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Um Novo Caso de
Caça às Bruxas

Saneamento
político ou...
vingança?

Por Fernando Cruz Gomes
Um novo caso de intolerância.
Talvez mesmo de saneamento
político. Quem sabe se será até um
caso de vingança pessoal cujos
contornos por enquanto se
desconheçam! A verdade é que há
um diplomata de carreira que
desde que este Governo tomou
posse tem vindo a ser preterido. E
de tal forma que está em casa, sem
trabalhar, há quase três meses.
Chama-se António Montenegro e
o único crime que tem na
consciência é o de ter sido um leal
chefe de gabinete dos dois últimos
secretários de Estado das
Comunidades Portuguesas, no
governo de António Guterres.
José Lello, primeiro, e Rui de
Almeida, depois, confiaram na sua
forma de trabalhar e de se
apaixonar, afinal, por tudo o que às
comunidades diz respeito. E o
mais curioso é que, se se lhe
conheciam inclinações políticas...
elas pareciam ir todas no sentido
de apoiar os actuais senhores do
governo PSD/PP.
Pois é, mas o actual ministro
Martins da Cruz não gosta dele. A
quem estas linhas traça, disse
mesmo um alto funcionário das
Necessidades, que não quis ser
identificado, que o ministro não
gosta dele, já que ele serviu os
outros senhores.
António Montenegro, que
esteve em Toronto, como cônsulgeral de Portugal, de 1995 a 1998,
fez na grande cidade canadiana,
especialmente (mas não só) entre
os portugueses, uma obra notável,
no domínio de apoio à Cultura e à
boa maneira de lidar com os que a
Pátria às vezes esquece. Que o
digam os reclusos, com quem o
Ver.
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«A Voz de Portugal» em Lisboa
Entrevista com o Dr. Mota Amaral,
presidente da Assembleia da República
«Eu próprio vou estar atento a este projecto (reforma da lei
da nacionalidade) e garanto o meu apoio para que se possa
corresponder a um desejo de tantos dos nossos concidadãos...»
Por Amadeu Moura e Luís Tavares Bello
Há pouco mais de um ano, «A Voz de Portugal» entrevistou o Dr. Mota Amaral
na sua qualidade de deputado e de vice-presidente da Assembleia da República.
Figura grada dos meios açorianos (dentro e fora do arquipélago) e continentais, foi
líder incontestado do PSD Açores e dirigiu essa Região Autónoma durante cerca
de 20 anos. Actualmente é Presidente da Assembleia da República, segunda figura
da Nação em termos constitucionais. A sua liderança e reforma desta augusta
instituição não têm deixado ninguém indiferente. A sua personalidade e carisma
levaram-nos a entrevistá-lo de novo para recolher a sua opinião sobre certos temas
candentes, como o caso da perda da nacionalidade de muitos portugueses. Ela aqui
está. Frontal e sem papas na língua.

VP - Antes mesmo de iniciarmos
esta nossa entrevista, as nossas
felicitações pela sua nomeação
como presidente da Assembleia da
República. A anterior entrevista foi
feita na sua qualidade de vice-presidente e, agora, como presidente.
É sempre agradável ver uma pessoa
como o senhor que, tranquilamente, sem provocar alarido, tem vindo
a afirmar-se e a alcançar um patamar

Le Petit Portugal

tão destacado na vida política.
M.A. Obrigado pelas felicitações.
Espero corresponder à confiança que
os meus colegas deputados
depositaram em mim e não defraudar
as expectativas que muita gente tem
para com a tarefa que me cumpre.
VP  Há muita diferença entre as
funções de vice-presidente e de
presidente?
Ver.
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Momento dramático
ao largo de Taiwan
Mais de uma centena de pescadores
chineses amontoaram-se na proa do
barco de pesca «Yuanshen 2»

aguardando auxílio de um helicóptero,
após a embarcação se ter incendiado
perto do porto de Kaohsiung, Taiwan.

A antiga "Casa Benfeito"

4257 Hotel de Ville, Montreal
Tel.: 849-3426

Especializada no fabrico de enchidos:
chouriços morcelas chouriço mouro etc...
Carnes Frutas Legumes

Peixe frito para fora
às Quintas e Sextas

Lembramos os nossos leitores de que
A Voz de Portugal
não será publicada nos dias 17 e 24 do corrente,
devido às férias da Tipografia.
Desejamos boas férias a todos e voltaremos ao
vosso convívio com a edição de 31 de Julho.

Manchetes da semana
Entrevista...
Cont. da
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M.A. Como do dia para a
noite. O vice-presidente tem a
tarefa de colaboração com o
presidente e incumbe-lhe
desempenhá-la da melhor
maneira possível. O presidente
tem a responsabilidade directa
de bem-fazer funcionar o Parlamento. Não é uma responsabilidade exclusiva porque ele
partilha-a com os diversos
grupos parlamentares e com as
respectivas lideranças mas a
estatura do presidente pode
ser imprimida ao Parlamento,
correspondendo certamente
como uma contribuição
decisiva.
Há o empenho de trazer uma
mudança da imagem do Parlamento de modo que ele seja
percebido pelos nossos concidadãos como sendo um órgão
constitucional de soberania,
realmente importante para a

defesa dos interesses dos
portugueses e da democracia.
VP Parece que estes
últimos tempos não foram
muito fáceis! O Dr. Mota
Amaral quis imprimir uma
certa transparência no
funcionamento do Parlamento e alguns deputados
não reagiram da melhor
forma...
M.A. É natural que quando
se fazem mudanças haja
resistências mas estou preparado para isso. Mas,
apresentei, depois de ser eleito,
um programa bastante amplo
da agenda da função presidencial e julgo que, ao longo
destes 4 anos da legislatura e
com o empenho de todos,
havemos de realizar essa
agenda. Os resultados só
poderão ser apreciados no final.
Ao longo do período alguns
juízos são precisos ir fazendo.
As sondagens indicam uma
subida consistente da imagem
da Assembleia da República

F. I A S E N Z A I N C .
3266, Bélanger Este, Montreal
10847, Pie IX, Montreal-Norte
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perante os cidadãos mas onde
ainda estamos no «vermelho»
porque a percentagem que
nos dá nota negativa é maior
do que a positiva. Neste momento, o diferencial é apenas
de dois pontos. Já foi de 26
pontos!
Fizemos uma boa recuperação mas é preciso continuar
a trabalhar com o mesmo
empenho e julgo que esta
verificação ajudará a mobilizar
as energias dos membros do
Parlamento contribuindo deste
modo para uma maior eficácia
da actividade da Assembleia da
República.

União Europeia. A nossa
presença institucional em
organismos, especialmente
importantes, das Regiões e
participamos no diálogo
regional em todo o continente
europeu e no seio de organismos que têm este âmbito.
Com isto, a sociedade
açoriana foi mais tarde afirmada, reforçando o poder do
Estado português que, por isso
mesmo, achou cada vez mais o
contributo dos Açores e dos
açorianos como sendo um
elemento positivo da nossa
nacionalidade. As circunstâncias de nos últimos tempos

Esta reportagem teve o patrocínio de :

Vistasol Tours  a companhia
certa para quem sabe o que quer.
Charcuterie Delicatessen
Moreira & Fils
Le Petit Portugal
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VP  De alguns anos a esta
parte o Dr. Mota Amaral
deixou a presidência do
governo regional dos Açores
e veio para o Continente para
assumir cargos políticos de
relevância. Sente ainda
alguma nostalgia desse
tempo?
M.A. Sim, porque esse
tempo não foi um dia ou dois,
meses ou meia dúzia de anos.
Foram vinte anos. E foram os
melhores vinte anos da minha
vida! Tenho recordações
indeléveis e, sobretudo  e isso
é o mais importante  noção de
ter dado um contributo no
coração de muitas outras
pessoas e contribuindo para
uma grande melhoria das
condições de vida nos Açores.
E para uma alteração substancial do quadro de referência
Continente/Açores. Deixámos
de ser ilhas, as Ilhas Adjacentes
como então se dizia, para passarmos a ser uma Região
Autónoma do Estado português, com uma posição
muito elevada em termos de
organização política e de expressão na própria estrutura do
Estado democrático.Com
projecção e estilo vamos a ver se
a gente vai como no futebol,
neste país e no continente americano nos E.U., no Canadá e
com lugar próprio no seio da

Produtos Maia
P„o e Pastelaria
fresca todos os dias
Charcutaria e Mercearia
Produtos portugueses
RissÛis de carne, de
camar„o e de bacalhau

/LB

Reserva-se o direito de limitar as quantidades

se ter aumentado a presença
de responsáveis açorianos nas
instituições nacionais é disso
um sinal muito evidente e abre
perspectivas positivas para o
futuro.
VP - Em termos constitucionais o Sr. Presidente é a
segunda figura da Nação.
Haverá, a médio prazo, uma
possibilidade do Sr. Presidente vir a ser o mais alto
magistrado da Nação?
M.A. Fala-se disso às vezes.
Mas não encaro a minha
intervenção na política como
sendo uma carreira, uma
corrida de obstáculos. Do género, vai-se saltando um obstáculo até aparecer o próximo.
Tenho-a visto como uma possibilidade de prestar um serviço
à colectividade aplicando da
melhor maneira que sei as
minhas energias, enfim, o que
vou aprendendo, o que a vida
sempre me ensinou.
Como presidente da Assembleia da República julgo que
posso dar um contributo no
sentido de dar a qualidade da
nossa Democracia através de
uma melhoria da qualidade do
trabalho parlamentar. Enquanto ao futuro logo se vê. No
entanto, as eleições presidenciais não são se não em
2006 e daqui até lá vai haver
muita água debaixo das pontes.

Faça-nos uma visita

2720 Legendre Este (St-Michel)

Tel.: 387-0660

Sabemos, de resto, que o
Estado português tem
candidatos potenciais cheios de
possibilidades. Até eu próprio
me revejo nalguns deles de
modo que não é muito claro
que esteja, a partir da
presidência da Assembleia da
República, a fazer uma
candidatura a presidente da
República.
VP De qualquer forma e
na nossa modesta opinião, e
pela excelente imagem de
que goza será sempre um
candidato potencial e seguramente um dos mais
importantes.
M.A. É a sua opinião e
registo-a. É muito simpática,
devo dizer-lhe...
VP  Esperemos que um
dia ela se venha a concretizar
e esperamos ter a possibilidade de poder vir entrevistálo na qualidade de presidente
da República...
Actualmente, Portugal
vive, pelas notícias que tem
vindo a lume, certas dificuldades no aspecto económico. Como é que o Sr.
Presidente vê o país, no
contexto europeu, nesta fase
que atravessamos?
M.A. Vive-se algumas
dificuldades que são, umas - a
maior parte - conjunturais.
Houve um abrandamento
geral do crescimento económico do mundo inteiro do qual
não nos podia deixar de nos
atingir.
A necessidade de ajustamentos estruturais também
tem sido feita. Na fase descendente, quando a economia
estava fria, não foram feitos e,
como tal, têm de ser feitos
agora. Estas reformas têm que
ser feitas sob pena de tornamos
o nosso país inviável.
Acho que estamos no
caminho certo, com dificuldades no período inicial, que são
naturais, mas nada que seja
insuperável.
A presença de Portugal na
União Europeia dá-nos grandes garantias de sucesso 
ainda não pagamos este bilhete
de entrada...  que consiste em
ter a casa arrumada. Mas a
U.E.- este grande esforço
económico do planeta - e o facto
de ter havido também nela um
abrandamento não significa
que se trate de uma descida
impressionante, pelo contrário,
os sinais são já de recuperação
e Portugal sobe também nesta
recuperação.
O grande motor da economia

Horário
Seg. e Terça:
das 08h00 às 18h
Quarta a Sábado:
08h00 às 20h
Domingo:
das 08h00 às 13h.
Ao
Ao vosso
vosso dispor
dispor

mundial, os E. U. da América,
sofreram também um período
de abrandamento mas já há
também sinais de recuperação. Nós também iremos
nesta onda de ascensão
económica que se irá repercutir na melhoria das condições
de vida das populações.
Sob este ponto de vista, as
grandes mudanças verificadas
em Portugal e na Europa nos
últimos anos tornaram as nossas sociedades instáveis. Mas
essa instabilidade é também
um factor de dinamismo. Estamos, de certo modo, a aprender
a lição que é dada através das
economias abertas, como é
caso dos E.U e do Canadá. Há
países melhores e países piores.
O que interessa é nos períodos
bons tomar folgo e nos maus
saber aguentar.
A vida é assim mesmo. A
tendência tem sido claramente
no sentido de uma melhoria das
condições e das perspectivas
da qualidade de vida.
VP  Por conhecer a sua
sensibilidade particular para
com os problemas dos emigrantes, gostaria de abordar
um assunto que nos afecta
Ver
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Noticiário
Transmissão da missa 4181, St-Dominique, Montreal H2W 2A7 Para mais informações: (514) 844-2456

A VOZ DE PORTUGAL, 10

Turismo rural português
Made in Japan

Por José Neves (texto) e Paulo Novais (foto)

(Lusa) - Cansados da
agitação de Tóquio, uma artista japonesa e um economista
escocês construíram perto de
Aveiro a casa do sol nascente,
habitação de turismo rural que
faz a síntese entre o chá e
simpatia nipónicos e o vinho e o
calor portugueses.
Chizu é uma artista plástica
de Tóquio que desenhou e
decorou a habitação, enquanto o seu marido Ian, de nacionalidade escocesa, é consultor
económico.
A procura da calma, que o
campo perpetua, levou o casal
de estrangeiros a deixar a
frenética vida do Japão e a
instalar-se na aldeia de Taipa,
em Aveiro, onde construíram
uma casa de habitação rural,
que exploram desde 1996.
A casa do sol nascente

proporciona condições para
várias actividades recreativas,
como o golfe, tiro ao arco, canoagem, bateira à vara,
passeios a cavalo, caminhadas
rurais, visitas a lugares históricos e às caves de vinho e
observação de aves.
A região de Aveiro é um
lugar esplêndido para os observadores de pássaros, realça
Ian Arbuckle, fundamentando
que se trata da primeira paragem na auto-estrada internacional dos pássaros que se
deslocam de África para o norte
da Europa.
Ian Arbuckle, que é também
um apaixonado por esta actividade, conta que, nesta zona,
podem encontrar-se várias
espécies de aves, nomeadamente cegonhas e guarda- rios.
A casa do sol nascente faz
parte de vários guias da

especialidade estrangeiros,
mas, segundo Ian Arbuckle, a
página na Internet tem sido o
principal veículo de divulgação.
O economista, agora ligado
ao ramo da hotelaria, diz que
recebem visitantes de todas as
partes do mundo, mas os espanhóis são em maior número,
devido à proximidade do IP5.
Neste local, Ian diz que os
turistas reganham humanidade e uma tranquilidade
espiritual. Acho que isso é
cada vez mais necessário, como
medicina contra a loucura da
vida quotidiana que vivemos lá
fora, defende.
Segundo Ian Arbuckle, os
visitantes gostam de passear
pela aldeia e ficam surpreendidas com a simpatia da
população: As pessoas convidam-nos a entrar em casa e a

beber vinho. Ficam contentíssimos, justifica.
Aliás, foi também o calor
humano e a bondade da comunidade que atraiu Ian e Chizu
Arbuckle a esta pacífica
aldeia de Taipa.
Queria construir uma casa
para morar num lugar melhor
que a vida ruidosa e agitada de
Tóquio, explica Ian, acrescentando que estudou várias
hipóteses como a Turquia e o
Sri Lanka, mas devido aos
problemas de instabilidade,
que então existiam naqueles
países, acabou por optar por
Portugal.
Cedo se apaixonaram pelo
fado e pela gastronomia portuguesa e, ao fim de duas semanas a visitar o País de norte a
sul, decidiram instalar-se na
região de Aveiro.
Sempre que via o mapa de

Rússia
Ataques contra o Iraque
seriam catastróficos

(Lusa) - Moscovo considera que ataques contra o Iraque teriam
consequências catastróficas, declarou o porta- voz do ministério
dos Negócios Estrangeiros russo, Alexandre Iakovenko.
Estamos firmemente persuadidos de que o uso infundado da
força contra o Iraque terá consequências catastróficas para todo
o Médio Oriente, advertiu Iakovenko num comunicado.
O diplomata russo sublinhou, no entanto, que Moscovo não
dispõe de informações concretas sobre eventuais planos secretos
dos dirigentes norte-americanos para afastar do poder o
presidente iraquiano, Saddam Hussein.
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Portugal pensava que esta área
tinha que ser extraordinária
devido à sua geografia, com o
mar e a ria, que dão origem a
uma actividade agrícola e
pesqueira interessante, e o
interior com as montanhas e as
suas culturas de vinho, conta
Ian Arbuckle.
Problemas com os negócios
no Japão acabaram por levar o
casal para os arredores da
cidade a fim de reduzir as
despesas. Foi então que descobriram a aldeia de Taipa, integrada numa bela e serena
zona rural.
No romantismo do rumorejar do rio Águeda, e tendo por
companhia as vacas que
pastam nos pinhais à volta ou os
porcos que, uma vez por outra,
passam à frente da casa, este
casal de estrangeiros encontrou o espaço de tranquilidade
que desejava para habitar.
Num português um pouco
arranhado, Ian Arbuckle explica que o terreno onde a casa
está implantada é único: é o

último, antes do rio, onde é
permitida a construção e temos
toda essa vista que nunca vai
acabar.
O fim das obras para a construção da casa coincidiu com o
falecimento inesperado do pai
de Ian e a habitação tornou-se
demasiado grande apenas
para o casal, pelo que decidiram
transformá-la numa casa de
turismo rural.

Aveiro
Protestos de mil agricultores
inauguram Agrovouga
(Lusa) - A 32ª edição da feira
agrícola e pecuária de Aveiro, a
Agrovouga, começou no
passado fimde semana por
entre protestos de mil agricultores pelas dificuldades de
escoamento dos seus produtos
e contra cortes nos preços à
produção.
Um desfile pela principal
artéria da cidade culminou em

que proteger a agricultura
nacional é defender as bases
de sustentação económica de
milhares de famílias portuguesas que dependem do exercício dessa actividade.
A defesa da agricultura
familiar passa por uma reforma da política agrícola comum
(PAC) que salvaguarde e
respeite a agricultura familiar,

concentração junto à Agrovouga, numa iniciativa promovida pela Associação da Lavoura do Distrito de Aveiro (ALDA)
e por outras estruturas associadas na CNA - Confederação
Nacional da Agricultura.
Além dos agricultores de
Aveiro, mobilizaram-se para o
protesto agricultores dos distritos de Coimbra, Guarda, Viana
do Castelo e Viseu, que distribuíram produtos agrícolas à
população.
Os manifestantes pronunciaram palavras de ordem apelando aos consumidores que prefiram leite, carne e produtos hortícolas nacionais como forma de
ajudar os pequenos agricultores portugueses.
Num documento distribuído
aos transeuntes, consideram

regional e nacional, lê-se no
documento.
Os agricultores associados
da ALDA defendem a criação
de uma ajuda-base às explorações agrícolas familiares no
valor de 2.500 euros (500
contos) por ano e por casal de
agricultores.
Escoamento a melhores preços para o leite, a carne, o vinho
e os produtos hortícolas são
reclamados ainda pelos agricultores de Aveiro, que também
pedem a baixa dos preços dos
factores de produção e dos
impostos.
Ao leque das suas reivindicações juntam o pedido para
que o governo subsidie fortemente a criação de um laboratório inter- profssional de análise do leite, que venha a funcio-

•Os melhores juros do mercado
•Transferências de hipotecas
sem custos
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nar de forma a defender
melhor a produção.
Em declarações à Agência
Lusa, o coordenador da ALDA,
Albino Silva, elegeu o escoamento da batata como o problema que mais afecta, de momento, a agricultura regional.
Importam-se toneladas de
batata do estrangeiro e ninguém quer a nossa, nem a
preços baixos, disse, explicando que o tubérculo está a ser
comprado ao produtor a cinco
cêntimos (10 escudos), numa
situação que tende a agravarse este mês, altura em que se
retira dos campos o grosso da

produção.
Albino Silva aproveitou para
criticar o Governo por não
enviar qualquer representante
à abertura da Agrovouga e a
esta iniciativa de protesto.
É uma pena que os governantes não queiram olhar,
olhos nos olhos, os agricultores
e conhecer os problemas do
sector, lamentou.
Acusou o governo de deixar
as grandes superfícies comerciais fazerem o que querem,
ganhando muito dinheiro à
custa de quem trabalha.
Entretanto, a Direcção da
Organização Regional de Aveiro (DORAV) do PCP saudou,
em comunicado, a luta dos
pequenos e médios agricultores
por mais justos apoios.
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Comunidade
Um Tema de Vez em Quando
A Canícula
Por Joviano Vaz

O mês de Julho não deixou
por mãos alheias o que realmente é: um mês quente, húmido e sufocante.
O dia 1 de Julho foi mesmo
quase intolerável, assim como
o 2, o 3 e o 4.
Passámos mesmo um mau
bocado.
Segundo os especialistas com
o factor humidade as temperaturas atingiram mesmo
cerca de 45 graus na semana
transacta.
Foi o suficiente para que todos sentíssemos os efeitos do
calor, isto é, falta de conforto,
suor em abundância e respiração difícil.

Pode, assim, dizer-se que na
semana passada Montreal
sufocou.
Mas a volta do calor obriganos todos a tomar certas precauções para salvaguardar a
saúde.
Quase toda a semana passada avisos de calor sufocante
foram emitidos pelos serviços
de meteorologia. Uma massa
de ar quente cobria a região de
Montreal e tornava a situação
climática bastante inconfortável.
Para ilustrar até que ponto a
canícula tem um impacto
sobre todos nós, os especialistas incitam a população a
reduzir as suas actividades
físicas.
Houve mesmo quem desaconselhasse as pessoas a não
mudarem de casa no dia 1 de
Julho.
A exposição ao sol pode causar caibras musculares, esgotamento e queimaduras pelo
sol.
As pessoas idosas são mais
sujeitas a desidratação e ao
calor insuportável. Essas pes-
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singularmente. Como o Dr.
Mota Amaral sabe, os
emigrantes que adquiriram
uma outra nacionalidade
entre 1959 e 181, viram-se
privados da nacionalidade
portuguesa. Entretanto, foi
dado a conhecer que, através
de um requerimento, podese readquirir a nacionalidade.
Também é do conhecimento
público que foi apresentado
na Assembleia da República
um projecto de alteração à lei
actual para simplificar essa
reaquisição. As promessas já
foram tantas, e de vários
quadrantes políticos, mas o
certo é que tem havido
excesso de zelo da parte de
entidades consulares.
O actual processo é comsoas devem procurar lugares à
sombra e idealmente devem
usar vestuário de algodão com
mangas compridas.
Por outro lado o clima tórrido
é propicio à formação de nuvens
de smog.
Ironicamente foi em
Rimouski, em Beauce e em
Sherbrooke que chuvas torrenciais causaram grandes
inundações.
Ter consigo uma garrafa de
água é uma excelente ideia.
A seguir damos aos nossos
leitores alguns conselhos que
podem ser benéficos em tempo
de canícula:
1)- Beber água em pequenas
quantidades, mas com regularidade
2)- Evitar o álcool e a cafeína
3)- Procurar lugares sombrios ou lugares climatizados
4)- Reduzir as actividades
físicas ao mínimo
5)- Aplicar com frequência
cremes solares
6)- Utilizar vestuário de algodão ou de cores neutras
7)- Não forçar a alimentação
para evitar uma sobrecarga de
trabalho ao organismo
Se seguir estes conselhos
não deve ter problemas de
maior.
E se puder ir para férias o
tempo é propicio a tal.
Seja como for atenção à
canícula e ... continuação de
boas férias.

plicado e moroso e a situação
é caricata, porque no próximo
ano festejar-se-ão os 50 anos
da chegada dos portugueses
ao Canadá e corre-se o risco
de homenagear pioneiros
portugueses que não têm a
nacionalidade portuguesa!
Não será possível facilitar
o processo de reaquisição da
nacionalidade que, no fundo,
é um direito que assiste a
todos os cidadãos?
M.A.  Julgo que sim, podese fazer. E há uma pessoa muito
empenhada no caso, a minha
amiga e deputada do círculo de
emigração do «Resto do
Mundo» a Dra. Manuela
Aguiar. Ela apresentou, como
grande objectivo do seu mandato, a correcção das imperfeições verificadas na presente
lei da nacionalidade.
A nova maioria é possível que
dê andamento a estas imperfeições. Eu próprio vou estar
atento a este projecto e garanto
o meu apoio para que se possa
corresponder a um desejo de
tantos dos nossos concidadãos
que, mercê das circunstâncias
da época, viram-se forçados a
emigrar. E agora que se
reconhece o seu pioneirismo, e
o seu grande sucesso em
muitos casos, compreender
que eles queiram manter a sua
ligação à pátria de origem é
afinal um motivo digno do
maior reconhecimento da
nossa parte.
Neste domínio, um país de
imigrantes tem de ter uma
atitude generosa no que diz
respeito à manutenção da sua
nacionalidade. Por sua vez,
agora, que nos tornamos um
país de imigrantes, devemos
estar igualmente abertos para
com aqueles que querem vir
viver connosco, que querem
inserir-se na nossa comunidade
e que querem também ser
portugueses. Temos a responsabilidade de facilitar-lhes essa
aquisição, dentro de leis que
devem ser claras e semelhantes aquelas que existem nos
outros países ditos democráticos, nomeadamente naqueles
onde nós temos comunidades
estabelecidas, de modo a que
eles se possam integrar na
nossa comunidade e que não
vivam em guetos, marginalizados e excluídos do progresso.
VP  Aliás, num pequeno
aparte, diria que mais do que
uma qualquer medalha, a
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melhor resposta que poderia
ser dada a esses emigrantes
nas comemorações dos 50
anos da chegada ao Canadá,
seria facilitar-lhes a reaquisição da nacionalidade...
M.A. Essa sua observação
leva-me a tomar mais a peito
esse assunto, de modo que
possamos, da parte da Assembleia da República, quem tem
competência nessa matéria,
darmos um contributo para
umas comemorações tão
significativas.
VP  Agradecemos ao
presidente em exercício e
estamos certos que será
positivo para ambas as
partes...
Finalmente, gostava de
dizer que o Sr. Presidente
tem, no continente norteamericano, pelo menos, que
é aquele que conhecemos
melhor, uma aceitação enorme no meio da emigração.
Será que está prevista a médio
prazo, ou a curto prazo, uma
visita ao Canadá ou aos E.U.?
M.A. Tenho já alguns convites pendentes, nomeadamente da iniciativa celebrativa
dessa comemoração, em Toronto, no Canadá. Vou procurar corresponder dentro do
possível porque as minhas
funções são absorventes,
sobretudo na fase inicial, até
que a legislatura adquira a sua
velocidade de cruzeiro. No
entanto, uma parte importante
da responsabilidade do presidente da Assembleia da
República projecta-se no
exterior, através do dialogo
inter-parlamentar, que é hoje
em dia uma das actividades
mais fecundas no domínio das
relações internacionais e através da sua presença nas áreas
da emigração portuguesa
espalhadas pelo mundo. Não
posso tomar compromissos firmes mas considero que incluídas nas minhas responsabilidades de presidente da
Assembleia da República e
como tal o órgão representativo

Novo caso...
Cont. da
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cônsul almoçava pelo Natal.
Que o digam os jovens, a quem
ele juntava em discoteca. E os
idosos, com quem se encontrava e confraternizava em
época natalícia. Que o digam
quantos lhe viram trazer ao de
cima nomes e figuras que,
mesmo tendo partido para lá da
vida, deixaram obra de truz e
era preciso homenagear.
Casos de Eovaldo Moniz e de
Alberto de Castro são paradigmas da forma como António
Montenegro actuava no meio
da comunidade.
Teria sido por isso, pelo muito
prestígio que grangeou na
comunidade portuguesa do
Canadá, que José Lello o veio
buscar para seu chefe de
gabinete. Roubou-o a uma
comunidade que ainda hoje
tanto precisa dele. José Lello
saiu mas o decerto bom
trabalho do diplomata, relativamente às comunidades, fez
com que Rui de Almeida o
convidasse para ficar.
Os tempos mudaram. Os
partidos que serão até mais
próximos das suas inclinações
políticas - e só dessas, porque
não se lhe conhece filiação
alguma - formaram Governo e
penalizaram-no. Saída a lista
das nomeações do Ministério

por excelência do povo português, não perder o contacto
com as nossas comunidades.
De resto esse contacto é
institucionalmente assegurado
através de deputados eleitos e,
pela primeira vez, nesta nona
legislatura, alguns deles residentes mesmo nas comunidades portuguesas do
exterior. Temos um deputado
brasileiro que neste momento
está suspenso e está a ser
substituído por deputado residente no Canadá, em Toronto.
VP  Gostava de pedir ao
Sr. Presidente, embora não
seja da minha competência,
se tiver a possibilidade de se
deslocar a Toronto nós, em
Montreal, também o receberíamos de braços abertos e
seria com grande orgulho que
acolheríamos o Presidente
da Assembleia da República.
M.A. O ideal seria de resolver a deslocação passando nos
dois lugares e assim assegurando uma gestão mais eficaz
do tempo e dos recursos aplicados numa deslocação desse
género.
VP  Sr. Presidente foi um
prazer estar consigo, agradecemos uma vez a possibilidade que nos deu e a honra
de nos ter concedido esta
entrevista.
M.A. Só quero agradecer a
possibilidade que me oferece
por esta iniciativa para me
dirigir à nossa comunidade
espalhada pelo Canadá, em
especial nas áreas de maior
implantação de emigrantes
portugueses da qual uma
grande parte é originária dos
Açores e quero desejar a todos
as maiores felicidades e assegurar-lhes que, entre outras
funções, não deixo de estar
atento ao que se passa junto
das nossas comunidades no
Canadá, sempre com o
empenho de que progridam e
que encontrem grandes
capacidades de adaptação,
cada um para si próprio e
respectivas famílias.
dos Negócios Estrangeiros, o
nome de António Montenegro
não aparece. É mesmo um dos
dois únicos que... foram
esquecidos. E se foi esquecido,
agora, decerto que vai continuar em casa... nos próximos
meses, talvez mesmo anos.
É, no mínimo, uma vergonha.
Um desperdício. Uma afronta.
Ninguém entende o porquê
desta animosidade, mas, de
facto, o ministro não gosta
dele, mesmo conhecendo
bem a obra devotada que ele
deixou por onde passou. Não
gosta dele, pronto. Um diplomata daquele gabarito fica
assim impedido de dar o seu
contributo às causas em que
acredita.
Um saneamento político? Chega a parecer. Talvez pior
que o de Seixas da Costa, já que
a este ainda nomearam para
um lugar compatível com as
suas funções. A António Montenegro... deixaram-no em
casa!
Parece entender-se, assim,
por estas e por outras, a nota
negativa que, em sucessivas
sondagens, os Portugueses
estão a dar a Durão Barroso.
Com ministros como este Sr.
Martins da Cruz, não há bons
ventos que lhe cheguem. Bem
ao contrário.
Este é o seu Jornal
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Opinião
Violência nas Escolas
OS MENINOS INDISCIPLINADOS

Motivos da proposta de lei que o ministro submeteu
recentemente à apreciação dos seus colegas ministros. Já há
muito tempo que os partidos centro-direita vêm protestando
contra o problema da indisciplina e impunidade dos jovens
estudantes, com a respectiva desautorização do professor, muitas
Por Augusto Machado vezes vítima de violência. A ideia do regresso da autoridade do
professor recebe obviamente o apoio do CDS de Paulo Portas, e
de vários sectores do PSD.
O que o ministro da Educação sugere é um mecanismo legal
Longe vão os tempos em que
os alunos tinham o máximo que se apresenta como uma carta de direitos e deveres de quem
respeito pelo professor. Pelos frequenta a escola portuguesa na qualidade de aluno. Aluno
professores tínhamos o mesmo Arguido. Todo o procedimento disciplinar foi redesenhado ao
respeito que tínhamos pelos ponto de reconhecer o infractor como Aluno Arguido. Neste
nossos pais. Hoje, infelizmente, sentido são-lhe fornecidos direitos semelhantes a um adulto
não há respeito nem por uns prevaricador, como o direito de audição integral para o cabal
nem por outros. O mundo apuramento da verdade.
O Ministério da Educação considera que a sobrevalorização
mudou, é certo, mas o respeito,
a educação e a disciplina sempre fiz e sempre fará parte da e salvaguarda dos direitos dos meninos conduziu à falaciosa
formação correcta do indivíduo. E o ensino de boas maneiras e do subalternização dos deveres. E adiantou: Este desequilíbrio
originou a proliferação de práticas perturbadoras da convivência
bom comportamento deverá começar em casa e nas escolas.
Frequentemente, chegam-nos notícias de professoras e e do bom ambiente escolar. Actos de indisciplina, frequentemente
professores que são violentamente agredidos por alunos. Já se expressos em agressividade e violência, acentuaram em muitas
chegou mesmo ao extremismo de docentes terem sido escolas um generalizado sentimento de insegurança e
assassinados por estudantes; como ainda há pouco tempo impunidade, pode ler-se na proposta de lei.
Multas para os pais. E este não é apenas um diploma para os
aconteceu na Alemanha e nos EUA. O ministro da Educação em
Portugal, David Justino, consciente da violência que já existe nas meninos insubordinados. Os pais passam a ter responsabilidades
escolas portuguesas, acaba de tomar medidas para punir, o que ele sempre que o seu educando bate na professora, danifica material
chama: os meninos selvagens, acabando assim com a escolar ou, pura e simplesmente falta às aulas, (Portugal é o
impunidade e a indisciplina e repondo a autoridade do professor. primeiro país da lista europeia onde há mais abandono escolar).
Para isso, tomou a mais radical e eloquente das decisões políticas: A intenção de responsabilizar os pais com a aplicação de multas,
rever o Estatuto do Aluno do Ensino Não Superior. O diploma, é também visível no comentário do legislador. Por isso, o ministro
segundo o ministro da Educação, promete agitar as escolas e propõe uma verdadeira revolução no controlo a exercer pela tutela
também as famílias dos meninos conflituosos e desordeiros. Uma sobre escolas, desde os jardins de infância a secundárias.
Pensamento da semana: A criança bem comportada e de bons
das consequências mais evidentes que levou as escolas a esta
situação inquietante, afirma David Justino, é a da evolução do hábitos é o melhor investimento que em educação se pode fazer.
meio escolar, o alargamento da escolaridade obrigatória, a Ou, como escreveu Pitágoras: Educai as crianças e não será
degradação progressiva do ambiente na escola e a deterioração necessário castigar os homens.
Alto Minho, Julho de 2002.
da autoridade dos professores. Assim começa a Exposição de

Domingo no Restaurante
Estrela do Oceano

Com pedido de publicação, recebemos a carta que a seguir
passamos a transcrever na íntegra

prazer que emprega na confecção destas miniaturas que por
vezes oferece a amigos e, até
mesmo, porque o espaço em
casa começa a ser pequeno para
a armazenagem destes obje-

Li com interesse no seu
jornal, em primeira página, o
artigo intitulado: 1 de Julho Dia do Canadá..., por Fernando Cruz Gomes, elogiando este
grande país onde vivemos. Fui
ao desfile no centreville
para estar com os meus concidadãos festejando Canadá.
Mas, há muito que me pergunto porque será que os Portugueses, um dos povos que
introduziu a civilização europeia ao novo mundo nunca
marca presença nestas celebrações? Nem o Brasil, quem
na véspera revestira o mundo
inteiro de sua bandeira, como
vencedor da copa mais preciosa que jamais existiu no mundo
desportivo, marcou presença.
Ora, nasci nos Estados

Unidos, e confesso que é com
grande satisfação que vejo a
minha bandeira saudando um
país irmão e vizinho. Na cidade
onde nasci, New Bedford, quase que não há celebração
nenhuma onde não aparece a
bandeira portuguesa.
E como é que consigo amar
até três países? É como consigo
amar, em igualdade, quatro
avós emigrados de Graciosa e
São Miguel há quase um século em busca de melhor vida
para si e seus descen-dentes.
Tanto, tanto, tanto, que gostava
de ver a bandeira dos meus antepassados ao lado das outras!
Não haverá outros luso-canadianos que se sentem a mesma
emoção?
Emanuel Silva

CALDENSE
batons de gelados.
Por entre a variedade do
fruto do seu passatempo preferido, encontra-se a Igreja de
Santa Cruz, a Torre de Belém,
vários outros monumentos
nacionais que o artista
afecciona particularmente.
Na pequena conversa que
mantivemos na Redacção do
Jornal, deixou-nos perceber o

CDM

Impressões numéricas,
cópias em cores e preto e
branco, laminagem,
bandeirolas em grande
formato,
pequenas
encadernações, aluguer
de computadores e
muito mais. Visite-nos e
verá.
4117-A St-Laurent
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Festejou recentemente 50 felizes anos
de casamento, o casal formado por
D.Leonilde Ferreira Aguiar e o senhor
Dimas Aguiar, presentes na fotografia
rodeados por sete dos seus oito filhos:
Agostinho, Filomena, Gracionilde, Salomé,
Almorinda, Lúcia, Valentina e Rosa.
Ausente em Portugal a filha Conceição.
Todos, lhe desejam as maiores felicidades
e muitos anos de vida na companhia de todos
os seus entes queridos.

Cartas à redacção

Edmundo Silva
expõe pela primeira vez
Edmundo Silva, um simpático quase otctagenário
português residente em
Montreal, vai expor pela
primeira vez, alguns dos seus
trabalhos realizados com

50 anos
de
Felicidade comum

ctos que mesmo se miniaturas,
têm dimensões consideráveis.
Uma exposição a ver e a
apreciar no domingo à tarde,
entre as 14 e as 17 horas no
Restaurante Estrela do Oceano
cujo proprietário, o nosso bom
amigo Henrique Laranjo, pôs
como é seu hábito, à disposição
do artista.
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20 LITROS
Mosti Mondiale 2000
UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS
AQUELES QUE FAZEM VINHO!

20 LITROS

Querirapassoseguroeteracasalimpa?
FaÁanegÛciocomquemorecebetodooano
ecom100%degarantia.
Sequeralegrianasuacasa, semsurpresas
desagrad·veis,confieno

Mosti Mondiale 2000

35 variedades de mosto à sua escolha
MOSTO DISPONÍVEL EM GALÕES
DE 20 E 23 LITROS
$25.00 de desconto na compra de
barris de 100 litros.

NOVIDADE
Vendem-se barris de Whiskey e barris novos
importados de Portugal em carvalho e castanho,
de 5 a 250 litros.
ATENÇÃO: SE NÃO TEM SELO DA MOSTI MONDIALE
É PORQUE NÃO É MOSTI MONDIALE
Para mais informações, contactar Marco
MOSTI MONDIALE 2000
5187, Jean-Talon Este St-Léonard - Tel.: 728-6831

Comunidade
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Com o Império das Crianças, em Blainville
Festas do Espírito Santo encerraram com dignidade
Por António Vallacorba
organizado a partir da casa da
mordoma, com rumo à referida
Igreja
Notre-Dame-delAssomption.
Tratou-se de um cortejo
bastante singelo, porém com a
sua beleza e dignidade próprias.
De facto, não é o tamanho que
dá nobreza às coisas, mas sim o
calor humano com que as
rodeamos. Neste caso, acompanharam a mordoma neste
desfile a Filarmónica Portuguesa de Montréal, os mordomos da Missão de Santa Cruz
e os do Centro Comunitário do
Espírito Santo (Anjou); a
Comissão de Festas do Santo
Cristo, Espírito Santo e Sagrado
Coração de Jesus (Montréal), a
Comissão de Festas de
Blainville e as crianças deste
império.
A celebração eucarística,

Blainville. Terminou aqui no
fim-de-semana transacto, 6 e 7
do corrente, o mui gostoso
período de festejos em louvor
do Divino Espírito Santo. E,
acrescente-se, muito digna e
simbolicamente pelas mãos dos
jovens que dão título ao Império
das Crianças da Rainha Santa
Isabel.
Foi mordoma a gentil menina Vitória Montoro, filha do
casal Benvinda e Gaetano
Montoro, e as actividades
festivas desenvolveram-se no
parque de recreio da Igreja
Notre-Dame-de-lAssomption,
no Boulevard Labelle.
Factos não testemunhados
por nós, todavia indicam que
na sexta-feira esta última
oração do terço terá sido bastante luzida e digna, seguindose um agradável momento de
confraternização com fartos
comes-e-bebes, a alegria,
solidariedade e harmonia que
tanto agradam à terceira pessoa da Santíssima Trindade.
Disseram-nos também que,
no sábado, embora muito
menos concorrido do que habitualmente, contudo foi um dia
que primou pela qualidade do
espectáculo e baile, abrilhantados pelo conjunto
Silhouette, com destaque
para os membros da família
Amorim, tendo o serão chegado à sua conclusão com a
distribuição do caldo da meianoite, carne, vinho, sumos e
massa sovada.
Este ano, no domingo,
houve, realmente, menos participação das pessoas, sobretudo durante a missa, cortejo e
para a refeição da partilha neste
dia maior. Todavia, tudo se
recompôs mais tarde para o
exuberante serão.
Temos, pois, que as actividades do domingo se iniciaram com o cortejo das coroas,

acompanhada pelo coral
paroquial, foi presidida pelo
padre Yvon Aubry. Na sua
homília, focando os prolemas
que presentemente afectam a
humanidade, falou dos valores
de solidariedade e de partilha
com que a Rainha Santa
Isabel, inspirada pelo Divino,
soube fazer transmitir ao nosso
generoso povo, como aqui se dá
exemplo.
Tratando-se, pois, de
crianças, este império local
perpétua deliciosamente uma
tradição muito forte no
simbolismo que ostenta em
relação a esse primeiro acto da
nossa antiga soberana.
Terminada a missa, foi a
coroar a mordoma, a referida
Vitória Montoro, seguindo o
cortejo para o recinto festivo,
onde os símbolos do Espírito

distribuída durante o aprazível
arraial.
Para o serão, agora sim, muito
concorrido, o conjunto
Exagone teve papel pre-

Do demais, realce para as
arrematações, bom serviço de
bar e bazar, a par das muito
procuradas malassadas, que
até os próprios quebequenses
da localidade já não dispensam
o degustar delas!
Parabéns à mordoma, aos
cavalheiros e às senhoras que
muito trabalharam, bem como
à Comissão de Festas, presidida
por Norberto Melo e em que
François Baril, vice-presidente;
Gilda Barreiro, secretária, e
João Barreiro, tesoureiro,
completam o elenco directivo.
Num aparte que muito nos
regozija, ouve-se por aqui que
um grupo de naturais de Água
de Pau pretende reavivar a
bonita festa de Nossa Senhora
dos Anjos. Oxalá possam ir
para a frente com tal projecto.
Boas e merecidas férias para
todos!
ERRATA
Por lapso na nossa
reportagem sobre as festas em
Ste-Thérèse, trocámos o nome
do Império de S. Pedro pelo de
S. João. Pelo facto, pedimos
imensa desculpa.

Centre Buffet Antique
l

ELEGANTE
POR
TRADIÇÃO

Santo ficaram em exposição e
contagiando todos que por lá
passavam.
Como ficou já dito, foram
menos as pessoas que par-

Elegantes salas de
recepção com
capacidade para
50 a 600 pessoas

l

tilharam das tradicionais e
muito saborosas sopas, carne
cozida e, tal como a carne
guisada, confeccionadas por
Manuel Medeiros; pizza e
batatas fritas para as crianças 
e alguns adultos! -; vinho,
sumos, arroz doce e massa
sovada  também esta

ponderante na animação geral
do mesmo, a que se lhe juntou
também a actuação da
talentosa cantora, Vanessa
Baganha, e a deleitosa exibi-ção
folclórica, muito a propósito, dos
jovens do grupo Cantares e
Bailares dos Açores. Que
enorme graça tiveram!

l
Decoração ímpar
de estilo Renascença
l Requintado menu gastronómico
l O local ideal para oseucasamentoou outra
l
celebração

 Elegantes salas de banquetes com
capacidade para 50-350 pessoas
 Salas de conferência
 Complemente renovado
 Boa localização
-no coração de Montréal

l

6086-88 Rua Sherbrooke E.

Montreal (Québec)

Tel.: (514) 255-2922
Fax: (514) 255-2067

www.buffetantique.com

Pequenos
anúncios na
A Voz de
Portugal
a escolha
certa.
Está
provado!

Tél.: (514) 931-8841

1 7 4 0 , b o u l R e n é - L é v e s q u e O e s te
Montréal, Québec H3H 1R3

1-800-363-6063 Fax: (514) 931-8916

E-mail: banquet@lenouvelhotel.com
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

EM 10-07-2002:

1EURO =1.5140 CD
UM SERVIÇO DO

BANCO
COMERCIAL
PORTUGUÊS
TEL.: 287-3370

Consulado-Geral
de Portugal
2020 Rua University, suite 2425
Montreal (Québec) H3A 2A5

Tel.: (514) 499-0359
HORÁRIO DE ABERTURA
Segundas, Terças e Quintas:
9 às 15 horas
Quartas
9 às 17 horas
Sextas
9 às 12 horas
URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ambulância
Clínica Portuguesa Luso
Polícia
Bombeiros
Hospital Hôtel-Dieu
Hospital Royal Victoria
Hospital Ste-Justine
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc
Hospital de Montreal
para Crianças
Serviço de Auxílio aos
Emigrantes(SANQi)
Sun Youth,
Serviços de Urgência
ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. Angolana de Montreal
Associação N. S. de Fátima
(Chomedey, Laval)
Associação Portuguesa
do Canadá
Associação Portuguesa
do Espírito Santo
Associação Portuguesa
de Lasalle
Associação Portuguesa
de Ste-Thérèse
Caixa de Economia
dos Portugueses
Casa dos Açores do Quebeque
Centro de Ajuda à Família
Centro Português
de Referência
Centro Comunitário
do Espírito Santo
Clube Oriental
Português de Montreal
Clube Portugal
de Montreal
Grupo Folclórico Campinos
do Ribatejo
Rancho Folclórico Verde Minho
Português de Montreal
Sporting Clube de Montreal
Sport Montreal e Benfica
IGREJAS
Igreja Baptista Portuguesa
Igreja Católica de Santa Cruz
Igreja Católica dos Paroquianos
N. S. de Fátima de Laval
Igreja Evangélica
Pentecostal
Igreja Pentecostal
Assembleia de Deus
Igreja Cristã Vitoriosa
RÁDIO E TELEVISÃO
Rádio Centre-Ville
Rádio CFMB
Radio CIJM

842-4242
849-2391
9-1-1
872-1212
844-0161
842-1231
345-4931
842-6141
934-4400
842-6891
842-6822

273-1425

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
651 Jarry Est

273-9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

987-7666

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

849-8591

LATINO
177 Mont-Royal Est

849-1153

LISBOA
355 Rachel Est

844-3054

TAGUS
4289 St-Laurent

844-3307

BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent
CAIXA PORTUGUESA

4244 St. Laurent

842-8077

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE
LEAL INC.
4267 Av. Coloniale

CASAMENTOS

BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent

849-2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

987-0080

CABRAL & LOWENFELD
1010 Sherbrooke Oeste #920
GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent
3095

DR. ALCINO DE SOUSA
4270 Boul. St-Laurent, #209

366-6305

DISCOS/LIVROS

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent
ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O

687-4035
638-5546
376-3210
525-9575
495-2597
483-2362
844-2456

843-6262

499-1624

843-3863

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert

271-6452

385-1484 e 3 8 5-3541

FARMÁCIA TRANG
4274 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

SOLMAR
111 St-Paul E

861-4562

842-0591

CASA MINHOTA
3959 Boul. St-Laurent

842-2661

845-5777

REVESTIMENTOS

842-2374

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel

845-1520
725-2626

SATÉLITES
843-5626

(514) 985-2411

B. SERKOS
1530, Curé-Labelle, suite 203

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent

(450)686-0026
843-8727
288-3019

LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval

947-1479

TIPOGRAFIAS

TYPOGAL LTÉE.
4117-A, St-Laurent
Tel.: 844-0388 / 844-7257
Fax: 844-6283

TRANSFERÊNCIAS

CORREIO PORTUGUÊS
Para Portugal em qualquer banco ou caixa
4068 Boul. St-Laurent
987-7600

844-6212

845-5335

BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276 St-Laurent

270-3111
862-2319

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

IGREJAS

845-5804

IGREJA CRISTÃ VITORIOSA
4270 Papineau, Mensagem
525-9575
HTTP.//pages.infinit.net/igrejavi.
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
PASTOR PEDRO FELIZARDO NEVES
6297 MONKLAND AVE.
(514) 484-3795

Faleceu em Laval, no dia 4 de Julho de 2002, com a idade
de 92 anos, a sra. Maria da Silva Furtado, natural dos Arrifes,
S. Miguel, Açores, esposa de João Furtado, já falecido.
Deixa na dor seus filhos Januário (Deolinda Cordeiro),
Noémia (António da Silva, João (Conceição Furtado), Maria
Teresa (António da Silva Correia), Glória (Gilberto da
Ponte). Seus 20 netos e 34 bisnetos e uma trisneta. Sua irmã
Diamantina (Manuel). Sobrinhos (as) familiares e amigos.
Uma missa de corpo presente teve lugar no Sábado, dia
6 de Julho, pelas 10h00, na Igreja de Nossa Senhora de
Fátima presidida pelo Rev. Padre José Maria Cardoso, indo
a sepultar em Cripta no Mausoléu de St-Martin, Alfred
Dallaire inc.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire
4231 boul. St-Laurent
Eduíno Martins, tel. 270-3111
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem por este meio desde já agradecer a todas
as pessoas que se associaram à sua dor ou que de qualquer
outro modo lhes manifestaram o seu pesar.
A todos um sincero Bem Hajam!

843-7282

Oração ao Divino Espírito Santo
Oh! Divino Espírito Santo Vós que me esclareceis de
tudo, que iluminais todos os meus caminhos, para que eu
possa atingir a felicidade; Vós que me concedeis o sublime dom
de perdoar e esquecer todas as ofensas e até o mal que me têm
feito; vós que estais comigo em todos os instantes, eu quero
humildemente agradecer por tudo o que sou e por tudo o que
tenho e confirmar mais uma vez a minha esperança de um dia
merecer e poder juntar-me a Vós e a todos os meus irmãos na
perpétua glória e paz. Amén! Pai Nosso e Avé Maria.
Obrigado mais uma vez. A pessoa deverá fazer esta
oração três dias seguidos sem dizer o pedido e dentro de três
dias terá alcançado a graça por mais difícil que seja. Publicar
assim que receber graça. Agradeço graça recebida e peço
perdão pelo atraso e protecção no futuro.
Celeste Simão

(514) 484-3795

Uma mensagem de PAZ e ESPERAN«A 24 horas/dia

IGREJA BAPTISTA DE LÍNGUA PORTUGUESA
MONTREAL

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE INC.
4231 St-Laurent
Eduíno Martins
Cel.:

Maria da Silva Furtado
1910 - 2002

VESTUÁRIO DE CRIANÇA

DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

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

844-4588

845-6028

M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203
(por cima da Caixa Portuguesa)

PADARIAS

351-1716

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

669-7467

4117 St-Laurent
IBÉRIA
4078 St-Laurent
MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent
VIEIRA
4134 St-Laurent

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent

QUIROPRATAS

RESTAURANTES

GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides
Laval, Québec

OURIVESARIA
ROSAS DE PORTUGAL
3723, Boul. St-Laurent

288-2082

RENOVAÇÕES

MONUMENTOS

OURIVESARIAS

Dr. JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

272-5779

ELECTRICIDADE
FARMÁCIAS

484-3795
844-1011

232-

ESCOLAS DE CONDUÇÃO

342-4373

768-7634
739-9322
499-9420
273-4389

874-0324

CORTINADOS

ELECTRO-LUSO
225 Gounod

MÁQUINAS DE COSTURA

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

CONTABILISTAS

254-4647

353-3577

844-8738

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

DENTISTAS

844-1406

285-1620
672-4687

CLÍNICAS

353-1550

DR. NEIL MARCO VIOLANTE
DRA. CELINE MARTIN
7050, Jean-Talon Este, Anjou

NOTÁRIOS

SPOSINA LUISA
7250 Maurice-Duplessis R.D.P 494-1854
www.mariagemontreal.com-sposinaluisa

844-2269

842-8045

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

ARCA

849-6619

CAIXA DE ECONOMIA

VOGA DRAPERIES
4401 Boul. St-Laurent

842-8077
388-4129
982-0804

PSICÓLOGOS

MÓVEIS

681-0612

435-0301

IGREJA PENTECOSTAL PORTUGUESA
UMA FAMÍLIA DE FAMÍLIAS
2500 Boul. Rosemont (esq. Iberville)
Pastor: Carlos Figueredo
376-3210

ASTRÓLOGO AFRICANO AIDARA
Tel.: (514) 374-2395 Fax : (514) 374-9755
Possuo largos anos de experiÍncia e poder, oriundo dos meus
ancestrais. Com a m·xima honestidade e sigilo, ajudo quaisquer
que sejam os casos desesperados, mesmo os de difÌcil soluÁ„o:
Angústias, Mau-olhado, AmarraÁões, Desvio, AproximaÁões,
Casas assombradas, Males FÌsicos, ImpotÍncia Sexual, VÌcios,
etc. Desamarro tambÈm todos os males fluÌdos que existem em
si! Trabalho ‡ dist‚ncia por bons guias com Talism„s fortÌssimos
para todos os fins! Considerado um dos melhores Profissionais
no Canad· e estrangeiro, consultado por v·rios colegas devido
‡s minhas previsões serem exactas e os tratamentos eficazes!
Falo PortuguÍs.

Margarida Paiva Macedo
1908 - 2002
Faleceu em Laval, no dia 5 de Julho de 2002, com a idade
de 94 anos, a sra. Margarida Paiva Macedo, natural de Rabo
de Peixe, S. Miguel, Açores, esposa de Nicolau Pereira, já
falecido.
Era mãe de Nicolau Pereira Jr., já falecido (Maria dos
Anjos), e deixa na dor os restantes filhos Manuel, Gabriel
(Maria Eduarda), Maria Angelina (José Maria, José
(Donatilda Pacheco), 15 netos e 15 bisnetos. Sobrinhos (as)
familiares e amigos.
Uma missa de corpo presente teve lugar na segundafeira 08 de Julho às 10 foras na Igreja de Santa Cruz
presidida pelo Rev. Padre Laurence Ruben, indo a sepultar
no cemitério Notre-Dame des Neiges.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire
1120 Jean-Talon
Eduíno Martins, tel. 270-3112
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem por este meio desde já agradecer a todas
as pessoas que se associaram à sua dor ou que de qualquer
outro modo lhes manifestaram o seu pesar.
A todos um sincero Bem Hajam!

VENDE-SE
Padaria e pastelaria estabelecida
h· longos anos no centro da comunidade.
Boa clientela.
Contactar Michel 246-6007
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PRECISA-SE
Oper·rios c/exp. en ìpavÈ uniî
muros, asfalto. Bom sal·rio e
benefÌcios sociais.
David Tavares
(514) 992-6669
Precisa-se paisagistas c/exp. em
pavÈ-unie asfalto.TrabalhoemLaval.
Sal·rio baseado na experiÍncia.
Contactar o contramestre:

Paisagista c/exp. na instalaÁ„o de
blocos e ìpavÈ-uniî.
(514) 821-3457
Senhora para fazer limpeza durante
15 a 20 horas/semana. Trabalho para
todo o ano. Deve ser sÈria,
voluntariosa, din‚mica e falar FrancÍs.
Tel.: (514) 524-1011
Senhora para tomar conta de crianÁa
c/ 15 meses. Pedem-se referÍncias.

Walter Moniz
(450) 963-3462

Tel. 499-1295

Paisagistas c/exp. em pavÈ-uni e
muros. Deve possuir carta de
conduÁ„o.
323-2527

Senhora para limpeza um dia por
semana. ResidÍncia em Outremont.

Companhia de gest„o imobili·ria
residencial procura homem para
manutenÁ„o. Tempo inteiro.
Hortense
812-6211
Conductor c/carta de ligeiros para
distribuiÁ„o de produtos alimentares.
Excelentes benefÌcios sociais
845-0164
Empregada de balc„o a tempo inteiro
Tel. 281-6947

Costureira c/exp. em alteraÁões
em alta costura.
Bom sal·rio
Lúcia ou Fernanda
(514) 426-1588

(514) 272-0291
Padeiro com experiÍncia.
A tempo inteiro.

OFERECE-SE

Família brasileira em LDR
guarda crianças na sua residência a partir de 18 meses.
Das 6,30 às 18,30 com referências. Actividades educativas e português básico. Dá-se
recibos. (450) 682-6062
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Serviços & negócios

ALUGA-SE

Tel.: 386-0271

Aluga-se apartamento em
Montreal-Norte. Grande 4Ω c/
instalaÁões para m·quinas de
lavar e secar. DisponÌvel
imediatamente.
648-5960
240-2140

ABÍLIO SANTOS SILVA
Agente imobiliário «agréé»
MONTREAL

GARAGEM

Sala de recepções
Procura
Cozinheiro e empregados (as) de mesa.
Somente aos sábados
Muito boas condições.

22 APTS, 17 X4Ω, 5X3Ω.
Excelente investimento
para bom administrador.

Telefone: (514) 722-1424

VILLERAY

Bate chapas e venda
de carros. Bom
negÛcio para
profissionais
BLOCO

Tel. 272-0362
Cozinheiro e empregado de mesa
para restaurante na ìRive-sudî
Luís Rocha
(450) 462-4920

DIVERSOS
Faz-se transferÍncias de sistema
de cassetes vÌdeo para Portugal e
vice-versa. TambÈm vendemos
trans-formadores para Portugal
A.B.C. Electronics
4116, Boul. St-Laurent
Tel.844-2461 Fax: 8445689

CONTENTORES DE BAGAGEM
PARA PORTUGAL (zona centro)
Temos experiÍncia nesta ·rea e ìknow howî
sobre todo o tipo de bagagem que queira
enviar:mobili·rio, veÌculos etc.Esclarecemos
dúvidas com as entidades oficiais.
Ligue que nós respondemos.

Bloco, 8x3Ω, a poucos minutos do Metro JeanTalon

VENDE-SE
Na zona portuguesa, comÈrcio especializado em
artesananto portuguÍs, revistas e jornais.
Bom investimento.

Cel: 218610700; 249831589 (das 20 ‡s 22hrs)
ou fax : 218610709; 249831891

1152, ave. du Mont-Royal Este, MontrÈal,
Esc.: (514) 597-2121 Fax: (514) 597-0712
du.mont-royal@lacapitale.com
www.lacapitale.com

Divulgue A Voz de Portugal o seu jornal à quartafeira

Chefe de cozinha portuguesa e
mediterrânica ou cozinheiro
com bastante experiência.
Possibilidade, se interessado, de
sociedade no Restaurante.
Apresentar-se a partir das 17
horas no Bistro Duluth e
procurar pelo Senhor Toni.
Bistro Duluth
121 rue Duluth Este

Amélia Tavares
Agente im. ìaffiliÈî

4 plex inteiramente
renovadoem1999:todas
as portas e janelas,
telhado, co-zinhas etc.
Exce-lentes inquilinos e
rendas ($21.000)
7249, 18™ Avenida,
esquinaJean-Talon

$205 000
Esc. 382-0940
Cel.: 497-6200

EL
CÁV
E
P
IM

Aplicador de asfalto
e
operador de cilindro de
asfalto

Sectorprocurado,renovadocommateriaisde
qualidade, cave terminada, lareira, garagem,
pavÈuni,grandeterreno.

Informação gratuita - casas, hipoteca...
Longosanosde
experiênciaaoserviço
dacomunidade

VIMONT
00$
109 0
3
Impec·vel,caveterminada2cozinhas,2quartos
debanho,lareira,grandeterreno.

0$
3,00

CARLOSAGOSTINHO

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

/ano

a
d
i
d
Ven

ST-MICHEL-Rua tranquila.C/3
quartosfechados.Garagem.

VILLERAY Super 6 plex 4Ω
c / g a r a g e m e c a v e .
Rende 33.000$ PreÁo 249.500$

ST-MICHEL Super bom
Bloco de 8x4Ω Rende 35.000$
PreÁo 239.500$

ANJOU - Bom "cottage"c/3
qts,grande terreno. Local muito
sossegado.

Padaria $39,000
Plateau,sectorprocurado,esquinaderua,com
maisde20anosdeexistÍncia.Boaclientela.Bom
comÈrcio.
VILLERAY

Chamar Joe :

REMAX Alliance Inc.

77 CASAS
Arlindo Alain Velosa VENDIDAS EM 2000!
Agent Immobilier AgrÈÈ
Avaliação gratuita
L.D.R.

PRECISA-SE

Bons e grandes aparts.
5x4Ω, 1x3Ω.

renovado
A
DA
DIID
ND
EN
V
VE

PLATEAU
A
DA
DIID
ND
EN
V
VE

Cel. (514) 808 - 0419
578-582ruaDeLiege.

4625-4627BoulevardSt-Laurent

DDEE
A
A
D
VVI ID
O
NNO
PLATEAU-6plex”ptimo estado
Ocup.4ΩΩ3∫andar.Rendimento
anual : 32.580$

A
VENDID
LASALLEAdj-Sud-oesteprÛximo
de Lasalle.Semi-comercial. Rend.
20.700$
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Comunidade
A Liberdade Existe? (I)
Por Manuel Alves Louro

A despropósito do tema
liberdade eis algumas estatísticas, num voo em liberdade, tiradas do jornal Toronto
Star sobre activi-dades
essenciais do corpo humano.
Com liberdade ou sem ela
o meu coração bateu 36
milhões de vezes nestes
últimos doze meses.
Num ano:
* Os meus pulmões receberam 4400800 litros de ar;
* O meu coração bateu
36792000 vezes;
* Circularam no meu
coração 2500000 litros de
sangue;
* Os meus olhos pestanejaram 7884300 vezes;
* Marchei cerca de 9420 km;
* Perdi cerca de 800 gramas
de partículas de pele;
* Dormi 2555 horas;
* As unhas dos pés cresceram
cerca de 4 centímetros;
* O cabelo (que ainda tenho)
cresceu entre 15 e 20 centímetros;
* Queimei 584000 a 912000
calorias (os atletas mais do
dobro);
* Bebi 2920 copos de água...
(sem contar o vinho)?!...);
* Bocejei 3500 vezes, ou mais,
se tinha frequentemente fome.
* Num século o coração
bate 3 biliões, 679 milhões
e 200 mil vezes!
Dizia Jean-Jacques Rousseau, um dos maiores filósofos
políticos franceses de todos os

tempos: Ignorar voluntariamente a liberdade é renunciar à qualidade especifica de
homem, é renunciar aos
direitos da humanidade e até
aos deveres...
Ignorar a liberdade é incompatível com a natureza humana:
- Rejeita toda a forma de
responsabilidade;
- Semeia a intolerância;
- Utiliza como ataque o
insulto  a arma dos fracos.
- Liberdade, diz Paul Valéry,
... é uma destas palavras
detestáveis, imprecisas e ambíguas que cantam mais do que
dizem e têm mais valor do que
bom senso.
- Um acto é livre na medida
em que me reconheço nele.
Gabriel Marcel.
- O homem é um ser
condenado a ser livre...
- (...) O homem nasce livre,
responsável e sem desculpas.
(Sartre).
- Livre é quem tem consciência de existir e que age
somente pela força da sua
natureza. (Spinoza, de origem
portuguesa).
- A liberdade é a única
garantia do dever. Sem a liberdade a acção humana não teria
qualquer sentido. (Emmanuel Kant).
- A liberdade é o direito de
fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse
fazer o que elas proíbem, não
existiria mais liberdade porque
os outros teriam também o
mesmo direito... (Montesquieu).
- Ó liberdade, quantos crimes se cometem em teu nome!
(Mme Roland).
Que entende uma criança
por liberdade?
É bem simples. Poder fazer
tudo o que se quer, como se
quer e quando se quer ao ritmo
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dos impulsos e caprichos  tudo
lhe parece possível e permitido...
Para já, é evidente que esta
liberdade infantil não pode
existir no nosso bom mundo; é
uma quimera. Ela nega-se
quando se afirma, incapaz que
é de responder às exigências do
mínimo bom senso e da
elementar coerência da razão 
seria o mesmo que dizer que o
ser humano pode tudo  que a
sua liberdade é absoluta.
A liberdade absoluta não
existe
Mas se, por mera hipótese, a
liberdade humana existisse
em estado puro (a que se
chama o livre arbítrio) e não
tivesse obstáculos exteriores, o
que é impossível, mesmo lá não
escaparia à análise das causas
interiores que dormem no
fundo de cada ser humano.
De facto a liberdade não é
totalmente livre...
As provas da psiquiatria corroboram claramente esta tese:
o ser humano tem sempre
razoes dentro de si, uma certa
força motriz psico-fisiológica
que inclinam e propulsam
cada indivíduo numa certa
direcção... que não se confunde nem com o determinismo
inconsciente nem com o
fatalismo do destino.
Os tribunais não julgam os
criminosos dementes da mesma maneira que condenam os
de espirito lúcido, que premeditaram os seus actos. Estes
são livres...
É por isso que os crimes passionais são muitas vezes desculpados pela sociedade e pelos
tribunais, porque menos responsáveis moralmente.
Efectivamente, a liberdade
de fazer o que se quer, como e
quando se quer, é inconcebível. É uma concepção que
faz do homem um absoluto.
Ora como por definição, absoluto só há um  Deus  que
ultrapassa infinitamente os
limites os limites do ser humano
 portanto esta liberdade
(absoluta) não pode existir;
resta-nos a liberdade relativa,
apropriada à condição de cada
ser humano.
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Decorreu em Montreal, de 22
a 30 de Junho um intercâmbio
escolar tricultural entre Lagoa,
Taunton e Montreal. Estiveram envolvidas as três escolas
secundárias de Lagoa,
Taunton e a Lusitana de Montreal que na 1ª fase deste
A liberdade acaba na linha
divisória entre o homem e as leis
da natureza, entre o homem e o
seu semelhante.
Existem obstáculos ou constrangimentos materiais, sociais, políticos que limitam o
cidadão em todas as esferas da
vida.
Rousseau, acima citado
chegou à seguinte conclusão:
A obediência à lei que
subscrevemos é a verdadeira
liberdade.
Quer dizer que a liberdade
consistiria não em recusar de
obedecer, em negar os constrangimentos, em repelir as
determinações, mas em assumi-los plenamente tentando
reflectir antes de agir, de julgar
o mais lucidamente possível
para não cair em excessos de
toda a sorte.
Conclusão:
1  O ser humano é um ser
dependente, limitado, relativo.
2  Não é porque o homem
não tem tudo, que pode dizer
que não tem nada.
3  Não é porque o homem
não tem a liberdade absoluta
que não tem nenhuma.
4  Não confundir liberdade
com o abuso da liberdade.
5  Liberdade sem lei nem
constrangimentos, na condição terrestre do homem, não
pode existir; chama-se anarquia, desordem, guerra, caos,
fantasia, sonho.
6  A Liberdade não é
totalmente livre
Na próxima edição: Liberdade
física, política, de pensamento e
de consciência.
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projecto tricultural foi anfitriã
recebendo nas casas dos seus
alunos, os de Lagoa e Taunton
e oferecendo um programa de
visita cultural às delegações
escolares visitantes.
Tratou-se de um projecto
que envolveu alunos e
professores de três países com
línguas e culturas diferentes. O
desafio foi lançado na medida
em que se sabe que quando se
aprende uma língua diferente,
consequentemente aprendese a sua cultura e história.
A 21 de Junho, a comitiva
escolar Lagoense chegou em
voo da Sata a Boston e
pernoitou com os colegas da
comitiva escolar de Taunton.
No dia seguinte, partiram
com destino a Montreal as duas
delegações escolares em duas
viaturas confortáveis gentilmente cedidas por emigrantes
das Associações de Amigos de
Lagoa e Água de Pau nos
Estados Unidos e ainda com
apoio financeiro pessoal do
Mayor de New Bedford Fred
Kalisz. Esta viagem que durou
nove horas permitiu a aproximação dos alunos e ao mesmo tempo confrontá-los com o
importante património natural
e da beleza que os estados de
New Hempshire e Vermont
oferecem e consequentemente
alguma da sua típica
gastronomia que conheceram
nas diversas paragens pelo
caminho desde Taunton até
Montreal no Canada. Ali, forte
recepção acolhedora composta
por alunos, pais e professores
da
Escola
Lusitana
aguardavam no Largo da
Igreja de Santa Cruz a vinda
dos visitantes para lhes dar as
boas vindas, oferecer-lhes uma
refeição e, cada aluno de
Montreal , levar para a sua casa
um de Lagoa e outro de
Taunton.
Assim seis alunos de Montreal receberiam seis de Taunton
e outros seis de Lagoa. No
entanto, a Escola Lusitana de
Montreal integraria para além
dos seus seis alunos seleccionados, quase outros tantos
suplentes para acompanharem
o programa tricultural preparado para os dias seguintes.
Do programa tricultural
realizado de 22 a 30 de Junho as
três comitivas acompanhadas
algumas vezes pelos pais visitaram e conheceram referências culturais, históricas e
educacionais nas cidades de,
Montreal e Quebeque e na
Ville de Sainte Thérèse, e que
se destacam como exemplo:
visita ao velho Montreal a pé
com saída da Missão de Santa
Cruz até ao centro da cidade
podendo contastar cenas
características da cidade como
Les escaliers de Montreal
(Escadas de Montreal) que
iam vendo ao longo do percurso decorrido, com outras cenas
do charme do centro de
Montreal retratado no seu
património edificado, Notre
Dame, ( Scène char-mante du
centre ville de Montreal ); visita
à Place Jacques Cartier et
Hotel de Ville, onde foram
recebidos na Câmara na Sala
de Reuniões por Michel Prescot
e Luís Miranda vereadores da
Câma-ra que cordialmente
condu-ziram as delegações

escolares a assinar o livro de
honra da Câmara de Montreal
na presença de um jornalista
convidado para registar a
cerimónia. Na altura Roberto
Medeiros vereador da cultura
da Câmara Municipal de
Lagoa e coordenador deste
projecto tricultural juntamente
com Teresa Torres (coordenadora por Taunton) e
Armando Loureiro (coordenador por Montreal)
explicaram aos autarcas de
Montreal a importância
daquele intercâmbio para os
alunos e professores das três
escolas ali representadas;
visitaram o Jardim Botânico, o
«Insectarium» e a Torre do
Estádio Olímpico de Montreal ;
visitaram a cidade do Québec ,
fizeram visita guiada ao edifício
do Parlamento Nacional onde
adquiriram alguns conhecimentos sobre a história do
Québec e do Canada, percorreram os corredores e as salas
que fizeram e ainda fazem a
história deste país. Seguidamente, o professor Fernando
André ( coorde-nador do
projecto de intercâmbio pela
Escola Lusitana), guiou todo o
grupo pela cidade num
percurso histórico que revelou
a cultura local que atrai todo o
ano milhares de turistas e historiadores e gente ligada às artes
, de diversas partes do mundo.
Partilharam a vida social dos
emigrantes portugueses,
assistindo a uma missa na
Igreja de Santa Cruz de
Montreal e outra em SainteThérèse, partilhando refeições
das instituições culturais
portuguesas comunitárias,
Ville DAnjou e Benfica de
Montreal ou visitando a
Associação Cultural Portuguesa de Montreal ou ainda
uma fábrica de derivados de
alumínio Reinolds em SainteThérèse onde um lagoense
(António Soares) é director;
visitaram por duas vezes a Ville
de Sainte-Thérèse , vila irmã de
Lagoa. Ali foram recebidos nos
Paços do Concelho por Elie
Fallu, Presidente da Câmara,
que juntamente com Roberto
Medeiros e a Professora da
Lagoa Palmira Betencourt
explicaram às delegações
escolares de Montreal e
Taunton os laços de amizade
pela geminação e cooperação
que une as vilas de Lagoa a
Sainte-Thérèse desde 1993 e
sobre o intercâmbio escolar
também já realizado entre as
suas escolas em 1996. Elie Fallu
fez questão de guiar os alunos
até à Praça da Lagoa, mesmo
em frente ao Município, onde
tiraram fotografias. Ainda em
Sainte-Thérèse toda a comitiva
escolar se
integrou na
Procissão da Coroação do
Divino Espírito Santo no
Domingo dia 30 de Junho e
associaram-se às festas que a
mordomia portuguesa preparou comendo as típicas Sopas
do Espírito Santo na Associação Portuguesa de SainteThérèse, que por sua vez já
havia agraciado toda a comitiva
escolar com algumas refeições
e proporcionado na sua sede
um convívio entre os alunos. De
resto, ficaria mesmo confirmado o reforço nos laços de
Ver.
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Qual herança espiritual?

- Que (des)herança da geração
pimba!
Por António Vallacorba
Um jovem cronista do lado da
concorrência mensal e que por
acaso não é doutor mas por
quem sempre tenho tido muita
consideração (sou amigo de
todos até me provarem o
contrário!), dizendo ter sido
preciso um chefe de redacção
persistente para o convencer
a escrever sobre Festas em
Honra do Senhor Santo Cristo,
mostrou realmente todo o seu
desinteresse e desprezo por
uma das tradições mais
enraizadas da nossa fé, ao vir a
lume com um textozinho por
isso quase como esmola, sobre
esta grande manifestação
religiosa do povo açoriano. E,
no ensejo, até lhe deu para
questionar o título da minha
reportagem e a fé da nossa
gente, à qual o próprio pai dele
pertence.
Nas entrelinhas, no entanto,
não passou também de uma
reportagem crítica ao meu
próprio texto
O seu espírito de má fé, de
quem lança ao piso uma casca
de banana para ver cair um
transeunte, cegou-o de tal
forma, a ponto de o levar somente a apontar defeitos no que de
tanta paz, devoção, harmonia e
fraternidade decorreu durante
aqueles dias festivos!
Vejam lá alguns comentários
do cronista, para melhor
ilustrar o que ele apenas viu: o
matar saudades entre amigos;
tomar umas cervejinhas frescas
e apreciar as saias curtas (das
mulheres, evidentemente); os
idosos parados nas suas
memórias; mulheres sentadas com os olhos para a parede
por causa dos comentários que
possam vir do bar, etc., entre
tantas outras baboseiras.
Sempre fui pela crítica
construtiva onde quer que ela
seja necessária, sem contudo
fazê-lo apenas com o espírito de
quem manifestamente pretenda ser polémico e sensacionalista. Por outro lado, a nossa
Imprensa, conquanto deva ser
essencialmente informante e
educativa, tem que ter em
atenção a quem se dirige e em
que circunstâncias o faz.
Este jovem articulista, que
melhor se portaria se apontasse
para alguns atropelamentos à
fidelidade das tradições que por
vezes ocorrem durante as festas
da sua área, certamente que
deve aos pais e à escola o que ele
porventura possa ter de formando e de filho exemplar.
O nosso povo, não por culpa
própria, não teve nas suas
terras as oportunidades que
este moço tem tido aqui. Pelo
menos nos Açores, as nossas
gentes sempre trabalhavam de
sol a sol, vergadas ao peso do
bordão da madrasta Pátria,
com isso lhes roubando a
própria dignidade humana  o
pior que se pode fazer a uma
pessoa!
Lembro-me, por exemplo,
quando os homens e jovens, de
sacho às costas, eram como
que arrematados pelos senhores da terra, logo de manhãzinha, nos cantos das freguesias. Lembro-me, também,
deste homenzinho que, talvez

pelo seu aspecto frágil,
regressou desiludido a casa,
sem forma alguma de poder
ganhar dignamente pão para si
e para a família, depois
comentando para a esposa: Maria, hoje ninguém me quis!
Foi essa gente que, com uma
mala com alguns farrapos e
talvez, em muitos casos
também, trazendo nela uma
estampa do Santo Cristo ou do
Espírito Santo, veio para aqui
também vergar as costas nos
caminhos de ferro, nas matas,
cavando a terra, na construção, enquanto as mulheres,
igualmente vertendo o suor da
vergonha, muitas vezes nem
eram autorizadas a ir ao quarto
de banho, deixando-se derramar ali mesmo!.
E essa gente, homens e
mulheres  incluindo os pais do
articulista -, tiveram e criaram
filhos, enquanto tendo ainda
tempo para se dedicarem à sua
fé e tradições. E aí estão os
nossos seis impérios do Espírito
Santo, o Santo Cristo, o Senhor
da Pedra, os ranchos folclóricos. Aí estão as nossas
filarmónicas, associações e
outras colectividades recreativas, grupos corais, igrejas,
comércio, indústria, etc., não
esquecendo o contributo dos
nossos compatriotas madeirenses e continentais com,
respectivamente, a Senhora do
Monte, a solenidade a Nossa
Senhora de Fátima e as suas
instituições também próprias.

Convenhamos, nem tudo
tem sido perfeito. Há sempre
espaço para melhorar. Mas não
é verdascando-lhes no que
resta da sua dignidade que se
consegue coisa alguma.
Entretanto, e por isso, urge
perguntar qual é a herança
espiritual e cultural que o
articulista em causa e a
geração pimba têm para
deixar aos seus próprios filhos e
que haja sido edificada pelas
suas próprias mãos?
Mas já que o jovem articulista
quis ser maldizente, seria
interessante que ele dissesse
como é que ele soube que os
homens estavam a admirar as
pernas das mulheres. De resto,
e indo buscar inspiração àquela
expressão popular pretendendo saber o que terá chegado primeiro, se foi o ovo ou a
galinha, deixa-se no ar a dúvida
se não são as saias curtas que
chamam à atenção dos
homens.
Depois e ainda, no que ele se
refere a uma manifestação nas
ruas de açorianos fartos das
suas raízes, até dá a impressão
que são mais ordeiras as manifestações a S. João Baptista, e,
mais edificante, de mais
inspiração cultural e espiritual,
aquela outra parada dos
maricas  essa sim, protagonizada por homens e mulheres
com (de)formação superior!
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Intercâmbio...
Cont. da pág. 10

amizade existentes entre a vila
local e a Lagoa pela forma
como todos foram recebidos,
quer pela Câmara, quer pela
Associação Portuguesa na
simpatia do seu presidente
Humberto Soares e seus
colaboradores, quer ainda pela
participação e integração da
comitiva escolar de Lagoa
juntamente com a de Taunton
e Montreal nas iniciativas
culturais tradicionais daquela
vila onde uma forte participação lagoense é uma realidade . Os alunos ficaram ainda
a conhecer a vida subterrânea
em Montreal viajando de
metro quando visitaram La
Ronde, o parque de diversões
construído durante a Exposição
Mundial de 1967 e que continua
a ser o maior centro de
animação e divertimento da
Província do Québec e onde
todos partilharam momentos
inesquecíveis que só as fotografias ali obtidas retratam a
alegria de todos os jovens
alunos ali vivida.
A par do divertimento, os
alunos tiraram as sua notas e
apresentarão aos seus professores um relatório de toda a
actividade desenvolvida que
permitirá àqueles avaliar a
importância daquele intercâmbio para todos os seus
intervenientes. É evidente que
a experiência marca, não a
conclusão deste intercâmbio
mas sim o início de um projecto
tricultural que agora começou
e cuja primeira etapa se realizou
em Montreal, que em 2003 será

Comunidade
na Lagoa e depois em Taunton
em 2004, mas que será a partir
de agora um desafio para todos
os que providenciaram e se
envolveram neste projecto,
alunos, professores, coordenadores, pais e as próprias
escolas.
Participaram directa ou
indirectamente neste Intercâmbio Escolar Tricultural
cuja primeira fase se realizou
em Montreal:
Promotor do Projecto
Tricultural: Roberto Medeiros,
vereador da Cultura da Câmara Municipal de Lagoa.
Escola Secundária de Lagoa:
Maria dos Anjos Ponte (professora do projecto), Palmira
Bettencourt
(professora
convidada e colaboradora do
projecto), alunos - Rúben
Vieira, Tiago Almeida, Steven
Félix, Catarina Borges, Karla
Pacheco e Carla Róia.
Escola Secundária de
Taunton: Teresa Torres,
(professora do projecto),
alunos : Nélia Câmara , Rose
Ferreira , Gabriela Thurman,
Christopher Silveira, Kyle
Belanger e Brian Graça.
Escola Secundária Lusitana
de Montreal: Professores:
Fernando
André
(cocoordonador do projeto na
Escola Lusitânia)
Emanuel Fronteira, José
Costa, Odete Cláudio, Teresa
Pinto, Lina Fialho
Joaquim Eusébio, Teresa
Gonçalves, José de Barros,
Zulmira Barros (co-coordenador do projecto na Escola
Lusitana): alunos- Rodolfo
Simões ,Carla Amorim, Marco
Ferreira, Mélanie Carreira ,
Fábio Ferraria, Tânia Dias
Cosme,: Suplentes: Mélanie

Valente, Pamela Martins,
Jeffrey Loureiro, Tracy
Rodrigues, Jennifer Monteiro,
Tânia Areeira, Carolina
Duque, Kevin Antunes.
Coordenadores do Projecto:
Na Lagoa : Roberto Medeiros
Em Taunton : Teresa Torres
Em Montreal : Armando
Loureiro
Ajudaram a concretizar este
projecto de Intercâmbio:
Câmara Municipal de Lagoa,
Câmaras de Taunton e
Montreal ; Escolas de Lagoa,
Taunton e Lusitana de
Montreal; Associação de
Amigos de Lagoa e de Água de
Pau-USA; José António PiresUSA; Mayor New Bedford Fred
Kalisz; Armando Loureiro;
Associação Portuguesa de
Santa Teresa, Associação
Portuguesa de Ville DAnjou,
Associação Portuguesa de
Montreal. As empresas Sanibetão - Marques,Lda., - A
R Casanova - Consulmar Ediçor - Petrogal Açores Correia Carreiro,Lad. EngºTavares Vieira - Tecnovia
. Armando Loureiro, Steve
Vieira ( Restaurante Cassis)
Restaurante/Bar (Frappé)
Comissão de Pais da Escola
Lusitana Professor e Director
José Barros, Zulmira Barros.
A todos bem hajam
Armando Loureiro/Roberto
Medeiros/Teresa Torres
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Desporto

Fórmula 1

Michael Schumacher...imparável
Por Helder Dias

Pouco importa o estado em
que se encontram as pistas,
bem como os dados fornecidos
pelos meteorologistas, para
inquietar a Scudaria Ferrari
nas boas afinações dos seus
monolugares, bem como nas
tácticas a utilizar durante a
corrida, fazendo deste modo de
Michael Schumacher um
homem imparável, na conquista de mais um Grande
Prémio, o seu 60º em carreira e
aproximando-o rapidamente
da obtenção de mais um campeonato do mundo da F1, o que
podera vir a ser já realidade, na
próxima corrida em MagnyCours em França.
Depois dos Ferrari terem
dominado completamente as
práticas livres, esperava-se
como é evidente, uma réplica
por parte da Williams nas
califs. Como sempre, e mais
do que nunca agora, foi a
qualidade dos pneus que fez a

LicenÁa R.B.Q. 2669-8027-16

diferença na competitividade.
A Ferrari calçada pela
Bridgestone e a Williams pela
Michelin, seriam os pneumaticos que apos uma luta
espectacular permitiram a
Juan Plablo Montoya, obter a
tão desejada pole, enviando
Barrichello para segundo e
Michael Schumacher para o
terceiro lugar.
Domingo com uma temperatura incerta, as verdes
lançaram os vinte e um concorrentes em pista, para a volta de
aquecimento e reconhecimento, ficando no entanto,
colado ao solo, o monolugar do
piloto brasileiro Rubens
Barrichello. Fazendo uma

largada canhão, rapidamente o Williams de
J.P.Montoya se apoderou do
comando da corrida sob a
perseguição imediata de
M.Schumacher, enquanto
Filipe Massa da Sauber fez a
primeira, das suas três saídas
da pista. Rubens Barricello,
penalizado, largaria da última
posição não tardando a subir
aos primeiros lugares, tal é o
impecável comportamento do
seu Ferrari em pista. As
estratégias a adoptar na corrida
seriam de uma fundamentais
tendo em conta a constante
deterioração do estado da pista.
Evidentemente que as equipas
calçadas pela Bridgestone,

Varina
Aluminium inc.

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

Aníbal Ventura

• Grades em diferentes
cores e modelos.
• Coberturas de varandas
• Escadas com degraus
em alumínio ou fibra.
• Fibras de vidro ou
granito para balcões
• Portas, janelas, frentes
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do coração residencial da comunidade.

VARINA ALUMINIUM inc.
6327 rue Clark, Montreal, H2S-3H5

Tel.: (514) 362-1300

foram obviamente favorecidas,
tal é a perfeição destes pneus
(intermediários) em tais
circunstâncias. Vinte voltas
completadas Schumacher
liderava, seguido de Barrichello que acabava de fazer
uma recuperação espectacular passando do último lugar
ao segundo. Tirando o máximo
proveito dos pneus Bridgestone
e dotado de um novo motor,
bem como de umas novas
linhas aerodinâmicas, corrigidas por Geoff Willis, Jacques
Villeneuve, Olivier Panis e a
Bar acabaram por fazer a
melhor corrida do ano, ao
terminarem em quarto e
quinto lugar respectivamente,
conseguindo enfim...os primeiros pontos no campeo-nato.
A 15 voltas do final da corrida,
mudando de pneumáticos
(para seco) J.P.Montoya, então
em segundo lugar, ainda tenta
o tudo por tudo mas, os
stands da Williams davam
ordens a Montoya para economizar gasolina, afim de poder
chegar ao final da prova ,
conservando assim o terceiro
lugar na corrida. Verdadeiramente decepcionantes
foram os McLaren/Mercedes
quer em pista, quer no
reabasticimento, chegando
David Coulthard a entrar aos
Pits e não haver pneus para a
mudança. Outro erro incrível e
flagrante aconteceu não
somente à McLaren, mas
também à Williams...o não
funcionamento das máquinas
de reabastecimento!.. Valhanos Deus como é possivel, um
aparelho altamente sofisticado
falhar...
A Arrows que pagou 6
milhões de dólares em motores
para poder correr em Inglaterra, não chegou a ver algum
dos seus dois monolugares
cortar a linha de chegada.
H.H.Frentzem com problemas
de motor e Enrique Bernoldi
com problemas de direcção
seriam obrigados ao abandono. Inúmeros problemas
afectam neste momento a
equipa de Tom Walkinshaw,
tal como a possível venda da
mesma. Sabemos que Graig
Pollock(gerente de Villeneuve)
é um dos interessados na
aquisição da equipa Britânica.
A Arrows que há dois anos valia
cerca de 140 milhões de
dólares, vê este fim de semana
o seu valor ser reduzido a possivelmente metade, como
mencionava o escocês aos
jornalistas. A Sauber mais uma
vez terminou nos pontos com
N.Heidfeld na sexta posição e
Filipe Massa em nono. A Toyota
, não foi feliz em Silverstone pois
A.McNish e M. Salo teriam que
abandonar, o primeiro com
problemas de embraiagem e o
segundo na transmissão.
Vitória de uma grande equipa
que mais uma vez mostrou ao
seu público e admiradores que
bom tempo ou mau tempo a

Ferrari será efectivamente uma
equipa de uma classe à parte.
Resultados do G.P.de
Inglaterra
1-Michael Schumacher
Ferrari 1,31,45,015
2-Rubens Barrichello
Ferrari
3-J.P.Montoya
Williams/Bmw
4-Jacques Villeneuve
Bar/Honda
5-Olivier Panis
Bar/Honda
6-N.Heidfeld
Sauber/Petronas
7-G.Fisichella
Jordan/Honda
8-Ralf Schumacher
Williams/Bmw
9-Filipe Massa
Sauber/Petronas
10-David Coluthard
McLaren/Mercedes
11-P.de la Rosa
Jaguar/Cosworth
Classificação de Pilotos
1-M. Schumacher
2-Rubens Barrichello
3-J. Pablo Montoya
4-Ralf Schumacher
5-David Coulthard
6-Kimi Raikkonen
7-Jenson Button
8-Giancarlo Fisichella
Nick Heidfeld
10-Filipe Massa
Jarno Trulli
12-Jacques Villeneuve
-Eddie Irvine
14-Olivier Panis

86 pts
32
31
30
26
11
10
6
6
4
4
3
3
2

LIQUIDAÇÃO FINAL
50% a 70%
Céramiques Solano
de desconto
em todos os nossos azulejos de 1ª qualidade
importados de Italia, assim como colecções Indus,
Athena, Polis, Ragno, acessórios de casa de banho,
da Casa Sergio Leone, etc...

4833 Jean-Talon est

727-6293

-Mark Webber
-H.H.Frentzen
-Mika Salo

2 pts
2
2

Próximo encontro 21 de
julho em Magny-Cours no
G.P.de França. Até lá use
como sempre a sua prudência nas estradas e siga o
habitual conselho:
se conduz não beba.

Futebol
Contreras
a um passo
do Sporting
O chileno do Celta de Vigo,
Pablo Contreras, está cada vez
mais perto de ingressar no
Sporting, tudo porque o Celta
assegurou a aquisição do
argentino Sebastien Mendez,
para as próximas cinco temporadas, condição sem a qual o
clube espanhol não estaria
disposto a libertar o jogador.
Segundo a imprensa espanhola, o empréstimo do
defesa ao Sporting é a
consequência imediata da
transferência de Mendez pelo
que os responsáveis do
Sporting podem agora concluir
as negociações, há muito
iniciadas.
Faça desporto
Desporto é saúde

Importateur
et Distributeur

