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Robert Piché

Se pudesse
apagava aquele dia
Por Joel Neto e Pedro Neves

Robert Piché ao ser distinguido com a medalha de honra da Assembleia Nacional

Mariza eleita melhor artista de World Music da Europa
(Lusa) - A fadista Mariza, nascida em
Moçambique, mas radicada em
Portugal, foi eleita pela rede britânica
BBC Rádio a melhor artista da Europa
na categoria World Music 2003.
O prémio será entregue no dia 24 de
Março, num espetáculo no Hackney’s
Ocean, em Londres.
Mariza, cujo CD de estreia, “Fado em
Mim”, alcançou vendas superiores a 30
mil exemplares, foi indicada nas
categorias Melhor Artista da Europa,
Prémio Revelação e Prémio do Público.
No Prémio Melhor Artista da Europa
concorriam com Mariza os catalães
Ojos de Brujo (Espanha), o
acordeonista finlandês Kimmo
Pohjonen e o músico Sergey Starostin,
que se destacou na escolha, fixação e
interpretação de músicas tradicionais
russas.

Segundo a BBC Radio, “são raras as
vezes em que firmemente se pode
dizer que “uma estrela nasceu” e esse
é o caso da fadista portuguesa, que,
depois de experimentar o soul e o funk,
se fixou no fado, fortemente
influenciada pela carreira de Amália
Rodrigues, como afirmou várias vezes
à imprensa.
Uma artista de “charme e carisma
em palco”, de “voz forte e sensual”,
prossegue a BBC Radio, lembrando o
seu gosto pela “alta costura” e o
“imaculado penteado”, para concluir
que a fadista “tem tudo para um
verdadeiro estrelato”.
Mariza, o ano passado, participou do
Festival Womad, organizado pela Real
World, de Peter Gabriel, no Reino
Unido.
Em 24 de Novembro, ela esgotou,

“com dois meses de antecedência”, os
ingressos da Sala Purcell do Royal
Festival Hall, onde actuou no Festival

Maria Alice Macedo
Conselheira em segurança financeira
É quando estamos com saúde que devemos proteger-nos...
Proteja o seu património!
Como? Assegurando-se a si e à sua família.

Tel.: (514) 745-0425
Fax.: (514) 956-9684

• Ofereço-lhe os melhores preços em seguros de: salário,
doenças críticas, poupança para a reforma, margens de crédito,
estudos dos filhos, netos, etc.
• Consulte-me sem compromisso.
Email: mariaalicemacedo@hotmail.com
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A 23 de Agosto de 2001, este piloto
canadiano salvou a vida a 304 pessoas,
das quais 280 portuguesas. O avião que
pilotava, um Airbus 330 da Air Transat,
ficou sem combustível a dez mil metros
de altitude mas planou durante 18
minutos até aos Açores, aterrando em
circunstâncias extraordinárias, sem
um morto ou um ferido grave.
Chamaram-lhe “o maior feito da
aviação comercial moderna”.
Quando pôs os pés em terra na ilha
Terceira, depois de pilotar durante 18
minutos um avião repleto e sem
combustível, Robert Piché fumou os
primeiros cigarros em muitos anos.
Chamavam-se “Boa Viagem” e vinham
num pacote azul. Hoje, depois de uma
série de coincidências felizes, uma vida
cheia e um feito que ficará para a
história, o piloto canadiano olha para
trás e agradece a Deus. A sua biografia,
publicada em Novembro, dominou as
tabelas do Quebeque durante dois
meses. Esta entrevista foi feita numa
tarde de sábado, olhando sobre Lisboa,
logo após o primeiro voo entre o
Canadá e Portugal feito pelo piloto
desde que, em 2001, cometeu “o maior
feito da aviação comercial
moderna”,como lhe chamaram alguns.
Alguns controladores de tráfego
aéreo costumam dizer que a única
forma de alinhar tantos aviões para
a aterragem é olhar para o ecrã
como quem olha para um jogo de
computador e nunca pensar nas
pessoas que estão lá. Durante
aqueles 18 minutos que durou a
descida de emergência para a
Terceira, tinha os passageiros na
cabeça?
Completamente. Somos treinados
para sermos responsáveis pelos
passageiros. Pensamos nisso mesmo

sem pensar nisso.
Mas disse uma vez, a propósito
daquela noite, que a certa altura
falou consigo próprio nestes
termos: “Meu sacana, não vais
morrer esta noite, com 48 anos!”
Em nenhum momento pensou em
si mais do que nos passageiros?
Essa frase ficou famosa, sim... Mas a
questão é que eu nunca acreditei
verdadeiramente que íamos cair
naquela noite. Já tinha vivido muitas
situações complicadas e não fazia
sentido para mim morrer daquela
maneira, ficando sem combustível no
meio do oceano, a dez mil metros de
altitude. Era demasiado estranho.
Tinha visto as pessoas na sala de
embarque?
Não. Nunca as vejo. Já estou no avião
quando elas embarcam.
E no desembarque: lembra-se
dos rostos?
Encontrámos alguns antes de
embarcarmos no barco que, mais
tarde, nos levou a Ponta Delgada. Mas,
nos momentos a seguir à aterragem, eu
não estava a raciocinar bem. A primeira
coisa em que pensei foi: “O meu chefe
não vai gostar disto...” Havia uma
grande confusão de sentimentos. Só
disse ao pessoal de emergência:
“Tomem conta dos passageiros e da
tripulação, que eu e o co-piloto estamos
bem.”
Mas lembra-se dos nomes dos
passageiros? Das suas profissões,
do motivo da sua viagem...?
Não muito. Nós não vemos nomes.
Respondemos por números.
Mas conheceu mais tarde um
deles, em Cuba.
Foi muito engraçado. Eu estava a
Ver pág. 10
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Hipotecas pre-aprovadas
Renovação de hipoteca / Transferências gratuitas
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Dia 26 de Fevereiro - Edição Especial das Noivas
Na nossa edição do dia 26 de Fevereiro, vamos publicar um suplemento dedicado às noivas.
Se trabalha neste ramo ou num ramo conexo e deseja fazer parte deste suplemento, contacte-nos pelo

844-0388
Lembre-se que a publicidade é o motor do negócio !
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Manchetes
Peritos reiteram tese
do acidente no caso de Camarate
Falhas técnicas aliadas ao
“nervosismo, à falta de cuidado
e desleixo” do piloto foram as

relatório sobre o desastre de
Camarate.
Falando na comissão parla-

Basto fez a defesa do relatório
apresentado recentemente, no
qual se conclui claramente pela
tese de acidente, o que vem em
detrimento da tese do atentado.
Lima Basto começou por
afirmar que o bimotor “Cessna”
não dispunha de combustível
suficiente para fazer a viagem
Porto/Lisboa/Porto e que o
piloto Jorge Albuquerque não
inspeccionou com o devido
tempo e de forma rigorosa as
condições do avião.

O perito disse mesmo que
existem “pormenores (nos
vários relatórios lidos e dados
recolhidos) que indiciam um
certo desleixo e falta de cuidado
do piloto”, que acabou por
falecer na sequência da queda
do “Cessna” em Camarate,
juntamente com o então
primeiro-ministro Francisco Sá
Carneiro e o então ministro da
Defesa Adelino Amaro da
Costa.

Restaurantes
querem descida de IVA

causas da queda do “Cessna”
que vitimou em 1980 Sá
Carneiro, reiteraram hoje os
peritos que elaboraram o

mentar de inquérito a Camarate,
o piloto e perito do Gabinete de
Investigação e Prevenção de
Acidentes com Aeronaves Lima

Mariza eleita melhor artista
de World Music da Europa
Cont da pág. 1

Atlantic Waves.
A fadista foi a primeira
presença no programa de Jools
Holland, sendo a sua participação, posteriormente, integrada ao DVD “The best of Jools
Holland”.
Mariza foi distinguida o ano
passado com o Prémio da
Crítica alemã para a categoria de
Melhor CD de Música Tradicional e em Quebeque (Canadá)
recebeu o Premier Award Most Outsanding Performance
do Festival de Verão.
Natural de Moçambique,
Mariza passou a infância no
bairro lisboeta da Mouraria,

onde ouviu os primeiros fados,
mas só mais tarde se dedicaria
a esse estilo musical, em razão
do empenho do produtor e
músico Jorge Fernando, que a
ouviu e com quem gravou “Fado
em Mim”.
Actualmente, a cantora está
em estúdio gravando um novo
disco, desta vez com produção
de Carlos Maria Trindade, cuja
estreia está prevista para a
primeira quinzena de Abril.
“Nem estou em mim”,
observou.
Mariza, distinguida pela BBC
Radio como Melhor Artista da
NL/MLU.

Carla Dossantos
Directora do Incremento Hipotecário
Montreal Este

• Os melhores juros do mercado
• Transferências de hipotecas
sem custos

Tel.: 514-274-7863
cell. 514-569-1831
Fax: 514-274-2038

carla.dossantos@banquescotia.com

Kevin Carvalho
Alugam-se carros e camiões
Ao dia, à semana ou ao mês
• Especiais de fim de semana
•Tratam-se casos de seguros
National Location d’autos (Canada) Inc.
33, rue Mozart E., Montreal • Tel. (514) 273-4284
Courriel: carvalhok@nationalcar.com

A Federação da Restauração,
Cafés, Pastelarias e Similares de
Portugal (FERECA) e o
Governo vão começar no início
da Primavera a analisar a
redução da taxa do IVA no
sector, anunciou o seu vicepresidente José Manuel
Esteves.
«Vamos começar a trabalhar,
no início da Primavera, mais
pormenorizadamente com o
Governo na redução da taxa do
IVA», afirmou o responsável em
declarações à agência Lusa.
A redução da taxa do Imposto
sobre o Valor Acrescentado
(IVA) é uma antiga reivindicação do sector e uma
«inevitabilidade» no entender
da FERECA, dado que em
Espanha a taxa é de sete por
cento e em Portugal de 12 por
cento.
«Não há alternativa. O
Governo vai ter de aceitar uma
redução do IVA pois não podem
existir diferentes taxas no
mercado interno alargado de
turismo, que integra Portugal e
Espanha, e isso consta do
programa do Governo», argumentou José Manuel Esteves.
A questão torna-se ainda mais
premente com a aproximação
do Euro 2004, referiu o

responsável, na medida em que
o evento atrairá sobretudo
espanhóis.
«Há por isso que criar
condições atractivas de preços
para tornar os visitantes turistas
e não simples excursionistas»,
considerou.
Outra das preocupações da
FERECA relaciona-se com os
pagamentos especiais por
conta, mas a decisão da ministra
das Finanças de adiar a primeira
prestação «permitirá à
Federação ter mais algum
tempo para avançar com
propostas».
A FERECA realiza a 21 e 22 de
Março o seu 9º Congresso, em
Salvador da Bahia, Brasil, cujo
tema é «A Gastronomia na
Promoção Turística», estando a
trabalhar para o efeito «em
conjunto com os governos
português e brasileiro».
Organiza, paralelamente, o 1º
Encontro Lusófono «Gastronomia Património Cultural».
De acordo com José Manuel
Esteves está já prevista a
assinatura de «alguns protocolos com a ABRASEL,
congénere brasileira da
FERECA, ao nível do mercado
de trabalho e da formação
profissional».

Imobilidade
Português bate recorde
O português António Gomes
Santos, 40 anos, bateu no
passado mês de Janeiro o
recorde mundial da imobilidade
voluntária, ficando ““firme e
hirto””durante 20 horas e onze
minutos, em Viseu.
Desde as 04:00 de Sexta-feira
até às 00:11 de ontem, o
“homem-estátua” não fez
qualquer movimento, nem
sequer uma mudança de
expressão, de forma a cumprir
os requisitos exigidos pelo
“guinness World Records” e
assim recuperar um recorde
que já tinha sido seu por duas

vezes e que actualmente
pertencia a um cidadão indiano.
O espaço da “Torre
Millenium”, no complexo “The
Day After “, encheu de curiosos
que quiseram presenciar os
últimos momentos da façanha
que, segundo António Gomes
Santos, foram também os mais
difíceis, apesar de as muitas
pessoas presentes lhe
transmitirem “uma grande
carga energética”.
“Eu já não sentia os pés e não
sentindo os pés podia cair a
qualquer momento”, disse aos
jornalistas.

Greenspan
Retoma depois de resolvida
questão do Iraque
O presidente da Reserva
Federal norte-americana
(FED), Alan Greenspan, disse

aos congressistas, na passada
terça-feira, que a retoma
económica terá lugar assim que

os investidores, consumidores
e executivos saibam o que irá
acontecer em relação ao Iraque.
O responsável sublinhou que
a incerteza está a criar
«enormes barreiras» a novos
investimentos e que a tensão
geopolítica torna especialmente
difícil discernir qual o rumo da
economia norte-americana.

Greenspan acredita que
depois de resolvida a crise no
Médio Oriente será mais fácil
avaliar a situação do sector
empresarial, prevendo que a
economia crescerá depois de
forma mais rápida.
Greenspan sublinhou que o
aumento dos gastos das
empresas e consumidores é
fulcral para a recuperação
económica dos Estados Unidos.
O presidente do FED
acrescentou que, caso o
consumo se mantenha em
baixa, a agenda política norteamericana terá que ponderar
cortes adicionais nas taxas de
juro e impostos.

Columbia
Encontrados computador
e pedaço da asa esquerda
(Lusa) - Peritos da NASA
encontraram um computador,
um troço da asa esquerda do
Columbia e outro da porta de um
poço do trem de aterragem,
elementos que poderão ser
determinantes para perceber o
que aconteceu a 01 de
Fevereiro.
Fontes da agência espacial
norte-americana disseram que
o computador foi encontrado,
“ao que parece em muito bom
estado”, no domingo, numa
zona despovoada a leste da
cidade de Fort Worth, no Texas.
O troço da asa esquerda, onde
se registou um brusco aumento
de temperatura antes do vaivém
se desintegrar, foi descoberto
na semana passada, disse
Michael Kostelnik, director do
programa de vaivéns da NASA.
“Penso que identificaram
pelo menos um pedaço da asa
esquerda”, assinalou, acrescentando que se trata de “uma
importante descoberta”.
A NASA indicou ainda que
outro dos fragmentos descobertos nas operações de busca
foi a tampa de um dos dois poços
do trem de aterragem.
Apesar de ainda se desconhecer se se trata do poço
esquerdo ou do direito, a
descoberta poderá ser importante, uma vez que foi também
registado um brusco aumento
de temperatura num deles antes
de ocorrer a catástrofe.
O vaivém acabaria por se
desintegrar sobre os céus do
Texas 15 minutos antes de
concluir uma missão científica
de 16 dias. Os sete tripulantes
que seguiam a bordo morreram.
Os grupos de busca, que
operam sobre uma faixa com
centenas de quilómetros de
comprimento entre o Texas e a
Louisiana, já encontraram mais
de 12.000 destroços da nave.
“Os nossos próprios peritos
têm dificuldade em determinar
exactamente o que são esses
fragmentos”, manifestou.
Os troços recuperados até
agora foram armazenados no
Centro Espacial Johnson, em
Houston, Texas, devendo ser

hoje enviados para o Centro
Espacial Kennedy, na Flórida,
disse Sean O+Keefe, director da
NASA.
Aí, num hangar, os
engenheiros da NASA tentarão
reconstruir o Columbia e
perceber que lhe aconteceu a 01
de Fevereiro.
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Açores & Madeira
Futuro turístico dos Açores
discutido em Angra
O futuro do desenvolvimento
turístico dos Açores foi
discutido numa reunião da
Comissão de Acompanhamento do Plano de
Ordenamento Turístico da
Região com o consórcio
responsável pela elaboração do
estudo, que decorreu em Angra
do Heroísmo.

modelo.
Para além dos representantes
da direcção regional de
Turismo, integram ainda a
Comissão de Acompanhamento representantes de vários
outros departamentos do
Governo Regional do Ordenamento do Agrário, da Associação de Municípios dos Açores,

Madeira
Aumento de preços é
«política de assalto»
A actual política do Governo
da República relativa a
rendimentos e preços constitui
um perigoso assalto à bolsa dos
portugueses, à qual a Região
não se tem demarcado,
posições ontem defendidas por
Artur Andrade, dirigente da
CDU. «Assistimos à permanente e empolgada manifestação de apoio de Jardim às
políticas do Governo de Durão
Barroso, mas é uma política que
sacrifica o país e a Região», disse
o responsável, que falava
durante uma iniciativa da coligação junto ao “Anadia
Shopping” sobre o aumento dos
preços e do custo de vida.
Perante o que classificou de
«política de assalto», disse que
os trabalhadores não se podem

calar e que o protesto tem de sair
à rua. Criticou o que entende ser
uma política contraproducente
que, «a pretexto da crise,
sacrifica a grande generalidade
da população e só beneficia os
grandes grupos económicos.»
E deu exemplos. Recordando
algumas “agressões” à bolsa
dos portugueses, realçou que o
salário mínimo aumentou
apenas 2,47%, enquanto os
combustíveis aumentaram
10,4%, os seguros 10% e o IVA,
de 17 para 19 por cento. E
terminou lembrando duas
propostas da coligação de
combate ao défice, como
impedir que o “offshore” seja
utilizado como instrumento de
fuga de capitais e a penalização
das mais-valias.

Ribeira Grande ilumina
fachadas históricas

O objectivo principal deste
Plano é de se constituir como
um instrumento de planeamento, orientador de linhas
estratégicas para o desenvolvimento turístico, a médio e a
longo prazo nos Açores.
O documento deverá definir
os condicionalismos, a localização, a tipologia de empreendimentos turísticos a realizar e,
simultaneamente, a salvaguarda e a preservação do
património natural e cultural.
A reunião que decorreu em
Angra foi a primeira realizada
entre a Comissão de acompanhamento e o consórcio
“Geoideia/Lese/Plural”, que
está responsável pela elaboração do estudo.
Segundo Isabel Barata,
directora regional do Turismo,
concluiu-se que existe uma
série de “alterações e afinações”
que terão de ser feitas, “que é o
cruzamento deste instrumento
com os outros já existentes que
condicionam a utilização do
território, os outros planos
sectoriais, os PDM, planos de
gestão, etc., de forma a
podermos apurar quais são os
diferentes usos que podem ser
dados ao território na Região
Autónoma dos Açores”.
A intenção é que o Plano de
Ordenamento Turístico da
Região Autónoma dos Açores
corresponda a um “consenso”
entre todas as partes, “uma vez
que este Plano tem influência
noutros diplomas e outros
instrumentos de ordenamento
territorial”, refere Isabel Barata.
Segundo a directora regional
do Turismo, depois do
levantamento de todos os
recursos e condicionantes
parte-se agora para uma fase de
diagnóstico e conclusões.
Na fase seguinte o consórcio
responsável pela elaboração do
estudo vai proceder a um
diagnóstico do sistema turístico
regional (por ilha), o que
permitirá um novo panorama
em termos de cenarização e

da Universidade dos Açores, da
Câmara do Comércio e
Indústria dos Açores, da
Federação Agrícola, das
Associações Ecológicas “Amigos dos Açores” e “Montanheiros” e das Associações de
defesa do ambiente “Quercus”
e “Gê-Questa”.
Açores: Que destino
turístico?
A directora regional do
Turismo salienta a importância
do Plano de Ordenamento
Turístico da região.
“Nós estamos a crescer e é
preciso saber como é que
vamos crescer e como é que
queremos crescer. O uso que se
dá ao território depende muito
desta estratégia, que destino
turístico, que características é
que queremos ter, quais são os
vários nichos de mercado e qual
é a segmentação que deve
existir do turismo nas várias
ilhas dos Açores”, refere.
Isabel Barata considera que
os Açores têm diferentes
destinos turísticos, “podemos
ser por exemplo um destino de
golfe, somos claramente um
destino de natureza, de turismo
activo e devíamos ter uma
utilização diferente das várias
ilhas e das várias parcelas que
compõem o arquipélago,
dependente das infra-estruturas, das características
naturais e dos recursos de cada
uma delas”.

Noivas
- 15%
em todos os
cartões
de convite
Typogal 844-0388

A Câmara Municipal da
Ribeira Grande vai investir ao
longo de 2003, cerca de 75 mil
euros, na iluminação das
fachadas de alguns dos edifícios
de valor histórico da cidade.
Já concluída, está, a
iluminação da fachada da Igreja
Matriz – Nossa Senhora da
Estrela, um Imóvel de interesse
Público e considerado Património Arquitectónico.
A esta iniciativa, que custou
aos cofres camarários cerca de
25mil euros, segue-se já em fase
de conclusão, a iluminação da
fachada da Igreja e São
Francisco - vulgarmente chamada de Igreja dos Terceiros ou

Frades, também este um
edifício de valor histórico para
os Açores. Numa fase
posterior, o edifício que acolhe
os Paços do Município,
considerado também ele como
Imóvel de Interesse Público,
vai ser alvo da criação de uma
iluminação da fachada, assim
como a Igreja da Conceição.
Segundo a edilidade Ribeiragrandense, esta iniciativa
visa valorizar o património
histórico e arquitectónico da
cidade da costa Norte da Ilha de
São Miguel.

Assurances Pierre G. Séguin Inc.
Seguros e serviços financeiros

75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

Todos os estabelecimentos
de hotelaria existentes na
cidade da Praia da Vitória e
arredores encontram-se totalmente lotados para os dias em
que se realizam as tra-dicionais
Festas Concelhias, soube-se
junto da comissão, que
constatou esse facto na procura
de locais para colocar alguns
convidados.
Apesar do número crescente
de emigrantes que visitam a ilha
Terceira por altura das festas, “é
nos turistas provenientes do
continente português que se
encontra o aumento mais
notório”.
Armando Santos disse ainda
que esta é mais uma das
constatações de que a
realização das festas está a
assumir uma importância cada
vez maior para o incremento do
turismo na capital do Ramo
Grande.
Em relação ao programa das
festas, este está a ser delineado
e, em alguns casos, concretizado em trabalhos na
construção de estruturas,
como, por exemplo, as do
cortejo de abertura e outros.
Para Armando Santos, o

modelo das festas foi já encontrado, pelo que se irão manter os
diversos palcos dos últimos
dois anos, para além de também
se pretender que os
espectáculos musicais se
dispersem e di-versifiquem por
diversos palcos.
Este ano, e devido à possibilidade de ocorrerem espec-

táculos em espaços fechados,
como é o caso do Centro Praia
Cultural, será possível acrescentar à vertente musical, que
tem variado entre o folclore,
música popular, rock e jazz,
também a música clássica.

CDM

Impressões numéricas...
e muito, muito mais
4117-A St-Laurent
844-0388

UNIVERSAL
89 Mont-Royal Este, Montreal, H2T 1N6

www.avozdeportugal.com

Silva, Langelier
& Pereira Inc.
Tels.:(514) 282-9976
(514) 288-5177
Fax: (514) 848-0133

Para as Festas Concelhias em Agosto
Na Praia da Vitória já não há
uma única vaga na hotelaria

849-6307 • 849-6308

$2.99
$2.99
$2.99
$7.99

Nescafé
Queijo "P'tit Québec"
Sumos "Tropicana" 2Lt.
Água "Naya" - 12 x 1.5 lt.

Mário da Silva C.d.'A.Ass.
Normand Langelier C.d.'A. Ass.
António Pereira C.d.'A.Ass.

Detergente em pó
"Surf"

12 lt.

$5.99

+tx

.79¢ lb. $1.74 Kg.
Pepinos
3 / .99¢
Pimentos
vermelhos
.99¢ lb. $2.18 Kg.
Peitos de galinha
. Kg.
desossados
$3.69 lb.$813
99
Codornizes 6 / $6.
Carne de vaca
99 $4.39
$1.
lb.
para assar
Kg.
Tomate

CONTACTE-NOS PARA CONHECER
AS NOVAS TARIFAS

VERÃO 2003
Aceitam-se reservas

Vitela para
guizar

$1.99 lb.

/

$4.39 Kg.

Válido do 10 ao 16 de Fevereiro 2003
Quantidades limitadas
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Comunidade
Ao Correr da Pena
Collin Powell no Conselho de
Segurança das Nações Unidas
Por Joviano Vaz
O Secretário de Estado americano
Collin Powell (um antigo militar)
apresentou no passado dia 5 de
Fevereiro um certo número de provas
que constituem, segundo ele, elementos
incontestáveis que o regime de Saddam
Hussein dissimula armas de destruição
colectiva.
Segundo Collin Powell o Iraque:
1)– Modificou os reservatórios de certos aviões para disseminar
gases letais.
2)– Tem a capacidade de produzir o vírus da varíola
3)– Continua a deslocar um certo número de armas biológicas
com utilização de 18 camiões especializados.
4– Efectua ameaças de morte aos cientistas iraquianos que
colaborem com os inspectores da ONU
5)– Possui um programa de mísseis de longo alcance
6)– Deixa uma vintena de membros da Al-Qaida residir em
Bagdade
7)– Possui dois ou três elementos necessários à fabricação da
bomba atómica
8)– Certos mísseis foram escondidos em Al-Fatah antes das
inspecções da ONU
9)– Possui material de destruição colectiva, como provam certas
fotografias aéreas
10)– Possui vários depósitos de munições em Taji
A reacção dos diferentes países que fazem parte do Conselho de
Segurança não é, na generalidade, favorável à guerra.
Por exemplo Dominique de Villepin, Ministro dos Negócios
Estrangeiros da França, disse;

Filomena Gouveia LL.B.
AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA

Gouveia, Gouveia
507, Place d'Armes, suite 1704
Montreal, Québec H2Y 2W8

Tel.: (514) 844-0116
Fax: (514) 844-9053

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

•Fiscalidade
Declarações de impostos pessoais e corporativos
TPS & TVQ e outras obrigações fiscais

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

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

“Entre uma intervenção militar e um regime de inspecções
insuficiente por causa da falta de cooperação do Iraque, é preciso
reforçar os meios de inspecção.
A França está na disposição de fornecer todo o seu apoio. Ela está
mesmo pronta a empregar aparelhos de observação Mirage IV.
Tang Jiaxuan, Ministro dos Negócios Estrangeiros da China
afirmou:
“Nós deveríamos manter as inspecções no Iraque mas de acordo
com a ONU e isto para evitar a guerra”.
Jack Stramm Secretário do Ministério dos Negócios Estrangeiros
da Grã-Bretanha (favorável à guerra) afirmou por sua vez:
“O momento da escolha para Saddam Hussein chegou, assim
como para o regime iraquiano”.
A Rússia por intermédio de Igor Ivanov, Ministro dos Negócios
Estrangeiros disse:
“As informações fornecidas por Collin Powell demonstram, uma
vez mais, que as actividades dos inspectores internacionais no
Iraque devem poder continuar.
Bagdade deverá dar aos inspectores respostas sobre as coisas
que acabámos de ouvir”.
A Alemanha por intermédio de Joschka Fisher, Ministro dos
Negócios Estrangeiros declarou:
“É preciso dar aos inspectores uma possibilidade real e o tempo
que for preciso. Nós devemos continuar a procurar uma solução
pacifica à crise.
Mas, as provas apresentadas por Collin Powell não convencem
um grande número de especialistas que acham que o seu discurso
foi, antes de mais, um exercício de relações públicas.
Por exemplo:
Samir Saul qualifica a apresentação americana como um
espectáculo. Morteda Zabouri crê que Washington renunciou a agir
só.
Frederic Gagnon pensa, por outro lado que Powell marcou um
certo número de pontos para os Estados Unidos.
Kofi Annan, Secretário Geral das Nações Unidas disse:
“A guerra não é inevitável”.
O antigo Presidente sul-africano Nelson Mandela afirmou que o
mundo deve, antes de mais, escutar os inspectores da ONU sobre
o desarmamento do Iraque e não os Estados Unidos que procuram
destruir a autoridade da ONU ao apresentar a sua própria versão
dos factos e das suas inspecções.
De tudo isto se deve concluir que muita gente pensa que uma
ocupação a longo prazo do Iraque suscitaria diversos atentados
terroristas.
Antes que o Conselho de Segurança da ONU aceite uma
intervenção armada no Iraque ele deveria de novo interrogar Collin
Powell e com ele efectuar um questionário renovado sobre todas
as questões e provas que foram expostas.
Mas creio, quase sem dúvida, que para além de todos os
argumentos, os Estados Unidos vão mesmo atacar o Iraque só se
for necessário.

Solmar
Comunicado

DR. ALCINO DE SOUSA
CIRURGIÃO DENTISTA

•Gestão de empresas

TEL.: 499-1624

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

4270, Boul. St-Laurent, suite 209
Montreal, Québec H2W 1Z3

•TRATAMENTO PROFISSIONAL DAS SUAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTOS
(INCOME TAXES – RAPPORTS D’IMPOTS)

DENTISTERIE GÉNÉRALE, ESTHÉTIQUE ET PROTHÈSES

“O IMPORTANTE NÃO É QUANTO RECEBEU... É O QUE RESTA SEU!”
Não perca tempo, nem dinheiro, utilize os serviços profissionais da JOEM.
Nós respondemos às vossas perguntas e sugerimos-lhe a MELHOR MANEIRA de DIMINUIR
os vossos impostos LEGALMENTE

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

Por Natércia Rodrigues
O dia 14 de Fevereiro ou seja o dia de S. Valentim, ou ainda dia
dos namorados, tem várias origens. Umas de origem cristã, outras
de origem pagã e até de origem romana.
A igreja Católica reconhece o nome Valentim como sendo o santo
dos namorados, o qual parece ter vivido no século III da nossa era
e que morreu como mártir cerca do ano 270. O Imperador nessa
altura, Cláudio II, queria organizar um grande exército e como os
homens não se alistavam visto não quererem deixar suas famílias,
ele então começou a proibir os casamentos dos jovens. Valentim,
revoltou-se, e com a ajuda de um amigo começou a casar os jovens
em segredo. Só que, isto foi descoberto e o imperador quando
soube, mandou prender e torturar Valentim, e depois mandou-o
decapitar a 14 de Fevereiro.
Há quem defenda que o costume de enviar, hoje em dia,
mensagens amorosas não tem qualquer ligação com o santo. Na
Idade Média, o dia 14 de Fevereiro assinalava o princípio da época
em que as aves se acasalavam.
Mais tarde, no dia 14 de Fevereiro, começou-se a trocar
mensagens amorosas entre os namorados e essa ideia começou a
alastrar-se por toda a parte.
Hoje em dia é comemorado cada vez mais em todos os países
como um pretexto para os casais trocarem presentes.
Eu acho que este dia, devia ser uma oportunidade para as pessoas
expressarem consideração, amor e amizade, não só entre os
namorados, mas também entre colegas, amigos, pais e filhos.
UM FELIZ DIA DE S. VALENTIM!

F.P.M.
Comemoração 31º aniversário
A Filarmónica Portuguesa de Montreal comemora no sábado, dia
22 de Março, às 19h, o seu 31º aniversário de fundação, com jantar.
Esta festa terá lugar no salão paroquial da Igreja Saint-EnfantJesus, 5035 rua St-Dominique, e conta com animação musical pelo
conjunto Panteras (vindo de Toronto) e pela primeira vez em
Montreal, vindas dos Estados Unidos, as irmãs Samantha e
Savannah Vicente.
Entrada: adultos, 25 músicos; crianças dos 6 aos 11 anos, 15
músicos.
Para reservas ou informações contactar: FPM pelo 982-0688 ou
Sá e Filhos 842-3373.

Recenseamento militar

Comunica-nos a direcção do Restaurante Solmar que no âmbito
das comemorações do seu 31º aniversário, chegou finalmente a
Montreal, vindo de Portugal, o famoso chefe e professor de cozinha
António Águas, que durante três semanas virá ajudar a aperfeiçoar
a já famosa Cozinha Regional e Clássica Portuguesa, na companhia
do Chefe José Silva e também do Chefe Francês da Sauvagine M.
Arnaud.
Anunciam-se assim novos pratos, alguns dos quais
confeccionados na sala de jantar.
Podemos ainda informar que o Solmar será também a “vedeta”
de um programa a apresentar na CFCF TV (canal 12, cabo 11), e isto
pela 66ª vez, Quinta-feira 27 de Fevereiro pelas 19h30.

Acompanhamento e planificação das operações da sua empresa

Dia de S. Valentim

CENTRE DENTAIRE
DR. CATHERINE LUU
NOUS ACCEPTONS LE BIEN-ÉTRE SOCIAL, LA CARTE
D'ASSURANCE MALADIE, L'ASSURANCE DENTAIRE
JOUR • SOIR • SAMEDI • URGENCES

(Cidadãos nascidos no ano de 1984)
· FUNDAMENTO LEGAL:
- As operações de recrutamento geral são executadas nos termos
da Lei n.º 30/87 de 7 de Julho (Lei do Serviço Militar) com as
alterações introduzidas pelas Lei n.º 22/91 de 19 de Junho e do
Decreto-Lei n.º 463/88 de 15 de Dezembro (Regulamento da Lei
do Serviço Militar) com as alterações introduzidas pelo DecretoLei n.º 143/92 de 20 de Julho.
- RECENSEAMENTO MILITAR:
- Todos os cidadãos portugueses do sexo masculino que
completem 18 anos de idade no ano de 2003, bem como
aqueles que tendo mais 18 anos não tenham ultrapassado os 35 e
não hajam sido incluídos em recenseamento anterior, são
obrigados a apresentar-se ao recenseamento militar, neste
Consulado Geral.
Na apresentação ao recenseamento militar, o cidadão deve ser
portador do bilhete de identidade ou do passaporte, devidamente
actualizados.
- FALTA AO RECENSEAMENTO MILITAR:
- O cidadão que não se apresente ao recenseamento militar, deve
regularizara a sua situação militar nos 30 dias subsequentes à data
limite de 31 de Janeiro neste Consulado Geral.
O cidadão que não se apresente ao recenseamento militar e não
regularizar a sua situação militar no prazo atrás referido é notado
faltoso ao recenseamento militar, ficando sujeito, por sentença de
tribunal, a ser punido com prisão até 6 meses ou multa até 80 dias.

FERREIRA LEMPICKA Avocates

Adélia Ferreira
Advogada

4510, Cartier
Mt-Royal

Papineau

Autobus 97 Est

Autobus 45

angle Mont-Royal

527-8701

240 ST-JACQUES O. 10 e, MONTRÉAL, (QUÉBEC) H2Y 1L9
TELEFONE: (514) 369-1798
FAX: (514) 369-8688
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Opinião
O senhor professor
dá-me licença...?

O desporto rei em crise
Futebol português
Por Augusto Machado

Por Fernando Cruz Gomes
Não é meu hábito falar de futebol. Mas
hoje é uma excepção. Talvez porque
cheguei ao ponto máximo de tolerância
- de não aguentar mais esta pouca
vergonha. A Imprensa, escrita e falada,
não fala noutra coisa. O País está cheio
de problemas, e o resto do mundo
também. Mas isso não impede que o
futebol tenha prioridade nas primeiras
páginas dos jornais e na abertura de cada telejornal. É frequente
gramarmos mais de vinte minutos seguidos a lavarem-nos o cérebro
com a babugem de este ou daquele dirigente de futebol. Como se
os portugueses não tivessem outros problemas.
Na verdade, o futebol português se andava mal piorou,
degenerou, definhou-se. Não me refiro, naturalmente às
competições da UEFA ou às belíssimas prestações nos
campeonatos do mundo, onde a “geração de ouro” foi horrorizando
a Humanidade. Quem não se lembra do desastre total e da
vergonhosa performance na Coreia do Sul... Precisa-se de uma
limpeza geral: jogos de qualidade, com jogadores de qualidade,
dirigentes de qualidade e – pormenor relevante – adeptos de
qualidade e educados. Só então haverá mais gente a querer ir aos
estádios.
Não foram precisos os incidentes hediondos entre o Vitória de
Guimarães e o Benfica para a essência putrefacta do futebol
nacional. De facto, só um louco vai aos estádios e só um delinquente
potencial acompanha o seu clube nas deambulações desportivas
pelo mundo. Confesso que nos meus verdes anos frequentava os
estádios de futebol. Estávamos nos anos cinquenta, havia menos
trafulhice e menos loucura do que hoje. E ainda se jogava por amor
à camisola. Mas já nesse tempo havia os fanáticos da bola. Lembrome de ir ver um jogo entre duas grandes equipas da primeira divisão
e levar uma grande biqueirada no “traseiro” de um bruto que estava
atrás de mim -, sempre que o seu jogador favorito chutava a bola o
tipo chutava também, quem estava na sua frente é que aguentava
com o pontapé. Depressa aprendi que havia outras coisas na vida
mais importantes que o futebol.
Ninguém, em juízo perfeito, compara a Liga Portuguesa com a
Liga Espanhola. Não são os estádios cheios. Não são as estrelas.
É o essencial: em Espanha joga-se futebol. Em Portugal joga-se tudo
(para dentro do campo) menos bom futebol. Pois bem, esta situação,
que devia importunar dirigentes, políticos e até jornalistas, nunca
foi propriamente discutida e enfrentada. E o fracasso era mais que
evidente: no mundo do futebol português, deixou de se discutir o
jogo. Discute-se, isso sim, construir estádios maiores em vez de se
tentar melhorar a qualidade do nosso futebol.
Sejamos francos. O futebol português não vive do jogo. Vive da
guerrilha, do insulto, da suspeição e da criminalidade, que os jornais
adoram e o público consome. O ministro José Luís Arnaut acha que
isto se resolve com “ética” e “magistratura de influência”. As
intenções do dr. Arnaut podem ser boas mas qualquer criatura sabe
que “ética” é palavra que não existe no manual dos senhores do
futebol e de toda a trupe que frequenta os estádios. E a “magistratura
de influência” esbarra inevitavelmente na triste realidade das coisas:
sim, o Governo pode pregar a virtude aos bárbaros. Mas interessa
perguntar: se esvaziarmos o futebol português de toda a sujidade
que o envolve, o que fica? Não, com certeza, um jogo vibrante e
limpo.
Eis a verdade: durante anos, fomos deixando que o tumor se
instalasse pelo corpo. Hoje o tumor é o corpo.
Pensamento da semana: O homem não nasce para descobrir todos
os enigmas do universo, mas para descobrir o que tem que fazer para
se manter dentro dos limites da sua compreensão. Goethe

São Canta o Mundo
É este o título do espectáculo que São vai apresentar
Sábado dia 1 de Março pelas
20 horas, no Auditório Le
Plateau, no 3710 Calixa
Lavalée.
A uma primeira parte que
será uma viagem pelas
grandes músicas do mundo,
seguir-se-á um desfilar das
belas melodias a que já nos
habituou numa mistura
harmoniosa e abrangente das
duas culturas que a viram
crescer e fazer-se mulher.
Nessa ocasião estará
presente o Comandante
Robert Piché, que com um
sangue frio assinalável
contribuiu de forma marcante para a salvação de 304 vidas em
Agosto de 2001. Aproveitamos pois a ocasião para convidar
todos os que assim o entendam a associar-se à singela
homenagem que será prestada ao Comandante da Air Transat.
Os bilhetes para este espectáculo estão à venda na Discoteca
Portuguesa e na Pâtisserie Notre Maison. Para mais
informações contactar o tel.: (514) 288-3019.

Os que andaram nas escolas
das aldeias lembram-se disso.
Os meninos que nós éramos,
tínhamos de pedir licença
quando queríamos ir à casa de
banho. “O senhor professor dáme licença... É para fazer xixi...?” Não é que há agora, entre
os políticos portugueses, quem
queira reeditar o hábito?!
Pois, pelos vistos, na visão
dos impolutos... membros de uma oposição (agora) muito activa,
o Governo deveria pedir licença quando adregasse de nomear fosse
quem fosse para determinados cargos. Era preciso pedir licença,
pronto. Como se o Governo não tivesse saído de eleições, como se
emanasse de uma revolução... ou coisa que o valha. Agora, trata-se
da nomeação de Luís Delgado para administrador-delegado da
Agência Lusa. Aqui d’El Rei, que isso pode pôr em causa a
independência daquele órgão de comunicação social!
Os socialistas são mesmo uns “pontos”. Querem mesmo (ou
queriam...) uma audição de Nuno Morais Sarmento no parlamento
para que o ministro explique os critérios da nomeação do jornalista,
proprietário e director do jornal electrónico “Diário Digital”. Como
se tivessem esse direito... O pudor é coisa que falta em determinados
arraiais!
É que, pelos vistos, Luís Delgado é um “malandro”! Imaginem
que até era assim a modos que um “comissário político” do Partido
no Governo. O que, tudo visto, não garantiria minimamente os
critérios de isenção e independência. Ora toma. Independência e
isenção era aquilo que os socialistas mais tinham... na sua máquina
partidária que estabeleceram um pouco por toda a parte.
Ora bem. Se o Governo de Durão Barroso foi eleito, se se lhe
exige que governe... deixem-no governar. Ao novo administrador
da Lusa, o que se lhe deve exigir é que não faça muitas asneiras como
algumas das que já “transpiram” cá para fora. E que estariam já a
fazer rir alguns colegas das redacções dos diários da capital. Só
que... ele, na Administração, e Fernando Trigo, na Direcção, são
bem capazes de fazer da Lusa uma agência ainda melhor e mais
actuante no dia-a-dia de Portugal e dos Portugueses.
Depois, se houver, efectivamente, desvio - o que deve ser difícil
por que Administração e Direcção são coisas completamente
diferentes - aí, sim, o Partido Socialista e os outros, mesmo os que
suportam o Governo, devem criticar e dar o cartão amarelo ou
mesmo vermelho ao agora administrador-delegado da agência. Até
lá.... tenham paciência! Quando Governo, nunca o PS pediu à
Oposição licença para nomear fosse quem fosse...
“O Sr. Professor dá licença?! É que eu queria fazer xi-xi...” Era
mesmo o que faltava!

INTRACOMMAR

INC.

•Venda •Serviço • Reparação

Casa dos Açores do Quebeque
Ligações aéreas P. Delgada/
Montreal (Esclarecimento)
A Casa dos Açores do Quebeque (Caçorbec), à semelhança
de outras instituições e pessoas comunitárias que, de uma forma
ou outra, se têm envolvido na legítima aspiração de os açorianos
locais poderem vir a beneficiar de transporte aéreo mais
frequente para os Açores, acaba de obter uma explicação da
parte do presidente da SATA Air Açores, através do Sr. Filomeno
S. Gouveia, vice-presidente da Câmara Municipal da Ribeira
Grande, São Miguel, e que, tal como sucedeu com o seu
homólogo de Vila Franca do Campo, desenvolveu diligências
junto daquela companhia e do próprio chefe do Governo
açoriano.
Consequentemente, damos a conhecer a resposta do
presidente da SATA, Manuel A Cansado, para benefício da
comunidade em geral, e que é a seguinte:
- Não é a primeira vez que tal intenção me é transmitida. O
próprio Presidente do Governo Regional já me contactou a esse
propósito por mais de uma vez.
Infelizmente, todos os estudos que fizemos apontam sempre
para a mesma dificuldade: a falta de mercado. A título de
exemplo, a agência de viagens de Montreal que mais vendeu
para a SATA Express e destino Açores, durante o ano de 2001,
emitiu apenas 137 bilhetes.
Sempre foi e continuará a ser nosso desejo lançar novas pontes
para as comunidades. Mas, porque o nosso esforço tem limites,
não podemos embarcar em empreitadas que ponham em risco
a saúde financeira de uma empresa que, afinal, é de todos nós.
Com a única excepção das festas do Senhor Santo Cristo,
temos oferecido, com a Air Transat, ligações de Montreal para
Ponta Delgada durante 12 semanas de Verão. Mas mesmo estes
voos, por manifesta escassez da procura, têm sido realizados em
combinação com Toronto.
Esperamos poder operar em breve neste destino com
equipamento da SATA. A nossa expectativa é de que o impacto
produzido propicie um alargamento gradual da nossa actividade
para além das tradicionais 12 semanas de Verão.
Estamos empenhados em servir cada vez mais e melhor.
Sabemos bem a alegria que é, lá longe, entrar em casa logo à
partida.

Associação Portuguesa do Canadá
Jantar de São Valentim
A Associação Portuguesa do Canadá organiza na próxima Sextafeira 14 de Fevereiro a partir das 19h, um Jantar de São Valentim
com música ao vivo por apenas 12 APC.
Traga a/o sua/seu namorada(o), marido, esposa, pessoa de
quem goste!
Venha passar uma noite agradável e romântica.
Reserve já o seu lugar (número limitado de pessoas).
Para mais informações contacte tel.: 844-2269
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Mosti Mondiale 2000

20 LITROS

UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS
AQUELES QUE FAZEM VINHO!

REPRESENTANTE DE:

Quer ir a passo seguro e ter a casa limpa?
Faça negócio com quem o recebe todo o ano
e com 100% de garantia. Se quer
alegria na sua casa, sem surpresas
desagradáveis, confie no
Mosti Mondiale 2000

• BELL EXPRESSVUE
• STARCHOICE

Serviço de análise do seu vinho
35 variedades de mosto à sua escolha
MOSTO DISPONÍVEL EM GALÕES
DE 20 E 23 LITROS

NOVIDADE
Reparações de receptores e parabólicas
grandes e pequenas

Para um serviço profissional garantido, contactenos ou visite a nossa sala de exposição
7702 rua Juliette • V. LaSalle
Prop.: A. Januário 364-0795

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
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Comunidade
Angolanos unidos após acordo bilateral
Por: José Manuel Costa

Definitivamente os ventos da
paz e união que se regista em
Angola sopraram até ao Canadá.
Ao longo do ano 2002, a micro

comunidade angolana, nesta
cidade cosmopolita do Quebeque, esteve profun-damente
dividida, dando origem à
Associação dos Jovens Angolanos ( AJA), conectada com a
UNITA nos meandros do
governo angolano.
Com o surgimento da AJA, os
angolanos conheceram um
outro alento. Rapidamente a
comunidade angolana, empre-

endeu uma nova dinâmica nas
suas realizações e conquistas.
Realizaram vários torneios de
futebol salão, formaram uma
equipa de basquetebol, festejaram o natal à boa maneira
angolana - em família; deram
cabazes às famílias mais numerosas, distribuíram brinquedos
aos kandengues, festejaram o
11 de Novembro, churrascadas
na casa do “Ti Bruno“ não
faltaram, entre outras actividades de parcerias e encontros com membros do governo
canadiano, nomeadamente,
com Sheila Coops, Bernard
Landry, Ivon Charbonneau,

entre outros.
Em menos de oito meses a
AJA, reuniu e conquistou a
simpatia dos angolanos, deixando para trás, memórias dos
tempos vividos na CAMA –
Comunidade Angolana de
Montreal e Amigos, conectada
ao MPLA e liderada por José
Nisa.
Cada vez mais esquecida,
rejeitada e abandonada, a si

mesma, a CAMA, foi vivendo e
sobrevivendo com a mão dos
poucos amigos que lhe
restaram. E, parafraseando um
jovem de Angola, - o galo, voou,
saltou e cantou: haja, paz e união
na adversidade e a galinha,
cacarejou, gemeu e disse: oui,
yes, monsieur le coq.
Rapidamente as duas alas
desdobraram-se em contactos e
consultas e chegaram a um
princípio de entendimento e
compromisso comum: escorraçar e erradicar o Muquila para
depois extinguir a CAMA e a
AJA e criar-se a Casa de Angola.
Estava lançada a base da

unificação. Porém, continuava
no ar o manto da desconfiança
mútua, de um lado existia
Matete e do outro Samakaka –
os dois ideólogos ocultos da
divisão e da união. Mas os
angolanos em Montreal, estavam comprometidos com os
ventos da paz e união, sob o
signo da reconciliação e
progresso comunitário. Era
inevitável, o reencontro!

Aspecto geral das eleições mais concorridas de todos os tempos. Nunca antes os
angolanos tiveram sede do exercício democrático para decidirem o seu próprio futuro.
O objectivo era único: escorraçar o Muquila! A vitória sorriu com os vês de triunfo
bem visível nesta imagem
A 1 de Fevereiro, do corrente
ano, realiza-se um encontro
secreto, entre os membros do
Comité da UNITA, MPLA, da
AJA e “staff” do candidato à
liderança da CAMA, rubricando
um documento final, intitulado,
`` Pacto da União`` do qual
resultou a vitória de Milton
Landão e o final da Muquilagem.
A Paz e União venceu, a
petulância e extravagância do
Rei das Quinquilas, agora à
margem de um inquérito
interno relativo ao paradeiro de
alguns dinheiros, documentos,
carimbos e bens patrimoniais
da ex-CAMA.
Para muitos, o feitiço virou
contra o feiticeiro, pois que,
segundo fontes dignas de
crédito, o “vilão”, está igualmente suspenso do Comité do
MPLA por má conduta e traição.
Lutas entre galinhas que se
debicam por um lugar como
delegado ao Congresso da
Manpela que terá lugar na
capital angolana em Dezembro

Colecção

próximo.
Finalmente, após um exaustivo debate os Kuachas,
Mampelas, Ajas e Camas,
reunidos a 8 do corrente mês, na
sede da Casa de Angola,
chegaram a um consenso
quanto à formação do Conselho
de Administração da Casa de
Angola e do seu Conselho
Executivo. Com um C.A
constituído por 15 membros e o
C.E por 7, a única voz e rosto da
comunidade angolana em
Montreal, designado Casa de
Angola ficou assim estabelecido:
Conselho Executivo:
Presidente, Milton Landão núcleo MPLA
Vice-Presidente, Milton Cruz
- AJA
Secretário Geral, Wuta
M‘polo - núcleo MPLA
Secretário Geral Adjunto,
Mário Chilombo - AJA
Secretário financeiro, Sílvio

Cassule - AJA
Secretário financeiro adjunto,
Eugénio Kinito - AJA
Administrador, Mateus Independente
Membros do C.A:
José de Figueiredo, director
desportivo – núcleo UNITA
Cesa Bandeira, directora
cultural - AJA
Niko Landão, director intercomunitário, comunicação e
imagem – núcleo MPLA
Hema Paula, directora de
planificação e promoção da
mulher – núcleo MPLA
António
Assunção,
conselheiro – AJA/núcleo
MPLA
Silu, conselheiro financeiro Independente
Habibe, conselheiro – núcleo
MPLA
Man Zemas, conselheiro –
núcleo UNITA

2003

Temos para si uma nova e grande selecção de cartões de convites para casamento com 15% de desconto

Faça-nos uma visita!
Typogal Ltée.
Imprimeurs - editeurs

4117A Boul. St-Laurent
Montreal Qc. H2W 1Y7
Tel.: (514) 844-0388 Fax.: (514) 844-6283
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Comunidade
Nos 39 anos da Missão Santa Cruz
Semana da comunidade
Texto e fotos de António Vallacorba

O salão nobre do Centro
Comunitário de Santa Cruz

esteve bastante “enobrecido”
de 4 a 9 do corrente, com várias
actividades assaz interessantes.
Tratou-se da “Semana da
Comunidade”, por ocasião da
passagem dos 39 anos da
fundação da Missão, de que o
padre José Maria Cardoso é
dinâmico responsável.
Por razões alheias à nossa
vontade, não nos foi possível
acompanhar o acontecimento
mais de perto. Contudo, achámos que era importante marcar
presença e, consequentemente,

registar o facto.
Tal como fora previamente
anunciado, em destaque estava
uma feira do livro, a par de
exposições de pintura e de
azulejo, tendo ficado agendado
para o sábado, entre outras
actividades, o lançamento
oficial do primeiro CD de Ruth
Damas. (Para os que o desconhecem, o CD já havido sido
lançado no Restaurante Estrela
do Oceano, mas tão somente a
nível de familiares e amigos).
O azulejo pintado é uma

forma de expressão artística
que, graças aos esforços do
padre José Maria, muita
popularidade começa a ter entre
nós, e, tal como aqui ficou
eloquentemente demonstrado,
começa a revelar-nos uma outra
face dos vários valores que
existem na comunidade e que,
porventura, não teriam outra
maneira de se exprimirem.
De entre os mui interessantes
trabalhos de pintura em
exposição, destacamos os de
Leonor Morais da Silva, Helena
Agostinho e Francisco de
Andrade.
No caso dos quadros do
Francisco, merece relevo, pela
originalidade, aquele a que ele
intitulou de “Os que por lá
ficaram”, e que é uma terceira

VOYAGE

Noivas

15%

de desconto
em todos os
modelos de convite

844-0388
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Uma força na Comunidade

Aproveite enquanto há...
Já temos os melhores preços para o

Para

Verão!!!
RESERVE AGORA
E ECONOMIZE $200/CASAL

Lisboa >
Funchal
P. Delgada Julho
S. Cristo Maio

de arte e de artesanato que,
certamente, abundam por aí.
O evento encerrou no
domingo passado, 9 do
corrente, com a realização de
uma missa de Acção de Graças.

681, Jar
ry est
Jarry

algarve

A partir de:

“visão” da Emigração, primeiramente trazida à tela por Mestre
Domingos Rebelo (Os Emigrantes) e magistralmente
seguida por Tomás Borba
Vieira (Os Regressantes).
Quanto à feira “do livro
português”, num total de 1.500
exemplares vindos do Continente, privilegiava, na sua
maioria, temática religiosa;
porém, os outros eram sobre
Gastronomia, pintura de
azulejos, etc.
Um reparo: tratando-se como
se tratou de uma “semana da
Comunidade”, estranhámos
que essa mesma comunidade
não estivesse representada com
trabalhos literários de muitos
dos seus membros e/ou até
mesmo com outras expressões

739*
799*
1079*
$799*
$729*

Junho $
Julho $
Julho $

+TX.

+TX.
+TX.

+TX.

+TX.

Sempre que vá a Lisboa
informações e
viaje com o
profissionalismo, a
reservas
segurança...
consulte hoje
E o conforto com que
sempre Sonhou...
mesmo o seu
Viaje com a Accord Travel
agente de

a partir de

viagens

699.00+taxas

*Reservar até 28 de Fevereiro de 2003

Informe-se dos nossos especiais:Aluguer de carros”Achat/rachat”, hoteis,
pensões, contentores e o Cabaz da Páscoa.

273-9638•277-1934
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Comunidade
Convívio dos Ribeiragrandenses de Montréal
Festejou luzidamente Nª Senhora da Estrela
Texto e fotos de António Vallacorba

O Convívio dos Ribeiragrandenses de Montreal (CRGM),
de que é presidente o industrial
Ildeberto Silva, distinguiu-se no
sábado transacto, em Santa

Cruz, com as celebrações que
realizou em honra de Nossa
Senhora da Estrela, Padroeira
da cidade e do concelho da
Ribeira Grande, e também
Padroeira da Associação dos
Bombeiros Voluntários e da
Banda Triunfo daquela cidade
micaelense.
Embora o seu dia litúrgico
seja a 2 de Fevereiro, só agora é
que a festividade pôde ocorrer

condignamente, com missa
solene acompanhada pelo
Grupo Coral do S. Santo Cristo
dos Milagres, sob a gerência de
Filomena Amorim.
A celebração eucarística,
presidida pelo padre Octávio
Cidadão, natural de Rabo de
Peixe e pároco na Igreja do
Senhor Santo Cristo, de
Gloucester (Otava), coadjuvado
pelos padres José M. Cardoso e
Lourenço Ruba, foi das mais
nobres que por aqui se tem
visto, graças, especialmente, à
vibrante e eloquente homília do
padre Octávio, e à qual ninguém
pôde ficar indiferente.

Diz-nos a poetisa Lúcia Cabral
que
Celebrar este dia
Da Senhora da Estrela
Vamos com muita alegria
Relembrar a Pastorela.
No sábado à noite e no
domingo da semana anterior, e
à semelhança do que acontece
na Ribeira Grande, que é a única

localidade em Portugal que tem
a Senhora da Estrela como
Orago, um rancho de cantores
percorreu algumas áreas da
nossa comunidade, cantando
loas às estrelas, em louvor
d’Aquela que é considerada a
Estrela d’Alva e a Rainha das
Estrelas. Acompanhados por
instrumentos típicos, os
cantores pararam nas casas dos
que quiseram homenagear, e lá
foi cantiga, iniciada pelo
conhecido intróito: Hoje é
véspera das estrelas/, amanhã
é que é o seu dia/; cantam os
anjos no Céu/, com prazer e
alegria.

Entretanto, no salão festivo de
Santa Cruz, repleto de convivas
e exuberante na sua vistosa
decoração privilegiando o azul e
o branco das cores daquela
cidade nortenha, o Luís de
Melo, da Rádio Centre-Ville,
deu início à festa, explicando o
que vinha a seguir.
E o que veio a seguir, foi
bastante enternecedor, na
forma de uma gravação

contendo uma mensagem do
padre Manuel Galvão, na qual
ele se congratulava com a
realização deste evento,
ouvindo-se depois o saudoso
repique dos sinos da Igreja
Matriz da Ribeira Grande e o
hino da Senhora festejada,
interpretado pelo grupo coral e
pela Banda Triunfo daquele

Numa sessão especialmente
preparada para tal, os
improvisadores Manuel Luís,
Manuel Fátima e José Agnelo
deliciaram os convivas com os

Manuel Fátima, improvisadores; Manuel Puga, empresário de hotelaria e restauração;
José de Freitas, cozinheiro;
Viriato Freire, Armando
Pacheco e Mário Morieta;
Carlos Medeiros, Moisés
Machado, Jacinto Raposo,
Manuel Tavares, Odália Cabral
e Conceição Puim, todos

concelho.
De São Miguel, deslocou-se
expressamente para assistir a
esta festa o Sr. Jaime Ferreira,
sócio-gerente da firma Moviarte
e membro do rancho de
castanholas Dispensa –
Companheiros de Rabo de
Peixe.
O jantar, tal como prometido,
foi de excelente qualidade e
quantidade, com pratos
tipicamente regionais. Na forma
de bufete quente e frio e da
confecção de José de Freitas e
Manuel Oliveira.
Para a criançada, o bufete teve
em atenção a preferência dos
nossos jovens. Mas, para
sobremesa, foi comum para
todos, com massa sovada, arroz
doce, uma rica mesa com frutas,
etc.

seus cantares às estrelas e, até,
com laivos de cantigas ao
desafio, acentuaram a eterna
rivalidade Terceira/S. Miguel.
Paralelamente, o espectáculo
musical e o baile foram de
maneira a completar toda a
agradibilidade da noite festiva,
com excelentes actuações quer
individuais, quer, depois, numa
desgarrada, de Suzy Fagundes
e João Correia, vindos
expressamente dos Estados
Unidos; e, claro, a boa música do
popular J. F. Night Productions.
Durante o serão, foram
distinguidos com uma
lembrança de Nª Sra. da Estrela,
entregue por Ildeberto Silva: o
padre Octávio Cidadão; Balbino
Sá, presidente da Filarmónica
Portuguesa de Montreal;
Manuel Luís, José Agnelo e

membros do CRGM) e/ou
pessoas que colaboraram neste
evento.
As tradicionais arrematações,
com José de Almeida, constituíram outro dos aspectos
festivos, despertando muita
curiosidade e interesse. Imaginem lá que uma garrafa de
Macieira, “picada” por Manuel
Puga, acabou por custar 300
dólares ao outro competidor!
Mas outros houve que
saíssem menos “lesados”.
Maria Ventura, com um cordão
em ouro, e O. Tavares, com um
par de brincos, foram as
felizardas do sorteio de uma rifa.
Felicitamos o Convívio ribeiragrandense, na pessoa de
Ildeberto Silva, por esta mui
luzida festa da Nossa Senhora
da Estrela.

Cantigas bem entoadas
Todas elas feitas na hora
Vinham lá das covoadas,
Cantavam p’la noite fora.

Com o patrocinio de:

Uma companhia para bem servir a comunidade
Especializada em coberturas de : Asfalto e brita, “bardeau” de asfalto,
“membrana Elastomère”
10434 L’Archevêque, Montreal - Nord Tel. 270-4764, 955-4012 Fax : 271-5250
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Entrevista
Se pudesse apagava aquele dia
Cont da pág. 1

embarcar em Varadero e veio
uma senhora com uma camisola
azul, seguida de mais umas
quinze pessoas com a mesma
roupa (faziam parte de um
grupo) dizer-me que tinha
estado no voo 236 e que estava
muito feliz por voltar a voar
comigo. Felicitaram-me todos e

reunir-se todos. Um deles disseme que, quando se salva a vida
de alguém, fica-se mais forte e
que, como eu tinha salvo 304
pessoas, eu devia ser o homem
mais forte do mundo. O
Primeiro-ministro do Quebeque disse-me exactamente isso,
quando me condecorou.

NR- Ao termos conhecimento que o Comandante Robert Piché
regressava a Portugal, fazendo precisamente o mesmo voo que
estava previsto a 23 de Agosto de 2001, (Toronto-Lisboa), entrámos
em contacto com o nosso colaborador na capital portuguesa, Joel
Neto e pedimos que se possível entrevistasse o “Comandante sem
medo”. É com grande prazer que hoje reproduzimos nas nossas
colunas esse excelente trabalho de Joel Neto e Pedro Neves que fez
grande sucesso no Magazine Domingo do Correio da Manhã do
qual Joel Neto é Chefe de Redacção. Aqui deixamos os nossos
agradecimentos a Joel Neto e Pedro Neves bem como ao
Comandante Robert Piché que amavelmente encurtou o seu
descanso para conceder a entrevista.
tiraram fotografias, enquanto
ela gritava: “É ele! É ele!” Os
cubanos deviam pensar que
estávamos todos malucos... E o
curioso é que aquela era a
mesma senhora que, na
Terceira, me tinha pedido para
autografar o colete salva-vidas
da filha.
Hoje em dia, ainda recebe
muitas mensagens?
Milhares. Todos os dias. De
todo o mundo.
Incluindo dos passageiros
do voo 236?
Deles, não. Alguns têm um
processo em tribunal contra
nós, e os advogados devem
aconselhá-los a não nos
contactarem.
Isso entristece-o?
Não muito. Naquela noite, fiz
o meu trabalho. É para isso que
sou pago.
Há um costume índio que diz
que, quando alguém salva uma
vida, essa vida pertence-lhe para
sempre.
Nunca ninguém se lhe
dirigiu nesses termos?
Não. Mas alguns familiares
dos passageiros escreveramme a agradecer o facto de ter
salvo os seus entes queridos e
de eles poderem continuar a

pôr a sua vida nas minhas mãos.
Deve ter-se perguntado muitas
vezes: “Será que este gajo vai
fazer o trabalho dele ou iremos
morrer todos?” Portanto, acho
que ele se sentia tal como eu:
confuso, mas com a sensação do
dever cumprido. Para mim, foi
muito importante tê-lo ali: eu
não podia decepcioná-lo, tal
como às outras pessoas.
Era o rosto de todas as 304
pessoas a bordo.
Sim. E ajudou-me a estar à
altura.
Quando aterrou, tomou
logo consciência da heroicidade do seu feito?
Não. Aliás, não me vejo como
um herói. Quando olho para
trás, um ano e meio depois, só
posso pensar que fui poupado
naquela noite. De alguma
maneira, eu fora escolhido. Fora
escolhido para estar ali naquela
noite e salvar aquelas pessoas.

vezes não basta ser-se um bom
piloto: é preciso ter experiência
de vida.
Há uma série de mitos
sobre o que se passou no
‘cockpit’ após a aterragem:
que você deu um ‘high five’
ao seu co-piloto, que ambos
desmaiaram... E um passageiro que já entrevistámos
disse-nos que não rezou a
Deus, mas sim ‘ao piloto’.
Como se vê nesta posição de
‘semideus’?
Eles rezavam a mim? E a
quem rezava eu? Quer dizer: o
passageiro põe a vida nas mãos
da hospedeira, a hospedeira nas
do director do voo, o director do
voo nas do co-piloto, o co-piloto
nas do piloto... E o piloto, põe a
sua vida nas mãos de quem?
Em que mãos pôs você a
sua vida?
Na verdade, eu tinha tantas
coisas para fazer naqueles

Diz que estava bem
quando aterrou, que não
precisava de ajuda. Estava
mesmo bem?
Estava. O problema não foi ter
aterrado aquele avião no meio
do Atlântico, sem combustível.
A minha prova de fogo tinha sido
18 minutos antes, quando o
segundo motor parara a dez mil
metros de altitude. Aí é que eu
tivera de decidir: “Bom, agora
ou aterras ou te despenhas com
estas pessoas.” Aí é que a linha
entre a vida e a morte fora muito
fina. Aí é que a morte olhara para
mim e dissera: “Estou aqui para
te vir buscar” e eu lhe
respondera: “Ainda não será
esta noite, grande sacana!”
Quando transpomos esse muro
tornamo-nos como superhomens. Eu tinha sido posto
numa determinada situação
contra a minha vontade, mas
quando chegámos a terra já eu
tinha pulado aquele muro há 18
minutos.
E o seu co-piloto, Dirk de
Jager: como se sentia após,
aos 28 anos, ter vivido
aquela experiência?
O co-piloto tinha estado
sentado ao meu lado, soubera
tudo o que se passara e tivera de
Robert Piché recebendo placa do Presidente da Câmara de Mont Joli

LUMAR
ELECTRONICA
Luís Pereira
Daniel Boal
Aparelho
para descongelar
a neve nas antenas
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RTP Açores
Itália
Alemanha

Antena 7.6 ft. motorizada, capacidade de
20 satélites, possibilidade de 300 canais.
Antena fixa 7.6 ft., capta RTPi, Itália e Alemanha

Tratamos da instalação
de todo o equipamento para Sport TV
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Pacote de 20
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Alguém lá em cima me deu os
instrumentos para aterrar
aquele avião. É preciso ver a
quantidade de acasos positivos
que se juntaram: o tempo estava
excelente (tinha estado lixado
na noite anterior e estaria lixado
na noite a seguir), a base da
Halifax tinha-nos pedido que
nos desviássemos da rota 60
milhas para sul (sem isso nunca
estaríamos em posição de
chegar à Terceira)...
Sim, e o aeroporto era
enorme e o avião era muito bem
construído e os ventos eram
favoráveis e a tripulação era
profissional... Mas a verdade é
que estava lá Robert Piché.
Fui escolhido.
Conhece pessoalmente
algum outro piloto que
tivesse conseguido o que
você conseguiu?
Não sei. Às vezes pomo-nos a
fazer esse exercício, por
brincadeira, e ainda não
chegámos a nenhum nome.
Mas isso não significa que eu
seja melhor piloto do que o
próximo. Vi-me numa situação
contra a minha vontade e fiz o
que tinha a fazer. Se olhar para
o meu passado, vê que me
aconteceram todas as coisas
que, naquela noite, me haviam
de ajudar a aterrar o avião. Às

minutos que me era difícil
pensar. Para mais, tinha de
acalmar o co-piloto. O Dirk é um
rapaz de ouro, inteligente, que
fala quatro línguas e será um
excelente capitão um dia, mas
eu tinha de o acalmar enquanto
fazia as manobras.
O que lhe dizia?
Dizia-lhe: “Está tudo sob
controlo.” Mais nada. Disse-lho
dez ou quinze vezes. E ele sentia
confiança na minha voz. É isso
a liderança. Foi preciso ser ‘o’
comandante. Aliás, foi a
primeira vez que fui verdadeiramente um comandante.
Foram 18 minutos de
terror. Teria aguentado
mais?
Sem dúvida. Mesmo mais
cinco minutos. O tempo que
fosse preciso. Tinha os sentidos
todos apuradíssimos.
Disse uma vez que,
naquele momento, você era
o avião e o avião era você —
os dois eram um só. O
aparelho também teria
aguentado mais?
Só tínhamos uma oportunidade. Tinha de ser perfeito. E foi
perfeito. E só o foi porque
alguém lá em cima, tenha que
nome tiver, permitiu que fosse
perfeito.
Que nome lhe dá você?

Eu chamo-lhe ‘Deus’. Sou
católico romano e vou à igreja
todos os domingos. Isso é muito
importante para mim. Deus é
uma pessoa que está sempre lá
para me ouvir.
Foi um milagre, portanto.
Até porque, em terra,
ninguém esperava que
conseguisse aterrar...
Penso que sim, foi um
milagre. E é normal que não
fizesse sentido para quem
estava em terra. Há um avião a
dez mil metros de altitude, sem
motor, pesando quase 200 mil
toneladas, e aquele tipo quer
aterrá-lo em voo planado? Nem
pensar!
Tinha apenas cinco instrumentos de navegação operacionais. Quantos instrumentos, normalmente, são
precisos para pilotar um A330?
Não sei, nunca os contei.
Centenas. Mais do que
centenas, se calhar. Mas nem
eram precisos aqueles cinco: eu
estava a ver a pista, com as luzes
acesas.
Foi difícil dar aos passageiros a ordem para
assumirem a posição de
acidente, de cabeça entre os
joelhos, sabendo que ia gerar
pânico a bordo?
Não foi difícil, porque é
obrigatório dá-la. Mas não
houve pânico. Houve medo,
confusão, mas as pessoas
comportaram-se exemplarmente. Elas também fizeram
bem o seu trabalho. Imagine-se
o que seria uma pessoa
enlouquecer e entrar pelo
‘cockpit’ dentro... Aí é que nos
despenhávamos.
Se houvesse amaragem,
quantos sobreviveriam?
Não sei. Era uma questão de
sorte. Podiam sobreviver dez ou
quinze pessoas, mas também
podia não sobreviver ninguém.
É muito difícil sobreviver a uma
amaragem.
Muitas pessoas passaram
aqueles minutos obcecadas
com a ideia de serem
comidas por tubarões.
Alguma vez pensou nisso?
Não. Eu sabia que não íamos
cair.
E esperava que ninguém se
magoasse sequer?
Estava convicto de que
podia salvar toda a gente ou,
pelo contrário, apenas queria salvar tanta gente quanto
possível?
Tinha a certeza que não
haveria feridos. E o resto da
tripulação também a tinha.
Mas houve quem se
enervasse. E quem exultasse
quando o trem de aterragem
respondeu.
Talvez. Mas, no essencial,
estávamos todos confiantes. E,
aí, acho que foi uma questão de
liderança. Falei-lhes com a
mesma tranquilidade com que
estou a falar agora. E isso foi
decisivo: a tripulação sentiu-se
confiante. Nós também tínhamos medo de morrer. Mas
tínhamos de acreditar uns nos
outros.
Já tinha testado aquela
situação num simulador?
Não. Aquela situação não
existia.
Mas agora já se faz esse
ensaio.
Experimentaram, mas desistiram. Aquilo acontece uma vez
na vida. Não estávamos a perder
combustível ao ritmo de uma
tonelada por hora. Perdemos
tudo de uma vez, a 16 toneladas
por hora. A dez mil metros e no
meio do oceano. Não faz

sentido. Agora, o que se pode
aprender é a partir da
investigação. Com o que fizemos bem e não com o que
tenhamos feito mal.
E você fez, ou não, alguma
coisa errada?
Na minha opinião, não.
Não é estranho que nem o
Governo português nem o
governo canadiano o tenham
agraciado?
Não procuro honras. Eu fui
poupado naquela noite. E
ninguém me vai tirar aquele
momento. Vai ficar comigo para
sempre.
Mesmo assim. Acha que o
silêncio tem a ver com o facto
de o inquérito ainda não
estar concluído?
Talvez. Mas isso é problema
deles, não meu.
Há uma série de especulações sobre o que devia
ter sido feito e o que não
devia ter sido feito durante a
fuga de combustível. Devia
mesmo ter aberto as condutas de transfega de
combustível?
Não posso falar nisso. Está
sob inquérito. Só posso pedir
que alguém se sente num avião
a dez mil metros de altitude,
durante uma fuga maciça de
combustível, e depois me venha
falar no que fazer.
Antigamente os aviões
levavam a bordo um engenheiro. Hoje é tudo feito
electronicamente. Se naquela noite houvesse um
engenheiro a bordo, teria
sido possível conter a fuga de
combustível?
Se houvesse mais doze
pessoas, havia mais doze
opiniões para cruzar. Mas
estávamos lá só dois, e nós é que
tivemos de decidir. E, aliás,
nunca teria havido grande
diferença. Ficámos sem combustível. Ponto.
O inquérito já devia ser
público. Que se passa?
Não sei. Devia ter sido divulgado no Verão, depois no
Outono, no Natal, em Janeiro...
Está ansioso?
Não. Eu fiz o que tinha a fazer
para salvar os passageiros. O
resto é com eles.
Mas há um processo
judicial contra a Air Transat,
a Rolls Royce e os próprios
pilotos. Se houver uma
indemnização, quem devia
pagá-la?
Não faço ideia. A companhia
de seguros é que tem de tratar
disso.
Se fosse passageiro, teria
processado alguém?
Penso que não. Sabe porquê?
No Natal passado levei a minha
mulher, que é francesa, ao
aeroporto para ir passar a
quadra com a família. No
regresso a casa, vinha a pensar
nisso: “E se recebo um telefonema a dizer que o piloto da
Air France teve de aterrar de
emergência nos Açores, sem
combustível, salvando a minha
mulher e o meu filho?” Sabe a
minha conclusão? Que ficaria
agradecido àquele piloto para
sempre.
Mas as pessoas passaram
18 minutos de terror...
Nós também. Também
somos humanos.
Mas têm treino especial.
Estão preparados.
Não há nada que nos prepare
para a morte. Cada um
responde de uma maneira
perante a morte. É a natureza
humana.
Ver pág. 11
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Entrevista
e maus na vida, e o grande
segredo foi ser capaz de
levantar-me sempre que caía.
Nunca vivi a pensar que, um dia,
seria um herói.
Foi obrigado, recentemente, a fazer uma cura
alcoólica. O que o levou ao
álcool?
Foi uma fase difícil na minha
vida. Não conseguia ligar o facto
de ter feito o meu trabalho e, de
repente, ter-me transformado
num herói nacional. Não fazia
sentido.
Sentiu que tinha atingido o
limite e não havia mais nada
a conquistar na vida?
Não. A questão foi que, entre
morrer e ser um herói nacional,
passaram-se só 18 minutos.
Caramba, eu era um tipo que
tinha estado preso no passado e,
de repente, conseguira um feito
extraordinário... E eu não tenho
um interruptor que liga e desliga
as emoções.
Preferia que aquela aterragem milagrosa nunca tivesse
acontecido? Trocava tudo
isto — os holofotes, as
homenagens, um aeroporto
com o seu nome — pela
simples oportunidade de
continuar a viver como vivia
antes?
Sim. Preferia que aquela noite
nunca tivesse acontecido.
Preferia ter continuado a ser o
velho Robert Piché.
Como vai agora a sua
relação com o álcool?
Não bebo há um ano. Ainda
tenho um sonho e preciso de
estar sóbrio para ele.
Tem um nome para esse
sonho?
Tenho, mas não quero dizer.
Tenho sido tão abnegado ao
contar a minha história que me

julgo no direito de guardar pelo
menos uma coisa para mim
próprio.
Tem a ver com a aviação?
Não. A aviação é parte da
minha vida, é um modo de vida,
uma maneira de ser livre. Não é
um sonho.

Voltei a voar dois anos depois de sair da prisão. Havia falta de
pilotos no Quebeque e eu candidatei-me. Eles sabiam que eu tinha
cadastro.

Ainda se sente um
solitário, um ‘lonesome
cowboy’, passo mais uma vez
a expressão?
Acho que sim. Não estou
sozinho, pois tenho família, mas
continuo a ser solitário.

O jornalista que revelou que eu tinha sido preso no passado por
tráfico de droga morreu no último Verão. Acho que se suicidou.
Havia muita pressão sobre ele.
Numa entrevista na TV, o apresentador pediu-me para mover a
cadeira e eu disse: “Não. Fico aqui. Se for preciso ir-lhe à cara, estou
mais perto.” Não gostei dele: fizera tudo para me ter no programa
e, nos bastidores, nem sequer ‘Boa noite’ me disse.

Frases soltas
Quando me perguntam se não sinto falta do álcool, respondo
sempre: “Bebi trinta anos e já tenho a minha conta”. Quando morrer
também espero já ter a minha conta da vida.

Nunca tive heróis. Nunca quis ser como ninguém. Sempre quis
ser um piloto e fiz o que era preciso para isso. Tinha de ser um
menino de coro, mas por outro lado sempre gostara de ser um
vagabundo. E tentei combinar as duas coisas.

O co-piloto continua a sua carreira normal. Da tripulação, também
ninguém desistiu de voar. Duas hospedeiras precisaram de
tratamento psicológico, mas por pouco tempo. Hoje, quando nos
encontramos, falamos sempre do voo 236. Há um elo entre nós.

Nunca nos faltou nada em casa, mas 0 meu pai era um trabalhador
normal, um caixeiro-viajante. E isso ter-me-á feito apaixonar mais
pela aventura do que pela aviação. Na altura, ser caixeiro-viajante
era mais aventureiro do que ser, hoje em dia, piloto de aviação.

No início dos anos 80, estava numa fase difícil e alguém me
telefonou: “Queres ir buscar droga à Jamaica? Não pensei duas
vezes, nem sequer na questão moral. Respondi: “Porque não?”

Entre a prisão e o regresso à aviação, fiz de tudo: fotografei casas,
vendi carros, fiz mudanças, fui camionista, taxista, ‘barman’,
empregado de balcão... E fi-lo porque não podia cair em depressão.

Hoje, nada me assusta. Estive 16 meses na prisão, com assassinos,
ladrões e traficantes, e aprendi a sobreviver.

O sexo foi sempre muito importante para mim. Mais do que as
drogas e o ‘rock and roll’. Tenho três filhos de três mulheres
diferentes, já vê. Quanto a drogas, nunca usei muito. Queria estar
limpo para ser piloto de aviação.

Vi a morte perto muitas vezes na prisão. Mas olhei para mim
próprio e disse: “Estás na merda. E, agora, tens de arranjar um
caminho para sair da merda.” Foi o que fiz. Era o único que falava
francês, o único formado, mas tive de ser duro com os outros, fazerme temido.

Se pudesse escolher uma forma de morrer, não era numa queda
de avião. Era com cem anos, a dormir na minha cama. Quando estive
no Maui, no Hawai, fui ver o cemitério do Charles Lindbergh e tive
de fazer uma estrada de asfalto, depois uma de terra, depois uma
de pedra, depois um descampado... E é assim que eu quero ser
enterrado: longe.

A minha mãe veio ver-me à prisão aos EUA e começou a chorar.
Eu disse-lhe: “Não chores, porque a culpa não foi tua. Vocês, tu e
o pai, educaram-me bem.” E ela voltou para casa, à minha espera.
Fiz vários amigos na prisão. O Sam era meu amigo.

Nunca pensei em quem gostaria de ver a fazer de Robert Piché
no filme que estão agora a preparar. Mas acho que não deve ser
ninguém conhecido, nem um Tom Cruise nem, por outro lado, um
Woody Allen. Deve ser um jovem disposto a aprender, a conquistar
o seu lugar no mundo, a não desperdiçar oportunidades.

Tinha agredido dois polícias. O George também era um bom
amigo. Estava preso por matar a mulher com um martelo. Não eram
pessoas que eu gostasse de levar a minha casa. Mas, ali, eram bons
para mim. E eu, que era chefe de cozinha, cozinhava para eles.
Sempre que volto aos EUA tenho de mostrar a derrogação. Mas
nunca mais tive problemas com a Polícia. Nunca.

Alguém perguntou à minha filha de 22 anos se era divertido ter
um pai herói. Ela disse : “Ele não é um herói, é só o meu pai.” Não
sou um herói. Não me sinto como tal, não falo como tal, não me
comporto como tal... Se sou o herói dos meus filhos é porque os pais
são sempre os heróis dos filhos.

O polícia que me prendeu na Geórgia disse que gostava de me
rever. Mas é porque fiquei famoso. Ele não estava interessado em
ver-me quando me apontou uma 38 à cara.

RE/MAX DU CARTIER INC.
Courtier immobilier agrée

António (Tony) Gomes
Esc. (514) 271-2131 Cel. (514) 246-9008
MONTREAL NORTE

ST-MICHEL

R.D.P.
Pequeno bungalow

5

apartamentos.Aquecimento
eléctrico. Garagem.

43 avenida Duplex comercial
Aquecimento eléctrico.
Negociável

Preço $210.000

Preço $220.000

Preço $49.900

CONDO-Rua S.Denis

R.D.P.

ROSEMONT

Todo
renovado
Estado
impecável.

Preço
$124.500
MONTREAL NORTE

VE
ND
ID
A

Quanto tempo após aterrar
telefonou à família?
Cinco, seis horas.
O que disse à sua mulher?
Bem, telefonei-lhe às sete da
manhã e, como tinha saído na
noite anterior, ela percebeu logo
que se passava algo de errado.
Mas eu disse-lhe apenas:
“Querida, tivemos um pequeno
problema, mas está tudo bem.”
Ela, que já foi hospedeira, disse:
“OK, querido.” Três minutos
depois voltei a telefonar, para
dizer-lhe para ter paciência com
os jornalistas, e ela atendeu-me
em pranto. Tinha acabado de
ver a história na TV e percebido
que eu quase morrera.
Ficou orgulhosa de si?
Claro. É normal. Mas sobretudo contente por eu continuar
vivo.
Hoje, onde se lê o nome
Piché, lê-se sempre sobre o
seu passado alcoólico, o dia
em que foi preso por tráfico
de droga... São como bandeiras. Qual é o objectivo:
vender melhor a biografia?
Não fui eu que falou nisso.
Foram os jornalistas. E eu tive
de passar a viver com isso. Não
podia esconder-me.
Mas olha-se para si e você
não é um ‘cowboy’: tem um
ar ‘cool’, está barbeado, bem
vestido...
É você que me está a chamar
‘cowboy’. Eu não me chamei
‘cowboy’... Eu sou um
comandante. O que esperava?
Um tipo bêbedo, barba grande,
roupas rotas... (risos)?
Mas não tem sido um tanto
decepcionante para as
pessoas, esse bom aspecto...?
Acho que não. Quer dizer: eu
sou assim. Tive momentos bons

Bloco 8x4½ impecável.
Rendas :$46.140/ano.
Perto de tudo

Preço $339.900

“Cottage”
recente.
Cave
acabada.
Garagem.
Deve
visitar

Preço $210.000
AHUNTSIC

Terreno 35x80 Pertode de tudo

“Cottage”
2 quartos
c/mezanine
e garagem.
Situado na
23ª avenida

Preço $198.000
COTE ST-LUC

“Penthouse”
em muito
bom estado.
Garagem
para dois
Grande “bungalow” todo carros
destacado.Possibilidade de
alugar a cave; 2 lareiras. Tem de
ser vendido por causa de
mortalidade

Preço $319.000

Preço $325.000
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

EM 11-02-2003

1EURO=1.6399 cd
UM SERVIÇO DO
BANCO
COMERCIAL
PORTUGUÊS
(514) 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

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

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
651 Jarry Est

273-9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

987-7666

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

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

849-8591

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert

LATINO
177 Mont-Royal Est

MONUMENTOS

LISBOA
355 Rachel Est

844-3054

TAGUS
4289 St-Laurent

844-3307

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent

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

849-6619

4244 St. Laurent

842-8077

PLOMBERIE & CHAUFFAGE
LEAL INC.
4267 Av. Coloniale

285-1620
672-4687

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

849-2391

681-0612

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

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

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent

843-3863

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

272-5779

$

.0
255

00

CHOMEDEY

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

844-4588

SOLMAR
111 St-Paul E

861-4562

CASA MINHOTA
3959 Boul. St-Laurent

842-2661

Lindo “cottage” 8½ c.2002
grande salão, lareira, s.jantar
c/ jan.altas, cozinha ultra
moderna, varandas em cimento e sobrado em madeira

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent

845-1520

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel

725-2626

SATÉLITES

288-3019

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

947-1479

ROSEMONT
“Cottage” destacado e
renovado, grande terreno,
elec. e canal.novas,coz.em
madeira envern. est.3 carros
próx.Metro e todos os serviços

CHOMEDEY

BEACONSFIELD

Magnífico “cottage” destacado,
“Cottage” 8½ estilo antigo, 1996 p.q. construção.2003,
gr.terreno 100x240 (24.000pc) com cave e 2 garagens.
Ideal para realizar uma nova Ocupação fim de Junho.
construção.
Seja o 1º a estreá-la !!

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

VESTUÁRIO DE CRIANÇA
BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276 St-Laurent

843-7282

Renovação de assinaturas
Lembramos os senhores assinantes que, se desejam continuar
a receber o jornal pelo correio, devem enviar-nos, o mais breve
possível, o montante correspondente à renovação da assinatura.

Prof. Bangali

366-6305

Moradia nova com 2042 p.q.
com cave e garagem de 477
p.q., 4 quartos cama.
Realize o seu sonho com esta
bonita casa.

Estilo inglês, linda moradia
construída em 2003, próximo
do Carrefour Laval, taxas e
infraestruturas incluídas no
preço.
$221.000

†

Vidente
Dons hereditários de pai para filho.
Resolve os seus problemas: amores, fidelidade,
sorte ao jogo, desenfeitiço, negócios, regresso da
pessoa amada. Discrição assegurada. Pagamento
apenas após os resultados.
Marcação entre a.m. e 22 horas
Guy
Concórdia

(514) 935-7906

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

385-1484 e 3 8 5-3541

842-8045
353-1550

FARMÁCIAS

342-4373

FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

844-6212

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

845-5335

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

270-3112
862-2319

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

Professor Ibrahim
Vidente — medium

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

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

844-1406

845-5804

638-5546

495-2597
483-2362
844-2456

(450) 686-0026

499-1624

CLEMENTINA SILVA
339-9647 • 382-0940

351-1716

843-6262

844-2269

376-3210
525-9575

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

CONTABILISTAS

DENTISTAS

687-4035

REMAX AMBIANCE INC.

987-0080

232-3095

Mais de 12 anos de experiência

QUIROPRATAS

LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval

B. SERKOS
1530, Curé-Labelle, suite 203

PADARIAS

273-1425

484-3795
844-1011

(514) 985-2411

CLÍNICAS

CORTINADOS

353-3577
768-7634
684-0857
739-9322
499-9420
273-4389

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent

288-2082

REVESTIMENTOS

OURIVESARIAS
844-8738

Avaliação gratuita

Dr. JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

845-6028

NOTÁRIOS

SPOSINA LUISA
7250 Maurice-Duplessis R.D.P 494-1854
www.mariagemontreal.com-sposinaluisa
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

842-0591

843-5626

CASAMENTOS
BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent

4117 St-Laurent

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

CANALIZADORES

842-6822

842-8077
388-4129
982-0804

669-7467

MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

CAIXA PORTUGUESA

PSICÓLOGOS

RESTAURANTES

ARCA

CAIXA DE ECONOMIA

GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent

435-0301

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

MÓVEIS

BOUTIQUES

842-6891

254-4647

271-6452

849-1153

VOGA DRAPERIES
4401 Boul. St-Laurent
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
Ass.Port.West Island
Português de Montreal
Sporting Clube de Montreal
Sport Montreal e Benfica

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

IGREJAS
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

Grande vidente medium africano
resolve os mais difíceis problemas,
especialista em amor, faz regressar
o ser amado, cura a impotência, dá
sorte em negócios e dinheiro.
Resultado rápido e eficaz.

Tel. : (514) 842-1191

Jaime Paulo da Silva
1910 - 2003
No passado dia 29 de Janeiro de 2003, faleceu em Montreal,
com a idade de 92 anos , o Sr. Jaime Paulo da Silva, esposo da
Sra. D. Maria dos Anjos Mendonça, naturais da freguesia do
Porto-Formoso, S. Miguel, Açores.
Deixa na dor sua estimada esposa, seus queridos filhos: Maria
de Jesus(João Amaral), Arminda(Joaquim Teixeira),
Manuel(Manuela Silva),Rosa (José Aguiar) Maria da
Estrela(Deodato Branco), seus queridos netos: Lina(Frank),
Patricia(Nelson), Wilson, Dick, Jimmy, Julie, Kelly, Jerry,
Walter, Linda e Delia, seus queridos bisnetos: Bianca, Lucas,
Seara, seu irmão, residente em Califórnia, assim como muitos
outros familiares e amigos.
Uma missa de corpo presente teve lugar na igreja de StVincent Ferrier, presidida pelo Rev. Padre José Carlos Dias,
seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção ao cemitério de
Laval onde foi a enterrar, descansando para a eternidade.
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem por este meio agradecer a todos os que com
a sua presença, palavras e gestos de amizade os reconfortaram
nestes momentos difíceis da sua vida. A todos o nosso muito
sincero Obrigado e Bem Hajam.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo da agência funerária:
Magnus Poirier
10300 boul. Pie-IX
Montreal, Qc
Director, José Teixeira
Tel. (514) 727-2847
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Serviços & negócios
PRECISA-SE
Operários c/experiência para
instalação de muros e pavé-uni, para
firma estabelecida há mais de 25
anos. Óptimo salário.
Claudio
(450) 447-7867
Operadoras para máquinas de costura
c/um mínimo de exp. e também são
precisas 3 pessoas para trabalho geral.
Miguel
Dia : 388-7388
Após 17 hrs.: 249-7388
Cozinheiro (a) c/ exp. em grelhados
Tempo inteiro e também se precisa
de empregado para trabalho geral.
Apresentar-se no :
Bistro Duluth,
121 Duluth Este
ou tel. 287-9096
CADROPORTE precisa
pessoal para trabalho geral
e soldadura.
Contactar ou apresentar-se:
Manuel da Silva
700 Boul. Industriel,
Blainville
(450) 434-4748
Cel. : (514) 708-3207
Paisagistasc/exp.em“pavé-uni”,muros,
asfalto, etc. Bom salário.
648-1466
Ajudantes de cozinha c/ ou s/ exp.
João Mendes
861-9833
Operárioscomomín.5anosdeexp.em
pavé-uni, muros etc. Disponível para
trabalho em horário prolongado.
Frank
(514) 820-5247
Paisagistas com experiência em
muros, “pavé-uni” e asfalto e uma
pessoaparainstalar“cloturesFrost”.
Bom salário.
Terrassements
Terra-Nova
Roberto
(450) 678-1588
(514) 945-6702
Companhia de paisagistas procura
operáriosc/experiênciadetrabalhosem
pedra.
Bom salário.
(514) 992-8187
Pessoal para trabalho de paisagista.
Bom salário e outras condições.
(450) 462-4273

Empregada de balcão c/experiência
para trabalho numa padaria a tempo
inteiro ou parcial. Deve falar Francês e
Inglês.

ALASKA
LEATHER

Contactar : Tonny ou Johnny
Tel. : 769-6720
Fax : 769-3398
Precisa-se pessoa para lavar louça.
Tel. 849-4447
Pessoa para limpeza residencial.
731-8151

OFERECE-SE
Guardam-se crianças de diferentes
idades.Residência particular em
Chomedey. Tranquilidade.
(450) 686-2556
LCPC Informatique
Serviçosemcomputadores,residencial
oucomercial,configurraçãoeinstalação,
reparação e venda.

Directamente da fábrica de
cabedal
A melhor qualidade
e modelos
71, St-Viateur Este Grande variedade de escolha
esquina St-Dominique

Tel.:(514) 277-6259

DIVERSOS
Viagem à Cabana do Açucar. Dia 2 de
Março. Autocarro + refeição : $23.
Só refeição : $12.50.

ALUGA-SE

844-0388

Albano Sá
845-3291

Portimão-Algarve
3½ no centro de Portimão, junto
à Câmara Municipal, c/ 1 quarto
fechado, salão c/ sofá-cama
duplo. A partir de $25.00 por dia.

ARRENDASE
Espaço
comercial
no boul. de
St.Laurent.
6.000 pés
quadrados.

Silvina : 844-0388

VENDE-SE

Cavalheiro italiano, 44 anos de idade,
procura senhora honesta para uma
relação estável e duradoura.

Porta de duche em vidro ofusco + 3
portas interiores de quarto

(450) 668-1970

388-2264
a partir das 7:00 p.m.

Faz-se transferências de sistema de
cassetes vídeo para Portugal e viceversa. Também vendemos
transformadores para Portugal

Triplex em boas condições, 25’x40’,
3x6½ na 4ª ave., próximo boul.StJoseph, cave, várias renovações.
$249.000

A.B.C. Electronics
4116, Boul. St-Laurent
Tel.844-2461 Fax: 844-5689

(514) 648-5906

Contacte :

Agentesimobiliáriosfavornãotelefonar.

Fax: 845-7202

Casas à venda em Montréal e arredores Victor Raposo

NOVO NO MERCADO ROSEMONT

•Prédio de 4 x 4½ - Bom investimento
• Duplex 1x5½ e 1x4½
c/ cave e garagem $129 000.

844-0388

DU CARTIER INC

Esc.: 281-5501
Res.: 328-5717
Joseph Oliveira
Olívia Paiva

NOVO NO MERCADO
PLATEAU Rue Berri : Duplex
2x5½ com grande
quintal. Rés do chão
renovado. Janelas,
portas e fachada.
Tudo novo.

Preço : $249.000
ST-MICHEL,
rua Bressani,
duplex 2x5½,
cave acabada,
garagem e bom
quintal.
Impecável.

ST- MICHEL
Excelente triplex
com “bachelor”,
destacado, bom
quintal de grande
privacidade,face a
um parque, próximo de transportes e comodidades. Portas e
janelas novas.

581-1771 (Dia)

CDM
Impressões numéricas, a cores e a
preto e branco. Aluguer de
computadores. Bandeirolas.
Material para impressoras.
E muito mais.
4117-A boul. St-Laurent
844-0388

Esc. 382-0940
Cel.: 497-6200
Arlindo (Alain) Velosa

Avaliação gratuita

REMAX Alliance Inc.
Informação gratuita - casas, hipoteca...

ST-MICHEL
8x4½ renovados, bem situado.
Rendimento $36.300.

Esc.: 374-9250

Preço : $339.000
negociável

5plex,deluxo2x5½+3x4½, garageme
lareira.

NOVO ROSEMONT

VILLERAY
2X6½ com cave metade terminada.
Decoração em carvalho.
Próximo do Metro

000$
109
EL
ÀV
C
E
IMP

Duplex2x5½,garagem,todorenovado.
Triplex de luxo, 1x6½ +2x4½, lareira, 2
garagens, piscina, etc.

ST-LEONARD

Preço : $259.000

83 CASAS VENDIDAS EM 2002!

José Montez 254-0216-254-6139

CENTRE-VILLE

Esc.: 845-7201 - Res.: 337-1978

www.avozdeportugal.com

ST-LEONARD

ST-MICHEL

213, Rachel Este

Pequenos anúncios de
A Voz de Portugal

Espaçocomercialcom900pésquad.no
Plateau-Mont-Royal,4801ruaColoniale,
esq. Villeneuve, livre a 1 de Maio.

Beatriz
286-1972

Rapaz solteiro, 140 lbs., 5’5”, pretende
conhecer moça entre 28-34 anos, sem
filhos,sossegada,gostossimples,tímida
ou reservada, reflectida, que goste de
viver no campo. (Assunto sério)

Courtier Imm. Agréé

Estacionamento nas traseiras

Em PORTUGAL
(514) 808-8398

IMMEUBLES PRÉDIAL INC.

O
DO
ND
ON
CO
C

VILLERAY
Grande 6½ renovado c/
materiais de qualidade superior. Quintal e cave privada

Longos anos de
experiência ao
serviço da
comunidade

o
$/an
0
0
33,0

ROSEMONT-Excelent 3x
Bachelor, garagem.
Renov. Muito bem situado

A
ID DA
ND DI
E
V EN
V Bom 2 plex.
VILLERAYGrandeterreno,prx.metro

Triplex,3x6½todorenovado.

VILLERAY

Grande duplex 2X5½, cave bem
terminada, garagens, belo jardim

ROSEMONT

UINA
ESQ .000
$ 239
VILLERAY

Se pensa vender ou comprar é só chamar
Prédio com 8 apartamentos,
bem situado, rend. $40.000

Triplex 1x5½ + 2x3½, garagem,
iImpecável

Impecável. 2x5½ e 1x4½
Esquina de rua.
Rendimentos:640/440/500

000
.
9
$18
VILLERAY
Novo no mercado
2 espaços comerciais na rua
Jarry . Possibilidade de ocupação

E
AD
VID
O
N

PLATEAU - Optimo duplex.
Cave terminada.Estacionamento.Entrada em "pavé uni".

CARLOS AGOSTINHO

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

a
d
i
d
Ven

NOVO ROSEMONT - Super duplex

em óptimo estado. Muito bem situado

DA
I
ND
E
V
ST-MICHEL- Optima propriedade com
cave, garagem. Bem situada

0

0
9.5

5

$2ENDIDA
V
VILLERAY - Excelente bloco
com garagem. Cave.
Bom rendimento. Bom preço
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Comunidade
Ainda é a questão
Adaptar-se à fusão ou retirar-se!
Por Conceição Correia

Segundo Luís Miranda,
presidente do “arrondissement” Anjou, se daqui a três
anos o processo de fusão não
melhorar e se não se voltar ao
antigo método de partilha, terá
de reconsiderar seriamente o
seu empenho político na cena
municipal. Foi o que afirmou,
durante uma entrevista

televisiva difundida nas notícias
das 18h de Radio Canada no dia
4 de Novembro último.
Também o antigo presidente
da Câmara de Westmount,
Peter Trent, partilha a opinião
de Luís Miranda e faz parte de
um grupo de eleitos da nova
mega-cidade que militam ainda
activamente para um movimento de anulação das fusões.
O representante de Westmount considera que o próximo
ano será crucial. Se durante
2003 o processo de fusão não
evoluir, as fusões municipais
estarão definitivamente em
perigo.
Quando a Luís Miranda ele
prefere esperar 3 anos para
poder familiarizar-se com a nova
estrutura, e para pôr em
funcionamento as melhores

práticas, para poder dar aos
residentes de Anjou os serviços
a que estavam habituados.
Desde sempre oposto à fusão,
Luís Miranda tem dificuldade
em aceitar os contínuos
aumentos de custo e tem
dúvidas de que desta maneira a
fusão possa ser feita de maneira
justa e com sucesso.
Miranda e Trent, consideram
que se os liberais não ganharem
as próximas eleições provinciais, as esperanças de ver
renascer as antigas municipalidades estarão perdidas.
É bom lembrar que faz parte
das promessas liberais favorecer a anulação das fusões após
um período de consulta directa
com os cidadãos.
Luís Miranda afirma também
que o PQ teve muita coragem ao
obrigar a fusão, mas que seria
necessário ainda mais coragem
para corrigir este erro.
Tudo estará na mão da
população ao ser consultada
num referendo sobre este
assunto. Se o cenário não mudar
daqui até lá, e se a população de

Anjou continuar a não estar
satisfeita com este processo,
Luís Miranda terá de reavaliar
o sua opinião e o seu mandato de
eleito municipal.

Muita tinta tem corrido sobre
este assunto, e pelos vistos
muita mais correrá antes de se
verem todas as pessoas
satisfeitas com este processo de

Realizador Português
Desafia cinéfilos e críticos Quebequenses
Sob égide da Cinémathéque
Québécoise vai decorrer de 12 à
16 de Fevereiro, uma amostra

conquistar o exigente público
quebequense e luso-descendentes.

Prémio para o Departamento
de relações interculturais da Ville de Montreal
organização interna foi
outorgado às senhoras MarieClaude Dumas, directora do
Departamento de relações
interculturais, Joaquina Pires,
conselheira e coordenadora do
“dossier” e Rachida Azdouz,
psicóloga e consultora em
formação, que elaborou o guia.
O concurso, organizado

quando do Simpósio das
Relações Humanas 2002, teve
lugar na cidade de Quebeque a
13, 14 e 15 de Novembro 2001.
Porque nos apraz registar o
sucesso dos nossos compatriotas A Voz de Portugal
apresenta a Joaquina Pires as
nossas mais sinceras felicitações.

do cinema português, representada pelo realizador Pedro
Costa, que com cinco filmes
terá a ingrata missão de

Pela primeira vez um
realizador português participa
neste certame de sétima arte,
promovido pela cinemateca

Export Depot
Electrodomésticos e Aparelhagens de 220 volts
www.exportdepot.com
1619 Transcanada, Dorval, Qc Tel.: (514) 421-1655

†
Fernando Martins (Fernandinho)
1946 – 2003

DESDE $599

DESDE $149

DESDE $649

Melhor Marca, Melhores Preços
PREÇOS MAIS BAIXOS NOS CONTENTORES PARA
PORTUGAL - GARANTIDO
PORTA A PORTA

quebequense, que conta com os
apoios da Caixa de Economia
Portuguesa e do Consulado
Geral de Portugal em Montreal.
Considerado como um
talento vivo do cinema
português, Pedro Costa
distingue-se pelo sentido
humanístico das suas obras,
inteligentemente retratadas “
No quarto de Vanda”.
Os filmes serão exibidos na
Sala Claude-Jutra, situada no
335, avenida Maisonneuve est,
perto do Metro Berri-Uqam e os
preços de entrada estão fixados
em 5 dólares. Na próxima
edição publicaremos uma
entrevista com este “embaixador” do cinema português.

A.P.C.
Convocatória
Assembleia
Geral

Por Conceição Correia
O Departamento de relações
interculturais da Ville de
Montreal obteve um prémio
internacional em relações
humanas, pela sua prática de
gestão dos compromissos
aceitáveis em matéria de
diversidade cultural. O prémio
obtido pelo citado departamento, situa-se na área da

fusão imposta.
Esperemos os resultados das
próximas eleições provinciais e
o futuro dirá como terminará
esta saga.

Faleceu em Montreal, no dia 5 de Fevereiro de 2003, a Sr.
Fernando Martinhs (Fernandinho), natural de Ribeira Quente,
S. Miguel, Açores, com a idade de 56 anos.
Deixa na dor sua esposa Maria de Fátima Barbosa, assim
como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire
4231 boul. St-Laurent
Eduino Martins (514) 270-3113
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem por este meio agradecer a todas as pessoas
que, com a sua presença, palavras e gestos de amizade, os
reconfortaram nestes momentos difíceis da sua vida. A todos
um sincero Bem Hajam!

A Associação Portuguesa do
Canadá convoca a Assembleia
Geral a reunir-se na sua sede,
dia 16 de Fevereiro de 2003,
pelas 15 horas, para a realização
da Assembleia Geral Ordinária
anual, com a seguinte ordem de
trabalhos:
1. Abertura da Assembleia
Geral
2. Leitura e aprovação da
ordem de trabalhos
3. Leitura e aprovação da acta
da última Assembleia Geral
4. Relatório da Presidente da
A.P.C.
5. Apresentação e aprovação
do relatório de contas do ano
2002
6. Eleição dos membros da
Assembleia Geral para o ano
2003
7. Eleição e apresentação dos
membros do Conselho de
Administração para a direcção
do ano 2003
8. Projectos e perspectivas
para o ano de 2003 discussão de
assuntos de interesse par a APC
9. Encerramento da Assembleia Geral
10. Se à hora marcada não
houver número suficiente de
associados para formar
quórum, dar-se-á início à
Assembleia Geral meia hora
depois com qualquer número
de sócios presentes.
Pelo Presidente da Assembleia Geral, Leontino Barreiros

CÉRAMIQUES SOLANO
LIQUIDAÇÃÓ FINAL

✁

50% a 70% de desconto

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO
* UM POR FAMÍLIA

em todos os nossos azulejos de 1ª
qualidade importados de Italia, assim
como colecções Indus, Athena, Polis,
Ragno, acessórios de casa de banho, de
Sergio Leone, etc...

Importateur

4833 Jean-Talon est (514) 727-6293

Distributeur
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Desporto
Técnico Campeão do Mundo
revelou os eleitos para o particular
com a Itália

SUPERLIGA
F.C. Porto imparável!
Décima terceira vitória e 13 pontos sobre o segundo
Por Carlos de Sousa

O F. C. Porto segue imparável
na liderança da SuperLiga,
mantendo a grande distância o
Benfica e perseguindo o
recorde de vitórias seguidas –

Uma vitória sofrida, arrancada
com muita felicidade pelos
madeirenses, que, surpreendidos pela superioridade
aveirense, reveleram muitas
fragilidades defensivas. Valeu a
falta de pontaria dos avançados
aveirenses, sobretudo de
Ferreira, que teve uma estreia
infeliz.
O Paços de Ferreira conseguiu, uma reviravola
sensacional, frente ao Belenenses. Quanto tudo parecia
que os pacenses iriam cumprir
o décimo jogo sem ganhar na
SuperLiga, dois golos do
espanhol Puntas permitiram à
equipa de José Mota festejar
uma importante vitória, que a

Nacional-1 Beira Mar-0
Académica-2 Gil Vicente-0
P.Ferreira-3 Belenenses-2
Porto-2 Guimarães-1
Classificação:
1-Porto
2-Benfica
3-Sporting
4-Guimarães
5-Gil Vicente
6-U.Leiria
7-Varzim
8-Braga
9-Nacional
10-Belenenses
11-Boavista
12-Marítimo
13-Moreirense
14-P.Ferreira

57
44
41
35
32
31
28
28
27
26
25
23
23
23

Guimarães-Académica
Marítimo-FC Porto
Beira-Mar-Setúbal
Benfica-Nacional
Leiria-Moreirense
Goleadores:
1-Gaucho (Marítimo)
2-Simao (Benfica)
3-Adriano (Nacional)
4-P.Alves (Gil Vic.)
5-H.Postiga (Porto)
9-Tiago (Benfica)

mantém fora da zona da
despromoção.
Ao final da vigésima primeira
jornada, o Vitória de Setúbal
“matou o borrego”, ou seja,
conseguiu, pela primeira vez,
vencer no Bonfim, enquanto o
Marítimo continua sem triunfar
fora dos Barreiros.
A Académica voltou a ganhar
no Estádio Sérgio Conceição,
onde os estudantes ainda não
perderam desde a sua
inauguração, no dia 17 de
Novembro de 2002. Lastimável
(e de difícil compreensão) é o
estado do relvado do novo
recinto. O verde vem sendo
progressivamente substituído
por uma cor amarelada, tanta é
a areia que tenta tapar a
desgraça.
Por fim, Santa Clara e
Boavista empataram a um golo,
no jogo de abertura da 21ª
jornada da SuperLiga, um
resultado que não serve a
nenhuma das equipas, mas que
espelha o mau futebol praticado
no estádio de São Miguel, em
Ponta Delgada.
Na próxima jornada o Porto
vai ao Marítimo enquanto que
Benfica e Sporting recebem o
Nacional e o Braga, respectivamente.
21ª Jornada
Resultados:
Santa Clara-1 Boavista-1
U.Leiria-0 Benfica-3
Varzim-1 Sporting-1
Moreirense-2 Braga-2
Setúbal-1 Marítimo-0

15-Académica
16-Setúbal
17-S.Clara
18-Beira Mar

22
21
17
16

Próxima Jornada:
(Domingo, 16)
Sporting-Braga
Belenenses-Varzim
Boavista-P. Ferreira
Gil Vicente-S. Clara

convocados:
Rui Costa (AC Milan)
Ricardo (Boavista)
Caneira e Pauleta (Bordéus)
Costinha, Hélder Postiga,

Fevereiro em Génova. O
técnico nacional recusou-se a
falar sobre os jogadores
ausentes da sua lista de eleitos
onde se destacam as ausências
do guardião do FC Porto, Vítor
Baia e do médio ofensivo do
Sporting, João Pinto. Miguel
(Benfica), Hélder Postiga (FC
Porto) e Silas (U. Leiria) são as
chamadas mais inesperadas na
primeira convocatória do novo
seleccionador português.
Regressam igualmente Caneira
e Jorge Andrade, ficando de fora
outros jogadores habitualmente
chamados, casos de Petit e
Capucho.
Eis a lista completa de

Nuno Valente e Paulo Ferreira
(FC Porto)
Luís Boa Morte (Fulham)
Sergio Conceição (Inter de
Milão)
Fernando Couto (Lazio)
Jorge Andrade (Dep. Corunha)
Sp, Braga (Quim)
Luís Figo (Real Madrid)
Miguel, Ricardo Rocha,
Simão Sabrosa e Tiago
(Benfica)
Rui Jorge (Sporting)
Silas (União de Leiria)
Fernando Meira (Estugarda)
Pedro Mendes (V. Guimarães)

11
11
10
9
9
9

II LIGA
21ª Jornada
Resultados:
U.Lamas-0 Salgueiros-0
Leça-1 Aves-1
Marco-0 Sp.Covilhã-0
Rio Ave-2 Ovarense-0
U.Madeira-1 E.Amadora-1
Maia-2 Farense-0
Felgueiras-2 Chaves-2
Portimonense-2 Naval-1
Penafiel-0 Alverca-0
Classificação
1-Salgueiros
2-E.Amadora
3-Alverca
4-Maia
5-Portimon.
6-Rio Ave
7-Naval
8-Farense
9-Penafiel
10-Ovarense
11-Aves
12-Chaves
13-Marco
14-Sp.Covilhã
15-Felgueiras
16-U.Madeira
17-Leça
18-U.Lamas

somou a 13ª –, mas a exibição de
sábado, diante do Guimarães,
não teve o brilho de outros
jogos.
O Benfica, com a lição bem
estudada, apresentou-se, na
Marinha Grande, para defrontar
um União de Leiria tranquilo na
tabela e a realizar boas
exibições nos últimos encontros. Por isso, conseguiu uma
vitória tranquila, conservando a
segunda posição da SuperLiga.
Os leirienses estiveram longe
das boas exibições que vinham
fazendo.
O Sporting, sem Mário Jardel,
interrompeu um ciclo de três
vitórias seguidas para a
SuperLiga e atrasou-se na luta
pela segundo lugar, ao empatar,
na Póvoa, com um Varzim que
fez pela vida e nunca baixou os
braços. As duas equipas
proporcionaram um belo
espectáculo, rodado a alta
velocidade, e que teve um
desfecho aceitável, embora os
sportinguistas tenham enjeitado mais oportunidades.
O Braga esteve a minutos de
conquistar a sua segunda vitória
fora do 1.º de Maio. Um golo de
Afonso Martins repôs a
legalidade no marcador e
mantém a formação de Moreira
de Cónegos com um interessante percurso de nove jogos
sem perder.
Um golo de Cleomir, aos 76
minutos, na sequência de um
livre, permitiu ao Nacional dar
mais um passo rumo à
permanência na SuperLiga.

Já são conhecidos os
convocados de Luiz Filipe
Scolari para o encontro
particular frente à Itália, a
disputar no próximo dia 12 de

37
36
35
34
33
32
30
28
27
27
27
27
26
25
25
20
18
17

Próxima Jornada:

A Voz de Portugal

Salgueiros -E.Amadora
Chaves - Maia
Ovarense - Marco
Sp.Covilhã - Leça
Aves - Penafiel
Alverca - Portimonense
Naval - Felgueiras
Farense – U.Lamas
Rio Ave – U.Madeira

A Voz de Portugal
Renovação de assinaturas

na Internet

www. avozdeportugal.com

LES ALIMENTS C. MARTINS
123, Villeneuve Este
(entre Coloniale e de Bullion)

Mosto 100% puro
•Galo •Alicante •Moscatel •Palomino •Zinfandel
•Carignan •Grenache • Pinot noir
•Cabernet • Sauvignon •etc...
TIPO
VINHO
VERDE

GALO

Lembramos os senhores assinantes que, se
desejam continuar a receber o Jornal pelo correio,
devem enviar-nos, o mais breve possível, o montante
correspondente à renovação da assinatura anual, que
é de 65.00$ mais TPS de 7% e TVQ de 7.5%, num total
de 74.77$ para os assinantes no Quebeque.
Para o resto do Canadá 65.00$ mais TPS de 7% num
total de 69.55$.

$

40.00

20 LITROS

100% satisfação garantida
ou dinheiro reembolsado

$

40.00

20 LITROS

SUPER ESPECIAL
DE FEVEREIRO
• Compre 10 baldes de Mosto 100% puro e
obtenha 1 balde gratuito
•GRELOS "ANDY-BOY"
•COUVES •ETC...

Daniel Forand
Satellite Inc.
Tenha Portugal e muitos
canais do norte América
em sua casa 24 horas por dia,
ao mais baixo preço do mercado.
7237 St-Hubert, Montreal, Tel. 277-4428

$7.50
$8.99
Importadores de frutas e legumes
a grosso e a retalho

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

Fornecemos: •restaurantes •hoteis •mercearias
•hospitais •"dépanneurs"
Pes
no
ga ia
com soal
e
r
•crèches •ect...
t
pet
En mo d
s
Faça-nos uma visita ou contacte: ente
me
ALBANO SÁ ou CARLOS COSTA
Tels.: 845-3291 - 845-3292 - Fax: 257-8816
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2 MILHÕES
LIQUIDAÇÃO
% %
$

10 - 40

DESCONTO

AMOSTRAS ETIQUETADAS EM CADA ANDAR
TÊM PREÇO DE SALDO
SOFÁS DE CABEDAL, “LOVE-SEATS” DE
CABEDAL, INCLINÁVEIS EM CABEDAL

COMEÇA HOJE!

6 MESES
SEM JUROS
SALDOS APENAS ESTA SEMANA
PRILLO
PRILLO
PRILLO

SHOWROOM OESTE SHOWROOM ESTE
15757 GOUIN BLVD. O.

PIERREFONDS

(ENTRE ST JEAN & ST.CHARLES)

6025 JEAN TALON E.

CENTRO DE LIQUIDAÇÃO
501 HARWOOD, DORION

ST-LEONARD (entre Lacordaire & Langelier) ESTRADA 20 OESTE PARA DORION

(514) 620-1890
(514) 259-1890
(450) 455-9299
*NADA A PAGAR, NEM MESMO AS TAXAS, POR 6 MESES (detalhes na loja)
HORÁRIO DE SEGUNDA A QUARTA DAS 10-6 QUINTA E SEXTA 10-9 SÁBADO 10-5 estacionamento gratuíto

SALDOS NAS 3 LOJAS! SALDOS COMEÇAM HOJE

