à sua sobrevivência, o
ser humano precisa sempre de amor. E este amor evangélico,
agápico (de que nos fala também o Papa na sua encíclica “Deus
Caritas Est – Deus é amor), é um amor que não tem cor política
nem profissão religiosa específica. Deus é que é o amor e a
fonte dele e quem permanece no amor permanece em Deus.
Amor, Justiça e Solidariedade são o triângulo mágico que pode
transformar o mundo. E a tudo isto se chama caridade.

A presença dos emigrantes portugueses no Quebeque,
dos anos 50 à actualidade, com histórias e recordações
de um Portugal longínquo, estão retratados um pouco
por todo o lado. O que pensa destes 50 anos?

É enorme a obra que os portugueses realizaram nesta terra.
E em primeiro lugar está, de facto, a obra humana. Os
portugueses são uma comunidade que está bem. Isto deve-se
ao nosso espírito empreendedor e à nossa capacidade de
adaptação no encontro com outras culturas. O número de
associações que foram criadas são a prova mais evidente
desse espírito empreendedor e voluntarioso dos portu-
gueses. Os pioneiros foram uns heróis. Mas é importante que
compreendamos todos que já não estamos aí. Já passou meio
século. Cada época deve responder adequadamente aos
desafios colocados. E aquilo que servia ontem, hoje já não
serve – nem mesmo os sapatos e a camisa. Creio que temos
tido, neste sentido, alguma dificuldade em encontrar o nosso
caminho. O conhecido dá-nos sempre mais segurança do que
a novidade e há, claramente, medos que travam uma mudança
que me parece urgente.  Creio que temos asas de águia, mas
insistimos em ser galinhas... Neste tempo de Páscoa não posso
deixar de recorrer à analogia da morte e ressurreição. Não há
ressurreição sem haver morte. E, como na vida de cada um de
nós, há coisas que deviam morrer para que outras novas
pudessem surgir. Tem que morrer o eu para nascer o nós, tem
que morrer a casa para nascer o bairro, tem que morrer a
fragilidade de algum individualismo para nascer a  força da
união.

Deste esforço, o que pode transitar para as novas
gerações? As novas gerações são herdeiras de uma certa
tradição. Mas deixar em herança significa dar.  Sem condições.
Um herdeiro que não é livre de usar a herança como bem
entende, não herdou um bem mas um compromisso. Quem
herda tem que ter a possibilidade e a liberdade  de gerir.

Os jovens são de facto uma esperança e uma promessa. Eles
têm a possibilidade e a obrigação – este é o tempo deles – de nos
apresentarem propostas diferentes. Mas há que lhes dar vez e
voz. Há que os deixar gerir.  Muitas vezes eles estão nas nossas
associações e movimentos só para enfeitar. Quando  percebem
que são travados sempre que propõem outras velocidades,
chegam à conclusão que não lhes é dado lugar e acabam por
partir. Espero que os jovens encontrem os meios de puxar por
nós para que andemos mais ao ritmo do tempo e consigamos
responder aos desafios que se nos colocam.

Pe. José Maria de Freitas Cardoso
Manuel Rodrigues

O Pe. José Maria nasceu em 1961 em Guimarães. Entrou
nos Missionários do Verbo Divino e foi ordenado sacerdote
em 1989. Trabalhou no Seminário do Verbo Divino, em
Guimarães, nomeadamente no campo da formação, pastoral
familiar e pastoral vocacional. Aí deu início ao projecto do
Seminário em Família e, em 1991, criou o festival da canção
religiosa chamado Guimarães a Cantar, e que ainda hoje se
realiza. Em  Junho de 1996 partiu para o Benin, África do oeste,
onde, entre outras actividades, foi pároco de Parakou, uma
missão com 22 comunidades,  e construiu a Igreja da
Santíssima Trindade de Guemá. Da missão no Benin resultou
um livro fascinante intitulado Crónicas do Benin... e da Alma
(2002). Desde 1 de Agosto de 1999 é o pároco da Missão de
Santa Cruz, em Montréal, no Canadá.

Que balanço faz de 6 anos à frente da comunidade de
Santa Cruz?

A comunidade de Santa Cruz tem-me dado muitas alegrias.
Mas não existe Comunidade e eu. Eu sou parte da comunidade
de Santa Cruz. Mais do que estar à frente dela, procuro estar
com ela. É claro que, como padre, estou aqui com uma função
específica à qual procuro ser fiel dentro das minhas possi-
bilidades e capacidades. Sei que tenho por missão estar
sempre a apontar horizontes de Evangelho. E depois vamos
caminhando com as pernas que temos e ao ritmo que
podemos. O importante é que vamos juntos e que saibamos
para onde vamos.

Por isso, dizer que a comunidade está melhor ou pior hoje
do que estava ontem, é errado.  Ela está é noutro sítio. Ai de
nós se não tivéssemos saído do lugar durante estes 6 anos. E
mal seria se daqui a seis anos  não estivéssemos mais longe.

A missão Santa Cruz é uma grande obra. Proponho-lhe uma
ronda pelas principais actividades.

De facto a Missão de Santa Cruz é uma obra grande que se
deve à generosidade de muita gente, no passado e no
presente. Mas como é mais obra espiritual e humana do que
física, nunca está acabada.  A messe é sempre grande e os
semeadores nunca são em demasia. Temos a sorte de poder
contar com um grupo de benévolos que, nos diferentes cam-
pos de acção, são de uma extrema generosidade. É claro que
a nossa principal actividade como Igreja, é a celebração e o
anúncio da nossa fé.  Se nos esquecermos disso deixamos de
ter razão para existir. Daí que tudo o que fazemos deve estar
necessariamente ligado ao mandamento do amor: a Deus e ao
próximo. Por isso mesmo, os benévolos se chamam agentes
de Pastoral. Todos são agentes de Pastoral e ministro de
Comunhão.

A catequese, a equipa de liturgia, as comissões de festas, a
escola Santa Cruz, o grupo de jovens, a conferencia São
Vicente de Paulo, os mensageiros e, mais recentemente,  a
Universidade dos Tempos Livres, são actividades diversas
que concorrem para a mesma causa e para a mesma missão.
Neste momento, só no centro comunitário,  há um movimento

semanal de mais de mil pessoas. Creio que estamos a tentar
cumprir bem a nossa missão.

Como é que gere o seu tempo livre? Quais as
actividades que mais gosta de fazer?

Gosto de um bom filme; gosto de um bom livro; gosto de um
bom espectáculo; gosto de visitar uma boa galeria de arte;
gosto de nadar; gosto de antiguidades; gosto de construir uma
coisa nova a partir de um traste
velho;  gosto de ver uma paisagem
abraçada por um rio; gosto de pegar
numa tela branca e dar-lhe umas
pinceladas...

E como gosto de tantas coisas ao
mesmo tempo e o meu dia também
só tem 24 horas, acabo por não ter
tempo livre, o que é óptimo.

Inúmeros atributos distinguem o
estado do Vaticano de outras sobe-
ranias, na capital Italiana de Roma. O
mais evidente é a figura do papa, líder
da Igreja católica e apostólica
romana, que tem aqui a sua residência oficial. Os símbolos e
monumentos caracterizam este quinhão de terra defendida
por uma força suíça, guarda oficial do Vaticano. Sem sair do
coração de Montreal, qual é o seu ministério neste Parlamento?

A palavra ministro significa aquele que tem um cargo ou uma
função. Neste sentido, eu tenho, na Igreja, uma função
específica. Mas a Igreja define-se a si própria como uma
comunhão de comunhões. O garante da comunhão e da
unidade da Igreja que está em Montréal é o bispo da Diocese.
Os padres trabalham em colaboração com o seu bispo e, nas
suas comunidades, procuram ser o garante da unidade e da
comunhão nesta missão de anunciar Jesus Cristo.  Nesse
sentido, a nossa  preocupação pastoral tem sido a de ter uma
Igreja de portas abertas onde todos possam entrar com a
certeza de serem bem recebidos. A Igreja não é uma espécie
de dispensa onde há produtos de primeira qualidade e outros
de segunda... a Igreja é uma comunhão de vidas, venham elas
donde vierem e cheguem como chegarem, que fazem parte
do mesmo corpo. Como temos alguma tendência para fazer
capela separada, nunca é demais falar de Igreja aberta a todos.

Vou colocar-lhe algumas questões específicas sobre
temas mais quentes: O celibato dos padres deve ser
mantido?

Lembro-me que um dia coloquei esta questão na comu-
nidade de Santa Cruz e pedi às pessoas que se manifestassem.
Umas levantaram as mãos a favor e outras contra. Digamos
que a assembleia estava dividida. Aqui, como noutros sítios, a
questão não faz ainda a unanimidade. Como sabe, a questão do
celibato dos padres não é uma questão evangélica. Não tem a
ver com o chamado “Depósito da Fé”. É uma questão de
tradição que começou no sec. XI.

A discussão é grande a respeito deste assunto e creio que
a Igreja a deve enfrentar com tranquilidade e sem medos.
Estou convencido que caminhamos para uma nova forma de
estar e de ser sacerdote. Acredito, porém, que antes disso, se
proporá o sacerdócio a casados. Já pensou nos sacerdotes que
refizeram as suas vidas e se casaram e que gostariam de
continuar a exercer se lhes fosse permitido?

As mulheres estão mais perto de Deus. Acha que o acto
libertador que lhes permita o acesso ao sacerdócio pode
chegar?

Não sei por que razão pensa que as mulheres estão mais
perto de Deus, mas se calhar estão... Concordo que elas têm
um sentimento mais profundo do religioso. Nas nossas
assembleias cristãs, pelo menos no mundo ocidental, elas
estão sempre em maioria. Diria mesmo que elas têm sido
pilares fundamentais na vida das comunidades cristãs. Elas são,
regra geral,  mais sensíveis à transmissão da fé na família. Foi
a mãe ou a avó quem nos ensinou as primeiras orações, quem
nos acompanhava mais à missa... A Igreja tem,
indiscutivelmente, uma grande dívida para com a mulher.
No Evangelho encontramos um Jesus Cristo que derruba as
barreiras socio-religiosas em gestos que acolhem, que
libertam e que promovem as mulheres. Uma Igreja que é mãe
não pode deixar de dispensar as atenções necessárias a cada
um dos seus filhos e filhas. Muito menos pode arredar-se de
qualquer movimento que tenha por finalidade libertar de laços
injustos e de opressão. E há muito ainda a fazer nesse sentido.
A questão do sacerdócio das mulheres é  outro dos assuntos
que está na ordem do dia. Mas só o facto de se colocar hoje
essa questão, já é um grande avanço. Pensemos no que era há
40 anos. Mas, também aqui há muitas maneiras de ver e de
pensar.

Esse momento vai chegar depressa? Não sei. O que sei
é que devemos caminhar de espírito aberto e abertos ao

Amor, Justiça e Solidariedade são o triângulo mágico que pode transformar o mundo. E a tudo isto se chama caridade.
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Em Hochelaga, inauguração da nova cozinha

Foi mesmo p’ra “matar”...com a matança do porco!
Texto de António Vallacorba e fotos de Sylvio Martins

A Associação Portuguesa do Espí-
rito Santo (APES) realizou no sábado
passado, 8 do corrente, mais uma das
suas mui populares festas da matança
de porco, com um jantar/dançante
bastante animado e exuberantemen-
te participado pelo público em geral.

Foi, de facto, uma excelente “des-culpa” da parte da Direcção
desta colectividade para assinalar a inauguração oficial da sua
nova cozinha, que acaba de beneficiar de obras de
melhoramento, mercê de um pavi-mento inteiramente novo,
armários, entre outros, tornando-a, já de si assaz ampla, numa
facilidade ainda mais funcional e agradável de trabalhar.

Sopa de feijão, torresmos de carne, fígado, morcela, inhames
(minhotos) e batata doce, constituíram alguns dos ingre-
dientes do saboroso e farto repasto. E, evidentemente, não
faltou a “mesa da matança”, com aguardente, figos passados
e biscoitos, e a presença de sua excelência o bichinho
celebrado, que acabaria por ser arrematado pelo António
Câmara e numa oferta à APES, no valor de 120 dólares.

O que faltou, foi o típico rancho da matança, de tantos outros
bons anos e de saudosa memória, cantando e recriando todo
o ambiente característico da azáfama, alegria e amizade desta
legendária tradição que vai desaparecendo nas nossas terras,
mas que o nosso povo teima, e muito bem, manter viva nas
nossas comunidades.

Seja como for, resta a consolação do muito animado baile que
o Jimmy Faria proporcionou e a que não faltaram, inclu-
sivamente, alguns cantares tradicionais protagonizados por
Duarte Faria, presidente da Banda de Nossa Senhora dos
Milagres.

Modernismos à parte e para quem gosta destas tradições,
uma matança de porco é certamente um evento inesquecível
e uma análise à mesma dá a conhecer muitas das carac-
terísticas de um povo, como sejam a entre ajuda, a hospi-
talidade e o espírito festivo.

E, já agora, aqui vão alguns provérbios populares que foram

criados acerca das mesmas. Por exemplo, “Se queres ver o teu
corpo, desmancha o teu porco”; “Em dia de S. Tomé, ata o
porco ao pé; se ele diz cué, cué, diz-lhe tu que tempo é”, ou “Em
chegando o Santo André, quem não tem porco mata a mulher
(a porca)”.

Entretanto, esta Associação já tem preparado o programa
para a sua festa do Divino Espírito Santo, cuja data é de 20 a 27
de Maio próximo. Jessica Amaro é a artista convidada.

 Para mais detalhes, estejam atentos aos anúncios que para
tal irão sendo feitos na comunicação social e comércio, ou,

então, deverão contactar a própria APES, através do tel. (514)
254.4647.

Mais se infirma que esta associação é presentemente dirigida
por Artur Couto, presidente; Joaquim Silva, vice-presidente;
Eduarda Leite, secretária; e Dora Barão, tesoureira (inte-
rinamente).

Parabéns à Associação Portuguesa do Espírito Santo. E...que
venham depressa os  alegres dias do seu popular “bodo”.
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Festa da Páscoa
Natércia Rodrigues

A Páscoa é uma festa tipicamente cristã, onde se comemora
o renascimento e ascensão de Jesus Cristo aos céus. Nesta
data também os Judeus comemoram o Pessach, palavra
hebraica que deu origem ao nome Páscoa, ou seja a libertação
do povo Egipto.  De acordo com a cultura e crença católica, 40
dias antes que se realizem os festejos da Páscoa, é iniciada uma
época chamada Quaresma, que tem início na Quarta-feira de
Cinzas e termina no Domingo de Ramos, uma semana antes
da Páscoa.

A data da Páscoa foi definida pelos judeus e é comemorada
sempre no domingo após a primeira lua cheia do Outono em
diversos países do mundo e por diversas crenças cada uma
com o seu significado. Por exemplo, na Europa a Páscoa coin-

cide com a entrada da Primavera, onde toda a neve se derrete
e a vida manifesta-se de novo, após o período de frio e os
coelhos, por essa causa, receberam o simbolismo de

fertilidade, renascimento da vida, pois é nesse momento que
eles deixam suas todas, após longa hibernação de Inverno.

Além do coelho, existem outros símbolos como o ovo que
além de ser um presente, simbolizava uma nova vida,
lembrando a sepultura de Jesus, que ressurgiu no dia de
Páscoa.

Um ritual importante ocorria no equinócio da Primavera,
onde os participantes pintavam e decoravam ovos (símbolos
de fertilidade) e os escondiam e enterravam em tocas nos
campos. Este ritual foi adaptado pela Igreja Católica no principio
do primeiro milénio depois de Cristo, fundindo-a com a festa
da Páscoa. Mesmo assim, o ritual da decoração dos ovos da
Páscoa mantém-se um pouco por todo o mundo nesta festa, na
altura do equinócio da primavera.

A Páscoa é uma festa que está repleta de símbolos
importantes para todos nós. Mesmo nos mais diferentes
países e culturas, muitos elementos estão sempre presentes
nos rituais há centenas de anos. Círio Pascal, é uma grande
vela com cinco cravos, representando as cinco chagas de

Cristo nas mãos, nos pés e no peito. Pão e Vinho, são o corpo
e o sangue de Jesus Cristo: a vida eterna.  No Ocidente, o pão
é representado pela hóstia. Cordeiro, representa Jesus Cristo,
o filho amado de Deus, sacrificado como um cordeiro para tirar
os pecados dos homens e do mundo. Coelho, animal
associado à fertilidade, nascimento e vida nova desde a
Antiguidade. Para alguns povos também simboliza a Lua, que
determina o dia da Páscoa. Ovo, símbolo da fé católica.
Congrega tanto a ideia de sofrimento como de ressurreição de
Jesus Cristo. Na Páscoa devemos reflectir sobre a culpa, o
perdão, a vida, o amor, a morte, a penitencia, a solidariedade e
a liberdade. A Voz de Portugal deseja a todos uma Santa e Feliz
Páscoa!
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fermento da transformação, tocadas pelo condão, pela graça,
de dar forma ao informe, voz ao silêncio, luz às trevas, sentido
ao incompreensível.

O Fernando André é uma destas. Desde aquele já longínquo
dia em que  chegou a Montreal, com a sua guitarra às costas
e a alma repleta de sonhos, a Comunidade Portuguesa nunca
mais foi a mesma.

Não é exagero afirmá-lo. As letras e a música foram as suas
ferramentas predilectas de dedicado artesão das artes.
Utilizou-as com fervor, com dedicação, com a força dos
criadores convictos das suas certezas e da sua missão.

As sementes que lançou à terra floriram prodigamente por
todos os recantos da Comunidade. A sua obra está por aí bem
visível nos jornais onde colaborou, nos livros que escreveu, na
escola onde ensinou, nas colectividades onde participou, no
rancho folclórico e no agrupamento musical de que foi a alma
mater.

A comunidade está mais pobre
Por todo o lado deixou gravado o cunho da sua energia, da

sua alegria de viver e da sua fé num mundo melhor e mais
belo.

Este livro de poesia que nos deposita nas mãos é mais uma

inequívoca demonstração da sua capacidade de entrega e  de
partilha das emoções  que lhe rasgam o peito em profundos
veios de ternura e de generosidade.”

“No prefácio do seu livro Nas Asas do Vento, escrevi assim:
para o Fernando André, a poesia é aguçado lápis com que deita
atentas contas à vida; rede que lança ao mar profundo das
emoções; paleta onde mistura as cores do sonho; foice com
que ceifa a seara farta da fraternidade; arma que empunha na
luta por um mundo melhor; cinzel com que esculpe o rosto,

Cont. da pág. 1

sempre renovado, do Amor.
Chegou a hora de acrescentar: para o Fernando André, a

poesia é fonte onde vai sorver forças para enfrentar com
coragem o martírio da doença e da dor; templo onde vai orar
e reencontrar-se com as vozes profundas do Além; pão  que
o alimenta na onírica e catártica peregrinação pelos lugares
sagrados da sua frutuosa existência terrena; bordão que o
sustém na  derradeira caminhada até à encruzilhada da vida
onde os mistérios existênciais explodem em mil fogaréus e se
desnudam finalmente no seu derradeiro significado. Agora,
com então,  a poesia será sempre para o Fernando André, até
ao derradeiro sopro,  fiel companheira de viagem, pelas
veredas exuberantes da Vida, ao encontro do reino da Beleza,
a face visível de Deus. Será, certamente, mão amiga que o
guiará na viagem de regresso ao ventre cósmico e à dissolução
no Verbo, essa suprema forma de alcançar a Eternidade.

Com a paz de espírito de quem viveu a vida em plenitude, a
poesia será para o Fernando André, nesta última dádiva, a
forma mais generosa de nos dizer adeus.”
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Cantares de Adelaide...
Texto deNatércia Rodrigues e fotos de José Rodrigues

Sábado, dia 8 de Abril à noi-
te, no salão de festas da Igreja
de Nossa Senhora de Fátima
em Chomedey, Laval, Ade-
laide Vilela apresentou um
novo livro de poemas intitu-
lado Cantares de Adelaide. A
sala encheu-se e foi um serão
interessantíssimo e variado e
o apresentador da noite foi

Luís Tavares Bello.
Acontecimento cultural de

tamanho relevo, teve a pre-
sença da Ministra da Emi-
gração e das Comunidades
Culturais, D. Lise The-riault
que se fez acompanhar pela
sua assistante, Anabela Mon-
teiro. Segundo a Ministra,
este livro é uma ode ao amor,
uma ode à humanidade, uma
ode à nossa diversidade”.

António Horácio de Melo,
cantou um ramalhete de
bons fados, bem apreciados
pela assistência dando aos
presentes um espectáculo/
festa, cheio de romantismo,
sentimentalismo, ritmo e boa
disposição. Pouco depois eis
que Kelly M cheia de talento
e embriagada pela magia do
ambiente, ofereceu um es-
pectáculo maravilhoso. Kelly

M vai dentro em pouco lançar
o seu primeiro CD. Tania
Contente, outra jovem da
nossa comunidade, de gran-
de talento participou com
uma dança, dando assim uma
amostra daquilo que ela tanto
gosta de fazer. Seguiu-se com
Joe Puga, cantor comunitário
e possuidor de uma voz ex-

tensa e forte e assim foi dono
e senhor do palco por algum
tempo. A música para dançar
e animar as gentes esteve
sob a batuta do conjunto Tro-
pical, com a alegria e o ritmo
de sempre.

O serão prosseguiu com a
apresentação do livro de poe-
mas. O Professor Joaquim
Videira Eusébio disse que
“este não é apenas mais um
livro, é, antes de mais, um
passo evolutivo no seu cresci-
mento como autora de poe-
sia” e prosseguiu dizendo que
cada vez que há uma grande
noticia há uma grande tra-
gédia, e neste dia do lança-
mento dos Cantares de Ade-
laide, há um poeta que mor-
reu, Fernando André. Houve
um minuto de silêncio. Quan-
do nasce uma criança, é uma

O Mundo em desequilíbrio
Victor Hugo

Jean Marc Chaput, especialista em relações humanas, numa
das suas conferências, quando lhe perguntaram “qual era a
melhor qualidade do ser humano?”, respondeu que, em
primeiro, o equilíbrio e a humildade. Estas qualidades, para ele,
são muito mais importantes que a inteligência, a força ou
outras, sendo que uma pessoa equilibrada, tem todas as
possibilidades de viver feliz.

 Nos últimos dias assistimos a uma polémica que parece um
pouco desequilibrada. Primeiro quando Brigitte Bardot veio,
mais uma vez, ao Canadá fazer reclamar e defender os direitos
das focas. Embora esta senhora tenha perdido os atractivos

que a fizeram famosa, há 40 anos, quando Roger Vadim
realizou o filme “Deus criou a mulher” hoje tem pouca
credibilidade, pois é uma velha enrugada, com muito pouco
entre as orelhas.

O segundo caso é o daquela família americana que não quer
vir mais ao Canadá e que mandou uma carta aos senadores
canadianos protestando pelo abate das focas. Não acontece
com frequência, que alguém tenha a coragem de dizer as
verdades aos americanos, pois sabemos que o Canadá
depende bastante deles, mas tudo tem limites, e foi a Senatriz
Céline Hervieux Payette, que lhes respondeu, afirmando,
quem são os americanos que sabem dar lições de moral. A
venda livre de armas, a pena de morte, as guerras no Iraque e
no Afeganistão, que já fizeram milhares de mortos, as políticas
estrangeiras que estão na origem do terrorismo, a negação ao
protocolo de Kyoto e o consumo de grande parte dos recursos
naturais não são bons exemplos a seguir. O argumento da
crueldade da morte das focas é um pouco descabido, pois eu
penso que também é cruel pôr uma faca na garganta dum
porco, ou cortar o pescoço duma galinha! No entanto, todos os
dias comemos carne sem que ninguém se preocupe com isso.

Nos dez últimos anos a população das focas triplicou e
atingiu mais de 5 milhões e existe a necessidade de controlar
a espécie. Primeiro, porque daí depende a sobrevivência de
muita gente, numa das regiões mais afectadas pelo
desemprego. Segundo porque se não houver controlo, o
bacalhau vai desaparecer, para desespero dos portugueses
que tanto apreciam o fiel amigo.

Sou um acérrimo defensor do ambiente e gostaria de deixar
aos meus netos um planeta onde será bom viver e também
onde o equilíbrio esteja presente e o ser humano seja o prin-
cipal objectivo. Mas com o ambiente ao serviço do homem e
não o contrário.

Deus ao criar o mundo disse ao homem, crescei, multiplicai-
vos, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e
sobre todos os animais que se movem na terra. Eu penso que
esta é a forma certa do equilíbrio na humanidade. Penso
também que toda esta propaganda e o dinheiro destes
extremistas, deviam ser utilizados para matar a fome das
crianças do Zimbabué, talvez fosse esse um gesto mais útil e
apreciado.

boa notícia; quando nasce
uma flor, é uma boa notícia;

quando nasce um livro, é uma
boa notícia; quando morre
um poeta, é uma boa notícia
porque ele tentou deixar a boa
notícia do amor, de calor, de
amizade...afinal, um artista

nunca morre, disse-nos o Dr.
José Guilhermo Vargas Ro-
driguez, residente de la Casa
del Poeta Peruano. Cantares
de Adelaide foi editado em
parceria com a editora Mari-
belina e a Casa do Poeta do
Peru. O Dr. Vargas Rodri-
guez, assim como Lidia Para-
da de Brown, da Bolívia, e o
professor e poeta Alejandro
de Oliveira Campos da Uni-
versidade de Morellos, Méxi-

co, promotores do lançamen-
to deste livro estiveram pre-
sentes e deram um grande
testemunho àquela em quem
eles acreditaram desde o
primeiro instante.

Adelaide prossegue a sua

caminhada pelos trilhos da
poesia. Sua poesia é tudo, é
ternura, carinho, amor, pai-
xão. Costuma descrever-se
como “Andorinha migrante”
emigrando dentro de si pró-
pria e nada vendo senão um
vazio entre o Ser e o Sentir.

Felizmente já há muita gen-
te portuguesa a apreciar a
qualidade dos espectáculos,
a fugir à rotina e esta noite foi
uma feliz combinação de por-
tuguês e espanhol, com mú-
sica e variedade para todos os

gostos. Muito trabalho? Pa-
ciência, “quem corre por gos-
to não cansa”!

A melhor crítica que posso
fazer, é dizer que melhor não
era possível. A Voz de Portu-
gal dá os parabéns à Adelaide
Vilela e faz votos para que no
próximo ano publique um
outro livro.
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Tudo isto é fado
Texto de Sylvio Martins e fotos de Michael Estrela

Sábado, 18 de Março de 2006, deslocámo-
nos para mais uma noite de fado. Uma noite
bem especial na Filarmónica Portuguesa de

Montreal. A noite começou com um jantar,
que foi uma delícia (felicito, desde já, os
cozinheiros, assim como toda a equipa que
participou e colaborou) e num ambiente
bastante familiar. Depois do prato principal,
chegou a tão desejada hora do fado. Fizeram
parte deste elenco: Manuel Travassos, à
guitarra portuguesa, e Francisco Valadas, à
viola, os quais marcaram uma boa presença; e,

finalmente, uma terceira pessoa que eu ainda
não tinha ouvido, mas fez-nos sentir o fado -
Manuel Luís.

A artista desta noite, era Fátima Miguel. Não
há muitos artistas como ela, pois canta em
vários estilos, como a tuna, folclore, e fado. Na
primeira parte, cantou como sempre. E gostei.
Senti realmente o fado triste e alegre, um fado

que me tocou. Tal como “A Voz do Coração”,
“Silencio, Canta-se o Fado” e “Fado da Minha
Vida”, da sua autoria. A última canção da
primeira parte, foi “Lágrima”, um fado muito
triste que me fez lembrar as minhas saudades
da minha querida avó.

Quero agradecer o convite que me fez
o presidente da Filarmónica Portuguesa

de Montreal, João Balança, para assistir
a uma linda Noite de Fado, que merece
palmas para os artistas e a organização.
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Na Caçorbec e na West Island

Os homens divertem-se com a sueca...
Texto de António Vallacorba e fotos de José de Almeida

Os cavalheiros têm a partir de agora mais uma forte
razão para estarem reunidos na Casa dos Açores do Quebeque
(Caçorbec) em celebração da amizade; mas uma amizade que,
aliás, poderá ser frequentemente posta à prova por causa da...
sueca!

Não dessa que estão a pensar, loira e oriunda de um dos
países escandinavos, a Suécia, mas do jogo de cartas, espécie
de bisca que se joga entre quatro parceiros, com dez cartas
cada um, e que obriga a naipe.

Trata-se, na verdade, do primeiro campeonato de sueca ali
realizado e cuja competição se encontra na fase preliminar,
entusiasticamente envolvendo uma vintena de participantes
nos jogos que se vão disputando às sextas-feiras, sábados e/
ou domingos.

Numa iniciativa de José de Almeida, seu coordenador e di-
rector da Caçorbec, o campeonato tem os seus próprios
regulamentos, e cada partida é acompanhada por um oficial
que, além do mais, é responsável pela implementação

daqueles mesmos regulamentos.
Aliás, o José de Almeida acaba de ganhar o 6º campeonato

de sueca da Associação Portuguesa do West Island (APWI),

que se disputou de Maio a Fevereiro último, e cujo resultado
final ficou assim constituído: Campeões: José de Almeida e
António Santos. Finalistas da Taça APWI: José de Almeida/

António Santos; finalistas da Taça Antero Massa: Fernando
Medeiros/Orlando da Paz; e finalistas da Taça João Soares:
Adolfo Pacheco/Artur Pereira.

Seria uma leviandade nossa afirmar que se trata de um jogo
relativamente fácil. Não o é, pois requer bastante concentração,
apesar de o factor sorte ser determinante também durante
algumas partidas.

Contudo, e conforme sugere o nosso comum amigo José
Coelho, duas coisas são fundamentais: recordar o número de
trunfos que vai saindo e ir contando os pontos que se vão
ganhando ao longo de cada jogo.

Entretanto, e numa outra iniciativa da Caçorbec, realizou-se
recentemente na sede desta colectividade, uma “cabana de
açucar”, tão tradicional nesta província. Com a colaboração de
Louise, Chantal e Louis Hébert, compreendeu, neste
ambiente de festividade, de uma exposição de artesanato e de
uma refeição típicas deste evento anual por todo o Quebeque.
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AS LOIRAS (as ruivas e as morenas) DE LISBOA
A PRIMAVERA está aí e

apesar de o bom tempo ainda
não ter mostrado o seu es-
plendor, a verdade é que a
época é

um bom pretexto para be-
ber uma cerveja fresquinha.

Em Lisboa, as hipóteses
são várias e mesmo que não
seja apreciador da tradicional
“loirinha”, a guerra das cerve-
jeiras já criou uma série de

alternativas. Por isso não tem
desculpa.

Para facilitar as escolhas,
saímos à rua, para conhecer
alguns dos (muitos) pontos
da cidade com bom ambiente
para uma cerveja. O Bairro
Alto é a tradição por exce-
lência. Depois de jantar, deixe
o carro parado o resto da noi-
te, e passeie nas ruas e vielas,
onde, em quase qualquer
esquina, pode entrar e pedir
uma imperial. O preço é, em
média, entre 1 e 1,5 euro.

Mas há sítios que parecem
esquecidos, tal o frenesim de
casas, de ofertas ou de mul-
tidões. É o caso do bar Vou ao
Camões, bem perto da praça
com o nome do poeta, onde a
Imperial é a 70 cêntimos. “É a
mais barata de todo o Bairro”,
garante Zé Gaspar, o proprie-
tário do estabelecimento.
“Há portugueses que conhe-
cem isto e também vêm cá.
Mas há mais pessoal do Eras-
mus [programa de intercâm-
bio de estudantes euro-
peus].”

Na Rua do Norte, também
no Bairro Alto, a imperial não
vem só. “Oferecemos um
saco com amendoins”, conta
Cristina Almeida, dona do bar
Lábios de Vinho. A loira custa
um euro porque “facilita os
trocos”. Mesmo ao lado do
elevador da Bica, o Bicaense

serve a Imperial a dois euros.
Não será a mais barata para
uma noite animada mas vale
a pena passar por aqui.

Para quem gosta de Santos,
na Pérola e nas Vacas Lou-
cas, as Imperiais custam 1,5 e
dois euros, respectivamente.
Os apreciadores mais sofisti-
cados, que dão mais impor-
tância ao sabor, têm, no Par-
que das Nações, uma casa
especializada, com vários
sabores e modos especiais de

a servir. A República da Cer-
veja tem à disposição cerveja
artesanal, puro malte, malte
de whisky, Munique, algu-
mas delas sazonais, outras
disponíveis todo o ano.

Também existem várias
formas de serviço. Pode pe-
dir em copo normal, de 20 cl.
Se beber menos, tem de 10
cl. Se for mesmo apaixonado
por cerveja, pode lançar-se às
doses maiores: de 30, 50,
girafa ou tubos de dois, três

ou cinco litros, com torneira.
Os preços, esses, estão den-
tro do aceitável. Outro local
de eleição é, como o próprio
nome indica, a Catedral da
Cerveja, no Estádio da Luz.
Pedro Dias, responsável da
sala, conta que vendem “im-
perial, tulipas e canecas. Mas
o que sai mais é a imperial”. A
diferença está na quantidade
da cerveja. “Os preços va-
riam entre o euro e o 1,80.”
Com vista para o relvado do
Estádio da Luz, recebe “so-
bretudo adeptos de futebol,
entre os 18 e os 60", mas em
dias de jogo não se serve álco-
ol. A Catedral da Cerveja está
aberta todos os dias, entre as
12h30 e as 23h. Quando há
jogo de futebol, o espaço
funciona até à hora de jogo.

Voltar a casa para finalizar a
noite, e se quiser continuar a
beber sem entrar numa dis-
coteca, não desespere. Pode
sempre contar com as tradi-
cionais rulotes, como a Me-
rendeira, na Avenida 24 de
Julho, a Tasca do Cid, no mais
puro Cais do Sodré, ou o Cho-
colate Quente, junto ao Mer-
cado da Ribeira. Os mais cora-
josos podem dar um salto até
à Carvoaria D’Alcântara (ao
Faia, para os amigos), onde
há garantia de haver litros e
litros de cerveja (três, cinco,
30 ou 50) até às 4h.
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SudokuSudokuSudokuSudokuSudoku

Foto da semana

Pensamento da semana

Sabias que...

Pôr a ferradura no
cavalo faz-lhe doer?

A ferradura serve para proteger o
casco (a unha) do cavalo. Serve-lhe
um pouco da mesma maneira que o
calçado nos serve a nós.

A ferradura é fabricada à medida
do cavalo que a vai usar.

O ferrador limpa o casco e, depois
de ajustar a ferradura, fixa-a à unha

do cavalo com
uns pregos chamados “cravos”.

Da mesma maneira que cortar as unhas
não dói, ferrar um cavalo também não lhe
dói, porque os tais cravos ficam seguros à
unha dele, que é muito, muito grossa.

“Você é filho do Universo, assim como as árvores e as
estrelas; você tem direito a estar aqui. E, quer você queira, quer
não, o Universo está se desenrolando como deveria. Portanto,
fique em paz com Deus, seja qual for a forma como você o
concebe”.- Max Ehrmann -

Mais uma candidata a Mulher Maravilha
Recentemente o nome de Lindsay Lohan para o Papel

de Mulher Marvilha mas agora temos uma candidata de
peso.

Kate Beckinsale junta-se à corrida para o papel de
Mulher Maravilha. A actriz está em negociações com Joss
Whedon (criador de “Buffy: a Caçadora de Vampiros” e
“Firefly”). Segundo algumas fontes próximas dizem que
Joss Whedon está muito contente com a actriz e con-
firmou a semana passada o inicio da produção do filme e
no mês de Setembro começam as filmagens.

Kate Benkinsale junta-se aos nomes Sarah Michelle
Gellar (Buffy), Charisma Carpenter (Buffy e Angel) e
Lindsay Lohan, para o papel de super-heroína. Mulher
Maravilha nos anos 70 era interpretada por Linda Carter,
série que prendeu uma geração ao televisor aos fins-de-
semana só para ver as aventuras da super mulher.

Concorda com as propostas do
Governo sobre o tabaco?

O que acha das novas medidas anti-tabaco que o Governo
espera ver em vigor já dentro de um ano? São demasiado
restritivas? Ou apenas consagram os direitos dos não
fumadores? Dê a sua opinião. Participe no debate!

A proibição de fumar nos recintos fechados frequentados
pelo público e o aumento da idade mínima para aquisição de
produtos de tabaco dos 16 para os 18 anos são duas das
propostas que o Governo espera ver em vigor já dentro de um
ano. A proposta proíbe fumar nas áreas fechadas dos locais de
trabalho, dos estabelecimentos de restauração e bebidas,
incluindo os que possuem salas ou espaços dedicados a dança,
das unidades hoteleiras, e nos centros, galerias e grandes
superfícies comerciais. As excepções à regra surgem na
possibilidade de serem criados espaços para fumadores em
restaurantes ou bares com áreas destinadas ao público
superiores a 100 metros quadrados, desde que «separadas
fisicamente das restantes» ou «totalmente compartimentadas
e com ventilação separada». O anteprojecto governamental
sobe também a idade mínima autorizada para a compra de
tabaco de 16 para 18 anos e proíbe a venda
de tabaco através de máquinas automáticas,
excepto nas que se encontrem dentro de
recintos interditos a menores de 18 anos e
prevê multas de entre 50 e 2.500 euros para
fumadores ou proprietários que infrinjam as
regras.
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Quarta-feira 05-04 Sexta-feira 07-04 Sábado 08-04 Domingo 09-04Quinta-feira 06-04 Segunda-feira 10-04 Terça-feira 11-04

Programação desta semana

25

03:00 Bom Dia Portugal
06:00 Praça Da Alegria
09:00 Jornal Da Tarde
10:15 Entre Nós
10:45 Retratos Do Parlamento
11:05 Portugal No Coração
13:00 Quiosque
13:15 Notícias Rtp Madeira
13:30 Europa Contacto
14:00 O Melhor Amigo...
15:00 Sonhos Traídos
15:00 Telejornal
16:00 Goleador Dos Açores
16:30 Prós E Contras
19:30 Europa Contacto
20:00 Jornal Das 24 Horas
21:00 Sonhos Traídos
22:15 Contra Informação
22:30 Telejornal Açores
23:00 Goleador Dos Açores
00:00 Bocage
01:00 Repórter África

03:00 Bom Dia Portugal
06:00 Praça Da Alegria
09:00 Jornal Da Tarde
10:15 Entre Nós
11:05 Portugal No Coração
13:00 Quiosque
1315 Notícias Rtp Madeira
13:30 Áf. Do Sul Contacto
14:00 Portugal Em Directo
15:00 Sonhos Traídos
16:00 Telejornal
19:00 Portugal À Vista
19:30 Áf. Do Sul Contacto
20:00 Jornal Das 24 Horas
21:00 Sonhos Traídos
21:45 Telejornal Madeira
22:15 Contra Informação
22:30 Telejornal Açores
23:00 Musical
00:45 A Nossa Europa
01:00 Repórter África

03:00 Bom Dia Portugal
06:00 Praça Da Alegria
09:00 Jornal Da Tarde
10:15 Entre Nós
11:05 Portugal No Coração
13:00 Quiosque
13:15 Notícias Rtp Madeira
13:30 Brasil Contacto
14:00 Portugal Em Directo
15:00 Sonhos Traídos
16:00 Telejornal
17:05 Contra-Informação
17:15 Festival Rtp
19:30 Brasil Contacto
20:00 Jornal Das 24 Horas
21:00 Sonhos Traídos
21:45 Telejornal Madeira
22:15 Contra Informação
22:30 Telejornal Açores
23:00 As Mil E Uma Vozes
         Do Festival
00:45 Por Outro Lado
01:30 Olhar O Mundo
02:00 Repórter África

03:00 70x7
03:30 Floresta Mágica
05:00 Ser Mais Sabedor
05:45 2010
07:30 Portugal À Vista
08:00 Brincar A Brincar
09:00 Jornal Da Tarde
10:00 Parlamento
11:00 Conhecer A Península
11:30 A Nossa Europa
12:15 Tendências
12:45 Bombordo
13:15 Notícias Rtp Madeira
13:30 Atlântida (Açores)
14:00 Venezuela Contacto
15:30 A Alma E A Gente
16:00 Telejornal
17:15 Febre de sábado
19:30 Venezuela Contacto
20:00 Jornal Das 24 Horas
21:00 A Alma E A Gente
22:30 Futebol 1ª Liga
23:30 Telejornal Madeira
01:00  Heranças de Ouro

01:55 Da Terra Ao Mar
02:30 Pop Up
03:00 As Lições Do Tonecas
03:30 Sms - Ser Mais Sabedor
04:30 Universidade De Aveiro
05:00 Eucaristia Dominical
06:00 Todos Ao Pavilhão...
07:00 Brincar A Brincar
08:00 Jornal Da Tarde
09:15 Eurodeputados
10:15 Top +
11:00 Triângulo Jota
12:00 Notícias Rtp Madeira
12:15 Notícias De Portugal
13:00 Magazine Timor Contacto
13:30 Futebol: 1ª Liga
16:15 As Escolhas De Marcelo
16:45 Contra-Informação
18:30 Heranças D´Ouro
19:00 Jornal Das 24
20:30 Telejornal
21:30 A Tourada À Corda
23:30 Descobrir Portugal
01:00 Contra Informação

02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:15 Entre Nós
09:45  Parlamento Europeu
10:05 Portugal No Coração
12:00 Nós
12:15 Notícias Rtp Madeira
12:30 Eua Contacto - N. Inglat
13:00 Portugal Em Directo
14:00 Sonhos Traídos
15:00 Telejornal
16:30 Contra-Informação
16:45 Bombordo
17:15 Bocage
18:00 Glamour
18:30 Eua Contacto - N. Inglat
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Sonhos Traídos
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Contra Informação
21:30 Telejornal Açores
22:45 Prós E Contras
00:45 Repórter África

02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:15 Entre Nós
09:45  Parlamento Europeu
10:05 Portugal No Coração
12:00 Quiosque
12:15 Notícias Rtp Madeira
12:30 Canadá Contacto
13:00 Portugal Em Directo
14:00 Sonhos Traídos
15:00 Telejornal
16:05 Contra-Informação
16:15 A Alma E A Gente
16:45 Estádio Nacional
18:30 Canadá Contacto
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Sonhos Traídos
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Contra Informação
21:30 Telejornal Açores
00:00 Portugal À Vista
00:30 O País Em Memória
01:00 Repórter África

Bartolomeu Dias
Bartolomeu Dias foi um célebre navegador português,

descendente de Dinis Dias. Ignora-se onde e quando nasceu.
Sobre a sua família sabe-se apenas que um parente Dinis Dias
e Fernandes. Na década de 1440 terá comandado expedições
marítimas ao longo da costa do Norte de África, tendo visitado
as ilhas de Cabo Verde.

Rota da viagem de Bartolomeu Dias (1487-88)
Na sua juventude terá frequentado as aulas de Matemática

e Astronomia na Universidade de Lisboa e serviu na fortaleza
de São Jorge da Mina. Estava portanto habilitado quer
determinar as coordenadas de um local, quer a enfrentar
tempestades e calmarias como as do Golfo da Guiné. Em
1486, D. João II confiou-lhe o comando de duas caravelas e de
uma Naveta de mantimentos com o intuito público de saber
notícias do Preste João. O propósito não declarado da
expedição seria investigar a verdadeira extensão para Sul das
costas do continente Africano, de forma a avaliar a
possibilidade de um caminho marítimo para a Índia.

A expedição partiu de Lisboa em Agosto de 1487 a bordo
levavam dois negros e quatro negras, capturados por Diogo
Cão na costa ocidental africana. Bem alimentados e vestidos,
serão largados na costa oriental para que testemunhem junto
daquelas populações daquelas regiões a bondade e grandeza
dos portugueses, e ao mesmo tempo recolher informações
sobre o reino do Preste João. Em Dezembro atingiu a costa da
actual Namíbia, o ponto mais a sul cartografado pela expedição
de Diogo Cão. Continuando para sul, descobriu primeiro a
Angra dos Ilhéus, sendo assaltado, em seguida, por um
violento temporal. Treze dias depois, procurou a costa,
encontrando apenas o mar. Aproveitando os ventos vindos da
Antárctica que sopram vigorosamente no Atlântico Sul,
navegou para nordeste, redescobrindo a costa, que aí já tinha
a orientação este-oeste (já para leste do Cabo da Boa
Esperança). Continuou para leste, cartografando diversas
baias da costa da actual África do Sul (úteis no futuro como
portos naturais), e chegando até à baia de Algoa (800 km a
leste do cabo da Boa-Esperança). No entanto, nessa altura a
tripulação revoltada obriga o capitão a regressar a Portugal pela
linha da costa para oeste. Na viagem de regresso, com a costa
sempre visível, descobriu o Cabo das Agulhas, o ponto mais
a sul do continente, e o Cabo das Tormentas, actual Cabo da
Boa Esperança, cuja longitude tinha contornado por alto mar
na viagem de ida. Regressou a Lisboa em Dezembro de 1488.

Foi capitão de um dos navios da expedição de Vasco da
Gama, que partiu em 1497 mas que seguia para São Jorge da
Mina. Em 1500, acompanha Pedro Álvares Cabral na famosa
viagem em que este descobre o Brasil. Quando a frota seguia
para a Índia, o navio em que ia Bartolomeu Dias, naufragou e
o valente marinheiro achou a morte junto da sua descoberta
mais famosa, o Cabo da Boa Esperança.

Bartolomeu Dias foi o primeiro navegador a navegar longe
da costa no Atlântico Sul. A sua viagem, continuada por Vasco
da Gama, abriu o caminho marítimo para a Índia.

Lendas da Minha Terra
A Abóbada - Leiria
Em 6 de Janeiro de 1401, acorria o povo ao Mosteiro de Santa

Maria da Vitória, conhecido também pelo Mosteiro da Batalha,
para assistir ao Auto de Celebração dos Reis que teria a
presença de D. João I. O Mosteiro, que nesta altura ainda não
se encontrava concluído, era da autoria do mestre Afonso
Domingues, cuja idade avançada e cegueira tinham levado ao
seu afastamento da grande obra. A sua conclusão tinha
passado para as mãos de um irlandês, o mestre Ouguet e
Afonso Domingues não se conformava com o facto de el-rei
lhe ter retirado a direcção daquela obra de arte.

D. João I vinha desejoso de visitar a Casa do Capítulo do
Mosteiro que mestre Ouguet tinha recentemente concluído,
seguindo o traçado dos projectos de Afonso Domingues à
excepção da abóbada que cobria o Capítulo.

No entender do mestre irlandês, seria impossível concretizar
a abóbada imaginada por Afonso Domingues por esta ser
muito achatada e, sem consultar o mestre português, decidiu
concluí-la de outra forma. Como D. João I tinha chegado
atrasado, resolveu assistir ao Auto dos Reis na igreja, deixando
a visita da Casa do Capítulo para o dia seguinte. E em boa hora
o fez.

Estava no Capítulo o irlandês Ouguet, vangloriando-se da sua
supremacia sobre o mestre português, quando reparou com
horror nas fendas que se abriam na abóbada e que ameaçavam
a sua queda.

Ouguet irrompeu pela igreja como um possesso, dizendo,
entre muitas frases incongruentes, que o mestre Afonso
Domingues lhe tinha enfeitiçado o trabalho.

Pensando que o irlandês estava possuído pelo Demónio, os
frades acorreram a exorcizá-lo perante o grande espanto do
Rei.

Ouguet caiu desmaiado ao mesmo tempo que um tremendo
estrondo anunciava a queda da abóbada da contígua Casa do
Capítulo, apenas 24 horas depois de ter sido concluída. El-Rei
D. João I chamou então Afonso Domingues à sua presença e
nomeou-o novamente mestre das obras do mosteiro, pondo
o irlandês sob as suas ordens.

A construção da abóbada foi então retomada, agora
seguindo o seu primitivo traçado. Chegou assim o grande dia
em que foram retiradas as traves dos simples que sustentavam
a abóbada. Apenas foi deixada no centro da sala uma pedra
onde ficou sentado Afonso Domingues. A abóbada não caiu e
o velho mestre ficou sentado naquela pedra, sem comer nem
beber durante três dias, cumprindo um voto que tinha feito a
Cristo.

Ao fim do terceiro dia, El-Rei recebeu a triste notícia de que
o grande arquitecto português tinha morrido antes de proferir
as palavras “A abóbada não caiu.... a abóbada não cairá!”. Da
pedra sobre a qual Afonso Domingues acabou os seus dias foi
esculpida uma estátua em sua memória, que foi colocada na
Casa do Capítulo, honrando assim um dos maiores mestres
arquitectos de todos os tempos.

As dioxinas
Gonçalo Botelho

Os compostos da Dioxina provocam cancro,
sobretudo cancro de mama. Não meta as suas
garrafas de água no frigorífico, porque isto liberta
a dioxina do plástico. O Dr. Edward Fujimoto do Hos-
pital Castle foi entrevistado para a televisão e
explicou os aspectos desta ameaça para a saúde (Ele
é gerente do Programa de Bem-Estar no hospital).
Esteve a falar da dioxina e de como é perigoso para
o homem. Disse que não devemos usar recipientes
nem pratos de plástico para aquecer os nossos
alimentos no micro-ondas, sobretudo, os alimentos
que contêm gordura.

Explicou que a combinação da gordura, temperaturas
elevadas e plástico liberta a dioxina em forma de vapor que
se introduz na comida e em última instância, nas células do
nosso corpo. Obtêm-se os mesmos resultados sem a
dioxina.

Por isso, os alimentos tipo comidas preparadas e
congeladas, sopas instantâneas, etc., têm que ser retiradas
da sua embalagem original e aquecer-se noutro tipo de
recipiente. Não é que o papel seja mau, mas não sabes o
que é que puseram no papel, simplesmente é mais
seguro usar vidro temperado, Pyrex, etc.  Recordou-nos
que quando os restaurantes de comida rápida (fast-food)
substituíram os seus recipientes de unicel por recipientes
de papel, um dos motivos foi este problema da dioxina.

Outro problema mais grave ainda (devido à maior
generalização nos hábitos dos portugueses (e não só), é
o café e outras bebidas quentes (chá, chocolate quente,
etc.) tirados de máquinas automáticas e bebido em
copinhos de plástico.

O calor faz libertar uma hormona do plástico, o xeno-
estrogéneo, que é uma substância cancerígena, e que
provoca cancro da mama nas senhoras e cancro da
próstata nos homens. Cuidado com a continuação deste
hábito, aparentemente tão inofensivo. Ao fim de alguns
anos, teremos ingerido doses elevadas dessa substância
cancerígena e poderemos desenvolver um cancro.
Porque será que tantas pessoas hoje em dia desenvolvem
cancro sem uma causa concreta? Não poderá ser devido
a hábitos como este?

Dá que pensar... Passe esta informação à sua
família, amigos e pessoas conhecidas e a todos os
que são importantes para ti.
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Montreal oferece o que de mais belo
e significativo o movimento romântico
criou na América do Norte. Exibe os
vestígios do passado, uma serra nascida
dentro da cidade, as águas correntes e
dos lagos que tanto evocam o derrame
de lágrima, uma tolerância cultural
ímpar, as noites de magia e cor com

festivais internacionais de música. Nesta atmosfera, encontra
o restaurante “Le Vintage” rústico e romântico que é palco e
fusão de tradições. Está situado na rua St-Denis 4475, local
conceituado. É neste espaço que Manuel Martins dá azo à
gastronomia portuguesa; uma cozinha simples e rica que
valoriza ao máximo, as carnes, os peixes, os vinhos e até o mel
para construir um receituário com criatividade e paladar.

O receituário delicioso é servido todos os dias e em várias

A Arte de ser Português no Estrangeiro
Manuel Rodrigues

ocasiões mais ou menos institucionais. O que difere da cozinha
tradicional é a forma de confecção “suave” e é por isso que o
bacalhau no forno, as costeletas de borreguinho, o leitão à
Bairrada à quinta-feira e sobremesa toucinho do céu esta a ser

um sucesso no meio montrealense. Este empresário
Aveirense iniciou a sua vida profissional na indústria hoteleira,
subindo a corda a pulso até chegar a director artístico.

Foi fundador do restaurante Tasca e com o Vintage con-
quistou muito do respeito que granjeia como empreendedor.
Estamos perante uma personagem com a arte de ser
português no estrangeiro, cultiva o bom-humor, solidário,
sorriso natural, gosta de filmes e galerias de arte. Foi sócio-
fundador da filial do Sport Montreal Benfica e joga golfe nos
momentos de lazer. Há vidas profissionais e sociais que, de tão
cheias, não ficam marcadas por um só dia. Por isso, é muito
difícil eleger apenas um. Todos têm, na sua altura a devida
importância esclarece Manuel Martins.

A avenida St-Denis, onde está situado o Vintage, surpreende
pela sua arquitectura parece concentrar a luz, abrindo em di-
recção a sul ao encontro do rio St-Laurent. A atmosfera
animada corresponde à sua elegância algo nostálgica de tem-
pos passados.

As boutiques, livrarias, criadores de moda, restaurantes,
esplanadas e áreas residenciais estão enquadrados no mundo
de lazer com profusão de espectáculos e eventos culturais no
verão é uma avenida extremamente convidativa.
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Convocam-se os membros da Caixa de Economia dos Portugueses de Montreal
para uma Assembleia Geral Ordinária que se realizará:

 Os membros poderão tomar conhecimento do relatório anual e do relatório
do conselho fiscal, decidir da repartição dos excedentes e dos juros pagos
sobre as quotas permanentes, estatuar o pagamento de estornos eventuais,
eleger os membros do conselho de administração e do conselho fiscal, assim
como outros assuntos, entre os quais a modificação aos estatutos da CEPM.

Um período de discussão está igualmente previsto.

MODIFICAÇÕES MODIFICAÇÕES MODIFICAÇÕES MODIFICAÇÕES MODIFICAÇÕES AAAAAOS ESTOS ESTOS ESTOS ESTOS ESTAAAAATUTTUTTUTTUTTUTOS DOS DOS DOS DOS DA CEPMA CEPMA CEPMA CEPMA CEPM

Instâncias democráticasInstâncias democráticasInstâncias democráticasInstâncias democráticasInstâncias democráticas
   Representação no conselho fiscal
   Funções do conselho de administração
   Funções da  Comissão de verificação
   Funções do Conselho fiscal e do secretário deste conselho
   Conteúdo do edital
   Disposição transitória

EstorEstorEstorEstorEstornos em quotas de canos em quotas de canos em quotas de canos em quotas de canos em quotas de capitalpitalpitalpitalpital
   Criação de um registo informatizado

Fundo de apoio ao desenvolvimento do meioFundo de apoio ao desenvolvimento do meioFundo de apoio ao desenvolvimento do meioFundo de apoio ao desenvolvimento do meioFundo de apoio ao desenvolvimento do meio

Outras modificaçõesOutras modificaçõesOutras modificaçõesOutras modificaçõesOutras modificações
   Substituição do presidente e do presidente das eleições
   Função do director geral
   Modificação a uma proposta
   Mudança de numeração, de concordância do texto
   ou de certas expressões do regulamento

Adopção do regulamento autorizandoAdopção do regulamento autorizandoAdopção do regulamento autorizandoAdopção do regulamento autorizandoAdopção do regulamento autorizando
a emissão de quotas em capitala emissão de quotas em capitala emissão de quotas em capitala emissão de quotas em capitala emissão de quotas em capital

PPPPPararararara os fa os fa os fa os fa os f ins do prins do prins do prins do prins do prooooogggggrrrrrama de estorama de estorama de estorama de estorama de estor nos em quotas sociais:nos em quotas sociais:nos em quotas sociais:nos em quotas sociais:nos em quotas sociais:
   Autorizar a Caixa a aderir a este programa oferecido pela Federação das
   caixas Desjardins do Quebeque
   Autorizar a Caixa a emitir as quotas necessárias para este programa, isto
   é as quotas em capital de categoria “quotas de estornos”
   Estabelecer os direitos, privilégios, condições e restrições destas quotas

Os membros que desejem propor uma candidatura para o conselho de
administração assim como para o conselho de deontologia, incluindo a
candidatura de um dirigente actual, devem enviar uma proposta por escrito,
em envelope selado e dirigido ao secretariado da Caixa até às 15h horas do
dia 18 de Abril 2006.

Todos os membros da Caixa estão cordialmente convidados a participar nesta
assembleia.

Eduardo Dias, SecretárioEduardo Dias, SecretárioEduardo Dias, SecretárioEduardo Dias, SecretárioEduardo Dias, Secretário

                              DataDataDataDataData: 22 Abril 2006             Hora Hora Hora Hora Hora : 15h 00

                              LugarLugarLugarLugarLugar: Missão de Santa Cruz – Salão Nobre – 60, Rachel O.  – Montreal

Avril le mois de la santé dentaire
Reportage Caro

Avoir un beau sou-
rire, mais à quel
prix?

Avoir un beau souri-
re, c’est aujourd’hui
essentiel pour la vie
sociale, pour trouver un
travail, pour inspirer la
confiance… Nos souri-

res doivent être aussi vendeurs et accro-
cheurs qu’une publicité !

Le sourire n’est plus le simple miroir
naturel de notre gaîté, de notre affection, de
notre tendresse et de notre bonté, mais une
clé fondamentale pour nouer des relations et
aussi une arme efficace pour gagner la
sympathie. Obsédés par nos dents tachées
et désalignées, nous cherchons le meilleur
moyen de tirer le meilleur parti possible de
notre plus précieux atout de séduction.
Noyés par les offres publicitaires, ballottés
par des produits et traitement magiques, tous
aussi alléchants les uns que les autres, com-
ment choisir la meilleure formule ?

Pour nous éclairer sur les « dessous
cachés » d’un beau sourire, nous avons
rencontré le docteur Alain Méthot, chi-
rurgien-dentiste (514-990-7645), qui par-
ticipe bénévolement au programme « Give
Back A Smile », destiné à redonner le sourire
aux personnes victimes de violence familiale.
Il est membre fondateur et conférencier à
l’Académie canadienne de dentisterie cos-
métique, membre de l’Ordre des dentistes
du Québec, de l’Association des chirurgiens-
dentistes du Québec et de l’American Acad-
emy of Cosmetic Dentistry.

Docteur Méthot, quelle est selon vous,
la meilleure formule pour avoir un beau
sourire?

Du sur mesure ! Précédemment, les
dentistes spécialisés en cosmétique du
sourire se servaient de ce qu’on appelle la
« Règle d’Or ». Utilisée, depuis le début du
13e siècle, dans les arts plastiques et la sci-
ence pour définir les proportions et l’har-
monie esthétique, cette règle n’offrait guère
une vision réaliste des proportions des dents.
Les dentistes devaient se fier à leur sens

artistique et à leur créativité avec des risques
d’échec et de mécontentement de la part des
clients. Aujourd’hui, grâce à de nouvelles
proportions d’or modifiées et adaptables à
chaque client intégrée dans un logiciel
informatique, le GPS Dentaire pour « Gui-
ded Positioning Software », les dentistes ont
à leur disposition un outil fantastique qui leur
permet de concevoir et d’élaborer un sourire,
basé sur les dimensions propres au visage de
chaque client.

Comment cela fonctionne-t-il ?
C’est un système de repérage et d’analyse

faciale pour l’élaboration du sourire et de
l’esthétique dento-faciale qui permet, de
reconstruire du sourire. Lors du premier
rendez-vous, le dentiste fait une évaluation
diagnostique. Il détermine avec son client un
projet réaliste et optimum de reconstruction

d’un sourire personnalisé en tenant compte
du coté fonctionnel. Grâce au GPS dentaire,
le client a une idée claire et précise de sa fu-
ture dentition. S’il décide de passer à l’acte, les
données du projet sont envoyées au labo-
ratoire par courriel. Les futures « dents »
sont livrées avec empressement et on peut
procéder à la mise en bouche, au moment du
second rendez-vous. Au cours des six pre-
miers mois, le client peut s’habituer pro-
gressivement à sa nouvelle posture dentaire.
L’avantage, c’est qu’il reste libre de revenir à
son état antérieur ou d’opter pour des dents
définitives.

Vous parliez de la dimension fonc-
tionnelle, de quoi s’agit-il exactement?

De l’articulé dentaire, de la manière dont
vos dents se joignent, votre occlusion. Les
dents sont la partie dominante du système
masticatoire. Si elles ne se joignent pas
correctement, les muscles et les articulations
s’y adapteront et s’efforceront de les faire
joindre. Étant donné l’étroite relation qui
existe entre les dents, les articulations de la
mâchoire, les muscles de la tête et du cou, si
un problème survient dans l’une de ces
régions, il peut y peut avoir des répercus-
sions sur les autres et susciter des dys-
fonctionnements de tous ordres, comme des
céphalées par exemple.

Quels conseils ou mises en garde
donneriez-vous à nos lectrices?

Les mêmes qu’en chirurgie esthétique.
Une petite économie se paie parfois très
cher. Attention aux ratés irrécupérables sur
le plan esthétique et fonctionnel. Je dé-
conseille d’entreprendre une reconstruction
sans qu’il y ait eu, au préalable, une évaluation
diagnostique de la posture et de l’articulation
temporo-mandibulaire. Car, au-delà d’un
changement esthétique, il faut connaître les
bases sur lesquelles les nouvelles dents
seront agencées, avant de penser à la recon-
struction d’un sourire. Sur de mauvaises
fondations, tout bouge, rien ne dure et rien
n’est fiable. Un beau sourire, c’est aussi et
avant tout un sourire «santé».

Quels sont les coûts approximatifs
d’un beau sourire?

En fonction du cas et de l’étendue du travail
à accomplir, cela peut aller de 1000 $ en
montant. C’est pourquoi le client doit con-
naître la teneur du travail et son coût avant de
prendre une décision qui l’engage. Géné-
ralement, nous sommes en présence d’une
clientèle de plus en plus éveillée. Mes clients
sont des consommateurs responsables. Ils
ont besoin de voir et de comprendre toutes
les possibilités du traitement, avant de s’en-
gager dans un volet touchant à leur appa-
rence. Avec le GPS dentaire, les clients
visualisent les points à considérer dans
l’amélioration de leur dentition. Ils sont en
mesure de faire un choix éclairé. Grâce à cet
outil, ils ont enfin le sourire qui leur appartient,
celui qu’ils méritent pour se sentir vraiment
bien. N’est-ce pas ce que nous cherchons
tous?
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                             514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est 514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est 514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent 514.844.3307

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent    514.849.6619
CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent    514.842.8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL INC.
4267  Av. Coloniale   514.285.1620

514.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

CONTABILISTAS
GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent                        514.232.3095

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

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

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

                                           514.385.3541

FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
Antiga farmácia TRANG
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio              514.844.6212

FLORISTA
FLEURISTE  FLORATERIA
90 AV. Des Pins O.                      514.288.4548
                                           Fax.: 514.288.0225

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent

     514.277.7778
Eduino Martins, Cel.: 514.862.2319

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

HOTEL
RAMADA BLAINVILLE
www.hotelramadablainville.com
1136 Boul. Labelle                    450.430.8950

IGREJAS
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               514.704.0006

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACINE À COUDRE.
7341 St-Hubert 514.271.6452

Consulado Geral
de Portugal

2020  Rua University, suite 2425
Montreal  (Québec) H3A 2A5
Tel.: 514.499.0359

HORÁRIO DE ABERTURA
2ª, 3ª, 5ª,6ª das 9 às 12h30

4ª das 9h - 12h30 e das 14h-17h
Site Web

www.cgportugalmontreal.com

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

514.287.3370

Polícia, Fogo, Ambulância
Clínica Portuguesa Luso
Detecção de gás
Emigração Canadá
Emigração Quebeque
Hospital Hôtel-Dieu
Hospital Royal Victoria
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc
Hospital Ste-Justine
Informação Montreal
Normas do trabalho
Sun Youth
Urgências sociais

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

ENSINO ESCOLAR

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035
514.583.0031
514.704.0006
514.593.9950
514.525.9575
514.271.0943
514.655.4689

IGREJAS

Ass. dos Pais
Ass. Port. do Canadá
Ass. Port. do Espírito Santo
Ass. Port. de Lasalle
Ass. Port. de Ste-Thérèse
Ass. Port. do  West Island
Casa dos Açores do Qc
Casa do Ribatejo
Centro de Ajuda à Família
Centro Port. de Referência
Centro Com. do Espírito Santo
Clube Oriental Port de Mtl
Clube Portugal de Montreal
Instituto Cultural Açoriano
Filar. Portuguesa de Mtl.
Folc. Campinos do Ribatejo
Folc. Português de Mtl.
Missão de Nossa Sra Fátima
Rancho Folc. Verde Minho
Sporting Clube de Mtl
Sp.Mtl e Benfica

514.495.3284
514.844.2269
514.254.4647
514.366.6305
514.435.0301
514.684.0857
514.388.4129
514.729.9822
514.982.0804
514.842.8045
514.353.1550
514.342.4373
514.844.1406
514.844.6371
514.982.0688
514.353.3577
514.739.9322
514.687.4035
514.768.7634
514.499.9420
514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

CH TV
Portugalíssimo
Rádio  Centre-Ville
Radio Clube Mtl.

514.522.4150
514.483.2362
514.495.2597
514.849.9901

RÁDIO E TELEVISÃO

9-1-1
514.849.2391
514.598.3111
514.496.1010
514.873.2445
514.890.8000
514.842.1231
514.842.6141
514.345.4931
514.872.1111
514.873.7061

514.842.6822
514.896.3100

Igreja Baptista Portuguesa
Igreja Católica de Santa Cruz
Igreja N. S. de Fátima de Laval
Assembleia de Deus
Centro Cristão da Família
Igreja Nova Unção
Igreja Cristã Vitoriosa
Igreja St-Enfant-Jésus
Luz para as Nações

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

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

RESTAURANTES
CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE  E. 514.858. 6030

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.        514.844.4588

RESTAURANTE  DA  LILLO
615, Jarry E., Montreal       514.276.1888

SOLMAR
111 St-Paul E.                                   514.861.4562

REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE  ST-Michel
7129 Boul. St-Michel                              514.725.2626

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

       514.946.1988

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain 514. 842.3373

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides        450. 669.7467

MÓVEIS
MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent                                514.845.6028

NOTÁRIOS
M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203         514.843.5626

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent                      514.985.2411

OURIVESARIA
OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3723 Boul. St-Laurent 514.843.8727

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                          514.288.2082
PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod                                      514.272.0362
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†

Carlos Vieira
1963 – 2006

Faleceu em Montreal, no dia 1 de Abril de
2006, com 42 anos de idade, Carlos Vieira,
natural da Lagoa, São Miguel, Açores, filho
dos já falecidos Alvira Ferraz e Manuel Vieira.
Deixa na dor seus três filhos Vanessa, Justin
e Mathiew; seus irmãos (ãs) Maria, Fátima,
Margarita, Gilberto, José, Artur e Jorge Vieira,
sobrinhos (as), assim como muitos amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, boul. St-Martin este, Laval
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral decorreu sábado, 8 de Abril, na
igreja Notre-Dame-de-Fatima.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignaram
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Felismina Peixeiro Dias
1926 - 2006

Faleceu em Laval, no dia 6 de Abril de 2006, a
Sra. Felismina Peixeiro Dias, natural de Albernoa,
Distrito de Beja, Portugal, com a idade de 79
anos.

Deixa na dor seu esposo, o Sr. José Inácio;
seus filhos José e Maria-Adélia e respectivos
cônjuges; seus netos Carla, Hugo, Stéphanie,
Jessica e respectivos cônjuges e sua bisneta
Leana, assim como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire GRUPO YVES LÉGARÉ inc.
1350, Autoroute 13, Laval
Victor Marques
Tel. (514) 595-1500

O funeral teve lugar no dia 11 de Abril de 2006, após missa de corpo presente,
pelas 12h, na Igreja Nossa Senhora de Fátima de Laval, seguindo depois
para o cemitério de Ste-Rose, onde foi a sepultar.

A família enlutada, na impossibilidade de o fazer pessoalmente, vem por
este meio agradecer a todos os que com a sua presença, palavras e outros
gestos de amizade, os reconfortaram nestes momentos tão difíceis da sua
vida. A todos o nosso sincero obrigado e Bem-Hajam.

† Maria do Carmo do Chões
1918 – 2006

Faleceu em Montreal, ontem, dia 4 de Abril de 2006, com 87 anos de idade,
Maria do Carmo do Chões, natural de Alcanena, Portugal, esposa do já
falecido José Coutinho.
Deixa na dor sua filha Maria da Conceição Coutinho; seus netos João Paulo
(Nicole Allard) e Miguel Augusto (Nova Duarte); seus bisnetos Joseph e
Sabrina, assim como outros familiares e amigos.

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

O funeral terá lugar sábado, 8 de Abril, às 10h00, na Missão Santa Cruz.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignaram
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

† Manuel Amaral Barbosa
1934-2006

Faleceu em Montreal, no dia 9 de Abril de 2006 com 71
anos de idade, natural de S. Miguel, Açores, Manuel
Amaral Barbosa. Deixa na dor sua esposa Maria do
Rego, seus filhos Idelta (José Rego) Matilde (Mike
McDall), Nelia (Antonio) durval (Elizabeth Carreira) Joel
(Diana Pereira) Idilia (Pierre Halle) Cidalia (José Tavares),
seus netos, irmãos, irmãs, sobrinhos (as), assim como
outros familiares e amigos.

Os serviços funebres estiveram a cargo de
AlfredDallaire Memoria
3254 Bellechase canto com St. Michel
Eduino Martins
Tel: 514-277-7778

O funeral teve lugar no dia 11 de abril de 2006, apos missa de corpo presente
pelas 10 horas na Missão Santa Cruz, seguindo-se depois para o Mausoléu
Padre-Pio, no cemitério St.Francis D’Assis, onde foi a sepultar.
A família enlutada na impossibilidade de o fazer pessoalmente vem por este
meio agradecer a todos os que com a sua presença, palavras e outros gestos
de amizade, os reconfortaram nestes momentos difíceis da vida. A todos
o nosso sincero obrigado e Bem-Hajam.

† Fernando André
1956-2006

Faleceu em Montreal, no dia 8 de Abril de 2006, com 49 anos de idade,
Fernando André, natural de Monte Moncorvo, Portugal

Deixa na dor sua esposa Marianina de Carvalho, seus filhos David e Daniel,
sua mãe, irmão e irmãs, assim como muitos familiares e amigos.

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

A missa teve lugar na segunda-feira às 17H00 na Missão Santa Cruz, e
seu corpo irá ser sepultado em Portugal. Sexta-feira 14-04-2006 as 10
horas.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer maneira se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-hajam.A Voz  de Portugal

na Internet
www. avozdeportugal.com

UM SERVIÇO DO
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Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal

CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e

para enquadramento de
portas de metal.

700 boul. Industrial
BLAINVILLE

Gil da Silva (450) 434-9000
ext.238 (514) 708-3207

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

EMPREGOS

29

Procuramos operários para
companhia de paisagismo, com
um pouco de experiência.

Contactar Fernando
(514) 843-8480

Companhia estabelecida há mais
de 15 anos procura pessoa com
experiência para colocação de
“pavé-uni” e muros de blocos.
Bom salário. (514) 444-4669

Empregados para pavimento de
asfalto (pá, rodo, …) com mínimo de
5 anos de experiência nessa área.
Também procuramos jornaleiro para
colocação de “pavé-uni”, com 5 anos
de experiência. (514) 863-8879 Precisa-se pessoal para trabalhar

nos jardins. Com ou sem experiência.
Contactar: (514) 995-9745

Operários com 5 anos de experiência
em “pavé-uni” e muros de apoio.
(514) 881-8342 ou (514) 968-9682

ALUGA-SE

Escritório de Representação

Homem, com ou sem experiência,
em “pavé-uni”, muros e pedra.
Margem sul de Montreal. Bom salário.

Contactar Carlos
(514) 231-7583

Paisagista, para “pavé-uni”, muros e
escadas. Pessoa séria. Bom salário,
conforme experiência. Deve ter carta
de condução.

(514) 323-2527

Homem para mantimento geral de
escritórios comerciais, para
companhia imobiliária, a tempo inteiro.

514-355-7171 ou
info@plexon.ca

Precisam-se de homens e mulheres para
trabalho de limpeza, com ou sem

experiência. Aceitam-se estudantes que
queiram trabalhar durante as férias de

Verão. Enviar C.V. por e-mail:
mariocarvalho@empiremaintenance.ca

ou telefonar:  (514) 341-6168 local 501

Industries Empire Maintenance

Senhora para cozinhar o jantar, à
noite, em Westmount.

(514) 486-9531

3 1/2, livre no dia 1 de Julho, no bairro
Rosemont (De Lorimier).

(514) 721-5329

Procura-se
Procura-se homem para tarefas múltiplas, para
uma pequena quinta de 10 acres, situada a 1
hora de Montreal. Deve cuidar de pequenos

animais, limpar a casa,… Refeições e quarto (num
bachelor, na residência) fornecidos. Referências

exigidas. Deve ter entre 25 e 45 anos.

Enviar informações e retrato recente para:
P.O. Boz 154, Succ. Ahuntsic, Montréal, QC,

H3L 3N7

Senhora autónoma, com carta de
condução e que fale françês, para
companhia duma senhora idosa,no
sector Ahuntsic.Oferecem-se boas
condições.

Contacte: 514-570-0007

ENCONTROS
Cavalheiro português, 64 anos,
educado, procura senhora viúva, que
vive só e que gosta do campo. Para
viver uma vida a dois, em harmonia.

450-242-5831

McDonalds-Velho Porto
Eis jovem? Queres trabalhar num
ambiente informal e divertido? Não
evites esta oportunidade de telefonar.

Mario 285-8720
Precisa-se de um padeiro com
experiência.

522-4115
Precisa-se de empregados. Situado
no plateau. Lava pratos, empregados
de mesa, ajudante cozinheiro e
busboy.

Contactar
Graça ou Nelson

849-0646
Precisa-se de uma pessoa para
trabalhos gerais.

Danny or Johnny
344-9122

31/2 na Villeray atraz do hospital
Jean-Talon.

514-274-8830

Empregado(a) mesa a tempo
inteiro com experiência.

Apresentar-se no
8261 Boul. St-Laurent

ou telefonar
514-389-0606
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Breve
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Reviver o passado...
Maldito minuto 84 para o Sporting

Ulisses Morais é assim uma espécie de
besta negra da temporada para os benfi-
quistas no Estádio da Luz. Na segunda
jornada, ao comando do Gil Vicente, o técnico
impôs a primeira grande desilusão do ano a
Ronald Koeman e ao grupo que o holandês
comanda, ao vencer por 2-0 em plena casa
benfiquista. No domingo, a ameaça chegou a
ser exactamente a mesma, quando o Marí-
timo chegou ao 2-0, na segunda parte. O
Benfica haveria de minorar os prejuízos,

trabalhando até ao empate... Ainda assim,
Ulisses Morais pode dizer que visitou duas
vezes a Luz nesta época e não perdeu. É obra!

Dizia-se estar-se perante o jogo do título e,
não havendo anormalidades, o FC Porto
conquistou em Alvalade o direito de enco-
mendar as faixas de campeão, com  um golo
marcado ao minuto 84, mesmo minuto que no
ano passado Luisao marcou para o Benfica no
entao jogo do titulo. Há algumas jornadas que
o Benfica abdicara, permitindo o mano-a-
mano que leões e dragões fizeram durar até
ao confronto do passado sábado. A semana só

não foi de mais conjecturas porque o Benfica
tinha a questão da Liga dos Campeões para
resolver com o Barcelona, e foi monopoli-
zando as atenções... até que voltou a abdicar.
Enfim, o duelo estava nas mãos de Paulo
Bento e Co Adriaanse. Ganhou o holandês,
que venceu o seu primeiro clássico portu-
guês, mas pode dizer que este foi mesmo
muito saboroso, porque, para além dele, nada
mais restava. Com o triunfo, ganhou o direito
de fazer os adeptos portistas reviverem o
passado, após um ano de jejum. O jogo não
teve qualidade extraordinária, mas teve muita
emoção provocada pelo que foi jogado den-
tro do campo e não pela polémica que daí
poderia resultar.

Além do FC Porto, seria o Benfica a bene-
ficiar do resultado do clássico, porque,
vencendo o Marítimo, chegaria mais perto do
segundo lugar. Ganhou um ponto e até pode
dizer que foi bom. Afinal, já na segunda parte,
viu-se a perder por 2-0 e, nestas circuns-
tâncias, conseguir a igualdade já é qualquer
coisa. Além do mais, este ponto também
valeu para deixar o Braga um pouco mais para
trás, porque a equipa de Jesualdo Ferreira
perdeu, e bem, em Setúbal, apostado em
chegar ao quinto lugar, onde se recolocou o
Nacional, depois de ter goleado o Bele-
nenses. Os esclarecimentos a que se assistiu
no topo não têm correspondência no fundo da
tabela. O Guimarães, que perdeu em Leiria,
está cada vez mais aflito, é certo, mas o Gil
Vicente também não sai do buraco e Acadé-
mica, Belenenses, Paços de Ferreira e Rio
Ave estão todos com os mesmos 34 pontos.

Ricardo bate um record mas falha outro
Ricardo, guarda-redes do Sport-

ing, bateu este sábado o recorde
de minutos consecutivos sem
sofrer golos na Liga 2005/06, até
aqui pertencente ao hoje ben-
fiquista Moretto (o máximo foi
estabelecido ao serviço do V.
Setúbal), mas falhou o recorde
leonino de oito jogos sem sofrer
golos, conseguido por Vítor Da-
mas.  Em 1970/71, o mítico guar-
da-redes do Sporting não sofreu
golos entre a terceira e a sétima
jornadas. Ricardo só não o igualou
por seis minutos, devido ao golo
do portista Jorginho.

No entanto, Ricardo passou
Moretto no recorde de minutos consecutivos sem sofrer golos
da presente época: terminou em 718, contra 663 do brasileiro

Manchester United aumenta
preços dos bilhetes O
Manchester United, de Cristiano
Ronaldo e Carlos Queirós,
anunciou, na segunda-feira, um
aumento médio de 12,3 por
cento nos preços dos bilhetes
para a próxima época.

Leiria ambiciona os três
pontos no Dragão O técnico
da União de Leiria assumiu que
vão ao Dragão com a ambição
de tentar garantir a vitória e os
respectivos três pontos, mesmo
tendo em conta o favoritismo do
FC Porto. Jorge Jesus pede
apenas para que tudo seja «nor-
mal» em relação à actuação
das três equipas.

«Um ponto não está nada
mal» (Deco) O médio inter-
nacional luso-brasileiro defende
que o Barcelona está per-
feitamente consciente do que é
preciso fazer para revalidar o
título e desdramatiza o empate
frente ao Santander (2-2).

Santos conquista Campeo-
nato Paulista  O Santos sa-
grou-se campeão paulista pela
16.ª vez na sua história. A
equipa de Vanderlei Luxem-
burgo não conquistava o título
estadual desde 1984, mas
quebrou o jejum ao vencer a
Portuguesa por 2-0, na Vila
Belmiro.

Zidane quer título na Ale-
manha
O internacional francês do Real
Madrid, Zinedine Zidane, deseja
regressar aos triunfos num
Campeonato do Mundo, mos-
trando-se apostado em fazê-lo
na Alemanha

Sérgio Conceição foi suspenso
Sérgio Conceição foi suspenso por quatro meses pelo seu

comportamento no jogo do Liege contra o Zulte-Waregem.
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O sonho chegou ao
fim em Barcelona!

O Benfica rumou a Barcelona com o objec-
tivo de continuar na Liga dos Campeões e
conseguir um resultado histórico em “Camp
Nou”, mas os catalães foram mais fortes e
derrotaram os portugueses por duas bolas a
zero.

A turma orientada pelo holandês Ronald
Koeman, entrou em campo com Moretto,
Ricardo Rocha, Luisão, Anderson, Léo, Beto,
Manuel Fernandes, Petit, Geovanni, Miccolli
e Simão Sabrosa e disse a 5 de Abril o adeus
ao sonho de conquistar a sua terceira taça dos
Campeões Europeus.

Muitos erros e algum nervosismo
O jogo começou praticamente com a

marcação de uma grande penalidade contra
o Benfica, devido a uma eventual mão de Petit
na grande área encarnada. Logo aos três
minutos o Benfica estava perante um grande
problema, mas Moretto acabou por defender
o remate de Ronaldinho.

Pensou-se que perante tal tónico, o Benfica
arrancasse para uma noite de sonho, mas tal
não se sucedeu e assim como a pressão dos
catalães se começou a intensificar, os nervos
da defesa encarnada eram também cada vez
mais evidentes. E aos 19 minutos, o sonho da
equipa da “Luz” começou-se a transformar
num pesadelo… Beto perdeu a bola, pre-
cisamente quando o Benfica partia para uma
jogada de ataque, e Eto’o entrou na área,
passou pelo defesa Anderson e colocou a
bola precisamente nos pés de Ronaldinho,

que se limitou a atirar para o fundo da baliza
encarnada.

E não foi suficiente…
Apesar da equipa catalã ter sempre mos-

trado respeito pela equipa da “Luz”, o Benfica
demonstrou muitos problemas em termos
ofensivos e não conseguiu fazer um remate
em 45 minutos. Por esse motivo, Koeman

achou que uma mudança radical poderia
eventualmente dar uma maior dinâmica ao
jogo dos encarnados e substituiu Geovanni
por Karagounis.

Na realidade a primeira jogada perigosa
que os encarnados criaram foi aos 61 mi-
nutos, quando através de um passe mili-
métrico de Miccoli, Simão Sabrosa falhou
uma oportunidade incrível, ao rematar iso-
lado na malha lateral.

Uma nova oportunidade surgiu através de
um forte pontapé de Karagounis, mas Valdês
estava atento e defendeu.

E como equipa que não marca… arrisca-se
a sofrer… Eto’o recuperou uma bola perdida
por Petit no meio campo e Ronaldinho serviu
o camaronês, que isolado perante Moretto
não falhou e resolveu assim a eliminatória aos
88 minutos.

O Barcelona segue em frente na Liga dos
Campeões e as águias ficaram pelos quartos-
de-final da prova.

Benfica de parabéns…
Apesar do Benfica ter sido eliminado da

prova, tanto jogadores como toda a equipa
técnica são peremptórios quando afirmam
que o Benfica esteve muito bem na Liga dos
Campeões, sobretudo depois das boas
exibições frente ao Manchester United e ao
Liverpool.

Ronald Koeman, o técnico dos encarnados,
foi peremptório quando afirmou estar muito
orgulhoso da prestação da sua equipa na
prova, mas mostrou alguma pena pela falhada
de Simão Sabrosa, que poderia ter mudado o
rumo da história. “Estou orgulhoso com a
minha equipa tendo em conta que jogamos
contra o Barcelona. Na primeira parte, tal
como na Luz, estávamos algo nervosos e
perdemos muitas bolas. Até ao minuto 88
quando eles marcaram o segundo golo, nós
tentamos empatar e mesmo sem criar muitas
ocasiões o Simão podia ter feito o golo do
empate”, clarificou Koeman.

Já o médio encarnado Petit realçou a boa
prestação da equipa encarnada na prova,
apesar da derrota: “Sabíamos que era difícil
jogar contra o Barcelona. Na primeira parte
não criamos oportunidades de golo e o
Barcelona teve algumas. No segundo tempo
entramos muitos bem, mas sabíamos que

eles podiam fazer um golo a qualquer altura.
Ainda assim conseguimos criar duas opor-
tunidades através de Simão e de Karagounis,
mas não conseguimos fazer o golo desejado.
Lutamos com todas as armas e pelo percurso
que fizemos, estamos de parabéns”, realçou
o médio encarnado.
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