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MAÎTRE CARROSSIER

Consulte-me sem compromisso!!!

8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop. Elvis Soares

Doença grave
Hipoteca
Salário
Vida

(514) 389-0606

(514) 884-0522

MICHAEL SCHUMACHER VENCE Uma Ilha, uma cidade
O GRANDE PRÉMIO DO CANADÁ
20 de Junho, um momento importante
para a cidade de Montreal. Tudo pode
acontecer, fusão ou desfusão. O presidente
da Câmara Municipal de Montreal convidou
o jornal e a nossa comunidade para uma
assembleia sobre a fusão da nossa cidade, e
também desejou a todos um feliz Dia de Portugal.

Ver pág. 2

O Festival dos Ritmos do Mundo 2004

Novo festival para
fazer vibrar Montreal!

Ver pág. 13

O EURO 2004 COMEÇOU...
MAS FOI UMA FESTA GREGA NO DRAGÃO

Ver pág. 10

Ver pág. 18

Maria Alice Macedo

UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS AQUELES QUE FAZEM VINHO

Serviço de análise do seu vinho

Corretora de seguros de prejuízos de particulares
Conselheira em segurança financeira

Tel.: (514) 745-0425

Seguros :
Vida, Hipotecário, Salário, Medicamentos,Invalidez,
Doenças críticas, Viagem.
Investimentos:
REER/REEE
Seguros gerais :
Habitação, (Fogo, Roubo), Automóvel
Email: mariaalicemacedo@hotmail.com

Mosti Mondiale 2000
35 variedades de mosto
à sua escolha
Incluindo

VINHO VERDE

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00
20 LITROS

Vendem-se barris de Whiskey
e barris novos importados de
Portugal, em carvalho e castanho,
de 5 a 250 litros.
ATENÇÃO : SE NÃO TEM SELO
DA MOSTI MONDIALE
É PORQUE NÃO É MOSTI MONDIALE

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

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

TAP Air Portugal 800-221-7370 www.TAPusa.us
06-16-04.pmd
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somos a sua companhia
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Manchetes
Líderes das comunidades
Culturais de Montreal tomam posição

Liberal reuniu várias comunidades étnicas
Nátercia Rodrigues
Sylvio Martins

No dia 9 deste mês, num
encontro com o presidente da
Câmara Municipal de Montreal, Gérald Tremblay, alguns
líderes de diferentes comunidades culturais deram o seu
apoio à nova cidade de Montreal no âmbito da presente
campanha referendaria. Numa só voz, estes líderes, italianos, gregos, africanos e vários
outros, exprimiram o seu desejo
de ver Montreal unificada.
Todos se pronunciaram em favor duma grande cidade inclusiva e sem fronteiras. “É o seu
futuro e o futuro do Montreal É
por isso que estes representantes
de várias comunidades culturais
que vivem e trabalham em Montreal, se sentem implicados neste
debate“, declarou o Sr. Keeton
Clarke o presidente dum Conselho associativo. O presidente
da Câmara Municipal de Montreal, Gérald Tremblay, diz-se
feliz do seu encontro com estes
líderes das comunidades culturais e com a sua implicação
no debate que acerca do futuro
de Montreal. “Recebo com alegria esta vontade destes líderes de
comunidades culturais de defender os interesses da nova
Cidade, que não hesitam a dizer
francamente que pensam e guardar Montreal unido a dizer
NÃO. Então porquê desmembrálo? Com uma cidade de Montreal unido podem-nos fazer de
Montreal um cidade bastante
rica” concluiu o presidente da
câmara municipal Gerald

Tremblay.
“DESFUSÃO” MUNICIPAL
No dia 20 de Junho próximo
realizar-se-à o referendo sobre
as “desfusões” municipais em
22 distritos de Montreal. Para

que um distrito possa recuperar o seu antigo estatuto de
cidade no dia seguinte do voto,
recorda-se que os resultados da
votação deverão satisfazer duas
exigências. Como prevê a Lei
relativa à consulta dos cidadãos
sobre a reorganização territorial de certos municípios, adoptada pelo governo Charest, para
que haja “desfusão” duas exigências deverão ser satisfeitas:

Nenhuma taxa de serviço

- A primeira, é reunir uma
maioria de pelo menos 50% mais
um, favoráveis à reconstituição
da antiga cidade. A segunda
para ser válida, esta maioria
deverá igualmente representar
pelo menos 35% dos eleitores
inscritos nas listas. Aquando

da assinatura dos registos que
teve lugar de 16 a 20 de Maio, ou
seja, antes da revisão da lista
efectuada a semana passada
pelo Director Geral das eleições, e baseado nestas percentagens, em Anjou, por exemplo, o apoio à opção “défusionniste” foi estabelecido a 10.489
eleitores para que haja desmembramento.
A pergunta referendaria
No dia 20 de Junho, os eleitores dos distritos deverão
pronunciar-se sobre a pergunta
referendaria: É favorável ao
desmembramento da Cidade de
Montreal e a constituição da
reorganização territorial do seu
município?

Eis que na passada sexta
feira, dia 11 de Junho, o partido
Liberal reuniu várias comunidades étnicas de Montreal
para falar da tolerância e do
compromisso que tem para
com as muitas etnias que existem neste enorme pais que é o
Canada. A nossa comunidade
também teve a oportunidade
de estar presente.
O Sr. Denis Coderre, Presidente do “Conseil privé’, ministro da Francofonia e candidato na municipalidade de
Bourassa, o Sr. Irwin Cotler,
ministro da Justiça e candidato
de Mont-Royal, o Sr. Jacques
Saada, Chefe do governo na
Câmara dos Comuns e candidato de Brossard-La Prairie,
assim como vários outros candidatos liberais da grande região de Montreal, sublinharam
que um dos pontos principais
desta campanha eleitoral é a
promoção dos valores canadianos.
O governo Liberal sempre fez
promoção de uma sociedade
responsável, tolerante e de
respeito. “O governo Liberal
apoia a diversidade de uma

Aberto segunda a sábado
Troca excelente de euros e dólares US

A Ministra das Relações com
os cidadãos e da Imigração do
Québec, Michelle Courchesne, anunciou os vencedores da
sexta edição dos Prémios quebequenses da cidadania, durante uma cerimónia que teve
lugar na Sala do Conselho Legislativo na Assembleia Nacional.
Os laureados foram escolhidos em quatro categorias.
São elas: Empresas públicas e
privadas com fins lucrativos;
organismos públicos e em-

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.

Filomena Gouveia LL.B .
AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA

Gouveia, Gouveia

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

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

maneira única e renovadora.
Em matéria de Francofonia por
exemplo, reforçamos a reputação que o Canadá tem no
sentido de ser uma nação justa
e moderada” afirmou o ministro
Coderre.
Para o ministro Saad, o “multiculturalismo Canadiano está à
imagem dos valores que os
Canadianos desejam. Estamos
orgulhosos e acreditamos que
esses valores devem influenciar
outros países. Promover o multiculturalismo canadiano, é
construir pontes e não levantar
barreiras.”
No que diz respeito à paz e à
justiça no mundo, o Canadá é
um leader, afirmou o ministro
Cotler, “somos um modelo internacionalmente reconhecido. A
nossa sociedade é um mosaico
aonde se reflecte uma comunidade mundial. Quando mais
forte for a nossa voz, e mais
influenciadora, mais o Canadá
estará em medida de encorajar e apoiar iniciativas positivas no mundo dos negócios,
como por exemplo, estabelecendo o Tribunal Internacional Criminal”

Prémio Quebequense
da Cidadania 2004

ASTRÓLOGO AFRICANO AIDARA

Preços competitivo aos dos bancos

3960 Boul. St-Laurent
(514) 845-5115
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Tel.: (514) 844-0116
Fax: (514) 844-9053

presas privadas com fins não
lucrativos; pessoas; e organismos comunitários.
“Os Prémios quebequenses da
Cidadania são para mim, o
reflexo da vitalidade democrática
da sociedade quebequense, da sua
sensabilidade aos grandes valores
que lhe são gratos: a solidariedade, o compromisso social, o
respeito dos direitos e liberdades
das pessoas e a abertura à diversidade” declarou a Ministra
Courchesne.

Oração à Nossa Querida Mãe
Nossa Senhora Aparecida,
Querida Mãe, Nossa Senhora
Aparecida, Vós que amais e
guardais todos os dias, Vós
que sois a mais bela das mães,
a quem eu amo de todo o coração, eu Vos peço mais uma
vez que me ajudeis a alcançar
esta graça por mais difícil que
seja (fazer o pedido). Sei que
Vós me ajudareis, me acompanhareis até à hora da minha
morte. Amén.
Rezar um Pai-Nosso e três
Ave-Marias. Fazer esta oração
três dias seguidos e alcançará
a graça por mais difícil que
seja. Mandar publicar. Caso
extremo, fazer a oração em
três horas. Agradeço à Nossa
Senhora Aparecida por esta
graça.
M.F

Varina
Aluminium
inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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.

Fábrica e sala de exposição :

06-16-04.pmd
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O Canadá acredita muito na
imigração, pois foram eles que
ajudaram a formar esta nação,
transmitindo-nos um modo de
vida com valores; o país não é
perfeito mas é preciso não
esquecer que quando aqui se
chega, trazemos todos os nossos valores e tentamos fazer
com que este pais seja cada vez
melhor.
Ao terminarem este debate,
eles pediam a todos e todas para
pensarem bem antes de votar,
mas que vaiam todos votar
pois é extremamente importante fazê-lo.

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
Hebdomadaire fondé
le 25 avril 1961
Publié par A Voz de Portugal
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Novo aparelho adquirido por Jaime Forjaz de Sampaio
Ecografias dão mais garantias a futuras mães
Um novo aparelho diagnostica o bem estar fetal e sabe o
seu grau de afectação em consequência do sofrimento crónico a que possa estar sujeito...
Diagnosticar o bem estar fetal e saber o seu grau de afectação em consequência do
sofrimento crónico a que possa
estar sujeito; fazer um estudo
morfológico com detecção da
maioria das malformações e
pesquisar marcadores das a-

neuploidias e de certas malformações, são alguns dos
resultados que podem ser visíveis nos exames efectuados
com um novo e moderno equipamento recentemente adquirido por Jaime Forjaz Sampaio, médico obstetra que ao
nosso jornal refere, em entrevista, que “com os novos métodos há uma significativa melhoria das informações colhidas, para maior tranquili-

Vinte e cinco anos a trabalhar
Prata para Marques SA
O Grupo Marques SGPS SA
celebrou os 25 anos de criação
da empresa em 1979. Primitivo
Marques resolveu celebrar a
efeméride de uma forma inédita com uma gigantesca festa
do Espírito Santo que levou aos
terrenos do futuro Pico de Água Parque milhares de pessoas, para uma ceia de criadores, uma Missa e almoço e
um jantar, num recinto primorosamente ornamentado e
com todos os requisitos de comodidade e segurança. À festa
não faltaram os foliões da Candelária, a Banda de Música de
Santa Bárbara da Ribeira
Grande, o grupo de Cantares
de Outrora da Ribeira Grande,
o Grupo de Cantares de Outrora dos Arrifes e o Grupo de
castanholas de Rabo de Peixe.Presentes na cerimónia de
abertura dos grandiosos festejos, Carlos César, Presidente do
Governo Regional dos Açores,
os Secretários Regionais das
Finanças e Planeamento e da

Habitação e Equipamentos,
Roberto Amaral e José Contente, Presidente da Câmara de
Ponta Delgada, Berta Cabral,
Presidente da Câmara da lagoa, Martins Mota, directores
regionais, deputados, empresários, directores de instituições bancárias, fornecedores,
clientes e cola-boradores da
Marques SGPS SA.O jantar foi
confeccionado e servido à moda da Candelária com cerca de
200 pessoas a servir. O ambiente foi de muita festa e alegria e não faltou um magnifico
espectáculo de fogo de artificio

dade de todos”.
que gravou no céu as palavras
“MARQUES 25 ANOS”. No
decorrer da festa, Primitivo
Marques numa breve mas comovida intervenção agradeceu a presença de todos e salientou o trabalho de quantos
tornaram possível o êxito da
empresa, recordando a memória de seus pais, Joaquim
Marques e D. Leopoldina Marques e da esposa D. Manuel
Costa Gomes Marques e dos
filhos que sempre o apoiaram na
longa caminhada. Fez também
uma referência especial à banca de fornecedores e clientes,
deixando uma mensagem de
confiança num futuro difícil a
requerer cada vez mais trabalho.

Cancro de pele não preocupa açorianos
Os açorianos que se preocupam com o cancro de pele é
uma fasquia muito pequena de
pessoas. E aqueles que mais
“crimes” cometem são os jovens que se expõem ao sol durante todo o dia à procura de
um bronzeado rápido e bonito.
O cancro da pele é uma realidade que exige uma atenção
especial por parte de todos. A
prevenção e a protecção solar

são essenciais para evitar o
pior. E há muitas pessoas que se
esquecem que os escaldões de
hoje podem resultar mais tarde
numa grave doença. Apesar de
nos últimos dez anos, na Região, o número de cancros de
pele ter-se mantido estável,
continuam a aparecer casos
graves nas mais diferenciadas
pessoas. Francisca Estrela,
Dermatologista do Hospital do

Divino Espírito Santo dissertou
sobre os cuidados a ter e chama
a atenção para a necessidade
de se fazer uma observação
periódica dos sinais. É que,
diagnosticado a tempo, a percentagem de cura do cancro
cutâneo é muito elevada, chegando mesmo a atingir os 95
por cento.

Salão de CabeleireiraQuintas
EDITE
Unisex
e Sextas
Permanente sem amoníaco
Tintas
Cortes e penteados para toda a família
Facial
Depilação a cêra

89 Rachel Oeste Tel. (514) 842-9929

Prop. Edite

A DINÂMICA E O PROFISSIONALISMO AO SERVIÇO DA BELEZA
VISITE-NOS DE TERÇA A SÁBADO

LIQUIDAÇÃO
LIQUIDAÇÃO
Cerâmicas e mármores
de 1ª Qualidade
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TUDO DE 50 a 70%
de desconto
4833 Jean-Talon est
(514) 727-6293
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Cantanhede: Detido
Recorde de abstenção
suspeito de violar filha e sobrinha obriga a União a reflectir
Um homem de 35 anos, residente em Cantanhede, foi detido por suspeita de violar a filha
e uma sobrinha desde criança
e durante vários anos, anunciou hoje a Polícia Judiciária de
Coimbra.Trabalhador na construção civil, o homem é sus-

peito de ter cometido uma série
de crimes continuados de abuso sexual e violação de uma
sobrinha, hoje adolescente,
desde a infância, e de violar
ainda a filha, também adolescente, disse à Agência Lusa
fonte da PJ.

Chamas por circunscrever
Fogos em Aveiro, Leiria e Coimbra
Quatro incêndios lavravam
às 17h00 na 2ª Feria em todo o
país, três dos quais por circunscrever, nos distritos de
Aveiro, Leiria e Coimbra, in-

formou o Centro Nacional de
Coordenação de Socorros. O
mais preocupante é o incêndio
que lavra no lugar de Silva
Escura, em Sever de Vouga
(Aveiro) e que continua por
circunscrever. Lusa As chamas, que consomem uma zona
de eucalipto, estão a ser combatidas por 54 bombeiros apoiados por 17 veículos e um helibombardeiro. Em Tabueira,

Cantanhede (Coimbra), 32
bombeiros combatem um incêndio que deflagrou às 14h51,
com a ajuda de oito veículos.
No lugar de Alvados, em Porto

de Mós (Leiria) estão 31 homens e sete viaturas no combate às chamas que lavram .
Foram já mobilizados mais
meios para ajudar a circunscrever este incêndio. Em Quintã, Penafiel (Porto) está praticamente cir-cunscrito um outro
fogo que começou às 10h10. No
local estão 31 bombeiros e nove
viaturas.

O escasso nível de participação eleitoral registado no
conjunto da União Europeia
não pode deixar indiferentes os
dirigentes políticos. Afinal, foi
batido o recorde de abstenção
(55,8%). Pior: o fenómeno manifestou-se de forma ainda mais
acentuada nos países outrora
sob a órbita soviética, que há
mês e meio entraram no “clube
de Bruxelas”. Na Polónia, o
maior de entre os novos países,
só dois em cada dez cidadãos
foram às urnas, apesar de até a
fortíssima Igreja Católica exaltar as virtudes da União. Neste
contexto, a maciça afluência
em países como Malta, Chipre e
Grécia faz figura de excepção.É, portanto, o próprio projecto
europeu que pode estar em
causa, na exacta medida da
contradição detectada entre o
entusiasmo dos políticos e a
indiferença das opiniões públicas, expressa através da
ausência na hora de votar.
Indiferença será, aliás, uma
interpretação benigna do que
se passou. É que eurocépticos
de todos os matizes confirmaram a pujança que já se suspeitava. Fustigaram trabalhistas e conservadores no Reino
Unido, roubando-lhes 17 lugares, obtiveram cerca de 35% dos
votos na Suécia, cresceram na
Áustria - neste caso ajudando a
empurrar a Extrema-Direita
para o limbo -, asseguraram 20

Ferro Rodrigues quer
retirada da GNR em Setembro

mandatos na Polónia e venceram mesmo na República
Checa.É significativo constatar
que os partidos no poder em
diversos países do alargamento, que tão arduamente se bateram pela adesão, saem derrotados. Não é apenas o caso da
República Checa. É também o
da Hungria, Eslovénia e dos
três bálticos. Na Estónia, o
partido do Governo só obteve
um dos seis mandatos em jogo.
O Partido Popular Europeu
mantém-se como grupo político dominante, com 269 dos
732 lugares no Parlamento.
Em grande parte graças à “goleada” infligida a Gerhard
Schoeder - o SPD sofreu a pior
derrota desde a fundação da
então República Federal da
Alemanha, em 1949. Em contra-ponto, José Luís Zapatero
repetiu a vitória das legislativas, em Espanha, e a Esquerda francesa humilhou o bloco
chiraquiano. Os resultados nos
dois maiores países da União
Europeia (França e Alemanha) têm evidentes leituras
internas. São de protesto face
aos governos, como em Portugal, na Dinamarca (a vitória dos
social-democratas quase duplicou o score obtido em 1999),
Áustria, Finlândia, Bélgica e
mesmo Itália, onde Silvio Berlusconi ficou aquém da fasquia
que ele próprio traçara

Actividades do
Sport Montreal e Benfica
Este popular clube português organiza no sábado dia 19 de
Junho pelas 19h30, um jantar dedicado ao Dia do Pai, animado
pelo Conjunto Renovação.
Os interessados poderão contactar a sede do clube.
Preços: sócios 20 benficas, não sócios 23 benficas e crianças
dos 6 aos 12, 10 benficas.

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

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

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

convicção de que António Vitorino pode, ainda, chegar à
presidência da Comissão Europeia.
Ferro Rodrigues insistiu,
hoje, que a missão da GNR
deve terminar findos os compromissos assumidos e que
Portugal deve apostar no apoio
político e técnico ao futuro

governo iraquiano.
O secretário-geral do PS falou
depois de um pequeno-almoço
com o Presidente da República
em Belém, que se prolongou
por mais de uma hora.
O líder socialista insistiu na
necessidade de uma «reavaliação da presença da GNR no
Iraque», lembrando que já
pediu ao primeiro-ministro um
«contacto urgente» para debater a matéria.
Por outro lado, Ferro Rodrigues mostrou-se confiante
na possibilidade de o comissário europeu da Justiça e Assuntos Internos vir a ser eleito
presidente da Comissão Europeia.
Ferro Rodrigues assegurou
que o PS procurará «dar o máximo» para permitir a eleição de
António Vitorino, embora recordando eu «isso é algo que depende da vontade do governo
português».

Confrontos entre
adeptos de futebol e polícia
causam 16 feridos em Albufeira
Dezasseis pessoas ficaram
feridas e 14 foram detidas na
sequência dos confrontos entre
adeptos de futebol e a polícia na
ocorridos segunda-feira à noite
em Albufeira.
De acordo com a Administração Regional de Saúde
(ARS) do Sul, 16 pessoas deram
entrada no centro de saúde de
Albufeira, tendo quatro delas
sido transportadas para o hospital de Faro, embora não apresentassem ferimentos graves.
Segundo o capitão Manuel
Jorge, da GNR de Albufeira, os
confrontos começaram por
volta da meia-noite com peque-

nos incidentes que culminaram com cerca de 200 adeptos
ingleses a invadirem as ruas, a
interromperem o trânsito e a
agredirem elementos da GNR
com cadeiras, garrafas e mesas.
“A partir daí foi necessária a
intervenção das forças de manutenção da ordem”, que foram ajudadas por “forças a
cavalo em articulação com as
forças de infantaria”, explicou.
Durante os confrontos, a
polícia deteve 14 homens - 12
ingleses, um russo e um português - que vão ser presentes a
tribunal esta terça-feira.

Ao mesmo tempo informa que quarta-feira dia 23 de Junho
pelas 19horas no exterior da Escola Lambert-Close, realizará
os festejos de S.João com a animação a cargo do Conjunto
Exagone. Haverão várias surpresas e será apresentada a
Marcha do Benfica.
Entrada livre. Para os apreciadores e praticantes anuncia-se
que ainda poderão inscrever-se para o Torneio de Golfe que
terá lugar no dia 7 de Agosto

Casamento

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

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

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

Realizou-se no passado dia 29 de Maio, na Igreja Ortodoxa
grega de St.Michel, em Montreal, o enlace matrimonial de
Margetina Kourias com Fernando Manuel Fernandes.
A noiva é filha de Ekaterini Konstantinou e o noivo de António
e Lurdes Fernandes, casal de LaSalle muito conhecido e
estimado, com relevantes serviços prestados à Associação
Portuguesa daquela cidade.
A recepção e jantar tiveram lugar no Buffet Sorrento de
LaSalle, para muitas dezenas de convivas.
A Voz de Portugal faz votos para que esta união conjugal se
prolongue por muitos anos, repleta de felicidades e alegrias.

URGÊNCIAS SÁBADO
LE FAUBOURG
Dentes para a vida

•TRATAMENTO PROFISSIONAL DAS SUAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTOS
(INCOME TAXES – RAPPORTS D’IMPOTS)
“O IMPORTANTE NÃO É QUANTO RECEBEU... É O QUE RESTA SEU!”
Não perca tempo, nem dinheiro, utilize os serviços profissionais da JOEM.
Nós respondemos às vossas perguntas e sugerimos-lhe a MELHOR MANEIRA de DIMINUIR os
vossos impostos LEGALMENTE

J/O/E/M É A SOLUÇÃO!
TEL.: (514) 842-2443 - FAX: (514) 842-1252
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O secretário-geral do Partido
Socialista defendeu, terça-feira,
a retirada da GNR do Iraque no
final de Setembro e reiterou a
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GUY-CONCORDIA (Metro)

(514) 931-6663

Serviços dentários oferecidos:

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

Clinique Dentaire
Le Faubourg
1616 Ste-Catherine o.
suite 2030

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

Falamos
Português

Dr. Oussama El-Housseini

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

2004-06-15, 20:25

RTP Internacional
grátis com antena pequena!
É verdade, a RTPi estará disponível legalmente no Canadá com
uma antena de menos de 1 metro de diâmetro. Junto com a RTPi,
a estação de rádio RDPi e mais alguns canais estão disponíveis
gratuitamente. Sem mensalidade, só precisará comprar uma
antena a banda Ku e um receptor digital. A mudança será
completada no mês corrente.

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

4510, Cartier
Mt-Royal
Autobus97Est

Papineau
Autobus45

angle Mont-Royal

527-8701
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Deitar foguetes antes da festa
Augusto Machado
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A Hora H aproxima-se…
O debate bate certo
Raul Mesquita

1. O dia antes da Selecção
Portuguesa jogar com a da
Grécia, o País inteiro, ou quase,
gritava vitória, vitória... Os mais
afoitos, eufóricos, buzinavam e
agitando a bandeira de Portugal faziam parte da gritaria.
Enquanto os mais sensatos
nestas euforias, aconselhavam
prudência. O resultado do jogo
deu-lhes razão.
Logo de início o jogo correu mal para os portugueses. E os gregos
apercebendo-se do aparente nervosismo que minava os nossos
jogadores, souberam aproveitar marcando o primeiro golo aos seis
minutos do primeiro tempo num resultado final de dois a um. Os
comentários e os detalhes do jogo ficam para os entendidos.
Apenas queria lembrar que as pessoas têm o hábito de deitar
foguetes antes da festa. E com este tipo de comportamento só
contribuíram para o descalabro da equipa nacional.
Encorajar, apoiar e motivar os jogadores para que eles tenham
confiança - é positivo. Agora festejar a vitória antes do jogo
começar – é, no mínimo, insultar o adversário. Foi o que aconteceu
–uma tragédia grega - no Estádio do Dragão, no último sábado.
Os gregos reagiram ao insulto e os nossos não aguentaram a
pressão. Assim, lá conseguimos mais um recorde, no sentido
negativo, claro – é a primeira vez, na história do Campeonato da
Europa, que o país anfitrião perde o primeiro jogo.
2. Eleições europeias. Estas eleições, como o leitor já deve estar
ao corrente, ficaram marcadas pela morte inesperada, na recta
final da campanha, do cabeça de lista do Partido Socialista, Sousa
Franco. Os socialistas ganharam as eleições por uma margem
confortável – 44,5 por cento dos votos, 12 deputados, enquanto a
coligação PSD/CDS obtive 33,2 %, 9 deputados, a CDU 9,2 %, 2
deputados e o BE 4,9 por cento, elegeu o seu primeiro deputado,
Miguel Portas. Abstenção foi de cerca de 62%. Houve urnas vazias
e muitas praias cheias – tal é o interesse nas eleições europeias.
O Presidente da República preocupou-se e apelou por várias
vezes aos portugueses para votarem, mesmo assim a abstenção foi
elevada. Porque será tanta apatia? Será que os portugueses só e
apenas se interessaram pelos milhões que vêm (ou vieram) de
Bruxelas? Ou será também porque se lembram de tudo o que a
Europa nos levou. É que, segundo alguns deputados, tanto da
Esquerda como da Direita, o País perdeu com a adesão à União
Europeia. A actividade governativa ficou condicionada nos
sectores da agricultura, das pescas, capacidade legislativa e
liberdade na política externa. Esses deputados concordam que o
sector primário português (agricultura e as pescas) foi
prejudicado com o processo da integração. O ex-eurodeputado,
Joaquim Miranda, critica a maneira como o pacote financeiro foi
negociado. “Tivemos que derrogar algumas cláusulas do tratado
de adesão, o que reduziu o período de transição da agricultura
portuguesa de 10 para seis anos”.
O professor da Universidade Católica do Porto, Paulo
Rangel também considera que “ a agricultura e a pesca foram das
coisas que correram mal”. Mas salienta que foi “por culpa própria”.
O problema passou mais “pelas más negociações no momento da
adesão e pelas más políticas praticadas por quem negociou. “Ao
entrar na então CEE, descansámos e perdemos a capacidade de
pensar – outros, em Bruxelas, pensam por nós – estrategicamente
o País, que foi o que sempre nos destinguiu”, afirma Miguel
Monjardino. E acrescenta: “A adesão foi uma inversão total na
política externa portuguesa. Em 1976 regressamos às fronteiras do
século XIV, o que tem consequências, entrámos num espaço
estratégico diferente”.
Uma outra questão que preocupa Monjardino é a nova
Constituição transformar “as águas territoriais em águas
comunitárias”. Isto é, Portugal deixa de dispor à vontade do seu
extenso mar territorial. Outros desvalorizam alegando que nunca
dispusemos verdadeiramente da nossa zona económica exclusiva.

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

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

40ANOS
1963-03

75, Napoléon
Montréal H2W 1K5
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Chegou-se hoje, segunda-feira
14 de Junho, a um ponto crucial
desta campanha eleitoral federal,
onde — talvez mais do que nunca
até agora, todos os argumentos
são bons, sobretudo quando as
coisas vão mal para um partido que
tem tido a sorte e não o privilégio,
de governar um país como muito
bem entende. E isso verificou-se
nos tempos da Trudeaumania e
mais recentemente, nos da Chretienmania de triste memória, que
Paul Martin endossou e deu continuidade.
Abusos de poder de toda a ordem, desperdícios financeiros,
mentiras e outras falsidades, estavam na ordem do dia,
manipulando gentes e consciências, com objectivos degradantes
e ofensivos para a população. Para uma população que durante
decénios votou na cor e não nas capacidades intelectuais dos
dirigentes. Essa vaga de confiança amorfa e cega, parece agora
só ter de igual, o acordar abrupto, a desconfiança generalizada e
o desejo massivo de mudança de governo, que se acentua em cada
sondagem realizada e conhecida no dia-a-dia. Essa revolta popular faz favorecer no Québec um partido de projecção regional, o
Bloco, e introduziu o pânico nas hostes liberais onde os estrategas,
abalados pela fulgurante subida do chefe conservador nas
intenções de voto do eleitorado de Este a Oeste do país, decidiram
fazer campanhas de terror e de sujidade que, tal como o disse
Stephen Harper, acabarão por se voltar contra eles próprios.
Impassível, sem agitações, o chefe “torie” tem feito até agora uma
campanha limpa baseada no esclarecimento das opções da sua
plataforma eleitoral. Pode naturalmente não agradar a todos,
porém, tem a qualidade de não falsear as suas intenções.
E isso tem mérito.
Enquanto isso, uma parte dos eleitores decidem votar por
estratégia e não por convicção pelo Bloco, uma pequena
percentagem votará NPD, mais pelo carisma do chefe do que pelo
conteúdo do seu programa, e no caso de Paul Martin, cada vez
mais a população quer afastá-lo do poder, comparando-o a um
“beigne”, açucarado no exterior mas com um grande buraco no
meio. Um grande vazio.Nas ondas de Rádio Canadá foram
apresentados os quatro chefes de partido num debate televisivo,
onde cada qual procurou melhor impressionar o público sobre as
opções que eles propõem e defendem. Se tivesse de nomear um
vencedor não hesitaria em indicar Gilles Duceppe. Senhor de si,
demonstrando um conhecimento profundo dos “dossiers”,
perfeitamente à vontade em discutir os quatro temas propostos,
Duceppe, mostrou uma grande classe de homem de estado. E
várias vezes obrigou Paul Martin a se desviar da questão posta,
divergindo e divagando como de costume, a fim de não responder
com clareza. Interessante quando Gilles Duceppe, depois de ter
acusado o Primeiro-ministro de ter utilizado 43 biliões de dólares
da caixa dos trabalhadores para outros fins, lhe pediu que dissesse
quanto dinheiro resta nos cofres do seguro do desemprego. As
divagações de Paul Martin flutuaram no ar. A resposta nunca
surgiu. Do mesmo modo, ficaram sem resposta as questões que se
referiam às afirmações do Primeiro-ministro datando de 12 de
Fevereiro último quando, no Parlamento, afirmou que o problema
das comanditas, tiveram uma direcção política. Querendo saber
quem foram os ministros implicados e se eles ainda fazem parte do
governo, Gilles Duceppe não obteve resposta. O mesmo aconteceu
com o relatório referindo-se a somas de dinheiro “sujo” que os
liberais estarão utilizando nesta campanha e que parece estar nas
mãos do Primeiro-ministro, aí também Paul Martin se desviou do
assunto e nunca respondeu. Como nada disse de concreto sobre

Opinião
o caso das comanditas, dos subsídios à indústria petrolífera, dos
vergonhosos abrigos fiscais à navegação marítima mercante, que
favoreceu as suas empresas com centenas de milhões de dólares,
etc.
Neste debate entre quatro chefes dos quais apenas dois poderão
ter veleidade de vencer, o chefe conservador, alvo principal do
Primeiro-ministro, actuou com muita calma, muita fineza,
respeitoso do adversário, notando-se no entanto por vezes certas
dificuldades para encontrar o seu Francês. À primeira vista podese pensar que o pm foi superior. Não creio. Trata-se apenas duma
questão de linguagem. Porque Harper respondeu com clareza às
interrogações, afirmando que, mesmo se prefere o casamento
tradicional, deixará a decisão no caso dos casamentos entre
pessoas do mesmo sexo, aos deputados de todos os partidos que
serão submetidos a um voto livre sobre o assunto. Layton, do NPD,
também não está muito à vontade na língua de Molière e esse
“handicap” ensombreceu a sua prestação. Tem algumas ideias
interessantes mas de aplicação duvidosa. Porém como não pode
aspirar a formar governo não terá que justificar promessas não
realizadas. Paul Martin foi igual a ele próprio. Muita parra e pouca
uva. Tipo de capitão que navega umas vezes à direita, outras à
esquerda, tentando adaptar-se à conjuntura eleitoral como ela se
desenhe. Sem, no entanto, nunca indicar o rumo a seguir. No caso
dos homossexuais, depois de ter deixado entender, ainda no tempo
de Chrétien, que era de acordo com a união, uma vez Primeiroministro, para não ter de pronunciar uma decisão, enviou o caso
para o Supremo Tribunal. Um dos pontos quentes do debate foi
a interferência do Federal em assuntos de competência provincial.
Aí choveram promessas e mais promessas, cada qual garantindo
a legalidade provincial. A saúde, a educação, o direito ao emprego,
o alojamento social, a pobreza, os direitos das minorias, foram
tantos outros motivos de discussão e em certos casos de divisão,
entre os chefes. Porque no fundo, foi mais um debate de imagens
do que de ideias. Por isso, quando não convinha responder a uma
questão, divagava-se com afirmações e acusações sobre assunto
diferente. E como o tempo destinado a cada interveniente era
limitado, a verdadeira questão ficava por responder. Paul Martin
usou este tipo de álibi variadíssimas vezes. É evidente que Paul
Martin, exprimindo-se com maior facilidade em Francês que o
chefe conservador, pode ter bem impressionado certa faixa do
eleitorado. Porém, no campo da coerência e da estrutura
pragmática, Harper foi superior. Todavia, no conjunto, inclino-me
perante a prestação sem falhas de Gilles Duceppe.Falta a segunda
parte do debate. Desta vez em Inglês, amanhã à noite. É de prever
que neste terreno, não será fácil a Paul Martin bater Stephen
Harper.O debate deve, mais uma vez, bater certo.

Especializado na cozinha portuguesa
Grelhados na brasa

3750, rua Masson, Montreal
Tel.: (514) 721-8885
LES ALIMENTS C. MARTINS
123, Villeneuve Este
(entre Coloniale e de Bullion)

GALO

Agência de Viagens

Lisboa

$

40.00

20 LITROS

Mosto 100% puro
•Galo •Alicante •Moscatel •Palomino
•Cabernet • Sauvignon •etc...
100% satisfação garantida
ou dinheiro reembolsado

• Terra preta ou jardim

Viagens para Portugal
ou qualquer outra parte do mundo

VERÃO 2004
contacte-nos
para conhecer as novas tarifas
FINALMENTE Porto directo!
- passagens aéreas ou de comboio
- todo o tipo de pacotes de férias
- automóveis de aluguer ou em plano “achat-rachat”
- despacho de contentores
- serviço oficial de traduções
355 Rachel Este - Montreal - Qc. - Canadá H2W 1E8
Tel. : (514) 844-3054 Fax : (514) 844-4924

2004-06-15, 20:25

• Estrumedeovelha
• Videiras
• Arvores de fruta

5 sacos por 10.00$
4 sacos por 10.00$
15.99$ ou 3 por 45.00$
34.99$ cada

Temos tudo para o seu jardim
Arbustos caixas de flores e legumes
As famosas couves tronchudas e galegas

SUPER ESPECIALDE JUNHO

Compre 10 baldos de mosto Galo (20 l)

Nos oferecemos 1 de graça
Importadores de frutas e legumes
Fornecemos: •restaurantes •hoteis •mercearias
•hospitais •"dépanneurs" •crèches •etc...
Faça-nos uma visita ou contacte:
ALBANO SÁ ou CARLOS COSTA
Tels.: 845-3291 - 845-3292 - Fax: 257-8816
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Vária
Angola
Oposição de Pedra e Cal
José Manuel Costa
Savimbi. Puro engano. O
MPLA quer perpectuar o poder
em Angola.

Enquanto o MPLA reune os
seus membros do Parlamento
para analisarem as ‘’14 lições
do Tonecas’’, entenda-se do
Chefe do Partido no poder,
mais de 20 partidos políticos da
oposição subscreveram, em
Luanda, uma declaração onde
manifestam a intenção de propor ao Presidente de Angola,
José Eduardo dos Santos, um
nome para futuro directorgeral das eleições.
Em causa está a falta de vontade política dos governantes
angolanos em não auscultar as
forças políticas nacionais e
sociedade civil relativo a marcação da data das eleições gerais. Na óptica dos observadores nacionais e extrangeiros,
a estabilidade política, seria
facilmente alcançado eliminando fisicamente o símbolo de
resistência e mentor da democracia em Angola, o Dr. Jonas
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Os subscritores do documento alegaram ser esta a
forma encontrada “para tornar
célere a criação e funcionamento da comissão nacional
eleitoral independente”.
Com quatro pontos, a declaração dos partidos da oposição
– parlamentar e extra-parlamentar – solicitam ainda “a
criação urgente do Conselho
Nacional Eleitoral, órgão independente e suprapartidário,
competente para a coordenação, execução e condução
de todo o processo eleitoral”.
Reiteram, por outro lado, a
sua suspensão dos trabalhos da
Comissão Constitucional, declarando que “as reuniões desencadeadas pelo MPLA não vão

permitir o retorno dos deputados da oposição” àquele órgão criado pela Assembleia
Nacional para a elaboração da
Lei Fundamental do país.
“Embora o MPLA seja um
partido igual aos outros, não
tem mandato legal para consultar os outros partidos em
nome do Senhor Presidente da
República”- lê-se na declaração,
que defende, no entanto, a
necessidade de um debate
alargado entre todas as forças
políticas do país.
O documento reafirma a realização de eleições legislativas e
presidenciais no segundo semestre de 2005, e defende que
o Presidente da República deve
dar início, com urgência, à
consulta com as forças políticas,
“convocando uma reunião
com todos os partidos políticos”.
Subscreveram a declaração
a UNITA, PRS, FNLA, PLD,
Pajoca, PSD, PRD, PNDA, FpD,
Pdp-Ana, POC, AD-Coligação,
PDA, PSDA, PCN, MND, PAI,
PSI, MPDA, PCDP, CPO, PTA,
CDO e o PSLUNDDLA.
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Aos 73 anos
Morreu Ray Charles
Ray Charles, o músico norteamericano apelidado de “génio
da soul”, morreu quinta-feira,
dia 10 de Junho 2004, aos 73
anos de idade, anunciou o seu
agente. Para a posteridade
ficam mais 50 anos recheados
de sucessos e canções mundialmente famosas.
Segundo o agente, o músico
e cantor faleceu na sua casa em
Beverly Hills, nos arredores de
Los Angeles, na sequência de
complicações resultantes de
uma doença hepática.
A 22 de Maio de 2003, Ray
Charles subiu ao palco em Los
Angeles para o seu concerto
número 10 mil. Três meses
depois, foi obrigado a cancelar
os últimos compromissos da sua
“tournée” mundial devido a

problemas reumáticos, a primeira vez em 58 anos que falhou um encontro com o público.
A última vez que Ray Charles
apareceu em público foi no
passado dia 30 de Abril, na

companhia do actor Clint Eastwood, quando o município de
Los Angeles decidiu classificar
os estúdios do músico, construídos há 40 anos, como um
marco histórico da cidade.

Império das crianças de Blainville Procuram-se
Vão realizar-se nos dias 3 e 4 de Julho próximo as tradicionais benévolos
festas do Império das Crianças de Blainville, começando no dia 3
com um arraial abrilhantado por Joe & Duarte DJ, havendo um
bazar e bar com bons petiscos.
No domingo o mordomo convida-vos à sua morada, 1227 Rue
Vianney, em Blainville, pelas 13 horas, a fim de dar início à
procissão em direcção à Igreja N.D.A., acompanhada pela
Filarmónica Portuguesa de Montreal. Após a coroação, será aberto
o arraial com a animação do Conjunto Contacto.
Haverão várias surpresas para as crianças e naturalmente que
o bar estará aberto com muitos e variados petiscos.
Esperamos por si.

A Voz de Portugal
na internet
www.avozdeportugal.com

2004-06-15, 20:25

4231 Boul. St-Laurent
Montreal ,Qc. H2W 1Z4
Tel.: (514) 284-1813

A Festa das Crianças de
Montreal procura activamente
cerca de 750 benévolos para as
secções logística, animação e
serviço à clientela, a fim de
assegurar o desenrolar das
actividades destes dois dias
memoráveis.
O amor pelas crianças e o
entusiasmo dos numerosos
benévolos são muito apreciados para garantir o êxito deste
evento de envergadura que,
mais uma vez este ano, terá
lugar no Parque Maisonneuve,
no sábado 14 de Agosto e domingo 15 das 11 às 18 horas.
Contacte Lucie Lafortune ao
(514) 872-8783
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ÁS URNAS CIDADÃOS!
Raul Mesquita

Todos os nomes inscritos
na lista eleitoral têm direito
a voto. Não apenas os que
assinaram os registos para o
referendo. Todos os eleitores
inscritos na lista eleitoral
podem votar. Por isso não se
abstenha. Vote!
Sinal dos tempos, destes tempos em modo eleitoral, onde se
vive de chavões e de promessas
a não cumprir, as hostes do
Maire Tremblay desembarcam todos os dias em Anjou e
St. Laurent, — as duas antigas
cidades que possuem importantes parques industriais que
fazem a cobiça de Montreal
central, indo por dezenas bater
às portas dos residentes fazendo campanhas de desinformação e de medo. São uma
mão-cheia de iluminados, vindos de St. Leonard ou Montreal
Norte, párias de Tremblay e
seus acólitos, que se julgam no
direito de tudo poder fazer e
dizer, sem um mínimo de pudor.
Entre as mais recentes e
abundantes declarações com
que procuram enganar a população, afirmam esses profetas
da desgraça, que as municipalidades que se desafiliarem
da mega cidade, vão perder
poderes e tentam convencer
com ilustrações enviesadas de
conflitos da antiga CUM. Ora
isto é um dos maus exemplos
visto que, no tempo da Comunidade Urbana de Montreal os
afrontamentos faziam-se entre
a oposição e administração de
Montreal e não Montreal contra a periferia. Foram de resto,
as cidades dos arredores que
ajudaram Montreal a adquirir
parques e outros equipamentos urbanos.
O que acontece é que com a
fusão, várias antigas cidades
como St. Leonard viram as suas
taxas baixarem e os rendimentos aumentarem enquanto
que, no caso de Anjou, por
exemplo, foi o contrário que se
produziu. Daí, portanto a razão
e a força dos “anjevins” de
lutarem por um regresso ao anterior sistema e pela recuperação da sua qualidade de vida.
Os problemas são muitos e
variados. E há-os que são particularmente anormais. Assim,
segundo as regras em vigor
expedidas dos serviços centrais, o Director de Ville de
Anjou que antes ganhava 104
mil dólares anuais para gerir
um orçamento de 60 milhões
de dólares, ganha agora 116 mil
para gerir apenas 20 milhões e
usufruiu dum subsídio para
automóvel. Por outro lado,
ainda uma consequência da
administração central, a Câmara de Anjou funcionou esta
última semana sem recepcionista — ausente por doença,
porque as novas regras não
permitem que esta função seja
ocupada por qualquer outra
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empregada. Antes, em caso
semelhante, a recepcionista
ausente, era substituída por
uma funcionária dos serviços
de biblioteca ou de outro departamento municipal.
Estes exemplos ilustram as aberrações dum sistema pesado
de burocracia que conduz a
inevitáveis perdas de tempo e
de dinheiro. No momento da
minha presença na antecâmara do escritório de Luís
Miranda, foi recebida com
ironia uma mensagem dos
serviços informáticos de Montreal, anunciando e pedindo
colaboração para uma alteração a fazer no dia anterior…
Outro chavão dos pregoeiros
de Tremblay é de afirmarem
no porta a porta que fazem na
cidade, de que Luís Miranda
abandonará a política após o
referendo. O que é falso.
A intenção é simplesmente
grotesca e insensata. É uma
tentativa de desmotivar pela
mentira. E, portanto os números são eloquentes. Vejamos e
comparemos vários dados entre
duas municipalidades com a
mesma superfície. -St.Leonard

para St.Leonard e 720,4 mil
dólares para Anjou. Sublinhese, como já indicado, que se
trata de dois territórios com a
mesma superfície. Os resíduos
domésticos têm uma diferença
a favor de St.Leonard de 1.258,9
milhão. Para a protecção do
meio ambiente Montreal dá
285 mil dólares a St. Leonard e
8 mil e setecentos dólares à sua
vizinha Anjou… Nos serviços
de arranjo urbanísticos St.
Leonard ganha mais uma a vez
a palma ao receber 939 mil
dólares contra 568,3 para Anjou. O mesmo descalabro se
verifica no campo da promoção
e do desenvolvimento económico, onde a primeira cidade
recebe 252,6 mil dólares e a
cidade de Luís Miranda, que
possui, portanto um importante
parque industrial, recebe apenas 29 mil e 400 dólares. É bem
difícil de entender a lógica
estabelecida e podemos também, em face de estes números
oficiais, compreender melhor a
situação e o desejo dos “angevins” em recuperarem a gestão
da sua cidade. Para quem conheça as duas antigas muni-
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Vária

Ao leitor de separar o trigo do
joio. E se é residente de Anjou,
tente perceber, porque é que
gente do exterior da sua cidade
se envolve em dispendiosas
campanhas de alienação e de
amedrontamento. E o que esperam ganhar com isso.
Pense então.
Mas, sobretudo, domingo
próximo:
Ás urnas cidadãos!

Sanjoaninas 2004
A convite do Governo Regional dos Açores e da Câmara
Municipal de Angra do Heroísmo, o jornal A Voz de Portugal estará nas Festas de São João, que decorrerão de 18
a 27 de Junho, em Angra do Heroísmo.
Teremos reportagens directas da Ilha Terceira, pelos
jornalistas Nancy Martins e Hélio Meneses.

Procuramos o Bebé do ano 2004!
Tal como sucedeu em 2003, o nosso
jornal vai organizar novamente um
sorteio entre todos os bebés nascidos no
ano 2004, desde que os seus pais nos
enviem uma fotografia do seu rebento,
assim como os seus dados, tais como
nome, data de nascimento, e também o
nome dos seus progenitores.
O nosso intuito não tem outras pretensões que não sejam as de divulgar a
beleza dos nossos “homens e mulheres
de amanhã” e ao mesmo tempo deixarlhes uma recordação que será seguramente apreciada mais tarde.
Oportunamente divulgaremos os
prémios a atribuir aos felizes contemplados no sorteio a realizar em Dezembro
de 2004. Alguns comerciantes portugueses disponibilizaram-se já para
contribuir com prémios para os concorrentes; no entanto, convidamos todos
os que ainda não contribuíram com
algum prémio de o fazerem, contactando.
A Voz de Portugal, 4231 Boul. StLaurent, Montreal, Qc, H2W 1Z4. Tel.
(514) 284-1813.

CASA DOS AÇORES
e Anjou.
As taxas municipais em St.
Leonard antes da fusão eram
de 1,76$ por cada 100 dólares
de avaliação. Passaram depois
para 1,57$ dos cem. Em contrapartida em Anjou, onde antes
eram de 1,55$, assistiu-se a um
aumento para 1,61$ cada cem.
Eis outras aberrações: tendo
as duas cidades gémeas a mesma superfície, Anjou recebe
para a manutenção das suas
ruas, 22 mil dólares por quilómetro. St.Leonard — a bela de
Tremblay-Zampino, obtém 33
mil dólares para a mesma distância.
Na gestão financeira e administrativa St.Leonard é, mais
uma vez, fortemente beneficiada já que recebe 3.914,9 milhões e Anjou apenas 1, 479,3
milhão. Para a gestão do seu
pessoal, St. Leonard obtém
646,5 mil dólares enquanto que
Anjou recebe 346,4 mil.
Continuemos a ver os números dos planos orçamentais
das freguesias (arrondissements) e serviços municipais,
elaborados e impressos pela
Câmara de Montreal. Para a
limpeza da neve as somas atribuídas são de 5.453,9 milhões
para St.Leonard e de 2.915,1
milhões para Anjou. No que
respeita aos serviços de circulação e estacionamento, a cidade de Zampino obtém 1milhão
62mil e 200 dólares e a pobre
Anjou, apenas 306,1 mil. Do
mesmo modo, para a sua rede
de distribuição de água potável
a relação entre as duas antigas
cidades é de 1.077,2 milhões

cipalidades da periferia de
Montreal, ou ainda para quem
queira observar a carta geográfica de cada uma delas,
rápido se aperceberá de que a
soma de 5.998 milhões para
manutenção de parques e terrenos de jogos atribuída a St.
Leonard contra 2.631 milhões
para Anjou é claramente desproporcionada e injusta. E os
números e aberrações sucedem-se em outros itens. Como
no desdobrável do estudo de
impacto realizado pela firma
Secor e distribuído pelo Governo do Québec, onde o cálculo
da conta de taxas é feito na base
do valor médio duma moradia
estabelecido a 130.037$ mil
dólares quando, os números da
Câmara de Montreal, indicam
o valor médio das residências
de Anjou, a 167.727$ mil dólares. Da mesma maneira a firma
avança as receitas de Anjou em
cerca de 72 milhões e os relatórios de Montreal mostram 87
milhões 479 mil e 195 dólares.
O que é importante afinal, é
de que os cidadãos tomem
conhecimento e consciência
da situação real traduzida nestes alguns números oficiais
emitidos por Montreal e que
podem ser consultados na documentação posta à sua disposição no Hotel de Ville de Anjou, onde também poderão
obter muitas outras informações importantes para um melhor esclarecimento que lhes
permitirá tomar a decisão mais
acertada.
Os números não mentem!
Alguns mensageiros sim.

Aviso de convocação para uma
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(Arts. 3.3.2 c 3.4.1 dos Estatutos)
ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL E DE DEONTOLOGIA
São, por este meio, convocados todos os Sócios Ordinários da Casa dos Açores do Quebeque,
no pleno uso dos seus direitos (Art. 3.1.1 dos Estatutos) a comparecerem a uma Assembleia
Geral Extraordinária que se reunirá:
Local: 229, rua Fleury Oeste, em Montreal
Data: Domingo, 20 de Junho de 2004
Hora: 14h30 (catorze e trinta)
A Ordem dos Trabalhos é a seguinte:
1. Abertura dos trabalhos e leitura do aviso de convocação;
2. Verificação das presenças (quorum);
3. Aprovação da Ordem dos Trabalhos;
4. Leitura, discussão e adopção da Acta da Assembleia Geral Ordinária de 4 de Abril 2004
5. Nomeação de um Presidente, de um Secretário e de dois Escrutinadores para a eleição
dos novos membros do Conselho Fiscal e de Deontologia (CFD) (Art.4.10.1).
INTERVALO
6. Eleição dos novos membros do conselho Fiscal e de Deontologia (Art. 5.1.1 dos Estatutos)
7. Apuramento dos resultados e sua afixação
8. Encerramento da Assembleia Geral Extraordinária
Se à hora indicada (14h30) não estiver presente o número de sócios que constitua o quorum
(Art. 3.5.), a Assembleia Geral Extraordinária funcionará meia hora mais tarde (às 15h00), com
o número de sócios presentes (Art. 3.5.1), entendendo-se esta, para todos os efeitos, como
segunda convocatória (Art.3.5.2) dos Estatutos...
Montreal, 7 de Junho de 2004
Damião Sousa
Presidente

2004-06-15, 20:25

Laura Cordeiro
Secretária

Comunidade
A «Frénesie de la Main»
De 17 ao 20 de Junho vai fazer
muito calor no Boulevard de
Saint Laurent.
A “Frénesie de la Main » está
de regresso com muitos eventos culturais e sonoridades do
mundo inteiro. Um grande
mercado a céu aberto onde
cerca de 300 expositores ofrirão
uma gama variada de artigos
de todo o tipo, manifestações
artísticas e homenagens às
diferentes comunidades culturais que desde há muitos

anos caracterizam a “Main”.
Um evento para toda a família no coração da cidade.
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No dia do Santo António
Sylvio Martins
No último jornal informamovos sobre uma festinha do dia
do Sto. António no restaurante
LA GRILLE PORTUGAISE.
Os donos da casa ofereceram
neste dia muito especial, caldo
verde, sardinhas assadas e
bifanas.
Franceses e portugueses
vieram a esta festa e todos
gostaram da comida e da recepção que os donos da casa

fizeram.
Durante o Euro 2004, cada
golo que a nossa equipa portuguesa marque, uma cerveja
será oferecido gratuitamente a
toda a clientela do restaurante.
Venham ao nosso restaurante passar um jogo historico
Portugal a enfrentar a Rússia.
A todos um bom e excelente
EURO 2004.

†

†

Francisco Machado
1916 – 2004

Germana de Frias Furtado
1917 – 2004

Faleceu em Montreal no dia 09 de
Junho de 2004, com a idade de 88 anos, o
Sr. Francisco Machado, natural das
Quatro Ribeiras, Terceira, Açores.
Viúvo da Sra. Maria do Coração de
Jesus, deixa na dor suas filhas Celeste
(Feliciano Ferreira), seu filho Francisco
(Francisca Dias), Evangelina (José Carlos Costa), seus netos
Suzana, Sandra, Tania, Alana, Marco-Paulo, Roberto e Jesse,
cunhados (as), sobrinhos(as), assim como outros familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral teve lugar na sexta-feira 11 de Junho de 2004, após
missa de corpo presente, pelas 11h00, na Igreja Santa Cruz,
seguindo depois o cortejo fúnebre para o Mausoléu St-Martin em
Laval, onde foi a sepultar, em cripta.
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer pessoalmente,
vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, com a sua
presença, palavras e gestos de amizade, os reconfortaram nestes
momentos tão difíceis da sua vida. A todos um sincero Bem
Hajam!

06-16-04.pmd

8

8

†
José Francisco de Melo
1964 – 2004

Faleceu em Montreal, no dia 10 de
Junho de 2004, com a idade de 87 anos, a
Sra. Germana de Frias Furtado, natural
da Ribeira Quente, S. Miguel, Açores.
Viúva de Francisco Carneiro, deixa na dor suas filhas Maria
do Espirito Santo e Belmira, seus netos, seus bisnetos, seu irmão
Carlos, seus sobrinhos (as), assim como outros familiares e
amigos.
O funeral teve lugar no sábado, 12 de Junho de 2004, após
missa de corpo presente, pelas 12h00, na Igreja Saint-Vincent
Ferrier, seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério
Notre-Dame des Neiges, onde foi a sepultar.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514 277-7778 www.memoria.ca
Eduíno Martins

Com 39 anos de idade, faleceu em
Montreal, no dia 7 de Junho de 2004, o
Sr. José Francisco de Melo, filho da Sra.
Etelvina Pereira e do já falecido João de
Melo.
Deixa na dor sua mãe, seu filho
Joshua, sua irmã Alda (J.C. Jean Charles), seu irmão João (Jeela),
seus sobrinhos (as) Laura, Jacqueline, Jason e John Abraham,
tias e tios, assim como outros familiares e amigos.
O funeral teve lugar no dia 10 de Junho de 2004, após missa de
corpo presente, pelas 10h00, na Igreja Santa Cruz, seguindo
depois o cortejo fúnebre para o cemitério Repos St-François
D’Assise, onde foi a sepultar.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514. 277-7778 www.memoria.ca
Eduíno Martins

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

2004-06-15, 20:26

A família enlutada, na impossibilidade de o fazer pessoalmente,
vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
associaram à sua dor e lhes manifestaram o seu pesar através da
sua presença, palavras ou gestos de amizade. A todos um sincero
Obrigado e Bem-Hajam.
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Festival Internacional das Noites de África

Dia de Portugal

Sylvio Martins

Natércia Rodrigues
O dia 10 de Junho, Dia de
Portugal, Dia de Camões e Dia
das Comunidades Portuguesas espalhadas pelo mundo, é
um dia muito especial para nós
portugueses. É um dia que
embora longe da nossa terra
natal, nos sentimos orgulhosos
de sermos quem somos, afinal
... de sermos portugueses!
O Cônsul-Geral de Portugal
em Montreal, o Sr. Dr. Nuno
Bello, costuma organizar uma
recepção de ordem diplomá-

9

hábeis daquele jovem. O hino
nacional foi tocado por um trio.
O Dr. Nuno Bello dirigiu-se aos
convidados nas três línguas,
desejando um óptimo Dia de
Portugal a todos os portugueses e ao mesmo tempo agradeceu o carinho e amizade que
sempre lhe demonstraram ao
longo destes quatro anos. Foi
o primeiro mandato diplomático
que exerceu, e diz levar na
bagagem boas recordações
desta gente lusa. Sentiu-se

No dia 7 de Junho, tivemos a
honra de ser convidados para
assistir a divulgação do programa do Festival Internacional das noites de Africa.
Uma das surpresas é que a
linda voz de Maria de Barros
esterá de volta a Montreal para
um espectáculo na segundafeira 19 de Julho, no Kola Note,
5240 ave. du Parc.

tocar samba e reggae. No 23 de
Julho as 18h00 no parque Émile-Néligan no canto de Ste-Catherine e Berri.
Mas não é só isso, tem muito
mais espectáculos.
Para mais informações podem contactar o (514) 274-9339
ou para comprar bilhetes para
os espectáculos ir ao site web
www.ticket pro.ca.

A segunda surpresa é o grupo Bombolessé, um grupo brasileiro do Quebeque que vai

FALE MAIS, PAGUE MENOS
SEM CONTRATO
COMECE A POUPAR COM ESTAS FANTÁSTICAS TARIFAS

Portugal
Os primeiros 15 minutos por 1$
Cada minuto adicional 8¢
tica, onde convida os cônsules
de outros países assim como
vários outros portugueses com
os quais teve contacto ao longo
dos quatro anos que esteve em
Montreal.
É de salientar que entre os
muitos convidados, esteve
presente a Dra. Manuela Aguiar, deputada para a emigração fora da Europa. O jovem
e talentoso violinista, Alexandre da Costa, a convite da Comissão organizadora dos 50
anos no Quebec, tocou dois
números maravilhosos. Reinou
um grande silêncio na sala, e
todos olhavam para as mãos

contentíssimo, pois durante
estes anos, passaram por Montreal várias individualidades
governamentais, tais como o
Dr. Jorge Sampaio, o Dr. José
Cesário, o Sr. Carlos César, o
Dr. Ferro Cruz e o Dr. Mota
Amaral, entre outros para além
de ter presidido às comemorações dos cinquenta anos da
comunidade Portuguesa no
Canadá.
Ao Dr. Nuno Bello e sua esposa, a Voz de Portugal e todos
os seus colaboradores, desejam
as maiores felicidades e sucesso.

Argentina

Por apenas

Os primeiros 6 minutos por 1$
Cada minuto adicional 20¢

Colômbia
Os primeiros 5 minutos por 1$
Cada minuto adicional 40¢

por minuto*

Cidade do
México

Os primeiros 15 minutos por 1$
Cada minuto adicional 8¢

Na Rota da Nelly
Sylvio Martins
Uma nova voz portuguesa
desconhecido pela à nossa comunidade é Keshia Chanté.
Um caminho admirável com
uma dedicação a musica que
ela se fez conhecer em Otava
com alguns festivais e com a
companhia BMG. Esta jóia tem
uma linda voz que quando eu
ouvi o CD parecia uma pro-fissional de mais10 anos mas já
tem dois anos de experiência

profissional.
Ela fez 16 anos ontem e vai
ser umas das vozes mais conhecidas no Canadá porque
em Otava ela já chegou duas
vezes no “Top 10” em 2003 e
ganhou um prémio da melhor
cantora em 2004. No 22 de
Julho o primeiro CD vai estar
disponível com 15 bonitas canções “R&B e Dance”. Mas desta
vez ela não cantou em português porque ela não tem
aperfeiçoado a língua portuguesa mas ela vai dedicar no
futuro a na aprendizagem da
sua língua de origem.
Boa sorte na sua caminhada.

A primeira
Chamada é
gratuito

)
(até 30 minutos

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

Ligue o 10-10-620 antes do
número interurbano e poupe.

FALE MAIS
MAIS,,

PAGUE MENOS!

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

TELEFONE AO MUNDO POR $1.00
Baseado em 15 minutos para o primeiro dolar, cada minuto adicional 8¢. Telefonemas para telemoveis e países com códigos especiaís podem ser mais caros. Cada telefonema a baixo de 1 minuto será
facturado 1$. Tarifas effectivas no 1 de Abril 2004 e podem mudar sem qualquer aviso.
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Grandes festas do Espírito Santo de Anjou
Exemplares em unidade e abundância
pão, vinho e massa sovada neste
primeiro dia festivo, um dos
grandes cartazes deste mui

ela falou bem alto e num apelo
geral aos corações de todos!
Pela primeira vez este ano,
todos os nossos impérios deram
verdadeira expressão ao que
realmente significa ou deverá
significar ser-se devoto do
Espírito Santo. Daí que tenham
comparecido os mordomos de
Santa Cruz, de Hochelaga e de
Laval; de West Island, de Ste-

popular império.
Um dia, também, cujas actividades começaram de maneira mais solene com a recitação do terço, presidida pelo
diácono António Ramos, coa-

Thérèse e, finalmente, Blainville.
E foi bonito vê-los todos a
comungar irmamente dos mesmos ideais de fé, solidariedade
e união, contribuindo, também,

djuvado por Eduino Moniz, e
que culminaram nos tons alegre e divertido por que sempre
se deseja e espera, graças à
animação musical do cada vez
mais popular duo Joe & DuarteDjXmen e à exibição do grupo
juvenil dos “Campinos do Ribatejo”.

e primeiramente, para que o
espectacular cortejo das coroas
tivesse tido o brilhantismo que
conheceu, e, depois para a
refeição da caridade, todos à
volta da “mesma mesa”, como é
tanto do gosto do padre José V.
Arruda dizer.
O dia estava lindíssimo, no
domingo, dia maior, quando,
da sede do CCES, saíu o cortejo, rumo à Igreja Notre-Dame.
Acompanhado pelas bandas

Texto de António Vallacorba e fotos de Sylvio Martins

A comunidade portuguesa
em geral, mas a de Anjou em
particular, esteve em grande
evidência no fim-de-semana

transacto por mor da realização
dos populares festejos locais em
honra da terceira pessoa da
Santíssima Trindade e a que o

Centro Comunitário do Espírito
Santo (CCES), agora presidido
por Eduino Moniz, tem sabido
dar a melhor das expressões.
Foram mordomos António e
Maria José Oliveira, e, rainha
da festa, a Keila Oliveira, neta
daquele simpático casal.
Distribuição das pensões e
“folia” no matadouro de Clement Poissant, foram as primeiras actividades das semanas
que antecederam esta extraordinária festa, cujo palco das
atenções se concentrou na
Arena Mont St-Antoine, nas
imediações deste Centro.
Arena, aliás, que aqui sempre

se reveste de espectacular, tal é
a exuberância de gente que ali
acorre – e acorreu, não fosse a
distribuição de carne guisada,

Unidade uma palavra bastante forte no seu significado
humanista, mas que por vezes

é dita sem ser cumprida.
Não aqui, porém, porquanto

Filarmónica Portuguesa de
Montréal e Filarmónica do Di-

vino Espírito Santo de Laval,
mostrou-se bastante longo e
colorido, com cerca de trinta
coroas a cintilar ao sol, muita
juventude, irmandades, associações culturais e recreativas;
Comissões de Festas, a imagem de Santo António era o seu
dia também! , os mordomos e a
rainha desta festa, a Direcção
deste Centro e uma dezena de
outras rainhas nas suas vistosas e multicoloridas capas.

ponsável da Missão de Nossa
Senhora de Fátima de Laval, e
os seus homólogos da Missão de
Santa Cruz, padres José Maria
Cardoso, responsável desta, e o
padre Gérard Laflame, coadjuvados pelo diácono António
Ramos, foram os celebrantes da
mui nobre missa festiva, acompanhada pelo grupo Coral do
Senhor Santo Cristo, dirigido
por Filomena Amorim, e com
um cortejo de oferendas muito

Quanto a individualidades,
incorporaram-se Luis Miranda,
vereador por Anjou; Pablo Hernandez, candidato do Partido
Liberal do Canadá às próximas
eleições, e esposa; Francisco
Salvador, conselheiro das Comunidades Portuguesas; e
José Teixeira, da Magnus Poirier, entre outros, juntando-selhes, mais tarde, o dr. Nuno
Bello, cônsul português e o
clero depois da missa, rumo à
Arena supracitada.
O padre José V. Arruda, res-

rico em simbologia.
Da eloquente homília do padre Arruda, ficou sobretudo na
memória o apelo à unidade e a
todo o demais significado desta
devoção ao Espírito Santo, à
volta do que, invocou a memória de Joaquim de Fiori,
italiano, um dos grandes impulsionadores do movimento de
consciencialização que moveu
toda a Europa e a que ele chamou de “um novo tempo” (ou
Cont. na pág. 12

Esta página teve o patrocínio de
Tel.(514) 727-2847
Tel.(514) 277-2135
1923-2004
81 Anos
Cemitério de Laval

Pelo respeito das tradições
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6520 St-Denis, Montreal

(esquina Beaubien)

2004-06-15, 20:27

José Teixeira
Director para a
Comunidade Portuguesa

A VOZ DE PORTUGAL, 16 de Junho de 2004 - Página

11

Comunidade

06-16-04.pmd

11

2004-06-15, 20:28

Comunidade

A VOZ DE PORTUGAL, 16 de Junho de 2004 - Página

Grandes festas do Espírito Santo de Anjou
Exemplares em unidade e abundância
Cont. da pág. 10

tempo novo).
Na cerimónia para tal rea-

lizada, foram a coroar cinco
netinhos dos mordomos.

Uma tarde e um serão maravilhoso a todos estavam reservados, aquando da chegada do
cortejo à Arena Mont St-Antoine, onde decorreu o resto das
actividades deste simbólico dia
principalmente a distribuição a
milhares de pessoas das famosas sopas, cozido “com todos”, massa sovada, sumos e
vinho, com muita abundância;
cachorros quentes para as
crianças, a par do serviço de
bar, de bazar, arrematações,
etc..
Consideradas como tendo
origem no reinado do esclarecido monarca D. Dinis, pela
mão de sua virtuosa esposa, a
rainha Santa Isabel, as festas do
Espírito Santo mantiveram-se
enraízadas nos Açores com
uma expressão que tem a força
da própria vida. Cada freguesia,
cada lugar e, até em certas
ilhas, cada rua celebra a ter-
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ceira pessoa da Santíssima
Trindade – a manifestação,
religiosa e profana, que mais
irmana os açorianos, quer vivam na Região, no Continente,
nos Estados Unidos, Canadá,
Brasil e demais comunidades
da diáspora portuguesa (leia-se
açoriana).
Em S. Miguel, a divulgação
destas festas teve a sua causa
principal em certos fenómenos
vulcânicos observados nos
primeiros decénios da vida
micaelense, como o terramoto
de 1522 que arrasou Vila Franca do Campo e que, provocando temores nas populações
insulares, levou estas à formulação de diversos votos e ao
cumprimento de promessas.
Depois desta explicação, concluimos que na parte do espectáculo deste domingo, o duo
Joe & Duarte-DJXmen, tal como no sábado, voltou a abrilhantar a muito alegre tarde e
igual serão, com a pista de
dança sempre repleta de gente
feliz e com sorrisos.
O mesmo se poderá acrescentar dos simpáticos jovens do
Rancho Folclórico Campinos
do Ribatejo, que voltaram a
dançar e a encantar a multidão.
No ensejo, quiseram particularmente distinguir o nosso
comum amigo, José Teixeira,
da Magnus Poirier, com a interpretação de um das mais características danças daquela re-

gião, o fandango.
Num dos outros grandes
momentos festivos, o concerto
misto das filarmónicas Portuguesa de Montréal e do Divino
Espírito Santo de Laval, cada
qual tocando alternadamente
muitas das aprazíveis partituras, de música clássica e
popular, dos seus respectivos
reportórios para a presente
temporada, deixou-nos a todos
praticamente de “boca aberta”
e constituiu, logo após o tirar
das sortes das “domingas” para
o próximo ano, o encerramento mais apoteótico a que temos
assistido em festas semelhantes.
Decididamente, foi a cultura
no seu melhor!
Felicitamos o Centro Comunitário do Espírito Santo, as

senhoras e cavalheiros que tão
arduamente trabalharam na
cozinha, assim como os demais
colaboradores cuja dedicação e
devoção contribuiram para
que esta edição dos festejos,
fosse uma das mais brilhantes
de sempre.
E viva a mordoma para 2005,
a Crisália Couto!
Finalmente, e como ponto de
informação, lembramos que a
temporada das festas do Espírito Santo para o corrente ano,
terá um interregno neste fim-

de 26 e 27 do corrente, com o
Império de S. Pedro, em Ste-

de-semana, retomando as suas
actividades no fim-de-semana

Thérèse.

Esta página teve o patrocínio de
Tel.(514) 727-2847
Tel.(514) 277-2135
1923-2004
81 Anos
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O Festival dos Ritmos do Mundo 2004
Novo festival para fazer vibrar Montreal este Verão!
Sylvio Martins
É o primeiro ano para um festival que se anuncia muito
positivo. Tratando-se de um
festival desconhecido mesmo o
jornal de Montreal lhe dedicou
um artigo, muito positivo a
semana passada, e meteu-o nos
TOP 6 dos festivais de Montreal. O presidente, Herman
Alves, que está muito ligado à
comunidade nos arredores de
Verdun, está muito contente
com tudo o que se passa à volta
deste festival dos ritmos do
mundo.
Este festival é para home-

nagear à rica diversidade cultural da nossa cidade de Montreal. O Festival dos ritmos do
mundo promete alegrar a população celebrando as artes, a
música e a gastronomia de
diferentes países. Informem-se
sobre as noites de divertimento
e prova das comidas de cada
país homenageado, os espectáculos no teatro Corona e o
Bistrot Vai e Vem.
No dia de abertura do festival, o nosso país foi representado em grande porque a nossa
Sãosinha foi lá e deu uma exce-

lente representação. Há seis
anos eu fui ver um espectáculo
muito bonito mas faltava sempre uma coisa, nunca pude
meter o meu dedo sobre esta
imperfeição, mas desta vez ela
foi extraordinária, com um estilo quase inigualável perante
um público variado composto
por franceses, ingleses, portugueses, etc. O espectáculo da
São e a sua voz mereceu bem
todas as palmas.
Muito obrigado Herman pelo
o seu convite e também à São
pelo concerto inesquecível.

FFuture
uture
Synergie
uture
Synergie FFuture
Conservação de energia
Climatização e Aquecimento

6816 boul. St. Laurent, Montreal

Export Depot

Electrodomésticos e Aparelhagens de 220

volts

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

762-1697
“A Família Scally está ao vosso serviço”

GRANDE LIQ
UID
AÇÃO
LIQUID
UIDAÇÃO
Termopompa 9000BTU a partir de $1795.00
Instalação e taxas a adicionar • Oferta válida até a liquidação da quantidade

Preços
incríveis

Aparelhos
a
liquidar

sistemas de ar condicionado, termopompas, lareiras, chaminés

Venham ver

ou visitem o nosso sítio web : www.synergiefuture.com
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DESDE $149
DESDE $599

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
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Vária
NA EUROPA,
HÁ APENAS CHÁ NOS AÇORES
O chá é cultivado na ilha de
São Miguel, que se formou em
consequência de erupções vulcânicas. O chá foi levado para a
Ilha a partir do Brasil por volta
de 1820 e na primeira metade
do século XX havia cerca de
300 hectares de terra empregados na cultura do chá. Con-

tudo, por volta de 1966, este
número decresceu para aproximadamente 150 hectares e,
devido à deficiente compreensão técnica da cultura do
chá, a qualidade tornou-se
muito pobre.
Em 1984, o governo dos Açores mandou vir um especialista

de chá de Moçambique, e está
agora em curso um programa
para recuperar as velhas plan-

tações, introduzir novas plantas, mecanizar a poda e a apanha, melhorar os processos de
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cultivo, e melhorar a qualidade
em geral. Trata-se no entanto
de um empreendimento em
pequena escala e a maior parte
dos chás são vendidos aos turistas que visitam a ilha. Em
1995 o governo deu um subsídio para ser gasto na cultura
e manufactura do chá e há
esperanças de aumentar tanto
a qualidade como a produção,
com vista a fornecer o mercado
local e exportar para os Estados
Unidos e outros lugares.

Símbolo dos tempos
O feminismo entra
agora numa nova vaga
Com uns princípios por assim
dizer modestos há uma trintena
de anos, o feminismo tem demonstrado desde então, uma
força não neglijável, sobretudo
junto dos políticos de todo o
mundo. Apresenta-se agora
sobre várias faces. Preconizando preocupações ecológicas e altermondialistas, os movimentos feministas batem-se
por tudo quanto, de perto ou de
longe, toque a condição da

mulher. Em França foi fundado
pela activa militante Françoise
David, um novo movimento,
Opção cidadã, que preconiza o
estabelecimento de bases políticas com intenções de reagrupar a esquerda à volta desse
projecto. Não faz todavia consenso, nem entre as mulheres,
nem entre os homens e segue
o seu caminho, persistindo na
luta por uma ideologia mais ou
menos moribunda.

Um duo com Sting
A fadista Mariza gravou um
dueto com o cantor britânico
Sting, destinado ao disco oficial
dos Jogos Olímpicos de Atenas, a
decorrer este Verão.
Trata-se de uma nova versão de
A Thousand Years, que o ex-Police
editou originalmente em 1999, no
álbum A Brand New Day.
A gravação decorreu no estúdio de Rui Veloso, próximo de
Sintra e acabou por ser sujeita
a algumas alterações em relação à ideia inicial. Por exemplo, estava previsto que ela
cantasse em inglês, mas
cantou duas quadras em
português.
“Essa foi uma decisão
minha” disse Mariza. E
acrescentou que só
consegue interpretar
o fado em português.
PARCERIA Uma
carreira cada vez
mais internacional
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FORMULA1
MICHAEL SCHUMACHER VENCE
O GRANDE PRÉMIO DO CANADÁ
Montreal, uma vez mais recebeu de braços abertos este infernal, mas tão fabuloso circo da
F1.A Ilha Notre-Dame, e mais
precisamente o Circuito Gilles
Villeneuve foram pequenos
para receber tanta e tanta
gente oriundos dos quatro
pontos do planeta. E nós, desde
a passada quarta-feira que
fizemos da sala de imprensa o

tais amantes deste fantástico
mundo da Formula1 estavam
contentíssimos.
Rodaram-se os primeiros
livres, e nos padocks, falava-se
do progresso de certas equipas
tais como Renault, Bar, Williams, e mesmo da McLaren.
Como a prová-lo, eles eram
efectivamente os mais rápidos
das duas secções. A Renault e

Na sexta-feira, e isto quando
se rodavam os segundos livres
da manhã, os Williams e a Bar,
com Ralf Schumacher , J.P.
Montoya, Jenson Button e

Takuma Sato respectivamente, estavam a dominar a secção, mas com duas voltas rapidíssimas, o campeão do mundo Michael Schumacher seria
o mais veloz no circuito Gilles
Villeneuve.
Sábado seria efectivamente o
último teste para a corrida!... A
mãe natureza comportou-se
impecavelmente e um sol radioso caía sobre Montreal... Os
milhares de adeptos presentes
tiveram espectáculo para o
dinheiro investido, segundo o
que alguns nos afirmaram. E..
são precisamente 13 horas. As
vermelhas deram lugar às ver-

Flavio Briatori e David Coultard em plena conversação
nosso quartel geral, para podermos a par e passo assistir a
todo um desenrolar de surpresas. E logo no primeiro dia de
festividades, os cerca de 15000
espectadores presentes para
esta tão esperada apresentação

a Bar apresentaram-se em
Montreal com uma nova evolução no seu motor, tendo as
outras duas, feito somente
alguns ajustes. Falamos com
Fernando Alonso, o qual se
queixou do mau estado do
des para a abertura das classificações. Os Minardi vêm
“varrer a pista”, mas os seus
“cronos” estão muito longe do
que poderá ser a “pole”, 1’17”
064 seg. para Z. Baumgarter, sendo no entanto mais
rápido que G. Bruni, seu companheiro de equipa. Fernando

Michael Schumacher no final da corrida
do dia das portas abertas,
puderam dar largas ao seu
prazer, pois os mono lugares
estavam ali tão pertinho para
melhor poderem registrar em
vídeo ou fotografia o ‘’time’’ do

circuito, notavelmente o de não
ser utilizado durante um ano
neste género de competições, o
que torna o piso pouco aderente. ‘’Não ha borracha colada
ao piso’’, comentou o piloto

Alonso ‘’Renault’, em pista e
não consegue melhor que
1’13”308 seg. o que lhe garantia a quinta posição na linha de
partida, destacando-se na equipa Renault, Jarno Trulli ao
conseguir um brilhante ter-
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ceiro melhor tempo, mas faltavam vir os Ferrari, o que surpreendentemente, não foram
capazes de fazer melhor que
um sexto lugar para Michael
Schumacher, com1’13”355
seg. e um sétimo para Rubinho
(super abastecidos? - pensamos
de imediato).Takuma Sato, da
Bar, faz a sua volta ultra-rápida,
batendo mesmo o tempo do seu
companheiro Jenson Button,
mas a cerca de vinte metros da
linha de chegada, perde o controlo do seu mono lugar e efectuando um 360o, partirá do 17ª
posição da grelha. Quando
todos os olhos estavam postos
em Button (1’12”341 seg.) como detentor da pole, incri-

velmente aparece Ralf Schumacher da Williams (1’12”275
seg.) a roubar-lhe o tão desejado e apreciado lugar na partida. Estava pois concluída a
linha de largada deste G.P. do
Canadá. Ralf, Button, Trulli e
Montoya a comporem a primeira e segunda linha. Ainda a
propósito do mau êxito da Ferrari nas sessões de qualifs, não
poderei esquecer o depoimento de um italiano, ‘’fan’’ ardente
da Scudaria, Gabriel Otoni, o
qual me dizia “esperemos por
amanhã e veremos, tenho confiança em Michael Schumacher”
- e... terei de dar-lhe razão...
Domingo, 12h30, na presença de 114 000 mil espectadores,
dava-se o sinal de largada deste
que seria, sem dúvida alguma,
o 1 o Grande Prémio surpresa da época, isto mesmo, começando pelo seu vencedor. Michael Schumacher (partindo
da sexta posição) acaba de conseguir uma sétima vitória no
mesmo circuito, o que o perpetuará mais uma vez nas páginas
históricas da F1. Impecavelmente, e, dotado de uma estratégia bem diferente dos seus
mais directos competidores,
fazendo somente duas paragens nos pits, o excêntrico
piloto alemão seria mais rápido
que o seu irmão Ralf Schumacher e que o seu colega de
equipa, Rubens Barrichello,
acabando por cruzar a linha da

Missa do 9º aniversário

Desporto
meta em primeiro lugar. O ponto mais alto da corrida surgiria
quando J.P. Montoya começava a atacar Michael Schumacher, na 19a volta, lutando pela

terceira posição. “Montoya
colou-se a mim durante uma
dezena de voltas, mas ... sendo
sincero, nunca me inquietou”
dizia Shumi, que não cedeu
também à pressão exercida por
Rubinho, o que segundo ele,
Barrichello teria velocidade
suficiente para o dobrar, mas
um problema no sistema de
travões fizeram com que o Brasileiro abrandasse a cadência.
Bonita a luta travada entre os
dez primeiros... com Button
‘’Bar’’ e Alonso’ ‘Renault’’ a
serem protagonistas de um
bom espectáculo, embora Button ficasse bastante surpreendido pela velocidade de Ralf. A
Renault, que partiu com a mesma estratégia da Ferrari, acabaria por ver Trulli abandonar
logo ao começo da corrida, e
Fernando Alonso na 45a volta,
ambos com problemas de
transmissão. Faltou mais uma
vez a McLaren, pois tanto David Coulthard como Kimi Raikkonen passaram despercebidos. Giancarlo Fisichella, da
Sauber, mais uma vez se sentiu

bem por estas bandas, e embora, com vários problemas, terminaria a corrida num excelente quarto lugar.
Williams e Toyota desclassificados do Grande Prémio do
Canadá, por os seus mono lugares não estarem conformes.
Mas o que se passou? Foram
precisamente as bocas triangulares das entradas de ar para
arrefecimento dos travões que
desclassificaram a Williams e
Toyota. Um delegado técnico
da FIA verificou que as entradas de ar estavam ligeiramente
maiores que a permitida pela lei
e deliberou penalizar Ralf Schumacher de oito pontos e retirar
quatro a Juan Pablo Montoya.
Quanto à Toyota, no momento
em que redigimos este artigo,
ainda não tinham reagido.
Um bravo a toda a organização deste Grande Prémio,
não esquecendo um muito especial ao chefe da imprensa
nacional Eric Schifi pela extraordinária colaboração com a
imprensa. Próximo encontro a

20 de Junho 2004 no Grande
Prémio dos Estados Unidos da
América, em Indianápolis. Até
lá, use a sua prudência nas
estradas, e siga o velho conselho amigo: se conduzir, não
beba.

Resultados finais do G.P. CANADÁ
1- Michael Schumacher
2- Rubens Barrichello
3- Jenson Button
4- Giancarlo Fisichella
5- Kimi Raikkonen

Ferrari
Ferari
Bar
Sauber
McLaren

Classificação dos pilotos
1- Michael Schumacher
2- Rubens Barrichello
3- Jenson Button
4- Jarno Trulli
5- Fernando Alonso

70 pontos
54
44
36
25

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¢

Para ligação:
América do Norte:
10-10-580 + 1 + indicativo + número
Chamadas Internacionais:
10-10-580 + 011 + indicativo país +
número

O reporter da Voz de Portugal com Fernando Alonso, a nova
estrela da formula 1
seu gosto, e porque não os outros!.. Lamentamos porém, a
falta de presença de certos
pilotos, eles, que deveriam ser
os primeiros a se apresentarem,
quanto mais não fosse para
agradecer aqueles que directa
ou indirectamente os suportam.
Mas eles, os espectadores, os

06-16-04.pmd
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espanhol - fizemos a mesma
pergunta a Jenson Button e
respondeu-me ‘’que era assim
para todos os pilotos’’. Por seu
turno, a Ferrari preocupava-se
a testar os travões bem como os
pneumáticos a utilizar no fim de
semana.

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

Janete Couto Frias
21/03/1980 - 21/06/1995
Com profunda saudade, seus pais Manuel Frias e Maria
Izénia Couto, irmãos e restante família participam que será
celebrada missa por sua alma, no dia 22 de Junho, pelas
18h30, na igreja de Santa Cruz, agradecendo desde já quem
possa participar nesta celebração eucarística.

2004-06-15, 20:30

Alimentado por:

Uma subsidiária a 100% de Newlook Industries Corp., uma
companhia registada no TSX (símbolo NLI)
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

EM 15-06-2004

1EURO=1.6636C
1EURO=1.6636Cd
UM SERVIÇO DO
MILLENNIUM
BCP

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est
9638

273-

(514) 287-3370

Consulado-Geral
de Portugal

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

849-8591

MÁQUINAS DE COSTURA

849-1153
844-3054

TAGUS
4289 St-Laurent

844-3307

849-6619

842-8077

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

CASAMENTOS

BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent

8448738

CLÍNICAS
URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ambulância
Clínica Portuguesa Luso
Polícia
Bombeiros
Hospital Hôtel-Dieu
Hospital Royal Victoria
Hospital Ste-Justine
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc
Hospital de Montreal
para Crianças
Serviço de Auxílio aos
Emigrantes(SANQi)
Sun Youth,
Serviços de Urgência

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

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

987-0080

CONTABILISTAS

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

842-6891

DISCOS/LIVROS

842-6822

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent

273-1425

ESCOLAS DE CONDUÇÃO

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

484-3795
844-1011
687-4035
583-0031
376-3210
593-9950
525-9575

RÁDIO E TELEVISÃO
Rádio Centre-Ville
Rádio CFMB
Radio Clube Portugal

495-2597
483-2362
849-9901

681-0612
844-2269
254-4647
366-6305
435-0301
842-8077
388-4129
982-0804
842-8045

ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O

499-1624

843-3863

272-5779

ELECTRO-LUSO
225 Gounod

729-9494

CASA VINHO
3750 MASSON

721-8885

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

844-4588

LA GRILLE PORTUGAISE
8616 Chaumont, Anjou

351-7444

Anúncios de casamentos, nascimentos, baptizados, finais de
cursos académicos, falecimentos, etc., no formato de 1/8 de
página: $70
Todo outro formato será considerado em função do número
de linhas agathe.
* Para modificações, um suplemento será exigido, segundo a
importância das alterações.
FAVOR de mandar ou telefonar até a segunda-feira, meio-dia
(12h00). Se não respeitar estas condições, não poderemos
garantir a publicação do anúncio na edição da semana corrente.

MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

SOLMAR
111 St-Paul E

861-4562

845-6028

TASCA
172 Duluth E

987-1530

Empresa especializando-se em trabalhos de pavimente e
passeios procurapessoalparaopostoseguinte:

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent

845-1520

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel

Mão de obra diariamente
Qualificações e exigências:

725-2626

NOTÁRIOS

REVESTIMENTOS

M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203
EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

843-5626

(514) 985-2411

OURIVESARIAS

B. SERKOS
1530, Curé-Labelle, # 203 (450) 686-0026
288-3019

PADARIAS

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

SATÉLITES

LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval

947-1479

JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

LES ENTREPRISES NORD CONST. (1962) INC.

-Experiênciaemtrabalhodepavimento,asfaltoeacabamentode
passeios
- Carta de condução classe 3 se possível (camião 6 ou 10 rodas)

Ligue o (450) 670-2330

TIPOGRAFIAS

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

VESTUÁRIO DE CRIANÇA
BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276 St-Laurent

843-7282

288-2082

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

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

À VENDA
Restaurante Casa Portugaise
Bem situado, todo equipado para
cozinha portuguesa.
Tel. 514.883.2794, depois das 18h
Tel. 514.831.9761

385-1484 e 3 8 5-3541
DU CARTIER-VILLERAY

FARMÁCIAS

FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

7170 St-Laurent
Esc.: (514) 272-2432
Cel.: (514) 770-6200
Res.: (514) 272-2431

844-6212

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

845-5335

FILMAGEM DE CASAMENTOS
SYLVIO MARTINS

342-4373

FUNERAIS

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

270-3112
862-2319

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

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

Arlindo (Alain) Velosa

Avaliação gratuita

72 CASAS VENDIDAS EM 2003

240-5196

VILLERAY

VE

N

D
DI

A

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

ST-MICHEL
8x4½ renovados,bom sítio
Rendimento $36.300.

GARAGENS
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CANTINHO
3204 JARRY E

Pequenos anúncios:
-Se desejar publicar 1 ou 2 semanas, o custo será de $11 por
semana (até 20-25 palavras/coluna)
-Para mais de 3 semanas, será $9 por semana (também, 20-25
palavras)
-Cada linha suplementar: $1.00 por semana
-Anúncio com moldura ou fundo, $2 extra por semana.
Orações: $35 (2 colunas / 2,5”) por oração/semana

ELECTRICIDADE

353-1550

844-1406

232-

351-1716

842-0591

PSICÓLOGOS

DENTISTAS

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

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

06-16-04.pmd

849-2391

RENOVAÇÕES

Tabela de preços

4117 St-Laurent

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

934-4400

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

(450)669-7467

ARCA

CANALIZADORES

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

271-6452

MÓVEIS

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

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

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

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

RESTAURANTES

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert

MONUMENTOS

LISBOA
355 Rachel Est

CAIXA DE ECONOMIA

HORÁRIO DE ABERTURA

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

987-7666

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent

Tel.: (514) 499-0359

QUIROPRATAS

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

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

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

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

LATINO
177 Mont-Royal Est
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Preço : $339.000
845-5804

IGREJAS

IGREJA CRISTÃ VITORIOSA
Para mais informações:
www3.sympatico.ca/igreja.vitoriosa
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave..
(514) 484-3795

neg.

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

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

$24.000.
2004-06-15, 20:30

†
Ursula Pacheco Soares
1923 – 2004
Faleceu em Montreal, no dia 2 de
Junho de 2004, com 81 anos de idade,
a Sra. Ursula Pacheco Soares, natural
de Santo António Capelas, S. Miguel,
Açores.
Esposa do já falecido Sr. Agostinho
Soares, deixa na dor seus filhos António (Sandra Griffiths), Esmeralda, José (Cordner Donna), seus
netos Catherine, Nathalie, Nikki, Frank (Sandra Branco),
Felicia, Taylor e Justin, seus bisnetos Jordan e Dylan, seus
cunhados (as), seus sobrinhos (as), assim como outros familiares
e amigos.
O funeral teve lugar sexta-feira, dia 4 de Junho de 2004, após
missa de corpo presente, pelas 10h, na Igreja Santa Cruz,
seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério Notre-Dame
des Neiges, onde foi a sepultar.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514.277.7778 www.memoria.ca
Eduíno Martins
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer pessoalmente, vem por este meio agradecer a todos os que com a
sua presença, palavras e gestos de amizade os reconfortaram
nestes momentos tão difíceis da sua vida. A todos o nosso sincero
Obrigado e Bem-Hajam.
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PRECISA-SE
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 c/ o mínimo de 5 anos de
exp. em “pavé-uni” e muros de apoio.
Bom salário. Tempo inteiro.
(514) 820-5247
Oferta de emprego
Contactar Varina Alumínio
Tel. (514) 362-1300
Precisa paisagista para “pave-uni”,
muros e plantação.
Salário segundo experiência.
Tel.: (514) 323-2527
Asphalte TMS
Procura paisagista com experiência
com asfalto, “pavé-uni”, relvados, e
muros de apoio, em Montreal.
Tel. 514.494-2151
Cozinheiro (a), 40 horas por semana,
e empregado (a) de mesa, no
restaurante Porto Brasa.
Contactar George Freitas
ou Agostino Ferreira.
Tel. (450) 682-1955
Padeiro ou pasteleiro a tempo inteiro.
Tel. (514)272-0362
Paisagistas c/exp. em “pavé uni”,
asfalto, etc. Trabalho em Laval.
Salário baseado na experiência.
Contactar contra-mestre.
António Cabral
(450) 963-3462
Procuramos operadores com
experiência (mínimo de 1 ano)
em máquina de costura, para casacos
de mulher, especializando só
em algibeiras. Tempo inteiro,
39 horas, pago a hora, bom salário,
boas condições de trabalho.
Emprego na fábrica só.
Empregados sérios,
telefonar Lucia
(514)387-4363
Empregada doméstica com experiência. DEVE falar Inglês. Segunda,
quarta e sexta-feira.Das 9h às 16h
Lindsay Tel. 514.489.4289
Pessoa responsável para limpeza de
escritório situado em West Island, a
tempo parcial. Deve possuir carro.
865-3384 624-3437
Empregado com experiência em
“pavé-uni”, muros e cimento. Bom
salário. Tel. 450.672.8455
Pessoa responsável para limpeza e
trabalho geral, para imóveis comerciais. Tempo inteiro. Também procuramos pessoa para limpeza de ofícios.

A companhia Mundo 55 Importação & Exportação está à procura
de profissionais c/ experiência no
ramo dos vinhos e outras bebidas.
Vantagem se já tiver contactos em
Portugal.Para mais informações, contactar Henrique
Laranjo. Tel. 514.781.4807
VERSATI UOMO
Fábrica de casacos de fatos para
homensBoas condiçoes de trabalho,
39 horas / semanaPrecisa: COM
experiência Empregados para
acabamento de casacos (“block
press”, forro, bainhas)
8219, 17a Av., Suite 201, Esquina
com a Jarry - entre St-Michel e PIE
IX-Paragem de autocarro na esquina
de Jarry/17a Av.
Pessoa com mínimo de 10 anos de
experiências com pavimento, asfalto
e muros de cimento.
Muito bom salário com opção.
Peter: 450.465.2969
Companhia de telecomunicações
precisa de empregados para vendas.
Residencial e comercial. Deve falar
português. Falar francês e inglês de
preferência.
Ligue já o (514) 722-5656
Email:info@selectcomtelecom.ca
Empregado (a) de mesa para
restaurante.
Rest. Schwartz’s
(514) 842-4813
URGENTE
Mulher para trabalho geral. Com ou
sem experiência.
Contactar Miguel Barroca.
Dia 514.383.7388
Noite 514.249.7388
Restaurante Italiano de alta qualidade
procura ajudante de mesa, a tempo
inteiro.Contacte Aldo ou Fabio

Portimão – Algarve
No último andar, apartamento
com 2 quartos, cozinha, salão, 3
grandes terraços, perto da praia
da Rocha e do Vau, construção
recente. Bom preço.

Mando o seu CV para o jornal, com
c.f. Agente Viagens.

VENDE-SE

Tel. (514)386-0271

Apartamento T2 em Odivelas, no
centro da cidade, mobilado e
renovado, dois quartos, cozinha, sala
comum, casa de banho, despensa e
duas varandas fechadas.

Automóvel, Ford Windstar, 2000,
82,000 km, 8 pneus, alarmo, etc.
Razão de venda – partida para
Portugal.$9500

Contactar (514) 817-7655

Tel. (514)526-2301

Companhia bem conhecida na
comunidade. Les Aliments C.
Martins Fruits et Légumes, Les
Entreprises ABC (Mosto). Bom
investimento. Bem equipado, com 3
camiões, frigoríficos, congeladores,
“lifts”, “docs”, etc.

DIVERSOS
Oferece-se cursos de assistente ou
secretária dentária. Facilidades de
pagamento.
Olga : 582-1771

Contactar Albano Sá.
Depois das 18h: 450-654-3904
Tel. Móvel: 514-945-4055
Biblioteca moderna e TV stereo 27",
tudo com menos de 4 anos de uso,
a venda por bom preco.

Tem problemas com o seu
computador? Cursos privados e
públicos (Setembro) Redes de
computadores. Apanhou um vírus
e não o pode tirar, precisa de ajuda
sobre alguns assuntos.

Contactar o
(450) 686-1593.

Empregado(a) de mesa para sala de
recepção. Para sábados.

Rosemont

Grande condo de 2
andares, 3 qtos,
garagem, cst. 2001,
sector Angus
$ 279.000.

Inês Voltz

5
$25

.00

0

Bungalow, 6 1/ 2, garagem,
renovado, 2 c. de banho, duche
separado (ultra moderno),
cozinha com armários (2003),
janelas e portas novas, sitio muito
procurado.$319,000

Guy
Concórdia

VEND

DU CARTIER INC

Esc.: 281-5501
Res.: 328-5717
Olívia Paiva
Joseph Oliveira
Visita Livre
Domingo 20 de Junho das 14h 16h - 305, rua Pascal, em
Boisbriand
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ST-HYPPOLITE

VEND

IDA

Pertodofuturometro(Pont-Viau),grande Prepare a sua reforma! Aqui
bungalowsplit,9peçasespaçiosas, tem um bungalow construído
2c.debanho,subsoloaltoacabado, em 2002, com lareira, 2 c. de
termop.,cozinhaemcarvalho,portase banho, terreno de 134450 p.c.
janelasnovas,garagem.$229,000 $205,000

VILLERAY

Rua Casgrain, duplex
impecável, os dois pisos
estarão livres ao comprador,
subsolo acabado, perto do
metro. $295,000

Rua St-Urbain, grande triplex
30’X45’, 1X6 1/ 2, 1X4 1/ 2, 2X3
1/ 2, garagem, subsolo
acabado, grande terreno.
$349,000

ST-URBAIN

VILLE ST-LAURENT

Grande e bonito cottage, 12
divisões, 3 c. banho, subsolo
acabado, 2 lareiras, quarto
duplex, 1X7 1/ 2, 1X5 1/ 2, 1X2 de vinho, quarto frio, varanda,
marquise 4 estações,
1/ 2, garagem
garagem.
$289,000

REMAX Alliance Inc.
Informação gratuita - casas, hipoteca...
EXPERIENCE
Hall of Fame
Club 100%OR

L’ASSOMPTION

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

MERCIER

Auteuil, Laval

Duplex impecável.cave acaba-da, 3
qtos de cama, casa de banho renovada.
Poss. de bachelor.

Soberba “cottage”. 3+1 quartos, 2
lareiras. Impecável.

CENTRO-ESTE

PLATEAU

CARLOS AGOSTINHO

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

DA
I
ND
E
V

Bungalow todo renovado. $159,000

ST-MICHEL - Bom duplex,
possibilidade de bachelor,
renovação de qualidade

DA
I
ND
E
V
VILLERAY 3plex de prestígio cave acabada,bom rendimento,bom pr.

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

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

DEA
I
D
D

Procura empregados para colocação de
“pavé-uni” e para trabalho geral, com
experiência.

06-16-04.pmd

Cottage,pertodometroRadissone
PlaceVersailles,cozinhadesonhofeita
em2003,lareira,termop.,garagem,
preçoparavendarápida.$229,000

IDA

Visita Livre
Domingo 20 de Junho das 14h - 16h
- 890 Boul. de L’Ange Gardien N.

www.profbangali.com

Tel. (514) 881-0764

A

Correio electrónico : ivoltz@sympatico.ca

(514) 937-9106

LE GROUPE EXCLUSIF

ID
VEND

LAVAL próx. Metro

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

MONTREAL

NOVO ROSEMONT

Esc : (514) 731-7575

Agent immobilier Affilié

Tel. 514.722.1424

Vidente

Fame Club 100% OR

DU CARTIER INC
Courtier Immobilier Agrée

Tel. 514.362.8484

Tel. 514.498.8606

Avaliação gratuita

Sylvio : 240-5196

Mulher para limpeza. Grande casa.
1 dia por semana – quinta ou sextafeira. Com referências.

Restaurante Português precisa
cozinheiro, com experiência, para
preparação de pratos típicos
portugueses.

CLEMENTINA SILVA
339-9647 • 382Vencedora Hall of
0940

Tel. 514.845.3291

Agente de viagens com min. 2
anos de experiência.
Falar Português, Francês e Inglês.

Tel. 514.272.4477 ou
514.585.2664

Contactar José ou Tony.
Tel. 450.444.3416

REMAX AMBIANCE INC.
Courtier imm. agréé

Contactar Stella.
Tel. 514.277.4761

Empregada para vendas. Pequena
loja de vestidos situada no boul. StLaurent. Falar francês. 3 dias por
semana. Com experiência. Deve ter
boas referências.

Cozinheiro com experiência em
cozinha Italiana.

Serviços & negócios

Vende-se só comércio ou proriedade.
2 comércios, 5 apartamentos 5 1/ 2.
Preço a discutir. Bom rendimento.
Albano Sá

514.747.7809

Tel. 514.355.7171
Preparador pintor com experiência,
para carros.
António Oliveira
Tel. 514.278.2709

Fábrica de roupa para crianças.
Posto a tempo inteiro disponível
para pessoa com experiência com
botões e casa de botões. Muito
bom salário.
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NID
VEV

2 x 5 1/2, 3 quartos, janelas, portas
e telhado refeitos em 94, garagem.R/
c livre ao comprador.

Rua Conloniale, Duplex
com cave de 5 pês. Em
muito bom estado

2004-06-15, 20:30

A

NO

ST-MICHEL Duplex, cave terminada, venda rápida. $199.000.

ST-MICHEL 8 plex bem situado.
Grandes apartamentos
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Festa grega no Dragão
Cerca de 50 mil pessoas preencheram de vermelho e verde
o Estádio do Dragão, num apoio
incondicional à equipa portuguesa, que não conseguiu
ultrapassar a Grécia, no “pontapé-de-saída” do UEFA EURO
2004™.
A mesma táctica com estilos diferentes
Mais de sete meses depois do
último encontro entre as duas
equipas, que se traduziu num
empate a um golo, ambos os
treinadores apresentaram-se
em 4x5x1, com o passe curto
português frente aos lançamentos longos para a cabeça do
avançado Vryzas.
Karagounis aproveita nervosismo inicial
A equipa das “quinas” demorou alguns minutos a adaptar-se à pressão defensiva exercida a meio-campo por parte da
selecção grega que, aos sete,
viu esta “arma táctica” dar
frutos. Paulo Ferreira perdeu
uma bola a meio-campo, entregando o esférico a Karagounis,
com este, através de um remate à entrada da área de pé direito, a inaugurar o marcador.
Sem reacção portuguesa, voltou a ser a Grécia a dispor das
seguintes oportunidades para
marcar.
Portugal acalma o seu jogo
Jorge Andrade foi o autor do
primeiro remate português, aos
15 minutos, cinco minutos antes de Rui Costa, isolado, ter

nutos, ficando Portugal a jogar
com Maniche e Deco no meiocampo, atrás da dupla de avançados, num esquema arrojado,
o único possível perante uma
equipa grega cada vez mais
remetida à sua defensiva.

cabeceado ao lado, na demonstração colectiva de acalmia,
depois de um primeiro quarto
de hora dominado pelo nervosismo e ansiedade resultantes
do ambiente que rodeava este
encontro. A equipa portuguesa
começou a jogar pelas alas, o
ponto fundamental da estratégia lusa, aproximando-se
mais vezes da baliza adversária.
Em desvantagem para o
intervalo
Nikopolidis defendeu uma
grande penalidade de Figo no
último particular e manteve as
redes gregas invioláveis durante a primeira parte, depois
de mais três defesas seguras a
remates de Maniche, Figo e
Simão, levando a Grécia em
vantagem para o intervalo.
Deco e Ronaldo na segunda
parte
Scolari tentou dar mais criati-

Coração nos últimos minutos
Otto Rehhagel, seleccionador da Grécia, refrescou o seu
ataque com a entrada dos velo-

vidade e imprevisibilidade na
movimentação ofensiva portuguesa com as entradas de Deco e Cristiano Ronaldo para os
lugares de Rui Costa e Simão,
respectivamente.
Gregos voltam a marcar
Porém, foram os gregos que
voltaram a ser felizes no encon-

tro, com Seitaridis a cair dentro
da área, derrubado por Cristiano Ronaldo, após mais uma
bola perdida a meio-campo,
desta vez por Costinha. O “trinco” Basinas, na transformação
da respectiva grande penalidade, marcou o segundo golo
grego, aumentando a desilusão
no Estádio do Dragão.
Ronaldo combate solidez
grega
Após o segundo golo grego, a
equipa comandada por Scolari
colocou “nos ombros” do jovem jogador do Manchester
United a responsabilidade de
levar a bola até à área helénica
e Cristiano Ronaldo correspondeu positivamente, conseguindo vários cruzamentos a que
Pauleta, demasiado só na frente
de ataque, não pôde dar o melhor desfecho.
Nuno Gomes entra em cena
Scolari lançou Nuno Gomes no
lugar de Costinha, aos 64 mi-

WAXMAN
Fatos
514 . 845 . 8826
ónia
de cerim uer
Alug
www.waxman.ca
Venda e

4605 ave du parc montréal québec h2v 4e4

06-16-04.pmd

18

Especia
i
para gr s
upos

2004-06-15, 20:30

passar a centímetros do poste
esquerdo da baliza defendida
por Nikopolidis.
Pressão final permite golo
a Ronaldo
Cinco minutos depois, foi a
vez de Nuno Gomes ver o guarda-redes grego fazer a defesa
do encontro ao seu remate de
pé esquerdo. Nos descontos,
Cristiano Ronaldo reduziu a
desvantagem, num cabecea-

Os fans no Champs
zes Nikolaidis e Lakis, mas
Portugal tomou conta do encontro, conseguindo várias
oportunidades de golo. Cristiano Ronaldo, aos 81 minutos,
viu o seu remate de pé direito

As belezas no Champs

mento certeiro, após canto
marcado por Figo, mas foi tarde
demais para chegar ao empate,
já que Pierluigi Collina apitou
para o final do encontro alguns
segundos depois.
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Zidane faz a diferença
A França venceu a Inglaterra
num jogo emocionante no estádio da Luz, tendo dado a volta
ao resultado, já no período de
descontos, depois de ter estado
em desvantagem mais de metade do encontro.
Zidane dá vitória
Oito dos jogadores da equipa
inicial francesa jogaram e venceram a final do UEFA EURO

do ataque, e Lampard saltou
mais alto que todos, no coração
da área, cabeceando para o
fundo da baliza de Barthez. Foi
o primeiro golo sofrido pela
selecção gaulesa em 1078 minutos
Inglaterra galvanizada
A primeira parte acabou com
a França a tentar recuperar a
igualdade, mas os ingleses,
impulsionados pelo golo e por

Desporto

19

Resultados

Próximo jogos

12 Junho 2004 - Grupo A
Portugal 1 – Grécia 2
Espanha 1 – Rússia 0

16 Junho 2004 – Grupo A
Grécia – Espanha às 12h00
Rússia – Portugal às 14h45

20 Junho 2004 – Grupo A
Espanha – Portugal às 14h45
Rússia – Grécia às 14h45

13 Junho 2004 – Grupo B
Suíça 0 – Croácia 0
França 2 – Inglaterra 1

17 Junho 2004 – Grupo B
Inglaterra – Suíça às 12h00
Croácia – França às 14h45

21 Junho 2004 – Grupo B
Croácia – Inglaterra às 14h45
Suíça – França às 14h45

14 Junho 2004 – Grupo C
Dinamarca 0 – Itália 0
Suécia 5 – Bulgária 0

18 Junho 2004 – Grupo C
Bulgária – Dinamarca às 12h00
Itália – Suécia às 14h45

22 Junho 2004 – Grupo C
Itália – Bulgária às 14h45
Dinamarca – Suécia às 14h45

15 Junho 2004 – Grupo D
Alemanha 1 – Holanda 1
Rep. Checa 2 – Letónia 1

19 Junho 2004 – Grupo D
Letónia – Alemanha às 12h00
Holanda – Rep. Checa às 14h45

23 Junho 2004 – Grupo D
Holanda – Letónia às 14h45
Alemanha – Checa às 14h45

Uma experiênça que deve viver
Julho 30 e Julho 31, 2004
2000™ frente à Itália, mas isso
parecia não ser suficiente para
bater uma equipa inglesa que
aproveitou uma das poucas
oportunidades de golo que teve
e que falhou uma grande penalidade, só que dois golos apontados por Zidane, em período
de descontos - um através de
livre e outro de grande penalidade - resolveram o encontro
a favor dos franceses.
Lampard marca
O primeiro golo surgiu exactamente nesta fase do encontro
(38 m), através de um lance de
bola parada. David Beckham
cobrou um livre, no lado direito

um ambiente fantástico, estavam mais confiantes controlando a bola no meio-campo e
afastando os franceses da sua
intermediária.
Fora de forma
Tal como na primeira parte,
depois de um início entusiasmante, o jogo voltou a perder
qualidade. A França continuava pressionante mas acusava a falta de forma de jogadores como Zidane e Pires.
Apesar de instalada no meiocampo inglês a falta de criatividade evidenciada pelos seus
homens, facilitava as tarefas
defensivas inglesas.

Pontapé de Saída do Euro 2004

PORTO

VS

LIVELPOOL

Sexta feira 30 de julho 2004 às 20h00 – Toronto, no Skydome
O nosso pacote inclui:
Um (1) bilhete para o FC Porto contra Liverpool: na sexta-feira 30 de Julho.
Garantimos o transporte ida e volta num autocarro luxuoso com entretenimento.
Acomodações num hotel de luxo: CROWNE PLAZA DON VALLEY, (piscina interior e exterior, Spa, Sauna) situado
a 10 minutos do Skydome

Mário Carvalho
Manhã serena e calma, rompe o dia com um magnífico sol
que brilha e aquece Montreal
neste 12 de Junho, dia do pontapé de saída do Euro 2004. O
dia tão esperado por todos os
Portugueses e os grandes
amadores do desporto internacional de tudo o Mundo, os
recintos desportivos que vão
receber os encontros estão
prontos e Portugal quer recebê-los com muita alegria.
Logo de manhã demonstrando o meu patriotismo fui meter
a bandeira portuguesa em
frente da porta da minha moradia, onde lá ficará fixado em
permanência até ao fim do
Euro.
Não devemos esperar grande vitórias mas aproveitar cada
instante e oportunidade que a
vida nos depara para sorrir e ter
alegria.
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Sonhar é querer mais e melhor, por vezes esgota-se a vida
e o sonho não se realiza, sonhar
não é parar de viver é ser feliz.
Serei feliz tal e qual como sou e
esta vontade de gritar o nome
de Portugal, em cada esquina
por onde passo é fogo que arde
no meu coração e aquece a
minha alma, este é o momento
ideal para mostrar ao mundo
quem somos sem vergonha da
derrota, sou Português, na
derrota como na vitoria. Cada
vez me sinto mais orgulhoso da
minha pátria portuguesa, pela
sua Historia, mas também fico
triste por saber que nem todos
os Portugueses se orgulham da
sua pátria da mesma maneira.
Obrigado Portugal, de me
teres dado a oportunidade de
ser teu.

O CUSTO TOTAL do serviço: $219 Cad por pessoa (num quarto para quatro pessoas)
*16$ adicionais por pessoa para um quarto triplo * 30$ adicionais por pessoa num quarto duplo
**Para todos os detalhes da viagem, peça por favor o formulário de registo no Web site ou através do itinerário do telefone
Sexta-feira, 30 de Julho
07h00 a 07h15 Entrada no autocarro (Marche Central, em frente do Krispy Kreme)
07h15 Partida de Montreal - nenhuma excepção
14h00 Chegada ao hotel
Para mais informações telefone para:
17h45 Transporte do hotel até ao SkyDome
(514) 285-2777 OR (514) 808-6787
20h00 FC Porto contra Liverpool
22h30 Regresso ao hotel
ou visite o nosso “site web” www.frenzytours.com

O espaço é limitado.
Sábado, 31 de Julho
11h00 Regresso a Montreal a partir do hotel
17h30 Descida
(Marche Central, em frente do Krispy Kreme)

FRENZYTOURS

“Porque este É o seu fim de semana “
505 Boul. De Maisonneuve Este.

FORÇA PORTUGAL.

2004-06-15, 20:31

Comunidade
Manuel A. Pereira distinguido
No Dia dos Açores, na Caçorbec
Texto de António Vallacorba e fotos de Sylvio Martins
A distinção com uma medalha de mérito com que a Casa
dos Açores do Quebeque (Caçorbec) homenageou o seu expresidente do Conselho de
Administração, Manuel A. Pereira, foi um dos pontos altos das
comemorações assinalando
entre nós o Dia dos Açores.
Na altura desta imposição
meritória, Damião de Sousa
realçou os relevantes serviços
prestados pelo homenageado à
instituição a que preside, depois
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de Francisco Salvador ter feito
uma breve leitura do currículo
de Manuel A. Pereira e da
implicação deste na comunidade.
Recitação de poesia, exibição
folclórica, exposição de artesanato, teatro, aspectos da Açorianidade em Vitorino Nemésio, acto de variedades, entre
outros, constituiram o bem
preenchido programa deste
acontecimento, da responsabilidade do comité Arte e
Cultura da Caçorbec.
O Dia dos Açores, instituido
pela Assembleia Legislativa
Regional – lembramos -, é oficialmente celebrado na Região
na segunda-feira do Espírito
Santo, ou Segunda-feira da

2004-06-15, 20:31

Pombinha, que este ano aconteceu no pretérito dia 6 do
corrente.

tencourt, contudo foi a cultura
popular que melhor impressão
causou entre o público, que

Damião de Sousa, presidente da Caçorbec, e Natércia
Rodrigues, do comité Arte e
Cultura, nas suas breves palavras de saudação, congratularam-se com a realização deste
evento, sobretudo por ter despertado muito interesse da
parte do público.
Para além do público em
geral e da presença de três
fundadores, nas pessoas de
Joviano Vaz, Manuel Contente
e Tadeu Rocha, destaque-se as
representações da Asociação
Portuguesa do Canadá e do
Clube Portugal de Montréal,
assim como do Dr. José Morais,
geriatra do Hospital Royal Vitória, e Francisco Salvador, conselheiro das Comunidades Portuguesas, tendo comparecido
mais tarde a deputada federal
do Partido Liberal por Ahuntsic, Eleni Bakopanos.
Relevo, também, para a consideração que este acontecimento mereceu da parte dos
políticos portugueses, na forma
de mensagens enviadas por
Carlos César, presidente açoriano, dra. Alzira Silva, da
Direcção Regional das Comu-

reagiu muito calorosamente – a
bom rir! -, perante a engraçada
encenação teatral de “Os Doentes Vão à Bruxa” e do acto de
variedades “As Criadas de
Servir”.
A jovem Karina Rebelo, na

nidades e do dr. João B. Mosta
Amaral, presidente da Assembleia da República.
Para o dr. Mota Amaral, “A
comunidade que se polariza à
roda da Casa dos Açores do
Quebeque, em Montréal, tem
prestigiado a nossa Região
Autónoma e o nosso País”.
Conquanto que a cultura
erudita tivesse conhecido o seu
melhor nos momentos de poesia e prosa inspirados em Raúl
Brandão, o citado Nemésio,
João de Melo e Humberto Bet-

tamos todas as pessoas envolvidas.
As comemorações do Dia dos
Açores encerrar-se-iam com
um jantar-bufete, agendado
para o dia seguinte.
Entretanto, a Caçorbec convoca os seus sócios para a Assembleia Geral Extraordinária
que se realizará na sede daquela colectividade no próximo
domingo, 20 do corrente, pelas
14h30, para a eleição do Conselho Fiscal e de Deontologia.

interpretação de uma dança
árabe, o popular artista local,
José Gil, e o grupo de cantares
“Ilhas de Encanto”, da Caçorbec, completaram, muito bem,
este interessante serão cultural, por cujo sucesso felici-

