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Acidentes nas estradas custam mais que novo TGV
Custo económico - avaliado em 3.700 milhões de euros - dos desastres de viação
em 2002 ultrapassa investimentos previstos na rede ferroviária nos próximos dez
anos
O custo económico dos acidentes de viação em 2002, estimado em 3.700
milhões de euros, ultrapassa os investimentos previstos na rede ferroviária nos
próximos dez anos para circulação do TGV, afirmou o presidente da Associação
Portuguesa de Seguradores.
António Reis, que falava num fórum sobre Segurança Rodoviária que decorreu
ontem e hoje na Assembleia da República, sublinhou que esta «factura»
representa cerca de três por cento do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.
Cerca de 40 por cento destes custos são suportados em auto-seguro pelos
utentes e pela sociedade (danos nos veículos e nas pessoas não abrangidos pelos
seguros), sendo os restantes 60 por cento pagos pelas seguradoras, valor que
corresponde aproximadamente a dois por cento do PIB, acrescentou.
O valor dos sinistros no ramo automóvel pago pelas seguradoras em 2002
ascendeu a cerca de 1.400 milhões de euros, segundo os dados recolhidos pela
Associação Portuguesa de Seguradores (APS).
As provisões das seguradoras, constituídas para fazer face a sinistros já
participados, mas não encerrados, são superiores a 1.300 milhões de euros só para
danos corporais, representando quase 80 por cento do total das provisões do
ramo automóvel. As fraudes constituem dez por cento das indemnizações pagas,
disse.
António Reis realçou que os números têm subido exponencialmente,
nomeadamente os que respeitam aos custos com danos corporais.
«Em breve, 20 por cento dos sinistros que envolvem danos corporais

*A..Barqueiro
O sistema judicial em Portugal está
presentemente em foco, tantas são as
causas que demonstram a fragilidade
das leis portuguesas e o antiquado
das suas estruturas. São casos de
corrupção, um pouco por todo o
universo administrativo do país,
outros de pedofilia envolvendo gente
graúda da nossa sociedade de vários
sectores de actividade e ainda crimes
económicos que são frequentes e
prejudiciais à nação.
No passado, já existiam todos esses
problemas, mas o sistema implantado
não permitia a sua divulgação pública, portanto os prevaricadores
estavam isentos de punição e faziam
o que queriam e lhes dava na real
gana, a coberto do poder político.
Hoje há maior exposição das ocorrências, os órgãos de comunicação
investigam e relatam as irregularidades e forçam o aparelho judicial a
perseguir os faltosos.
O grande problema da Justiça é
fazer andar a máquina burocrática e
chegar a conclusões finais, espartilhada por leis obsoletas, que favorecem os criminosos e dão preciosos
trunfos à dúzia de advogados de elite
do nosso país, que defendem os seus
constituintes, através de estratagemas que as omissões das leis lhes
conferem.
A par dos “buracos” da legislação,
corre o caso da prescrição do procedimento criminal, que pode invalidar todo o trabalho executado
pelos tribunais durante anos e, uma
vez atingida a data prescrita, os
processos são arquivados e os arguidos livres para novas aventuras.
Abordemos o que se passou com o
caso da Caixa Económica Faialense.
Ver

Ver

Finalmente televisão portuguesa no Cabo
Festival Português de Televisão
SIC chega a Montreal e Gatineau

A Voz de Portugal “muda de casa”
É verdade depois de muitos anos convivendo com o Centre d’Affaires de
Montréal, em consequência das recentes alterações na estrutura do nosso
jornal chegou agora a hora de “mudar de casa”.

Segundo comunicado de imprensa recebido
na nossa redacção e também outras informações
obtidas posteriormente, a conhecida estacão
portuguesa de Toronto FPtvSIC está disponível
na região de Montreal e de Gatineau desde o
passado dia 6 de Abril. Para que tal seja uma
realidade é necessário ser cliente da Videotron
e mais concretamente do seu serviço Illico
digital (canal 255).
A Videotron anuncia assim que após um
crescimento a um ritmo sem precedentes no
ano de 2003, que se cifrou num aumento líquido
de 76.000 subscritores numa base total de mais de 240.000 clientes.
Através da promessa de uma constante inovação e variedade de escolha aos
seus assinantes, a Videotron anuncia uma variedade de novos serviços no seu
sistema digital de televisão.
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Le Petit Portugal

Ver

As novas instalações estão a partir de agora situadas no 4231 Boul. StLaurent mesmo ao lado da Alfred Dallaire Memoria.

Aqui deixamos pois as nossas novas coordenadas:
A Voz de Portugal
4231, Boul. St-Laurent
Montreal Qc. H2W 1Z4
Tel.: (514)284-1813 ou 1-866-684-1813
Fax: (514)284-6150
Email; jornal@avozdeportugal.com
www.avozdeportugal.com
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A antiga "Casa Benfeito"

AVEO 5 portas

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

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

Peixe frito para fora
(por encomenda)
às Quintas e Sextas
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$149/mês
CHEVROLET-OLDSMOBILE-CADILLAC
CAMIÕES CHEVROLET

363 Rua St-Denis

Tel.: 279-6301
Comece a Primavera com o bom pé com Clermont
Contacte o vosso amigo António Saraiva

Aluguer 48 meses
Entrada $2028
20.000 km anuais

(entre Laurier e Rosemont)

Clermont, é bem claro. É menos caro !

AVEO-5 2004

A bordo e em terra celebramos Portugalidade
Contacte o seu agente de viagens ou a

TAP Air Portugal 800-221-7370 www.TAPusa.us

somos a sua companhia
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Manchetes
Alguns dos Defeitos
da Justiça Portuguesa

Acidentes nas estradas
custam mais que novo TGV
cont. da pág. 1

Em Abril de 1984 (portanto
há vinte anos), o nosso compatriota José Bairos Fernandes,
residente em Ontário, fez o
último depósito na filial da
Caixa Faialense no Canadá.
Aquele banco, logo após, abre
falência. Os clientes com depósitos superiores a dez mil
contos recebem 80% do seu
dinheiro, mas os depósitos do
valor de cento e quinze mil
contos do Sr. Bairos Fernandes
nunca foram considerados,
porque a comissão liquidatária
não aceitou os valores dos recibos na posse deste depositante.
O Sr. Bairos ficou na miséria e,
desesperado, matou o homem
que o tinha aconselhado a depositar as suas economias naquela Caixa, o que lhe custou
seis anos de cadeia.
Fora da prisão desde então
está o ex-presidente daquela
entidade bancária, Américo
Duarte Neto, a quem foram
imputadas as responsabilidades pela fraude, devido à
qual o Supremo Tribunal de
Justiça lhe aplicou uma pena
de cinco anos de prisão em
2000, além de uma indemnização ao lesado.
Na proximidade da injusta
prescrição, o advogado do queixoso processou o Estado português, que foi obrigado a pagar
uma mensalidade ao Sr. Bairos
por não ter sabido fazer justiça
num prazo razoável. Esta foi a
primeira batalha ganha pelo
advogado Paulo Sternberg. A
segunda, foi a recente petição
deferida pelo Tribunal , conseguindo que o prazo de prescrição fosse alterado, o que vai
permitir que o processo prossiga, mesmo depois dos 20 anos.
O atraso do processo foi devido aos juizes terem adoecido e

pelas manobras dilatórias do
advogado da defesa usando os
recursos possíveis, o que durou
três longos anos. Tudo com o
intuito de atrasar o processo até
atingir a prescrição.
Em que pé está agora, este
complicado caso jurídico ?
O Sr. Bairos Fernandes vive
da mensalidade de cerca de mil
e duzentos euros pagos pelo
Estado Português, decretada
pelo Tribunal. Do seu trabalho
de uma vida inteira resultando
numa pequena fortuna, nada
resta. O ex-gerente da Caixa
Económica Faialense continua
a gozar de liberdade, usufruindo dos dinheiros que extorquiu
aos clientes, sem pejo nem
vergonha. O Supremo Tribunal emitiu um mandado de
captura contra Américo Neto,
para que vá cumprir a pena de
cinco anos de prisão a que foi
condenado há quatro anos. Da
prisão não escapará e certamente as autoridades o vão
meter dentro das grades. Mas
o que irá passar-se com os 550
mil euros (aproximadamente
oitocentos e oitenta mil dólares
canadianos), requeridos pelo
queixoso como indemnização?
Poderá o acusado cumprir com
essa parte da sentença ? Ou, se
não desbaratou as enormes
quantias que roubou aos clientes, onde tem ele esse dinheiro?
Em bancos suíços?
Nada nos admiraria que o
produto das fraudes esteja em
depósitos bancários, em nome
de familiares ou amigos, lá
mesmo no nosso país, onde a
segredo bancário continua a
servir os interesses dos poderosos, dos ricos... e até dos criminosos.Estes são alguns dos
defeitos da Justiça portuguesa,
para mal dos nossos pecados.

PRECISA DE
DINHEIRO ?

NS
B

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

Empréstimo pessoal ou comercial
NORTH STAR BROKERS
(514) 344-1499

(Atendimento em Francês ou Inglês)

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

L.R.Q. # 2669-8027-16
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Festival Português de Televisão
SIC chega a Montreal e Gatineau

cont. da pág. 1

representarão 50 por cento dos
custos suportados com as seguradoras», frisou.
No entanto, os custos com
danos materiais ainda representam a maior fatia das indemnizações pagas pelas seguradoras devido a vários factores, entre os quais a atribuição sistemática de veículos
de substituição (situação sem
paralelo noutros países, segundo António Reis) ou custos
de reparação muito superiores
aos verificados noutros países,
como por exemplo Espanha.

sector.
«A não se fazer nada, o sistema segurador não conseguirá aguentar este crescimento
exponencial das indemnizações e fará reflectir, inevitavelmente, o aumento dos custos nos preços do seguro»,
alertou o mesmo responsável.
António Reis apresentou algumas medidas que permitiriam controlar o crescimento
dos custos, entre as quais a
melhoria da segurança rodoviária e do sistema indemnizatório ao qual apontou «fra-

cont. da pág. 1

Entre estes novos serviços,
passarão a ter um novo canal
étnico, Festival Português,

(FPtv-SIC) emitindo 24 horas
por dia, numa variedade de
programas desportivos, telenovelas, filmes, “talk shows”,
programas infantis, notícias de

Martin não
quer enviar
tropas para
o Iraque

Quanto ao crescimento dos
custos com danos corporais
justificam- se pelo aumento das
indemnizações arbitradas pelos
tribunais, a idade relativamente jovem das vítimas (40
por cento com menos de 30
anos) que sobe o valor das
indemnizações, o maior número de politraumatizados e a
falta de critérios objectivos na
avaliação das incapacidades e
na quantificação das indemnizações.
António Reis lamentou que
os custos suportados pelas
seguradoras não tenham acompanhado a redução da
sinistralidade, que diminuiu
cerca de seis por cento ao ano
desde 1998.
Pelo contrário, o total das
indemnizações cresceu a um
ritmo superior a dez por cento
ao ano, impossibilitando a redução dos prémios do seguro
automóvel, cujo valor médio se
tem mantido constante nos
últimos sete anos devido à grande concorrência existente no

gilidades e desigualdades graves».
Recurso a expedientes para
obtenção de indemnizações
maiores do que as devidas,
disparidades na avaliação do
dano corporal e na atribuição
dos níveis de incapacidade e
demora na regularização de
sinistros com danos corporais
foram alguns dos exemplos
apontados.
A APS, acrescentou António
Reis, pretende definir um conjunto de regras de referência
para a definição das indemnizações devidas a vítimas de
danos corporais e seus familiares, que torne mais rápido o
pagamento das indemnizações
e reduza os litígios judiciais.
Esta é a terceira sessão do
fórum Segurança Rodoviária
que se iniciou em Fevereiro.
Depois de terem sido debatidas
as consequências económicas
da sinistralidade, quarta é a vez
de discutir a coordenação dos
meios de combate.

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

O primeiro ministro canadiano está a eliminar a possibilidade de enviar mais ajuda
militar para o Iraque, dizendo
que as Forças Armadas Canadianas já têm muitas responsabilidades e compromissos. Os

Estados Unidos da América
pediram a mais de uma dúzia
de países a participar numa
força internacional para proteger os empregados das Nações Unidas no Iraque, devido
ao facto dos recursos militares
do país já estarem quase esgotados.
Paul Martin foi confrontado
com a pergunta, enquanto visitava a zona de Gaspé, no Quebeque.
O primeiro ministro disse que
Otava não recebeu ainda um
pedido para mais tropas no
Iraque, mas disse não poder
participar devido à situa-ção
vulnerável em que as For-ças
Armadas Canadianas se
encontram.
No total, cerca de 3.500 tropas canadianas estão a participar em operações militares
em todo o mundo.

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

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

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

Sabemos que para todos aqueles que já possuem o sistema Illico o novo canal português terá um período de
promoção em que será gratuito, mas, não podemos ainda
informar-vos com precisão qual
o custo mensal a partir de então, não devendo no entanto
andar longe dos $15.00.
Contamos brevemente poder
fornecer-vos mais informações.

La Voix du Portugal
The Voice of Portugal
4231, Boul. St-Laurent
Montréal (Québec) H2W 1Z4
Tél.: (514) 284-1813
1-866-684-1813
FAX: (514) 284-6150
E-Mail: jornal@avozdeportugal.com
Adresse électronique:
www.avozdeportugal.com
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portuguesa do Canadá.
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Açores & Madeira

Câmara da Calheta
boicota obras nos Prazeres

Obras nos caminhos agrícolas Transportes aéreos:
da Terceira foram inauguradas Governo discorda da INAC e da IGF

A denúncia é do presidente
da Junta de Freguesia dos
Prazeres. Paulo Ferreira acusa
a Câmara Municipal da Calheta de boicotar intencionalmente uma candidatura,
apresentada na Associação de

Foram já inauguradas as
obras de correcção, asfaltagem, construção de muros e
abastecimento de água às explorações em três caminhos

Desenvolvimento da Região
Autónoma da Madeira (ADRAMA).
De acordo com o jovem autarca, a validação do projecto
apresentado na ADRAMA – a
entidade responsável pela gestão do Programa de Iniciativa
Comunitária LEADER II, na
zona de intervenção definida

pelos concelhos de Oeste e
Norte –, carecia de um parecer
que, apesar de solicitado atempadamente, não chegou a ser
disponibilizado pela Câmara de
Manuel Baeta.
«Já fomos acusados pelo deputado municipal Alfredo Fernandes de nunca nos candidatarmos a fundos europeu,
mas a verdade é que a Câmara
Municipal tenta, a todo o custo,
impedir a nossa candidatura»,
acrescenta.
Em causa está, segundo o
presidente da Junta dos Prazeres, eleito pela coligação PS/
PP, a construção de uma zona
de lazer nos Prazeres. Um
investimento inviabilizado,
realça, uma vez que o prazo
para apresentação do projecto
terminou já há algum tempo.
Para o Paulo Ferreira, não
restam dúvidas de que a «má
vontade» da Câmara socialdemocrata está relacionada
com a diferença de cores políticas e espelha um desrespeito
pela tendência de voto do eleitorado, que vai ser penalizado
nas urnas.

DRAC quer evitar demolição
de casa de pedra em Machico
A Câmara Municipal de Machico pretende demolir uma
pequena casa de pedra, edificada no sítio do Piquinho,

para fazer passar uma estrada.
Nenhuma das partes contactadas, dono da casa, DRAC e
ARCHAIS, se opõe à estrada,
mas todas pretendem salvaguardar o património edificado
e etnográfico regional que a
“tenda do leiro” representa.
Concretamente, trata-se de
uma “tenda de ferreiro” que
funciona ininterruptamente
naquele espaço há cerca de 200
anos. É uma espécie de museu
vivo, pois um dos descendentes
dos primeiros donos lá continua a trabalhar, recorrendo a
utensílios e técnicas tradicionais. É a única “tenda de
ferreiro” do concelho e das
poucas em toda a ilha da Madeira. Isabel Gouveia, da ARCHAIS, destaca isso mesmo,
como sinónimo do interesse
etnográfico do local. A ARCHAIS entende haver espaço e
ser desejável um desvio na
estrada a construir, de forma a
preservar a “tenda do leiro”.

Admite, no entanto, como solução de recurso, a transferência
para um outro espaço.
IMÓVEL É PATRIMÓNIO
A CONSERVAR
A DRAC tem dedicado especial atenção ao imóvel e à actividade ali desenvolvida, com
tudo o que implica. Ricardo
Velosa, director da instituição,
esteve pessoalmente no local e
entende que se trata de um
património a preservar. Por
isso, a Direcção Regional dos
Assuntos Culturais vai propor à
Câmara Municipal de Machico, como referido no início, que
a tenda seja transladada para
outro espaço. O ideal seria
continuar onde está. Mas, não
sendo possível, mude-se de
local. De resto, a mudança até
terá uma vantagem, apesar da
enunciação dessa vantagem
corresponder a alguém ver
algo de positivo no meio de uma
desgraça. Mas, dizíamos, agora
a “tenda do leiro”, ao contrário
de outrora, tem “à porta” uma
estrada muito movimentada, a
que liga Machico ao Porto da
Cruz. Tal facto tem dificultado
as visitas de turistas e de alunos
das escolas locais. Com a mudança de local, podem ser criadas, novamente, condições
para que essas visitas sejam
retomadas. «É tão evidente o
interesse, que a Câmara vai ser
sensível» à proposta de transladação.

Mau tempo
danifica estradas do Pico
As fortes chuvas que durante a passada semana atingiram
o Pico, com principal incidência
na zona sul da ilha, na Ribeirinha, Foros e Terra Alta, provocaram várias obstruções de
estradas, o que obrigou à intervenção das equipas da Direcção Regional das Obras Públicas e Transportes Terrestres.
Na estrada regional 1 - 2.ª,

obstruída por grandes quantidades de lama e pedras, a
situação ficou normalizada
ainda na noite de ontem.
Entretanto, os trabalhos de
limpeza nas estradas e aquedutos prosseguem, com 40
funcionários e três máquinas
da Delegação da Secretaria
Regional da Habitação e Equipamentos.

agrícolas e em dois caminhos
rurais da ilha, em cerimónia
presidida pelo secretário regional da Agricultura e Pescas,
Vasco Cordeiro.
Três das vias de acesso às
pastagens situam-se no perímetro de Ordenamento Agrário Serra do Cume/Agualva,
nomeadamente a Canada Nova, a Volta da Terça e a Canada
dos Valadões, numa extensão
total de cerca de cinco quilómetros, com um investimento
superior a 720 mil euros.
Os caminhos rurais inaugurados são o troço FarroucoCaparica, nas Quatro Ribeiras,
e a Canada da Misericórdia,
nas Doze Ribeiras, troço este
que contou com a colaboração

da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Estas duas
obras custaram 130 mil euros e
têm uma extensão de 3,6 quilómetros.
Mais investimentos para novos caminhos agrícolas
O Governo Regional, através
do IROA (Instituto Regional do
Ordenamento Agrário), tem
projectados mais investimentos
em vias de comunicação para a
lavoura na ilha Terceira, das
quais seis novos caminhos
terão intervenções ainda este
ano.
Vasco Cordeiro disse, na
ocasião, que “o executivo está a
fazer a parte que lhe compete
para apoiar a agricultura açoriana, potenciando a redução
de custos, através do abastecimento de água e energia e
da melhoria dos acessos as
explorações”. O Governo vai
reforçar esse tipo de investimentos e apelou à colaboração
das autarquias para resolver
mais depressa algumas situações.
O Secretário lamentou, por
outro lado, que se caia muitas
vezes “na tentação de ceder a
um discurso catastrofista sobre
o sector agrícola”, quando, na
verdade, o que é fundamental
é enfrentar “um desafio de cada vez” e resolvê-lo. Vasco
Cordeiro terminou afirmando:
“Vencemos esses desafios até
este momento e, por isso, temos
legitimidade para acreditar que
vamos vencer os restantes”.

Preço do leite
Governo e
lavradores chegam a acordo
O secretário regional da Agricultura e Pescas revelou, em
Ponta Delgada, que o preço do
litro de leite à produção vai
baixar 0,61 cêntimos a partir de
1 de Maio de 2004, na ilha de
São Miguel.

Vasco Cordeiro esclareceu
que o novo preço resulta que
um acordo estabelecido, após
negociações concluídas hoje,
entre produtores e industriais
de lacticínios desta ilha, das
quais foi mediador.
No final do encontro com
representantes do sector, o
governante açoriano sublinhou estar já em fase de estudo
a criação de um mecanismo de

antecipação que visa amortecer o impacto da actual redução do preço do leite à produção.
O montante do decréscimo
do preço do leite, agora acordado pelas associações e industriais da lavoura micaelense, representa metade do
subsídio comunitário atribuído
anualmente aos produtores,
tendo o titular da pasta da Agricultura e Pescas admitido que
esse prémio poderá ser pago na
totalidade, por antecipação.
Referiu que o Governo Regional continua a trabalhar, em
conjunto com todas as entidades envolvidas no processo,
a fim de obviar as dificuldades
resultantes desta diminuição,
salvaguardando sempre a necessidade de respeitar as leis do
mercado e as directivas comunitárias.
Nestas negociações mediadas por Vasco Cordeiro, ficou
também acordado que o novo
preço do leite à produção fica
sujeito a uma eventual actualização a partir do próximo mês
de Julho.

(514) 484-3795

Os governos regionais da
Madeira e dos Açores manifestaram a sua discordância
sobre algumas das soluções
impostas pelos representantes
do Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) e da Inspecção-geral de Finanças (IGF) no
que respeita às obrigações de
serviço público de transporte
aéreo entre as Regiões Autó-

nomas e o continente que vão
vigorar a partir de 1 de Janeiro
de 2005.
A última reunião do Grupo
de Trabalho, que integra representantes dos governos regionais e daqueles dois organismos nacionais, teve lugar ontem, em Lisboa, tendo os elementos das Regiões Autónomas feito incluir as suas declarações de voto discordantes em
algumas matérias no relatório
final, que vai ser, agora, apresentado ao secretário de Estado
das Obras Públicas.
Em causa está, entre outros,
o valor do subsídio a atribuir aos
passageiros residentes e estudantes, tanto no caso da Ma-

deira como dos Açores. Os
representantes do executivo
madeirense manifestaram igualmente a sua discordância
relativamente às frequências
mínimas propostas pelo INAC e
pela IGF.
Os Açores
No que respeita aos Açores,
os representantes da Região - o
director regional dos Transportes e Comunicações, Paulo
Menezes, e a chefe de gabinete
do secretário regional da Economia, Luisa Schanderl - expressaram a total discordância
do Governo açoriano pela exclusão dos aeroportos das ilhas
do Pico e Santa Maria como
portas de entrada e saída do
arquipélago para o exterior. O
executivo açoriano também
não aceita que as tarifas de
residentes e estudantes possam
ser diferentes de ilha para ilha,
conforme proposto pelo INAC e
pela IGF, o que constituiria, a
concretizar-se, uma inaceitável
discriminação entre açorianos.
Na posse do relatório do Grupo de Trabalho, cabe ao Governo da República a decisão
final sobre as obrigações de
serviço público, podendo ou
não ser aceites as soluções
propostas pelos representantes
do INAC e da IGF.
O Governo Regional, pelo
seu lado, não desiste da defesa
intransigente dos direitos de
todos os açorianos e da abertura dos aeroportos do Pico e
Santa Maria a voos com o exterior, tendo o secretário regional da Economia, Duarte
Ponte, solicitado já uma reunião
de trabalho ao secretário de
Estado das Obras Públicas.
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Continente
Mafra
Autarquia aposta
na prevenção dos incêndios
O Plano Orientador de Prevenção para a Floresta do concelho de Mafra, que vai apresentar um conjunto de medidas a ser implementadas para
salvaguardar e recuperar o
património florestal, está em
fase de finalização e pronto para
ser apresentado à autarquia
mafrense.
Este documento está a ser
elaborado pela FLOREST Associação dos Produtores
Agrícolas e Florestais da Estremadura no âmbito de um protocolo assinado com a Câmara
Municipal de Mafra. Em Dezembro último, em que a autarquia é a responsável pelo
financiamento do estudo.
O Plano Orientador de Prevenção para as Florestas do
concelho vai apresentar um
conjunto de medidas a serem
implementadas, tais como as
áreas de descontinuidade,
biodiversidade de espécies a
colocar, principalmente folhosas que previnem os incêndios,
acções de sivicultura preventiva, tais como desbastes e

limpeza de matos, bem como
acções de educação nas escolas e para a população em geral,
entre outras medidas.

Este documento será um
instrumento de trabalho que se
assume como essencial para a
salvaguarda e recuperação do
património florestal da região.
Luís Realista, vereador da autarquia mafrense, afirma que
“no mês de Maio do ano pas-
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sado esta foi uma das preocupações manifestadas pela
autarquia ao Ministro da Agricultura para nos aprovar um
Plano deste género por forma a
que conseguíssemos intervir
na floresta. Infelizmente o fogo
aconteceu em Setembro e aquilo que era uma intenção de
forma a prevenir os riscos de
incêndio, ficou por fazer na
altura porque estas não são
medidas imediatas”.
De acordo com a Câmara
Municipal de Mafra, “até à data
foi feita a limpeza e desobstrução e retirada de madeiras e,
através do Serviço Municipal
da Protecção Civil de Mafra,
continuam a decorrer as acções de educação ambientaljunto das crianças dos Jardins
de Infância e EB1 do concelho”.
Este conjunto de medidas
tem como principal objectivo
prevenir o risco e probabilidade
de ocorrência de incêndios
para que não volte a acontecer
o mesmo cenário do ano passado onde, no período de 11 a 14
de Setembro de 2003, de acordo com os dados da Câmara de
Mafra, 17% da área concelhia foi
afectada pelos incêndios, num
total de 5.162 hectares ardidos,
incluindo Tapada Real e Tapada Militar.

Quinze tiros foram disparados ao início da manhã de
Segunda-feira passada, por
desconhecidos contra a entrada principal do Tribunal
Judicial da Figueira da Foz
que, por esse motivo, esteve
encerrado nas últimas horas,
informou fonte da PSP.
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•Gestão de empresas

Politécnico de Leiria alarga
ensino nocturno face à procura de profissionais
O Instituto Politécnico de
Leiria (IPL) vai alargar a oferta
de ensino nocturno em áreas
tecnológicas, para satisfazer a
procura de profissionais já inseridos no mercado de trabalho, revelou o presidente da
instituição.
Segundo Luciano Almeida, o
alargamento do ensino nocturno aos cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia
Electrotécnica e Gestão de
Empresas vai possibilitar “o
reforço das competências de
um conjunto de cidadãos que
já estão inseridos na vida activa”.
O presidente do IPL consi-

A polícia foi avisada da ocorrência por funcionários do
Tribunal que, cerca das 09:00
se preparavam para entrar ao

O secretário-geral da Comissão de Segurança do Euro
2004, tenente-general Leonel
Silva Carvalho, adiantou que a
coincidência de eventos como
o Rock in Rio e as festas dos
Santos Populares poderão fun-

serviço, e que se depararam
com 15 buracos de balas em 13
vidros das portas do edifício.
Segundo a PSP, os projécteis
disparados são de calibres 6,35
e 7,65 mm, este último utilizado
por “arma de guerra”.
Um morador das proximidades do Tribunal disse à Agência Lusa ter acordado com
um “barulho não identificado,
entre as 06:45 e as 07:00”.
“Pareceu-me que estavam a
bater em latas. De manhã,
quando saí de casa, fui a correr
para o meu carro, ver se estava
estragado”, disse esta fonte,
relacionando os barulhos com
os disparos contra o Tribunal.
A PSP disse que, a meio da
madrugada, foi chamada a
outra ocorrência de disparos
junto a um bar no chamado
Bairro Novo, perto do Casino da
Figueira.
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dera que Portugal só pode
qualificar os seus quadros se as
instituições de ensino tiverem
condições para aumentar a
formação pós-laboral, mesmo
que seja à custa das vagas para
a formação diurna.

Esse vai ser o caso do IPL, que
irá diminuir as vagas nestes
cursos para criar opções de
formação pós-laborais, explicou
Luciano Almeida.
O IPL já ministrava o curso de
Contabilidade e Finanças em
regime nocturno e pretende
alargar esta modalidade de
ensino para as licenciaturas em
Solicitadoria e Engenharia
Informática.
No entanto, “estamos condicionados pelo número de
vagas” desses dois cursos, que
não reúnem condições para serem divididos em duas modalidades de ensino, acrescentou Luciano Almeida.

Rock in Rio
e Santos Populares são teste para o Euro 2004

Figueira da Foz
disparos no tribunal

4242 Boulevard. St. Laurent, suite 201, Montreal, H2W 1Z3
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TPS & TVQ e outras obrigações fiscais
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cionar como um teste para o
evento.
De acordo com a emissora, a
dois meses do início do Campeonato da Europa de Futebol,
Silva Carvalho afirma que todos
temos de contar «com situações difíceis», principalmente
situações ligadas a problemas
de ordem pública.
O responsável afirmou que,
apesar das pressões sofridas, os
treinos preparativos já estão a
decorrer, nomeadamente através de simulações e jogos teste,

acrescentando que as devidas
alterações no equipamento do
Centro Coordenador de Informações Policiais está a ser
concluído.
No que respeita o risco de
atentados, o tenente-general
afirma que «a ameaça do terrorismo não tem propriamente a
ver com o Euro 2004, rematando que os atentados do 11
de Março, em Madrid, possam
ter mudado o espírito mas não
a forma como a segurança para
o evento está a ser preparada.

Arcos de Valdevez
Autarquia lança campanha de
promoção das laranjas de Ermelo
A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez anunciou que
está a desenvolver uma campanha de promoção das laranjas da aldeia de Ermelo,
cujo objectivo é escoar 50 toneladas produzidas na região.
Esta iniciativa integra-se na
candidatura, orçada em 21 mil
euros, apresentada pela autarquia e pela Associação Regional
de Desenvolvimento do Alto
Lima ao programa comunitário
LEADER, com o objectivo de
fomentar a dinamização económica da aldeia de Ermelo.
Uma das medidas resultantes desta candidatura é a promoção e valorização dos produtos típicos da região.
De acordo com o comunicado da autarquia, os citrinos
da aldeia de Ermelo, que conta
com 500 laranjeiras, beneficiam de um microclima próprio,
o que diferencia as laranjas da
região das restantes do país.
A época desta qualidade de
laranjas decorre de Fevereiro a
Junho, e o pico da produção
regista-se nos meses de Abril e
Maio.

Segundo a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, a
campanha de promoção das
laranjas de Ermelo arrancou
em Janeiro, depois de um estudo do mercado local.
A promoção inclui cartazes e
desdobráveis sobre a qualidade do produto, que estão a
ser distribuídos na autarquia.
“Com esta campanha todas
as laranjas passaram a ser
identificadas com um selo de
garantia e os estabelecimentos
que vendem o produto são
classificados como recomendados”, adianta o comunicado.
O projecto passa também
pela melhoria das condições de
comercialização, como a implementação de um mecanismo
de recolha, e pela adopção de
um sistema de embalagens, de
modo a evitar que a fruta seja
pisada durante o transporte
para os pontos de venda.
Esta acção tem ainda como
parceiros a Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Lima e a Associação de
Desenvolvimento Local de Ermelo.
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Insegurança que se vive hoje nos países europeus
O medo e a desconfiança

A arte
de navegar em águas turvas…

Augusto Machado

Raul Mesquita

Desde os ataques do 11 de
Março em Madrid, os europeus
andam cada vez mais preocupados com a segurança. Instalouse a paranóia. Desconfia-se de
tudo e de todos. Até nos meios
pequenos as pessoas desconfiam
dos estranhos ou qualquer embrulho deixado ao acaso ou esquecido em qualquer canto.
Actualmente corre uma tese pela Europa que o terrorismo
islâmico é, no essencial, o resultado de duas coisas: da hegemonia
dos Estados Unidos e a versão agressiva de Bush; e da ocupação
da Palestina por Israel. Assim, se Bush perder as eleições em
Novembro e se as forças israelitas se retirarem dos territórios
ocupados, tudo voltará a ser como dantes. A Europa voltará então
a estar sossegada e segura. Depois, bastará que chega a tão
desejada “retoma” económica para que o velho continente
continue, sem grandes conflitos, a construir a sua União pacífica
e próspera.
Ninguém tenha ilusões. Nada disto irá acontecer, mesmo que
George Bush perca as eleições e que Israel se retire. O sonho dos
anos 90 de uma paz permanente acabou. Explico: Depois de ser
preso no Paquistão, o xeque Mohammed, o cérebro do 11 de
Setembro, confessou que os ataques a Nova Iorque e a
Washington começaram a ser preparados em 1996. Na altura o
antigo presidente Clinton tinha começado o segundo mandato e
poucos fora dos Estados Unidos mal conheciam Bush ou o que
pensavam os “neoconservadores”. No Médio Oriente, Israel e a
Autoridade Palestiniana estavam em negociações. Ou seja,
acentuar o conflito da Palestina e a eleição de Bush e ignorar
muitos outros só pode resultar num profundo desconhecimento
de todos os estudos sobre o terrorismo da Al-Qaeda os quais
afirmam que a guerra civil da Argélia, as guerras da Bósnia e da
Chechénia e o conflito na Caxemira foram muito importantes para
mobilizar os grupos terroristas. Além disso, convém não esquecer
que o movimento de Bin Laden foi criado para combater as tropas
soviéticas no Afeganistão. Atribuir as causas do terrorismo apenas
aos americanos e israelitas é permitir aos europeus desvalorizar o
que de muito sério se passa na Europa. Hoje, mais do que no
Afeganistão e no Iraque, as doutrinas e as estratégicas do
terrorismo islâmico são desenvolvidas na Europa. Como é
conhecimento geral, grande parte dos ataques do 11 de Setembro
foram preparados na Alemanha e em Espanha. Está provado que
os líderes islâmicos mais radicais não vivem nos países
muçulmanos mas na Europa. São refugiados políticos que, ao
abrigo de uma legislação liberal, se instalaram na Alemanha, no
Reino Unido, e em França. Nos meios islâmicos, Londres é referido
como o “Londistão”. Em nome da tolerância religiosa e do respeito
pelos direitos humanos, os líderes das organizações radicais
islâmicas apelam à morte dos “infiéis e dos judeus” e aos ataques
terroristas contra os próprios países que os receberam. Segundo
os serviços de segurança alemão, britânico e francês, existem
milhares de terroristas a viver na Europa que passaram pelos
campos de treino da Al-Qaeda no Afeganistão. Maioria daqueles
que treinaram nas bases afegãs têm cidadania de países europeus
e alguns nasceram na Europa. Os perfis são quase sempre os
mesmos. Vieram estudar para universidades europeias, vieram
ainda crianças com os pais ou são filhos de imigrantes. Muitos
deles, em vez de aprenderem a apreciar as virtudes das
sociedades onde vivem, aprendem a odiá-las. Este ressentimento
contra o “Ocidente” é orientado politicamente pelos discursos
radicais que ouvem em algumas mesquitas.
A verdade é que estão duplamente radicalizados. Por um lado,
pelo discurso antiocidental; por outro lado, pelos apelos ao ódio e
ao martírio que ouvem dos seus líderes religiosos e políticos. Não
admira, pois, que a insegurança que se vive hoje nos países
europeus, em grande medida, tenha origem na própria Europa.

O Canadá, não sendo um país
tropical, assemelha-se em muitos
casos, a uma república de bananas…E há para todos os gostos.
Desde banana de oiro à banana
pão…. Só que as bananeiras que
alguns pensavam poder abanar, já
tinham secado há muitas luas e
daí, o não as ter encontrado aquando da minha chegada a Dorval.
Há no entanto muitos que continuam a orientar-se como se estivessem no meio de um bananeiral onde, porém, os frutos que
colhem, não são do tipo musa sapientum, as bananas comestíveis.
São todavia, bastante rentáveis.Vem a propósito o caso da
companhia de transportes marítimos da família de Paul Martin. Já
tive ocasião de me referir às importantes somas que subtrai ao fisco
canadiano a Canada Steamship Lines, cujo armador era até muito
recentemente o Primeiro-ministro do Canadá, Paul Martin, e
agora, oficialmente, propriedade dos seus três filhos, ao registar
os seus barcos sob pavilhão da Barbada. Pequeno país das
Caraíbas, a Barbada é um dos vários paraísos fiscais do planeta.
Relembre-se que a companhia marítima recebeu entre 1993 e
2002 do governo canadiano — quer dizer de nós todos —, 160
milhões de dólares em contratos governamentais, sem pagar um
cêntimo de impostos, porque navegando sob pavilhão estrangeiro.
Um outro barco, o CLS Birchglen, passou a agora, como os outros,
sob bandeira da Barbada e de imediato, a companhia despediu a
equipagem canadiana para a substituir por marinheiros
ucranianos. A explicação fornecida pelos responsáveis da Canada
Steamship Lines é a de se tratar de uma questão de sobrevivência.
Num mercado de grande concorrência, a massa salarial do
pessoal canadiano tornava as operações demasiadas caras e
poderia conduzir ao encerramento da frota. A diferença dos custos
de exploração em termos de salários é efectivamente notória. Os
ucranianos receberão quatro a cinco vezes menos que os marujos
canadianos. Não foi porém assinalado qualquer tipo de tentativa
de remediar a situação, mantendo a tripulação canadiana. Porque
se em moldes de rentabilidade se pode compreender a decisão da
companhia resta que, em termos morais, considerando os largos
benefícios usufruídos do governo canadiano, talvez houvesse
matéria para procurar evitar o desemprego aos 22 marinheiros da
equipagem de origem. Sabemos porém, pertinentemente, que a
Moral é filha de pais incógnitos…
Nesta mesma onda de marés baixas e altas da indústria
navegante, um “traversier” subvencionado pelos governos
canadiano e americano, flutua sob pavilhão das Bahamas.
Destinado para fazer a navegação e transporte entre Toronto e
Nova Iorque várias vezes por dia, o Spirit of Ontario, um catamaran
com a capacidade de 775 passageiros e 230 viaturas foi construído
na Austrália e será o primeiro barco a operar nos Grandes Lagos,
sob bandeira estrangeira.
Segundo os tratados internacionais de navegação, só os navios
navegando em águas internacionais podem ser registados nos
paraísos fiscais. Em contrapartida, quando navegam apenas em
águas canadianas ou americanas, devem usar a bandeira de um
desses países.
Ora, o governo, ao aceitar esta prática administrativa de registo
num paraíso fiscal, permite à empresa Canadian American
Transportation Systemes (CATS), de se esquivar à obrigação de
se submeter às normas canadianas e americanas de segurança
náutica, de pagar aos seus empregados segundo o código de
trabalho das Bahamas e, sobretudo, de economizar centenas de
milhares de dólares em impostos. “Este modo de evitar o
pagamento de impostos mas beneficiando de subvenções, é não
apenas uma aberração, como pode ser um perigoso precedente
para as condições de trabalho das equipagens e também, poderá
levar as outras empresas que fazem o transporte entre os USA e
o Canadá, a imitarem a CATS e a subtraírem milhões de dólares

Opinião
O País à beira de um “ataque de nervos...”?
Os “votos em branco”
de uma certa angústia
Fernando Cruz Gomes
Há quem se interrogue sobre o
valor real da mais recente diatribe
do escritor José Saramago. No seu
novo “Ensaio sobre a Lucidez”, faz a
apologia do voto em branco. Uma
apologia que, vindo de quem vem, é
capaz de ter um certo peso.
E mesmo para os que gostam do
escritor detentor do Prémio Nobel da Literatura, há muitas
dúvidas sobre este estilo de “ser lúcido”.
Sim, porque são mais que muitas... as razões para se estar
inquieto com toda uma turbulência de factos que se acastelam por
sobre a cabeça dos comuns mortais que nós somos. Mesmo por
sobre a cabeça de quem estas linhas traça que até aprecia José
Saramago e a sua forma de escrever. Talvez por isso haja quem
prefira esperar... para ver se reaparece o escritor quando o político
– que é de política que se trata neste caso – for embora e deixar
de ir a causas perdidas... e atirar às malvas a sua filiação partidária
que, pelos vistos, lhe coarcta a liberdade de... ser lúcido.
É que, quem se der ao trabalho de falar com o povo real...
chegará facilmente à conclusão que Portugal está mesmo
cansado. Mais do que cansado, começa a ficar farto da política e
dos políticos. Há como que uma descrença real nas figuras de proa
dos que vão fazendo a política em Portugal. E quando assim é,
parece estar mais do que justificado um certo alheamento
epidémico. Muitos refugiam-se na ideia de não votar, fazendo subir
a abstenção a níveis nunca vistos. E se é facto que muitos pensam
não ser isso muito importante, há quem se interrogue sobre o
caminho que a política em Portugal está a cavar para o futuro. É
que, ao lado, bem ao lado, quase que a par, há sinais inquietantes
para o actual “equilíbrio”. Os que ainda pensam, repararam,
certamente, na derrota do Partido Popular em Espanha. Devem
ter visto, igualmente, que o Governo Francês acaba de ter um
“certo” revés. A mudança na direcção política da Polónia é capaz
de ser, igualmente, um dado a sopesar. E tantos outros que vão
surgindo no dia-a-dia.
É em todo este contexto que aparece José Saramago a apelar ao
voto em branco. Uma figura de “fazer política” que... não existe.
E como, segundo dizem, “em política... o que parece, é....” somos
bem capazes de raciocinar que José Saramago, que aparece agora
nas listas do PCP às eleições europeias... está a fazer que “anda sem
andar”. Ele sabe que dificilmente o seu Partido vai a lado algum.
Sabe – porque sabe – que os comunistas em Portugal serão, quando
muito, uma escassa minoria com ideias de tentar influenciar o
eleitorado. A jeito de fiel de balança. O voto em branco... é assim
a modos que uma “razão” para se dizer que não se ganhou...
porque o povo não votou. Há uma espécie de resignação da parte
dos comunistas e de José Saramago. Confirmam o que muitos já
há muito sabiam. Os comunistas continuam a ser “papões” sem
“papo”. Vão a todas... sabendo, no entanto, que não podem ficar
em nenhuma. É uma técnica. Uma técnica que pode, no fundo,
baralhar ainda mais uma cena política já de si bem baralhada.
Talvez por isso, era bem preferível que José Saramago
continuasse a escrever... só a escrever.
A política nunca foi o seu forte. E entende-se bem que este “voto
em branco” não tem pernas para andar... porque, de há muito, e
infelizmente, o povo português se manifestou descrente nos actuais
valores da política. E é por isso que engrossa cada vez mais as
fileiras da abstenção.
ao fisco sendo ao mesmo tempo, um recuo considerável na
condição de vida dos marinheiros canadianos dos Grandes
Lagos”— considera um dirigente sindical.
Não há dúvida de que em qualquer lado há gente que mete
água.
Permitindo à marinha mercante de navegar em águas turvas…
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Injustiça…na esfera humana?
Por Natércia Rodrigues
Recordando que o ser humano se desenvolve e colhe por
vezes em longa caminhada,
muitos saborosos frutos na
aprendizagem constante quer
na terra, no mar e no ar, na
técnica da ciência, no artesanato, etc., de uma maneira
geral em variados ramos, é de
lamentar - em jeito de sentir
“injustiça”- que esse “armazenamento” numa dimensão
inigualável, maravilhosa, aliás
bastante notável, adquirido
com apreciável tempo e tantos
sacrifícios, logo fique perdido
pela presença da “morte”.
Esta, que segundo Tolstoi, “
é uma porta que se abre”...logo,
aberta esta porta, será uma
forma determinante, que ao
fechar, acaba com a alegria e os
sofrimentos – o bem-estar e o
mal do ser humano – que rouba sempre afectos e presenças
difíceis de substituir e de esquecer.
Lembrar que o tempo e o
esforço fizeram do homem um
“manancial ou tesouro” de
conhecimentos e que – rapidamente apagados – irão fomentar o desanimo e tristeza
por se verem perdidos tantos
sacrifícios altamente bem marcados em trabalho, estudo,
sabedoria e humanismo, des-

feitos num momento, sem jamais ser possível “recuperá-los
ou transita-los” para os que
ficam, assim perdendo-se esses
valores humanos, sofisticados
alguns, que tanta falta ficam a
fazer, é motivo de lamentação e
meditação. Sabe-se, contudo,
que os novos – em igual tempo
– tudo podem recompor, com
semelhantes esforços. Diz-se,
com razão: “aquele que começa a viver começa a morrer...”
Então, não sabemos, nem chegamos a saber, certos pontos da
vida e da morte; apenas deste
mistério há pequenas hipóteses
e grandes dúvidas e incógnitas...
Há imensos segredos na vida
como também tantos na morte,
que jamais serão conhecidos!
“Freud” disse “ a morte é um
conceito abstracto, com conteúdo negativo, para o qual não
se encontra uma correlação
inconsciente”. Neste campo as
opiniões e manifestações são
imensas...
Parece oportuno apresentar,
mais uma vez, este velho ditado
chinês, dito numa apreciação
generosa ao valor do idoso:
“quando morre um velho fecha
uma Universidade”. Quererão
dizer que se perde um elemento muito valioso?!

Contudo, na minha observação a este provérbio importa
fazer-lhe uma emenda acrescentando que é doloroso, sim,
perder-se esse valor da sua
maturidade, essa volumosa
virtude armazenada em tantas
décadas de trabalho, experiência e prodigiosa dos neurónios
cerebrais.É curioso que os
Africanos dizem de outro modo:
“quando morre um velho é
como uma biblioteca que arde”. Grande honra e louvor ao
idoso! A verdade é que seria
sempre uma herança valiosa e
útil, logo não se deve perder a
esperança, como dever dos
novos, de seguirem iguais
passos, com interesse e vontade, para algo recuperar. Temos que recordar o que “os
velhos artesãos” realizam e,
poucas vezes há continuação,
por falta de sucessores em
condições idênticas, o que
ainda mais entristece a sua
morte. Finalmente, olhando
todas estas observações com
naturais queixumes, devemos
aceitar humildemente – em
penitência – que Deus, com a
sua Divina Providência e Misericórdia, terá analisado todos
estes momentos e delicadas
situações do ser humano, dando-lhe a melhor forma em equilíbrio de justiça e Paz a este
binómio: Vida e Morte!
Até, não duvidamos da
vitória de Cristo sobre o pecado
e a morte. Tudo importa ser
meditado...

Pequenos
anúncios

284 - 1813

Caixa de Economia dos
Portugueses de Montréal

ASSEMBLEIA GERAL
CONVOCATÓRIA
Convocam-se os membros da Caixa de Economia dos Portugueses
de Montréal para uma Assembleia Geral Ordinária que se realizará:
Data: 24 Abril 2004 Hora: 15h 00
Lugar: Associação Portuguesa do Canada – 4170 St-Urbain – Montreal

para apresentação do Relatório Anual aprovado pelo Conselho de
Administração, contendo o Balancete financeiro, o relatório das
actividades do Conselho de Verificação e de Deontologia , repartição dos
excedentes e outras informações prescritas pela lei. Será efectuada
também a eleição para os lugares vagos nos orgãos de gestão da Caixa.
Está previsto igualmente um período reservado a perguntas e respostas
sobre as actividades da Caixa.
Os membros que desejem propor uma candidatura, incluindo a
candidatura de um dirigente actual, devem enviar uma proposta por
escrito, em envelope selado e dirigido ao secretariado da Caixa até às 15h
horas do dia 20 de Abril 2004.
Todos os membros da Caixa estão cordialmente convidados a participar
nesta assembleia.
Eduardo Dias, Secretário

Contra a Maré
Estórias de canadianos em
Portugal e de lusos no Canadá
Por Amadeu Moura

Saber o que os estrangeiros
pensam de Portugal e dos portugueses sempre me encantou.
O jornal La Presse, de 4 de Abril,
dá-nos a conhecer o que o embaixador do Canadá em Lisboa, entre 1956 e 1960, Philippe
Panneton, dizia nos seus relatórios enviados para Otava.
Médico, escritor, grande
viajante, Panneton era um
arguto observador dos usos e
costumes políticos e sociais
lusitanos. Recorrendo a uma
linguagem nada tradicional
nas chancelarias, o embaixador
lá ia debitando o que lhe parecia de totalmente errado
naquele “jardim à beira-mar
plantado”.
Diz o artigo – Panneton reserva as suas mais críticas afirmações para com Salazar, o
velho ditador que, dentro da sua
“torre de marfim”, observa e

condena a evolução do mundo
sem todavia compreendê-lo”.
Acrescenta ainda – Salazar
segura com mão de ferro o país e
o seu império na África com a
ajuda da tropa, da polícia política e da Igreja católica.
Num relatório confidencial,
datado de Outubro de 1957,
Panneton mostrava o seu grande espanto, porque Salazar
considerava que a independência de Marrocos e da Tunísia aceite pela França e a da
Índia e do Gana, concedida
pela Inglaterra, era o cúmulo
da loucura e da inconsciência.!
Salazar não podia admitir que o
Gana - “país de opereta” como
se dizia em Lisboa – pudesse ter
assento na Assembleia Geral
das Nações Unidas, ao lado do
“nobre, antigo e civilizado”
Portugal! Aceitar esta realidade era um insulto e uma
monstruosidade!
Panneton também acha estranho que Portugal faça parte
da OTAN. Como é que uma
ditadura podia fazer parte de
um organismo fundado para
defender a democracia, interrogava-se ele. Não obteve resposta a esta e outras interrogações. Morreu jovem, de
ataque cardíaco, no dia 29 de
Dezembro de 1960, em Lisboa.
E deixo para o fim uma das
suas frases que prova que ele
percebeu bem a realidade lusi-

tana.
- o governo só se interessa pela
questão ultramarina, o povo só
liga ao futebol e a elite não liga
nada a nada!
Philippe Panneton acertou
em cheio! O império já se foi,
quanto ao resto, está
actualíssimo!
Paul Martin despede o
cozinheiro português!
Chegado ao poder, Paul Martin, obcecado com tudo o que
estivesse ligado a Jean Chrétien, adoptou uma postura persecutória que faz lembrar o
Marquês de Pombal em relação
aos Távoras!
Como os tempos são outros e
ninguém pode ser desterrado
para o degredo, há que pô-los
no olho da rua, mesmo se não
têm nada a ver com o assunto.
Um dos que foi para a rua foi
o nosso compatriota açoriano,
chefe Moniz. Durante 10 anos,
o chefe Moniz dominou as panelas e caçarolas do 24, Sussex
avenue, residência oficial do
Primeiro-ministro canadiano,
elevando a cozinha ao nível da
arte. Que importa, Paul Martin,
o tal grande amigo dos portugueses, não se condoeu com
o facto e pô-lo a andar!
Sabem quem ficou a ganhar?
A França! A embaixada do país
dos mestres Bocuse, LeNôtre,
Troisgros e Alain Ducasse,
recrutou o chefe Moniz para
dirigir as cozinhas! Eles lá
sabem porquê! Muita gente
que conhece o chefe Moniz
está já ansiosa para receber
convite para jantar na embaixada francesa. Eu também
aceitaria só para poder cumprimentá-lo e manifestar-lhe a
minha solidariedade.

Casa dos Açores do Quebeque
Trasladação
dos restos mortais de Artur do Canto Resende…
Artur do Canto Resende, ao
deixar a sua terra natal e embarcar para a longínqua ilha de
Timor estava longe de imaginar os acontecimentos trágicos que se iriam protagonizar
nos anos seguintes.
Começou a segunda guerra
mundial e Artur do Canto Resende substituiu o administrador português em Díli. Em
1942, foi nomeado Presidente
da Comissão Municipal e a sua
grande preocupação foi ajudar,
sobretudo, os Portugueses,
arranjando-lhes comida e medicamentos. A grande valentia,
audácia, coragem e amor que
pôs na defesa dos seus compatriotas, fizeram dele uma
pessoa de estatura moral superior. Embora os Japoneses o
respeitassem, em Março de
1944, obrigaram-no a apre-

sentar a sua demissão. Foi
preso e metido numa barcaça,
enviado para Kalabali, na ilha
de Alor então Holandesa. Artur
do Canto Resende e mais três
companheiros ficaram numa
casa rodeada de arame farpado
e aí passaram pelas mais dolorosas torturas, privações,
fome e falta de medicamentos.
Este herói morreu a 23 de Fevereiro de 1945.
Ao fim de sete anos de estudo, Portugal, consagrou-o
como Herói Nacional, tendo-lhe
atribuído a título póstumo, o
grau de Oficial da Ordem Militar da Torre e Espada, a mais
alta condecoração portuguesa.
A Casa dos Açores do Quebeque em parceria com a Casa
dos Açores do Norte, Portugal,
está, deveras empenhada neste projecto e vem pedir o vosso

apoio e compreensão para o
projecto que iniciamos aqui no
Canadá.
Haverá petições a circular,
afim de se arranjar o maior
número de assinaturas, para
podermos trazer os restos mortais deste grande mártir Açoriano, Artur do Canto Resende,
para a sua terra natal.
Agradecemos antecipadamente a vossa colaboração
neste projecto.

Leia
A Voz de Portugal
o seu jornal
à
quarta-feira

CÉRAMIQUES SOLANO

Importateur

Distributeur

50% a 70% de desconto
Preços especiais para empreiteiros
e proprietários de blocos de apartamentos
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...

4833 Jean-Talon est (514) 727-6293
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Rancho de Romeiros do Quebeque
Caminhada, penitência, sacrifício!
Texto e fotos de António Vallacorba

Cumprindo uma tradição
que, nesta província, remonta
ao ano de 1988, o Rancho de
Romeiros do Quebeque voltou
a sair na passada Sexta-feira
Santa, 9 do corrente, em acto
de penitência quaresmal, durante o qual fomos convidados
a fazer voluntariamente algum

sacrifício.
Ao todo, foram mais de uma
centena de homens, mulheres
e jovens, sem contar o apreciável número de acompanhantes, com o apoio de duas
carrinhas, uma das quais sendo
guiada pelo colaborador de
longa data, João Rebelo
Para esta 16ª edição, a organização do rancho recaiu em
João Vital, mestre; Manuel Luís,
contra-mestre; António Moniz,
procurador das almas; e João
Ledo e Gabriel Couto, ambos
guias. A cruz foi levada por

Bruno Almeida, 11 anos, e que
com o Alexandre Moniz, constitui a dupla dos mais jovens,
enquanto Manuel Pereira, 80, e
José Ferreira, 70, foram os
romeiros mais seniores.
Este ano, o percurso da romaria iniciou-se a partir da
Missão de Nossa Senhora de
Fátima de Laval, com saída um
pouco depois das seis e meia da
manhã e chegada à Missão da
Santa Cruz por volta das duas
da tarde, mas ainda a tempo
para o início das cerimónias da
Paixão do Senhor.
Entrai, entrai pecadores
Com prazer e alegria,
Dando graças e louvores
À virgem, Santa Maria

A manhã estava dum fresco
acutilante – para a pele, que não
da alma! -, durante
o trajecto, longo e fatigante,
que, depois da Igreja de St.
Martin, em Laval, e por lapso da
Polícia, não se parou na Igreja
de S. Maxime, levando a que S.
Vicente Ferrier, na Rua Jarry,
fosse o próximo templo contemplado, seguindo-se os de
Santa Cecília, de Nossa Senhora da Defesa e St. EnfantJesus – o único templo que não
nos abriu as portas. (Vale mes-
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mo a pena estarmos a ajudar
uma paróquia que assim procede!).
Por onde se passou, as orações e os cânticos proferidos
por João Vital, Manuel Luís e
José Ferreira, tiveram um efeito
muito enternecedor, de piedade, arrependimento e humildade, com impacto muito profundo sobretudo nos irmãos
mais jovens, de rostos sombrios
e humedecidos pelas lágrimas,
assegurando-nos que, afinal, a
comunidade não se encontra
em crise – pelo menos em termos de fé e de gente pronta a
arregaçar as mangas, por sinal,
também, daquela gente a que
deu azo a estar-se a celebrar
meios-séculos de emigração.
Só quem integra a romaria, é
que pode sentir toda a mística
desta manifestação de fé, previamente única em São Miguel,
mas que há cativado os nossos
irmãos graciosenses nestes
últimos três anos. Na sua passagem simples, rápida e comovente, pelas ruas, deixa no ar
um sentimento de tristeza, dor,
devoção e intrepidez. O seu
canto é triste, melancólico,
fazendo lembrar aquelas ora-

ções infindáveis do velar dos
mortos.
O saudoso dramaturgo e
poeta micaelense, Dr. Armando Côrtes-Rodrigues, em “Romeiros de S. Miguel”, interroga:
“Quem és tu que carregas o
peso dos teus pecados e dos
outros, mal repousado, caminhando de sol a sol, enganando
a fome com um naco de pão,
desalterando a boca seca do
entoar da reza constante na
água das nascentes ou nas
fontes das estradas?”
“Se alguém perguntar “Romeiro, quem és tu”, com a simplicidade dos que não medem a
grandeza de seu sacrifício,
dirias apenas uma palavra humilde, que resume a verdade do
teu nome: ninguém”.
Um “ninguém” – acrescentaríamos nós –, não é bem assim, pois se o romeiro merece
todos os atributos que aquele
poeta lhe concede, é porque
tem a grandeza de alma mais
exemplar do que todo aquele
que é “alguém”!
Dois compromissos, “um, o
da fé, o outro da cultura, da
tradição”, foi como o padre

8

Arruda se referiu ao cometimento dos romeiros. E, se para
o padre Carlos, da paróquia de
S. Vicente Ferrer, o acto exemplar teve forte expressão de
“caminhada, penitência e sacri-

fícios”, para o padre José Maria
Cardoso, de Santa Cruz, as
orações de João Vital tocaramlhe de maneira muito profunda.
Já agora, e querendo o cronista saber junto do mestre o
que ele pensava sobre o comportamento deste rancho, disse-nos João Vital, com larga
experiência em romarias micaelenses, não ter dúvidas em
compará-lo “ao que de melhor
aparece em S. Miguel”.
Entretanto, aqui fica, tam-

Esta reportagem foi patrocinada por:

bém, uma palavra de apreço
para com as pessoas e/ou empresas que apoiaram a romaria,
sobretudo Samuel Verdinho,
Luís de Sousa, Albano Sá, Manuel da Ponte e Silvio Machado;
Ildeberto Silva, Benfeito &
Filhos, Alfred Dallaire (Memória), Magnus Poirier, ir-

rer, e de chegada, no subsolo
da Igreja Santa Cruz, principalmente onde houve aquela
sopa tão quentinha – para o
corpo, mas que animou a alma
também!
Com uma saudação para todos e todas, aqui vão, igualmente, os votos de muitas pros-

mandade de S. Vicente de Paul
(Laval) e as padarias Lajeunesse, Guizot, Liége e Popular,
em consequência do que, foram muito apreciadas as recepções, de despedida, no Centro
Comunitário de Laval; de passagem, na Igreja S. Vicente Fer-

peridades para o nosso grupo
de romeiros, enquanto dedicando esta reportagem à memória de Gualberto Tomé, um
irmão muito considerado entre
todos os romeiros e que recentemente Deus chamou para
junto de si.
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Aldeias da nossa História
No coração do Douro Sul,
uma série de aldeias que nos espantam

distância curta para tamanha
diferença de feitios, gestos e
costumes. Do maciço de tecnologia da grande cidade encontrámos uma paisagem sem
fronteiras, sem nada que nos
atrapalhasse a visão.
Álvaro Curia

Quem conhece o Douro sabe
que não se deve surpreender
com o muito que este ainda tem
por revelar. A região por onde
passa o caudal deste rio é fértil
em culturas características,
modos de vida tradicionais e
produtos que ganham fama

além fronteiras. Mas desengane-se quem pensa que do rio
Douro apenas se podem contemplar as frondosas vinhas.
Fomos encontrar, na região de
Armamar, Tabuaço e Moimenta da Beira, um conjunto
de aldeias bem preservadas,

daquelas que imaginamos estarem nos livros de outrora.
A viagem começa bem cedo.
Saímos do Porto antes do pequeno almoço e decidimos que
iríamos contemplar já a manhã
entre as freguesias que íamos
visitar. Menos de 150 km, uma

O distrito do Porto termina e
começa numa curiosa fusão
entre Vila Real e Viseu, apenas
separada pelo curso do Rio
Douro, que atravessámos na
Régua. De repente, tudo é mais
verde, o granito fala mais alto e
por todo o lado surgem felicitações à principal cultura da
zona: a maçã. O fruto está na
beira da estrada, juntamente
com outros produtos da região,
saudando quem passa.
Passando Armamar, a primeira aldeia que nos cumprimenta é Gojim. Uma rua
estreita ao lado do cemitério
enquadra perfeitamente um
solar no resto das construções.
Casinhas inclinadas, outras
beijando as da frente, muitas
com escadinhas e alpendres
das boas vizinhas. Tal como nos
filmes. O cachorro ladra, muitos até. Não podemos deixar de
reparar na afectuosa ligação
que existe por estes lados entre
os habitantes e os animais. Em
Gojim há também uma capela,
onde se avista a memória de
toda a aldeia.
Mais à frente, Lumiares. É
fácil perceber que estamos a
entrar numa aldeia bem cuidada: as casas estão recuperadas, as placas das ruas são
verdes e em vários locais notase a inscrição: “aldeia preservada”. Em Lumiares passeámos pelo largo da igreja, com os

habituais convivas de alguma
idade nas escadas da frente a
matutar sobre algum assunto
da aldeia. Vive-se com calma,
aqui. As portas das casas estão
abertas ao leve sopro de fim de
Verão, as crianças passeiam na
rua porque é fim de semana e
os sinos tocam quase sempre.
Estas aldeias fazem parte de
um projecto de recuperação do
Centro Rural de S. Martinho
das Chãs, aldeia que visitámos
a seguir. Nota-se que S. Martinho das Chãs é a parente rica
por estes lados. Muitas mais

ruas, com mais casas recuperadas, algumas até visivelmente modificadas, com algumas melhorias da tecnologia. Mas tudo com muito bom
gosto. S. Martinho das Chãs
tem uma imponente igreja do
século XIII, a Igreja Matriz,
capaz de fazer inveja a muitas
outras aldeias. Subimos ao
campanário e de lá vimos toda
a aldeia como se fosse um emaranhado de história: as ruas
afunilam entre casas com vários
séculos, permitindo-nos sentir
um pouco do que é o Portugal
profundo.

LIGUE O 10-10-620 E VÁ CONVERSANDO!
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6

PORTUGAL
Por apenas

.7¢
por minuto*

Portugal Canadá Cidade do
México
e USA
Os primeiros 15
minutos por 1$

Os primeiros 20
minutos por 1$

Os primeiros 15
minutos por 1$

Cada minuto adicional 8¢

Cada minuto adicional 5¢

Cada minuto adicional 8¢

Colômbia Espanha Argentina
Os primeiros 5
minutos por 1$

Os primeiros 15
minutos por 1$

Os primeiros 6
minutos por 1$

Cada minuto adicional 40¢

Cada minuto adicional 8¢

Cada minuto adicional 20¢

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

FALE MAIS,

PAGUE MENOS!

TELEFONE AO MUNDO POR $1.00
Ligue o 10-10-620 antes do número interurbano e poupe.
Também disponível com o seu telemóvel, telefone “toll-free”
1-866-3-1010620 ou visite-nos no www.1010620.com para mais detalhes

* Baseado em 15 minutos para o primeiro dolar, cada minuto adicional 8¢.
Telefonemas para telemoveis e países com códigos especiaís podem ser mais
caros. Cada telefonema a baixo de 1 minuto será facturado 1$. Tarifas effectivas
10-10-620 is a division of Telehop,
publicity traded as HOP on TSX Venture Exchange no 1 de Abril 2004 e podem mudar sem qualquer aviso.

Vária
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O dom quixotismo
do Sr. Armando Fernandes!
Num extenso artigo intitulado “Torre de Marfim”, publicado no
LusoPresse do dia 8 de Abril passado, o articulista deixa de falar
do que o levou a escrever – as sessões de informação e formação
organizadas pela SEC - e passa a desancar na “A Voz de Portugal”!
Gastou mais palavras a atirar-se à “VP” do que a descrever o
evento! O que é de mais é moléstia, bem diz o povo...
Mas voltemos às ditas sessões, sobretudo a que versava
“Jornalismo”. Que, pelos vistos, não foi de grande utilidade para
o Sr. Armando Fernandes. Ou então o formador não focou o que
é o ABC do jornalismo. Primeiramente, averiguar sempre os factos,
confirmá-los e, só depois, é que se publicam, para que não se caia
na asneira de dizer baboseiras e cair no ridículo, o que é o caso.
O Sr. Armando Fernandes, não vendo nenhum rosto conhecido
daqueles que são, habitualmente, associados à “VP” concluiu,
apressadamente, de que não havia ninguém a representá-la.
Enganou-se, redondamente. Como o convite que recebemos
ventilava a possibilidade de dar lugar a jovens, a “VP” convidou
duas delas para representá-la, tal como aconteceu.
Mas mesmo que não tivesse delegado ninguém, a “VP”
assumiria a sua responsabilidade sem ter que dar satisfações a
quem quer que seja. Não compete nem ao Sr. Armando Fernandes nem a qualquer outra pessoa, determinar as orientações
que devem prevalecer no seio da “A Voz de Portugal”.
O Sr. Armando Fernandes neste seu gesto descabelado faz
lembrar o D. Quixote. Desnorteado, monta a garupa, ajusta os
arreios e de lança em riste lança-se a zurzir contra tudo o que
mexe. E a “VP” deve ser um alvo que mexe com ele. Pena é que
não se transforme no seu pachorrento colega Sancho Pança,
homem bem mais comedido e sensato que, certamente, seria
capaz de lhe refrear os ímpetos, impedindo-o de confundir “A Voz
de Portugal” com moinhos de vento...
Quer a ética jornalística que nunca se meta o bedelho onde não
se é chamado. Fica o recado.
PS- Se o convite que recebemos para duas pessoas fosse elástico,
como parece ter sido o do LusoPresse que deu para uma
“Embaixada” de cinco ou seis pessoas, talvez nesse caso o Sr.
Armando Fernandes tivesse reconhecido alguma cara que lhe
fosse mais familiar.

Excursão a Toronto
Associação Saudades da Terra Quebequente, organiza
excursão a Toronto no próximo dia 24 de Abril.Para assistir ao
convívio dos naturais da Ribeira Quente .
Para mais informações: João Linhares (450)629-0150

Noite intercultural

Associação Portuguesa de LaSalle

Sexta-feira 28 de Maio às 20 horas “soirée” intercultural com
pratos da Cote d’Ivoire a preço módico a partir das 18 horas, no
1170, rua Beaudry (perto do metro Beaudry) com a presença de
artistas como a dançarina indonesiana Avy Loftus, a bonita Chanty
com danças ciganas, Stephanie Gaudreau e Yves Léger com uma
demonstração de danças contacto-improvisação, o grupo Azetta
transportar-nos-á a Kabylie graças às suas danças tradicionais e
o conjunto Zuruba que fará dançar toda a gente com as suas
percussões afro-brasileiras.

A Associação Portuguesa de LaSalle leva a efeito no próximo dia
Sábado, 17 de Abril, pelas 19 horas, um jantar cujo prato principal
será chanfana ou carne de porco assada.
A animação da noite estará a cargo da Discoteca Ilha Verde.
Para mais informações contactar pelo telefone (514)366-6305.

Para mais informações contactar: (514)596-7092

Missão de Santa Cruz
O Grupo Coral de Santa Cruz, a equipa das festas populares e
catequese, vêm por este meio agradecer a todas as pessoas que
de uma forma ou de outra colaboraram no jantar de angariação
de fundos para a renovação das janelas do centro comunitário.
Queremos agradecer às casas comerciais que connosco
colaboraram bem como a todas as pessoas que se implicaram na
venda das rifas e aquelas que as compraram.
Graças à vossa colaboração entregámos à Missão de Santa Cruz
a quantia de $17.323.00. Bem hajam e que Deus a todos
recompense.
Um abraço amigo da equipa organizadora.

Igreja Cristã Vitoriosa
O filme “A Paixão de Cristo” tem produzido um forte impacto, e
grande diversidade de perguntas e opiniões. Procurando ser úteis
à comunidade, convidamos o leitor e sua família, a virem escutar
quatro conferências acerca do filme “A Paixão de Cristo” a 18 e 25
de Abril e a 2 e 9 de Maio pelas 16 horas. A nossa Igreja está situada
no 4270 rua Papineau esquina com a Rachel. Com prazer
esperamos a sua presença.

Clube Oriental
Português de Montreal

Fundação Humanitas
A Fundação Humanitas, organismo, com fins não lucrativos para
promoção das humanidades greco-latinas no Quebeque, vai
oferecer este Verão às pessoas da região de Montreal cursos de
latim e de grego antigo a preços módicos, de 5 a 23 de Julho em
Montreal (de dia, de Segunda a Sexta-feira). Inscrição antes de
15 de Junho. Um curso de mitologia greco-romana será oferecido
às Segundas-feiras à noite de 20 de Setembro a 13 de Dezembro.
Inscrição antes de 10 de Setembro. Aberto aos estudantes e
adultos.
Para mais informações: (450)445-8897

Excursão a Kingston
A filarmónica do Divino Espirito Santo de Laval organiza uma
excursão a Kingston no dia 9 de Maio para celebrar a Festa de
Nossa Senhora de Fátima. Os interessados devem estar presentes
na Associação Portuguesa do Canadá pelas 7h30 pois a partida farse-á às 8 horas com regresso pelas 20 horas. Só haverá dois
autocarros para este passeio, por favor queiram reservar o mais
rápido possível. Para mais informações tel (450)629-5228

Associação
Sambentonense de Montreal
Informa-nos esta Associação que realizará a 24
de Abril pelas 18h30 na Igreja Santa Cruz, um
jantar-convívio, sendo o baile animado por Licínio
Ferraria.
Para mais informações tel. 725-6635

O Clube Oriental realiza Sábado dia 24 de ABRIL pelas 19h30,
um jantar dançante, com o tradicional Baile da Chita, que será
abrilhantado pela Orquestra Tropical.
Serão premiados os dois melhores vestidos ou saias de Chita.
Venham a mais uma noite orientalista e participem neste
concurso tradicional. Compareça e traga um amigo. A sua
presença será o futuro deste clube.
Para mais informações contactar tel. (514)342-4373

LUMAR
ELECTRONICA
Luís Pereira
Daniel Boal

Ryan Ponte Sousa
Nasceu no dia 16 de Janeiro de 2004 no General Jewish
Hospital, o menino Ryan Ponte Sousa, filho de Sonia Ponte e
Donny Sousa, neto de Ermelinda Madeira (e do ja falecido Sr.
Horacio Bento da Ponte) e de Lazaro e Maria Sousa, afilhado
de Isaura Ponte e Byron Castillo Lopez. Que Nossa Senhora
abençoe sempre o nosso filho.

GRAPOLLO
D'ORO

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00

$32.00

20 LITROS

Mosti Mondiale 2000

Sem
mensalidade

Aparelho
para descongelar
a neve nas antenas

$ 0.00

20 LITROS

UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS
AQUELES QUE FAZEM VINHO!
Serviço de análise do seu vinho
35 variedades de mosto à sua escolha

RTPi
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
AGENTE OFICIAL

incluindo VINHO VERDE
Vendem-se barris de Whiskey e
barris novos importados de Portugal
em carvalho e castanho,
de 5 a 250 litros.
O Baptizado realizou-se no dia 20 de Março na Igreja StVincent Ferrier. A todos os Familiares e aos Pais Parabéns.
P.S. You are our Angel,
CRAZY for you. Mommy & Daddy, we love you!

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

J. Vieira
Taxas de juros mais baixas
Cel. 914-3491
do que nos bancos

*Crédito de $140.00
após programação

Pacote de 20
canais locais, por
apenas $14.99/mês

Tel. (514) 947-1479 Fax : (514) 633-8347
www.lumar-sat.com

St-Michel

Villeray

• STE-THÉRÈSE
9 apart.Boa condição
Dunkin Donuts, Bom preço.
Possib. de sócio
• BOIS-DE-FILION
Restaurante Double Donuts,
possib. de sócio
• Villeray, 5 plex, excelente condição
• Villeray, Cottage, 4 qtos cama,
2 c. banho

Mod. N305 $0.00*

8 apart. Bom investimento

Predial

213 Rachel Este

Tel. 845-7201

A Predial vende há mais de 25 anos
PARA ACÇÃO RÁPIDA 24/24 CONTACTE-NOS HOJE AINDA

Aproveite o “Boom” imobiliário.
Venda por si mesmo com
comissão reduzida
Informação grátis de tudo que
há de disponível no seu sector.
Avaliação, hipoteca
Propriedade comercial c/garagens
para lavagem de carros.
Bom investimento.

C.Modesto
Cel. 235-0906
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

EM 13-04-2004

1EURO=1.6045C
1EURO=1.6045Cd
UM SERVIÇO DO
MILLENNIUM
BCP
(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, Quintas: e Sextas
9 às 12:30 horas
Quartas
9 às 12:30 e das 14 às 17 horas

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ambulância
Clínica Portuguesa Luso
Polícia
Bombeiros
Hospital Hôtel-Dieu
Hospital Royal Victoria
Hospital Ste-Justine
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc
Hospital de Montreal
para Crianças
Serviço de Auxílio aos
Emigrantes(SANQi)
Sun Youth,
Serviços de Urgência
ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. Angolana de Montreal
Associação N. S. de Fátima
(Chomedey, Laval)
Associação Portuguesa
do Canadá
Associação Portuguesa
do Espírito Santo
Associação Portuguesa
de Lasalle
Associação Portuguesa
de Ste-Thérèse
Caixa de Economia
dos Portugueses
Casa dos Açores do Quebeque
Centro de Ajuda à Família
Centro Português
de Referência
Centro Comunitário
do Espírito Santo
Clube Oriental
Português de Montreal
Clube Portugal
de Montreal
Grupo Folclórico Campinos
do Ribatejo
Rancho Folclórico Verde Minho
Ass.Port.West Island
Português de Montreal
Sporting Clube de Montreal
Sport Montreal e Benfica
IGREJAS
Igreja Baptista Portuguesa
Igreja Católica de Santa Cruz
Igreja N. S. de Fátima de Laval
Assembleia de Deus
Centro Cristão da Família
Igreja Nova Unção
Igreja Cristã Vitoriosa
RÁDIO E TELEVISÃO
Rádio Centre-Ville
Rádio CFMB
Radio Clube Portugal

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

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est

273-9638
987-7666

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

849-8591

LATINO
177 Mont-Royal Est

849-1153

LISBOA
355 Rachel Est
TAGUS
4289 St-Laurent

844-1406
353-3577
768-7634
684-0857
739-9322
499-9420
273-4389
484-3795
844-1011
687-4035
583-0031
376-3210
593-9950
525-9575
495-2597
483-2362
849-9901

844-3307

NOTÁRIOS

M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203
849-6619

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

843-5626

(514) 985-2411

OURIVESARIAS

844-8738

849-2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

987-0080

CONTABILISTAS

GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent

232-3095

DENTISTAS

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

B. SERKOS
1530, Curé-Labelle, # 203 (450) 686-0026
OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent
288-3019

PADARIAS

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

288-2082

●
●
●
●
●
●
●

Tipografia comercial ● Cartões de visita
Papel de carta ● Envelopes
Facturas ● Cartazes a cores e a preto e branco
Convites de casamento e outras ocasiões
Cartões de agradecimento ● Guardanapos
Fósforos ● Fotocópias
Papelaria ● Concepção gráfica ● Etc...
Calendários personalizados para 2004

Typogal
Ltée.
4117A Boul. St-Laurent Montreal

Imprimeurs - editeurs

REVESTIMENTOS

Tel.: (514) 844-0388 Fax.: (514) 844-6283

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent

845-1520

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel

725-2626

URGÊNCIAS SÁBADO
LE FAUBOURG
Dentes para a vida

SATÉLITES

LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval

GUY-CONCORDIA (Metro)

(514) 931-6663

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

947-1479

TIPOGRAFIAS

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

1616 Ste-Catherine o.
suite 2030

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

Falamos
Português

Dr. Oussama El-Housseini

VESTUÁRIO DE CRIANÇA

BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276 St-Laurent

Clinique Dentaire
Le Faubourg

Cirurgião maxilo-facial e bucal (C.B.M.F.)
843-7282

LIGUE PARA PORTUGAL
POR APENAS 7.9¢ POR MINUTO!
Angola 39¢
Brasil 18¢
Canadá 3.9¢

Portugal 7.9¢
Estados Unidos 4.9¢
Reino Unido 5.9¢

499-1624

DISCOS/LIVROS

ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O

843-3863

272-5779

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

385-1484 e 3 8 5-3541

FARMÁCIAS

FOTÓGRAFOS

342-4373

861-4562

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

435-0301

353-1550

SOLMAR
111 St-Paul E

CLÍNICAS

366-6305

842-8045

845-6028

PSICÓLOGOS

FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

842-8077
388-4129
982-0804

RESTAURANTES

MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

CASAMENTOS

ESCOLAS DE CONDUÇÃO

254-4647

MÓVEIS

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

844-3054

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL INC.
4267 Av. Coloniale
285-1620
672-4687

842-6822

844-2269

RENOVAÇÕES

Para todos os seus trabalhos
de concepção gráfica
e de tipografia, sem excepções

351-1716

844-4588

CANALIZADORES

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent

681-0612

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

PROCURA UMA TIPOGRAFIA?

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

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

842-8077

BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent

271-6452

842-0591

CAIXA DE ECONOMIA

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

QUIROPRATAS

4117 St-Laurent

BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert

MONUMENTOS

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

842-6891

273-1425

MÁQUINAS DE COSTURA

PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

844-6212

845-5335

FUNERAIS

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

270-3112
862-2319

Para ligação:
América do Norte:
10-10-580 + 1 + indicativo + número
Chamadas Internacionais:
10-10-580 + 011 + indicativo país +
número
Não precisa de mudar de companhia de telefone.
Custos das chamadas irão aparecer na sua conta
telefónica Bell
24 horas por dia; Sete dias por semana
.25¢ mínimo em todas as chamadas
Chamadas para telemóveis podem ter tarifas mais
altas. As tarifas podem mudar sem qualquer aviso.
Para melhores tarifas visite WWW.10-10-580.com
Alimentado por:

Uma subsidiária a 100% de Newlook Industries Corp., uma
companhia registada no TSX (símbolo NLI)

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

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

845-5804

IGREJAS

IGREJA CRISTÃ VITORIOSA
4270 Papineau, Mensagem
525-9575
www3.sympatico.ca/igreja.vitoriosa
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave..
(514) 484-3795
CENTRO CRISTÃO DA FAMÍLIA
Assembleia de Deus do Canadá
2500 Boul. Rosemont (esq. Iberville)
Pastor: Carlos Figueiredo
376-3210
IGREJA EVANGÉLICA LUSO-FRANCÓFONA
28 St-Charles, Ste-Thérèse (450) 435-9834

A melhor taxa de
juro simplesmente

Vende-se
equipamento de
padaria.
Forno a lenha, forno
eléctrico, amassadeira
hobart, frigorifico de
duas portas vertical,
balcão
frigorifico,
máquina de enrolar
pão.Tudo em estado
novo.
Luís
(450) 462-4920

SERVIÇO GRATUITO**
Victor Pereira
Agente imobiliário afiliado
Conselheiro em
financiamento hipotecário

(514)

886-5552

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

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

0%

*

capital
de entrada
disponível

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

Taxas Multi-Prêts
Taxas a partir de 13/04/2004

1 ano
5 anos
10 anos
25 anos

3,45 %*
4,55 %*
5,60 %*
6,25 %*

*Taxas sujeitas a mudanças sem pré-aviso
Certas condições aplicam-se
**Hipotecas residenciais
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Empregada de limpeza, 3 dias por
semana, Segunda, Quarta e sextafeira. Com experiência e
referências.

PRECISA-SE

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

BOUTIQUE DE
ALTERAÇÔES
Precisa de costureira de alta
costura c/experiência em
vestidos de noiva, acompanhantes e geral. Tempo inteiro
ou parcial. Não é necessário
falar Francês ou Inglês.Bom
salário.
Situada em Pointe Claire.
Lúcie ou Fernanda
(514) 426-1588
CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e
operário com experiência em
máquina de dobrar aço.
Gil da Silva
(450) 434-9000 ext.238
(514) 708-3207
Paisagistas a tempo inteiro c/exp. em
pavé-uni, muros e asfalto.Plano de
benefícios sociais e óptimo salário.
Roberto
(450) 678-1588
Operários para assentar “pavé-uni” e
fazer todo o género de muros de
apoio, para empresa na “rive-sud”.
Pessoas responsáveis e competentes.
(450) 658-3387
Operários c/ o mínimo de 5 anos de
exp. em “pavé-uni” e muros de apoio.
Bom salário. Tempo inteiro.
(514) 820-5247
Precisa-se de empregada doméstica
para limpeza de casa. Deve também
cozinhar um pouco.
URGENTE
Mme Michèle
(514) 484-9561

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

Jardins Super
(514)993-6376
Mulher para fazer limpeza, um (1)
dia por semana.
Telefone à Leila
(514)489-8440
Grande 4

em muito bom estado.

Procuro espaço, de preferência para a
zona de Aveiro / centro de Portugal,
até 20 de Maio 2004. Telefone

450-672-4687
ou
514-285-1620

Restaurante e três (3) salas de banquetes com
boa clientela. Inclui equipamento completo.
Ao norte de Montreal.
Telefonar : (514) 571-2009

A Voz de Portugal “muda de casa”
Tel.: (514)284-1813 ou 1-866-684-1813
Fax: (514)284-6150

LE GROUPE EXCLUSIF
Procura trabalhadores para
colocação de “pave-uni”
com experiência.
Sálario entre 18 e 20$/h

Tel.: (514) 881-0764

Pessoas com experiência

VENDE-SE
Chevrolet Cavalier 2001,4 portas,
manual, 60.500 km, muito bom
estado. $7.900 negociável.
(514) 949-7320
(450) 621-9407
Casa à venda na Figueira da Foz,
com 2 quartos de cama, cozinha,
sala, casa de banho.
Bem situada, perto da praia e do
casino.
Pede-se 95.000 Euros
Contactar Maria
Tel. : (514) 725-5248
Quinta perto de Alcanena, c/casa de
habitação, 7mil pés de oliveiras, 3mil pés
de pêra Rocha, laranjeiras, etc. Com
sistema de irrigação « Gota a gota ».

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

ST-LEONARD

Esc.:374-9250
José Montez 254-0216-254-6139

ST-MICHEL

ST-LEONARD

Duplex 2x5 , garagem, todo renovado.

NETTOYEUR BELLE NEIGE

CENTRE-VILLE

Precisa costureira a tempo inteiro ou parcial.

Tel : 011-351-249-845086
(em Portugal)

TELEFONAR Celeste
(514) 858-9402

Triplex, 3x6 todo renovado.

VILLERAY

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

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

Prédio com 8 apartamentos,
bem situado, rend. $40.000

Joseph Oliveira

EXPERIENCE
Hall of Fame
Club 100%OR

BOISBRIAND

PLATEAU

ROSEMONT

Triplex 1x5
iImpecável

+ 2x3 , garagem,

DU CARTIER-VILLERAY

REMAX Alliance Inc.

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

Grande duplex 2X5 , cave bem
terminada, garagens, belo jardim

António Cabral
(450) 963-3462

7170 St-Laurent

Informação gratuita - casas, hipoteca...

Auteuil, Laval

Grande triplex de luxo, renovado.
Ver para crer !

ST-LEONARD

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

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

5plex, de luxo 2x5 +3x4 , garagem e
lareira.

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

DU CARTIER INC

Olívia Paiva

Serviços & negócios

Telefonar (514) 387-2091

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

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

Olga : 582-1771
Tem problemas com o seu
computadore. Rede, virus, curso,
e muito mais.
Sylvio : 240-5196

Aluga-se

ALUGA-SE

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

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

DIVERSOS

Também se precisa motorista classe 3.

13

00
.
0
50
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ST-MICHEL - Duplex semi destachado c/3 qtos, cave e garagem
Bom Preço

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

CARLOS AGOSTINHO

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

a
d
i
d
Ven
CENTRO-ESTE - Bom triplex
Rendimento. Só $189.500

Arlindo (Alain) Velosa

Avaliação gratuita

72 CASAS VENDIDAS EM 2003
VILLERAY

VE

I
ND

DA

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

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

AHUNTSIC

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

DA
I
ND
E
V

VILLERAY

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

A
IDDE

DA
ENID

VV

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

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

NO

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

DA
I
ND
E
V
NOVO ROSEMONT- Bom duplex
Ocup. dupla. Junho.Preço reduzido

00
.00
0
0
.0
9
31
ST-MICHEL 8 plex bem situado.
Grandes apartamentos

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

“Cottage” em sector
procurado, com
4$
qtos
000
109
fechados,
lareira, cave
bem terminada, solarium.
$229.000.

VENDE-SE
Padaria no Plateau, sector procurado,
esquina de rua, com mais de 25 anos
de existência.
Preço para venda rápida:

$24.000.
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Vária
Casa de Angola
comemora ‘’Dia da Paz”
Por José Manuel Costa

A Casa de Angola do Canadá, comemorou no passado dia
3 de Abril o ‘’Dia da Paz” assinalado em todo o território
nacional à 4 de Abril.
Esta data de importância
histórica para os angolanos
marcou o fim da guerra em
Angola após assinatura do
Memorando de Lwena entre as
chefias militares dos dois exércitos angolanos em confrontação, nomeadamente, Alberto
Neto das FAA (forças armadas
angolanas) ex-FAPLA e Abreu
Kamorteiro pelas FMU(forças
militares da Unita) ex –FALAS
em 4 de Abril de 2002.
Pela segunda vez os angolanos comemoram a conquista
da paz, longe no entanto da
normalização do País e das suas
Instituições. Continua adiado a
estabilidade naquele país austral do continente mãe da humanidade.
Sem eleições a mais de 12

anos, Angola vê o seu futuro
adiado ‘’sine die”. O Governo
faz declarações em defesa do
pleito eleitoral mas não define
um organigrama com prazos
definidos para a implementação das 14 tarefas consideradas fundamentais para a
realização das primeiras eleições livres e democráticas sem
o fantasma do retorno à guerra.
A Casa de Angola, reuniu
pela primeira vez em Montreal,
os Presidentes da Casa do
Brasil, Maria Lúcia, a Presidente do Carrefour des Jeunes
Lusophones, Sandy Gonçalves,
o Presidente da APC, e o recém
eleito Presidente da CAMA,
Adelino Kialunda. Cerca de
uma centena de membros e
amigos da Casa de Angola,
festejaram e renderem em
uníssono uma sentida e singela
homenagem a todos os heróis
tombados em defesa da paz,
liberdade e democracia em
Angola.
Na ocasião, o actual Presidente da C.A.C Bruno Milton
Cruz, concomitantemente,
delegado da UNITA do Canadá, fez a abertura do evento
fazendo uma resenha histórica
da colectividade que dirige,
justificando o sentido da sua
existência, depois do fracassado acordo da fusão entre a
AJA-CAMA.
Os angolanos não se identificam com a CAMA, daí a necessidade de ciarmos um

organismo que defendesse os
interesses imediatos dos angolanos e a divulgação dos seus
valores culturais, diria o Jovem
político e líder dos angolanos
em Montreal ao repórter da A
Voz de Portugal.
Como vai sendo hábito a
Catedral da Lusofonia, vulgo
APC, acolheu os ‘’irmãos” angolanos e juntos dançaram ao
som da kizomba, magistralmente animado pelo reconhecido Dj Lindo Andrade, o
mais feliz dos presentes pelo
prémio que lhe foi atribuído em
reconhecimento do seu trabalho comunitário.
Paula Neto, pelo Comité da
Miss Angola falou da importância da participação da mulher angolana nas actividades
de massificação cultural, deixando para trás alguns complexos resultante da atitude machista dos homens.
Segundo Paula Neto, existe
uma comissão nacional sediada em Toronto que está disponível para ajudar as eventuais
candidatas. Recorda-se que a
segunda dama de honor da
Miss Angola é a Misse Angola
de Toronto. Voltaremos ao
assunto numa das próximas
edições do A Voz de Portugal.
O programa da Noite da Paz,
que assinalou o Dia da Paz em
Angola, promovido pela Casa de
Angola, destacou-se pela leitura
de uma mensagem oficial do
Governo de Angola emitido e
assinado pelo Embaixador Miguel Zau Puna. Lucia Franchinelli, da Casa do Brasil endereçou uma mensagem de
paz e união entre os angolanos
e felicitou a Casa de Angola pela
iniciativa de juntar os grupos

lusófonos.Recordamos que a
Casa de Angola realizou a sua
Assembleia Geral Ordinária, no
passado dia13 de Março tendo
eleito Para Presidente, Bruno
Milton Cruz, Vice-Presidente,
Cláudio Cambolo, SecretárioGeral, José Manuel Costa, e
Secretária Financeira, Do Rosário, Directora Cultural Hema
Paula, Secretário das Comunidades, Carlos Mulumba e
entraram para o CA José Chiquito,Solange Tandela, e Silvio
Cassule.

Empresa quer fazer
Big Brother em Marte
A falta de liquidez da agência espacial russa para financiar as
missões a Marte levou a Aerospace, uma empresa privada, a
sugerir a ideia de um Big Brother espacial.
Segundo conta a edição online do jornal El Mundo, caberia à
audiência decidir sobre a vida dos tripulantes da missão durante
a sua viagem até Marte. A ideia já foi considerada «descabida»
pela agência espacial russa.
As contas da NASA estimam que o custo de uma viagem
tripulada a Marte possa custar cerca de 20 milhões de dólares.

« As portas que Abril abriu »
Este ano celebra-se o 30 aniversário do 25 de Abril de 1974, que
marcou a história de Portugal.No âmbito de uma organização
comunitária, o evento «As portas que Abril abriu» visa
comemorar a Revolução dos Cravos, no Domingo 25 de Abril, às
15 horas no Salão Nobre da Missão Santa Cruz.O evento «As
portas que Abril abriu» será composto por poesia e música
popular relativas a esta data. Contará com a participação de Luís
Fernandes, artista português da Associação d’Orfeu, de passagem
por Montreal por intermédio do organismo Musique MultiMontréal.«As portas que Abril abriu» é o fruto do trabalho
conjunto dos seguintes organismos:
Associação Portuguesa do Canadá; Carrefour des jeunes
lusophones du Québec; Clube Portugal de Montreal; Clube
Comité Coordenador Québec/Celebrações Comunidade
Portuguesa; Escola Secundária Lusitana; Grupo Coral Alentejano;
Grupo de Teatro Marear; Missão Santa Cruz; Musique MultiMontréal; Rancho Praias de Portugal. A Revolução dos Cravos
marcou a história de Portugal, tendo sido o catalisador de
mudança da sociedade portuguesa até aos dias de hoje.

Círculo dos
Amigos de
Ponta Delgada
Sábado dia 1 de Maio pelas
18h30 o Círculo dos Amigos do
Conselho de Ponta Delgada
leva a efeito um grandioso
jantar-espectáculo com a presença de Henrique Cipriano, O
Carteiro e o Conjunto Exagone.
Para mais informações contactar pelo tel.: (514)494-2531
Contamos com a sua
presença!
Para mais informações:
Carrefour Lusphone (514)
274-9320

Revista Gavea-Brown
Encontra-se disponível o último número de Gavea-Brown, a revista anual bilingue de letras e
estudos luso-americanos, dirigida por Onésimo Teotonio Almeida e George Monteiro, Brown
University.Inclui artigos, ensaios, documentos, poesia e recensões críticas por autores lusoamericanos e portugueses, assim como trabalhos de autores luso-canadianos.
Para receber este número, ou para fazer uma assinatura desta revista anual, contactem Cândida
Ferreira Hutter: candida_hutter@brown.edu.Se pretende consultar este número, ou números
anteriores, antes de a encomendar, queira contactar Ilda Januário:ijanuario@oise.utoronto.ca; ou
Manuela Marujo: manuela.marujo@utoronto.ca

Export Depot

Electrodomésticos e Aparelhagens de 220 volts

e

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

Para

Sempre que vá a Lisboa ou
ao Porto viaje com o
reservas
profissionalismo, a
segurança...
consulte hoje
E o conforto com que
sempre Sonhou...
mesmo o seu

informações e
DESDE $599

DESDE $149 DESDE $649

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

✁

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO
* UM POR FAMÍLIA

agente de
viagens

Viaje com a Accord Travel
e
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Superliga
FC Porto mais perto de
título e Estrela “cai” na Honra
(Lusa) - O líder FC Porto
venceu o Marítimo e aproximou-se da revalidação do título
português de futebol, no dia em
que o Estrela da Amadora se
tornou na primeira equipa da
Superliga virtualmente despromovida à Liga de Honra.
Os portuenses, mesmo com
menos um encontro realizado,
conservaram a vantagem de
quatro pontos sobre o Sporting,

segundo classificado, que oficializou a descida dos amadorenses com uma goleada por
4-0.
O triunfo permitiu também à
equipa “leonina” manter a distância de seis pontos para o
rival lisboeta Benfica (3º), que
sentiu grandes dificuldades
para bater por 2-1 o Paços de

Melhores marcadores
1º -McCarthy FCPorto
-Adriano Nacional
3º -Liedson Sporting
-Evandro Rio Ave
5º -Derlei FCPorto
-R. Sousa Boavista

17
17
14
14
13
13

sofrida na prova (1-0, no reduto
do Gil Vicente).
No rescaldo da qualificação
para as meias-finais da Liga dos
Campeões (afastou os franceses
do Lyon, nos “quartos”), os
portuenses sofreram por culpa
própria para superar os madeirenses, pois desperdiçaram
inúmeras oportunidades para
marcar.
No Estádio Alvalade, o avançado brasileiro Liedson foi o
“carrasco” dos amadorenses,
ao marcar três golos e oferecer
outro ao romeno Niculae, contribuindo de forma decisiva
para que o técnico Fernando

Resultados

Classificação
1 FC Porto:
2 Sporting:
3 Benfica:
4 Nacional:
5 Sp.Braga:
6 Rio Ave:
7 Marítimo:
8 Moreirense:
9 Boavista:
10 Beira-Mar:
11 U.Leiria:
12 Gil Vicente:
13 Académica:
14 Belenenses:
15 Guimarães:
16 Alverca:
17 P.Ferreira:
18 E.Amadora:

Ferreira, penúltimo classificado, graças a um tento do
suplente Geovanni, aos 87
minutos.
No Estádio do Dragão, o FC
Porto também beneficiou de
um golo tardio, marcado aos 85
minutos pelo defesa Ricardo
Carvalho, para se impor na
recepção aos insulares (7º) e
regressar aos triunfos, uma
semana após a única derrota

74*
70
64
49*
48
42
42
40
38
37
37
34
32
31
31
29
24
16

* Têm um jogo a menos

Moreirense - Boavista, 2-1
V.Guimarães - Rio Ave, 2-0
Académica - Alverca, 4-0
Nacional – G.Vicente, 2-1
U.Leiria – Sp.Braga, 2-2
FC Porto - Marítimo, 1-0
Benfica – P.Ferreira, 2-1
Sporting – E.Amadora, 4-0
Belenenses – B.Mar, 1-0

Programada31ªjornada:
E. Amadora - União Leiria
Sporting Braga - Benfica
Boavista - Sporting
Rio Ave - Académica
Gil Vicente - Moreirense
Paços Ferreira – Guimarães
Alverca - Belenenses
Beira-Mar - FC Porto
Marítimo - Nacional

Santos festejasse com um robusto triunfo o 150º encontro
como treinador no principal
escalão do futebol português.
Liedson, que igualou o compatriota Evandro (Rio Ave) na
terceira posição da tabela dos
“artilheiros”, com 14 remates
certeiros, inaugurou o marcador aos 33 minutos, repetindo a “dose” aos 60 e fechando a “contagem” aos 82, já depois de Niculae (79) também
ter marcado.
O Benfica sentiu mais dificuldades para somar os três
pontos na recepção ao Paços de
Ferreira, mas manteve-se na
“rota” do segundo lugar da
competição - de acesso à terceira pré-eliminatória da Liga
dos Campeões -, beneficiando
do golo de Giovanni ao cair do
“pano”.
Após uma primeira parte
confrangedora, Nuno Gomes
inaugurou o marcador aos 48
minutos, mas Zé Manuel restabeleceu o empate aos 67,
antes de o médio brasileiro, que
substituíra João Pereira dez
minutos antes, estabelecer o 21 final.
O Paços de Ferreira, ao contrário do Estrela, ainda acalenta hipóteses matemáticas de
permanência na Superliga,
mas os cinco pontos de atraso
para a primeira equipa acima da
linha de “água” - o Alverca (15º)
- não perspectivam melhor
sorte que a dos amadorenses.
Entre os quatro clubes posicionados imediatamente abaixo dos três “grandes”, apenas o
Nacional (4º) saiu vitorioso, ao
impor-se por 2-1 na recepção ao
Gil Vicente, enquanto o Sporting de Braga (5º) empatou em
Leiria e Rio Ave (6º) e Marítimo
(7º) perderam em Guimarães e
Alvalade, respectivamente.
Na Madeira, o Nacional esteve a perder na sequência de um
golo marcado por Yuri, aos 05
minutos, mas deu a volta ao
resultado desfavorável, graças
aos tentos concretizados pelos
brasileiros Serginho Baiano
(38) e Rossato (77).
Em Leiria, o Sporting de
Braga, pelo contrário, esteve
por duas vezes na frente do
marcador, mas consentiu o
empate à União local (11ª),
enquanto o Rio Ave sentiu na
“pele” o processo de recuperação encetado pelo Vitória de
Guimarães, que já vai na terceira vitória consecutiva.
Com dois golos marcados
nas “extremidades” da partida,
por Djurdjevic (09) e Rubens
Junior (80), os vimaranenses
abandonaram os lugares de
despromoção, ocupando o 14º
lugar, a um ponto da Académica, também a evidenciar
clara subida de rendimento.
Os “estudantes” golearam,
em Coimbra, o Alverca por 4-0
e deixaram os ribatejanos em
situação delicada, vindo a ser
ultrapassados pelo com possibilidade de serem ultrapassados pelo Belenenses que a
encerrar a jornada conseguiu
uma difícil vitória de uma bola
a zero contra o Beira-Mar mantendo assim a possibilidade de
vir a continuar com os “grandes”.

Liga de Honra
Três da frente empatam e Setúbal sobe a terceiro
(Lusa) - O Vitória Setúbal
goleou o Felgueiras por 5-1, na
30ª jornada da Liga de Honra
de futebol, subindo ao terceiro
posto graças à igualdade entre
Varzim e Penafiel, numa ronda
em que o líder Estoril também
empatou.
A grande figura da partida
no Estádio do Bonfim, em
Setúbal, foi o camaronês
Meyong, que apontou os três
primeiros tentos da equipa
sadina, o primeiro dos quais aos
33 minutos, de grande
penalidade.
No início da segunda parte, a
equipa nortenha ainda
conseguiu empatar por
intermédio do avançado Toy
(48 minutos), mas a equipa da
casa marcou mais quatro
vezes, duas pelo avançado
campeão
olímpico
em
Sidnei2000 (64 e 73), e por Auri
(76) e Jorginho (79).
Na partida entre candidatos
à subida, o Varzim, a jogar
casa, não conseguiu bater o
Penafiel, perdendo a terceira
posição para os sadinos,
enquanto os visitantes
mantiveram o segundo posto.

Os poveiros ainda estiveram
em vantagem no marcador,
quando aos 65 minutos o defesa
Milhazes cobrou de forma
exemplar um livre directo,
contudo, o jogador do Varzim
acabaria por “borrar a pintura”,
ao defender com a mão uma
bola sobre a linha de golo.
Milhazes foi expulso e Júnior
transformou
a
grande
penalidade que deu o empate
aos penafidelenses.
O Estoril também não
conseguiu melhor que um
empate a duas bolas no terreno
do Maia, mantendo cinco
pontos de avanço sobre o
Penafiel, enquanto o Vitória de
Setúbal se colocou a seis e o
Varzim ficou a sete.
Num início de jogo
espectacular, com três golos
nos primeiros onze minutos, o
maiato Saulo abriu o activo no
primeiro minuto e, na resposta,
Fellahi igualou a partida.
O Estoril deu a volta ao
marcador, graças a um tento
de Hugo Santos, aos 11
minutos. A 12 minutos dos 90,
Saulo bisou e estabeleceu o
resultado final.

Na zona de despromoção, o
Sporting da Covilhã, com 23
pontos, e a União da Madeira,
com 26, estão em posição muito
complicada, enquanto o
Marco, 16º classificado com 31,
e Portimonense, 15º com 33,
lutam
entre
si
pela
manutenção.

Classificação
1 Estoril:
2 Penafiel:
3 V.Setúbal:
4 Varzim:
5 Naval:
6 Salgueiros:
7 Maia:
8 Feirense:
9 D.Aves:
10 D.Chaves:
11 Santa Clara:
12 Ovarense:
13 Felgueiras:
14 Leixões:
15 Portimonense:
16 Marco:
17 U.Madeira:
18 Sp.Covilhã:

Amanhã ultimo dia !!!
para poder comprar os seus bilhetes .

A homenagem dos jovens a
António Lourenço, ficará na
história da Comunidade
Portuguesa.
Mas basta de palavras!

É tempo de agir.
De mostrar interesse pelas
iniciativas e
integração dos
jovens no meio
comunitário.

Bilhetes :
Padaria Notre-Maison
Discoteca e Casa da
Costura - Padaria S.Miguel
Centre Mecanique Edmundo

58
53
52
51
46
46
42
41
41
40
39
38
36
36
33
31
26
23
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Comunidade
Mar e Terra sobre
a mesa da Quebequente!
Por Mário Carvalho
No passado dia 3 de Abril a
Associação Saudades da Terra
Quebequente, organizou pelo
sétimo ano consecutivo o seu já
habitual convívio “Festa do
chicharro da Ribeira Quente”.
É de salientar que esta Associação foi a primeira aqui em
Montreal de origem Açoriana a
realizar convívios com o objectivo de reunir naturais e amigos da respectiva freguesia,
para manter vivas as tradições

mais queridas das suas gentes,
servindo de trampolim para as
gerações do presente e futuro,
dando a conhecer ao mundo o
povo que somos.
A festa do chicharro é uma
homenagem aos pescadores do
porto de pescas da Ribeira
Quente. Tendo sido o chicharro o alimento por excelência do
povo da ilha de São Miguel,
fonte de sobrevivência das
famílias da mesma freguesia, eis
que os filhos da terra a resi-

direm em Montreal em redor
da sua Associação se reúnem
todos os anos no início da Primavera para recordar tempos
de outrora fazendo do chicharro rei e senhor da festa.
O salão de festas da Igreja de
Saint-Enfant de Jesus vestiu-se
de gala com uma bonita decoração em tons de azul e branco
e com luzes suspensas no ar,
dava para recriar e transportar
a nossa imaginação aos mares
dos Açores com o céu estrelado
em noites de Primavera.
Foram mais de 400 os convivas que como as gaivotas que
vêm a terra matar a sede assim
vieram alimentar a sua alma
cravada de saudades da terra e
do mar que os viu crescer entre

dor, sofrimento e alegria . Um
dia partiram rumando à procura de outros mares desconhecidos. Hoje cruzam-se os
mares e ventos mas nunca a sua
identidade Portuguesa.
Para satisfazer o corpo foi
servido um tradicional e vasto
jantar, onde não faltaram, como não podia deixar de ser os
chicharros fritos.
Baixaram-se as luzes e como
se o firmamento se iluminasse
de estrelas para receber os
vários artistas deu-se início ao
espectáculo por meio de um
fumo branco parecendo a bruma das Ilhas. Actuou o mais
novo e elegante cantor Lino
Rego que aproveitou para lançar em Montreal o seu recente

trabalho discográfico “Lino
Realidades”, que de certo será
um sucesso tendo em conta a
excelente qualidade com que
foi produzido e a boa voz do
artista. Em seguida viriam as
surpresas da noite que haviam
sido anunciadas pela organização do evento.
O que é prometido é devido e
assim foi ! Daniel Carvalho que
voz e presença em palco foi realmente uma excelente surpresa. A outra surpresa a já conceituada artista Luciana Machado que cantou e encantou
em particular com a canção “Eu
sou Açoriana”.
O baile começou com a actuação do Grupo Amizade de
Toronto que é composto de 17
elementos que tocam e cantam
música popular portuguesa, os
quais interpretaram vários
temas da sua autoria que estarão disponíveis em CD a partir do mês de Setembro deste
ano .
E para dar continuidade ao já
muito concorrido baile veio Joe
& Duarte que foi uma agradável surpresa a os ouvir cantar em duo, muito seguros, afinados e dinâmicos na sua actua-

ção, alternando sem nunca
parar com o D.J-XMEN com
música para todos os gostos e
idades fazendo com que o baile
se prolongasse até às tantas da
madrugada.
Parabéns à organização e a
todos que participaram neste
convívio que souberam usufruir deste magnífico serão.
De salientar que todos os
concelhos da costa sul da Ilha
de São Miguel se fizeram representar musicalmente e todos
eles com porto de pescas :Luciana Machado (Ponta Delgada), Joe & Duarte, (Lagoa),
Daniel Carvalho (Vila Franca
do Campo), Lino Rego e Grupo
Amizade, (Ribeira Quente),
Concelho da Povoação.
Assim como desta Ilha já
saíram para o Mundo, Mike Ribeiro, Nelly Furtado e Pauleta e
outros serão aqueles que virão
honrar o nome de Portugal
com o seu talento e força de
trabalho a residirem na diáspora. Obrigado aos comerciantes que colaboraram nesta
actividade.
Felicito a ASTQ por insistir
em promover os filhos da sua
terra.

Manuela Marujo
apresenta livro em Winnipeg
Manuela Marujo, professora
de Língua e Cultura Portuguesas da Universidade de

A professora Manuela Marujo, acompanhada do Director
da Cultura da Casa dos Açores,

Manuela Marujo ladeada pelo o Cônsul Paulo Cabral e pelo
Presidente da Casa dos Açores
Toronto, esteve nos dias 1 a 4 de
Abril em visita à cidade de
Winnipeg, a convite da Casa
dos Açores dessa cidade.
O objectivo da visita foi dar a
conhecer A Primeira Vez que
eu Vi Neve/The First Time I
saw Snow, livro da autora,
publicado pela Campo das Letras de Portugal e que se destina a um público infantil.
Manuela Marujo apresentou
o livro no sábado, dia 3 de Abril,
tendo sido acompanhada na
leitura, em inglês, pela Natasha
Santos.

Manuel Fernandes, visitou
ainda a Associação Cultural
Portuguesa de Manitoba e a
Casa do Minho onde contactou
com muitas crianças e jovens.
Na sua primeira visita a esta
cidade, Manuela Marujo declarou ter ficado surpreendida
com o número de jovens que
frequentam estes centros culturais.
Num convívio muito saudável,crianças, pais e muitos
avós passam o tempo entretidos
nas muitas actividades que os
centros oferecem.

A Voz de Portugal “muda de casa”
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