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Reflexão sobre o 25 de Abril
Manuel Rodrigues

Há papéis na vida aos quais somos
chamados por força das circuns-
tâncias e no sentimento mais ele-
vado de um serviço público!... E se
eles forem consoantes com os
nossos desejos profundos, melhor
ainda. De um modo geral, o 25 de
Abril teve esta simplicidade.

O pós 25 de Abril nasceu assim à
sombra de uma avassaladora marca
de esquerda. Os partidos tiveram
programas de esquerda e o povo
fez um voto esmagador de esquer-
da. A dialéctica complicada que se
gerou é mais ou menos conhecida e
viveu-se intensamente.

Ninguém parece ter ficado satis-
feito. Uns queriam andar mais para
a frente, ou mais de pressa, outros
queriam andar para trás e ainda
estamos marcados pelos conflitos

que se introduziram na cabeça das
pessoas. A verdade é muito simples,
foi derrubada a ditadura.

O efeito deveu-se à tomada de
consciência por uma geração de
jovens oficiais do Exército, fazendo
vingar o seu « Movimento » e em
poucas horas, com facilidade o
trabalho estava feito por algumas
unidades do Exército e alguns a-
poios muito sucintos de outras ori-
gens. Quem gosta de ditaduras
pode dizer que foi pena, quem não
gosta, tem de dar vivas sem meias
tintas.

A “resistência” em geral, com as
suas lutas por vezes heróicas, foi
com certeza uma luz, uma refe-
rência de fundo, e é também natural

Cont. na pág. 4

Apontamento
A profanação da
Sagrada Família
como forma de Arte?
António Vallacorba

Para algumas pessoas, parece
que não há limite de meios à sua
disposição a fim de se exprimirem
artisticamente ou competirem nos
mais variados ramos do comércio
e indústria.

Durante a Semana Santa, os e as
clientes do salão de cabeleireiros
Hed, de Montréal, foram encon-
trar neste estabelecimento carta-
zes com as imagens mais insólitas
(e, se calhar, não tanto assim, tudo
dependendo da sensibilidade de
cada qual) do “último grito” da
Moda.

Por todo o recinto, encontravam-
se concepções artísticas de vários
estilos de penteado tendo como
modelos os membros da Sagrada

Perfazem-se 20 anos na próxima
terça-feira que na noite de 25 para 26
de Abril, ocorreu o maior acidente
que o mundo jamais conheceu, na
central nuclear de Chernobyl, anti-
ga União Soviética, hoje Ucrânia.

A central nuclear de Chernobyl,
localizada a 140 km. de Kiev, tinha 4
reactores em actividade, quando se
procedeu a uma análise ao reactor
número 4 desrespeitando as mais
básicas normas de segurança..À
01h23 da manhã, o reactor afectado
fez criar uma reacção colectiva nos
demais, envolvendo-os numa explo-
são de grandes proporções com
uma bola de fogo que desmantelou
a sua pesada cobertura de betão e

20º aniversário do desastre nuclear de Chernobyl
aço. Na altura, o ex-presidente da
União Soviética, Mikhail Gorba-
chov, dirigiu-se ao povo para anun-
ciar aquilo que chamou de um “incrí-
vel infortúnio, não só afectando
dolorosamente o povo soviético,
como alarmando a comunidade
internacional”.

“Estamos pela primeira vez a
enfrentar a verdadeira força da
energia nuclear incapaz de ser con-
trolada”, concluiu. O acidente de
Chernobyl causou a morte imediata
a mais de 30 pessoas, e outras 135
mil tiveram de ser evacuadas em
virtude dos altos níveis de radiação
afectando uma área estimada em 35
km.

José Saramago
na Télé-Québec
Quarta-feira - 19 de Abril às 22h00
Sexta-feira - 21 de Abril às 14h00 (R)
Domingo - 23 de Abril às 20h00 (R)

P. 11Programação RTPI

P. 14-16Desporto
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Clube Portugal de Montreal
O Clube Portugal de Montreal vai realizar no dia 22 de Abril
de 2006 pelas 19h00 a festa do 23º Aniversário do Rancho
Praias de Portugal abrilhantada por J.G. Night productions.
Para mais informações:  514-844-1406.

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

A profanação da Sagrada

Família.
Assim, o Menino Jesus os-

tentava o cabelo em espiral,
como usam os jovens depra-
vados da actualidade; S. José
tinha na cabeça calva apenas
uma faixa de cabelo no estilo
dos índios Mohawks; en-
quanto Nossa Senhora, de as-
pecto bastante jovem, mos-
trava no cabelo curto e multi-
color, numa semelhança mui-
to ao género da cantora  Ma-
dona e do de outras moças
debochadas.

Simplesmente deplorável e
inaceitável numa sociedade
que se orgulha dos seus per-
gaminhos, cultura e respeito
pelos outros!

Entretanto, o canal 29, ao
difundir essas imagens na

Família como forma de Arte?
sexta-feira Santa, entrevistou
para tal alguns membros do
clero, um dos quais não só
condenou o procedimento
dos artistas dos Ateliers Epo-
xy, como teve esta feliz ex-
pressão em resposta a uma
das muitas perguntas que a
jornalista lhe fizera:

-Admira-se? Vocês (a TV)
não se cansam de dar conti-
nuamente maus exemplos
com os vossos programas de
mau gosto!

Recentemente, os muçul-
manos foram as vítimas. Mas
a religião católica é constante-
mente vítima de situações
deturpadoras como esta.

Na maioria das vezes, os
católicos procedem como os
judeus submissos da sua con-

dição nos campos de con-
centração nazistas durante a
Segunda Guerra Mundial: é
ver, ouvir e calar!

Portanto, não vai haver pro-
testos pelas ruas, ameaças de
morte ou qualquer campanha
publicitária nos Orgãos da
Comunicação Social.

Mas então... Se o próprio
Cristo expulsou os vendi-
lhões que aviltavam o templo
do Pai!

Devemos estar de sobre-
aviso aos atropelos desta na-
tureza  que afectam não só a
religião católica, mas também
as outras religiões, por várias
razões e porque, afinal, só
existe um Deus!

Uma romeira diferente
O que os nossos estimados leitores vão ler, é um

resumo que fiz duma reportagem que li no Jornal Correio
dos Açores, e achei que seria apreciada por muitos de
vós.

José de Sousa
Chamam-na Romeira ou

Lombinha. Já há cinco dias
que acompanha “Junto a
Cruz”, o rancho da Igreja de
São José.

Para muitos, o que esta
cadela fez não significa muito,
mas para os 42 Irmãos, a sua
imagem vai ficar gravada para
o resto das suas vidas. Para
eles, não se trata de um ani-
mal qualquer – uns chama-
ram-na Romeira, outros, Lom-
binha, por ter integrado a
romaria na Lombinha da Ma-
ia. A cadela de raça rafeira
segue à frente “Junto a Cruz”
e por vezes, chega a parar o
trânsito para que os irmãos

fiquem protegidos.
Quando das paragens nas

igrejas, a cadela espera à
porta para depois seguir para
a próxima caminhada. Lom-
binha abria caminho na des-
cida do Pisão, em Água de
Pau. Ao chegar à igreja, ela
sobe as largas escadas e
senta-se, cansada mas feliz. À
porta principal do Templo,
sempre junta aos irmãos
que agradecem a Deus mais
uma etapa concluída. Os ro-
meiros entram para rezar e
Lombinha espera cá fora,
mas mal os irmãos saem, ela
junta-se ao lado da Cruz e
segue para mais uma cami-

nhada. Mas o melhor, e ao
recolher da romaria, o animal
acompanha até ao último ro-
meiro entrar para dormir e, no
como por magia, cá está a
nossa Lombinha de madru-
gada, pronta para mais um dia
de romaria. O mestre vê com
satisfação e carinho a sua
companhia e diz mesmo que
é curiosa a satisfação com
que a Lombinha nos olha
logo pela manhã e nos reco-
nhece quando nos aproxi-
mamos dela. Aí, pelas pri-
meiras Ave-Marias, Lom-
binha junta-se ao rancho e
enfrenta mais um dia de in-
certezas. Quem cruza este
rancho acha curioso o facto
de Lombinha estar tão bem
integrada naquele acto de tão
elevada religiosidade e que
tanto significado tem para as
gentes micaelenses.

Kelly M lança CD “Sou Boneca”
O lançamento do CD de Kelly M “Sou Boneca” terá lugar

no domingo 30 de Abril de 2006 pelas 13h00, no salão de
festas de Nossa Senhora de Fátima. Para reservas e
informações: (514) 294-8319.

CH - TV - CANAL 14
Dia 19 de Abril pelas 20h Repetição dia 22 às 12h30
 - Entrevista com Lidia Vasconcelos e Manuel Justino,
alunos da pintora/professora Mercês Resendes dos Reis
(quando da exposição em Laval)
- Entrevista com Fernanda Salgueiro do C.A.S.C. sobre
cartões de residência permanente e cidadania canadiana.
- Entrevista com Vitor Matias - psicólogo - Como identificar
os problemas de aprendizagem na criança
- E no final do programa, depois da Onda Brazil,
teremos entrevistas com o público, quando da festa de
aniversário da Radio Clube Montréal.

Exposição de três artistas no Chez le Portugais
Alguns  meses atrás, vimos

o restaurante Chez le Portu-
gais mudar e abrir-se mais
sobre a cultura artística da
comunidade portuguesa e
canadiana. Depois de um dia
cansativo no jornal, fui ao
“Vernissage” destes três ar-

tistas amadores que são Patrí-
cia Cordeiro, Laura Ferreira e
José Gouveia. Fiquei encan-
tado com as pinturas, cada
uma delas permitindo desco-
brir os talentos dos artistas.
Se são simples amadores /
estudantes, o que poderão

criar no futuro?
Eu fiquei muito surpreen-

dido pela qualidade e os pre-
ços das pinturas. Encorajo
todos a dar uma vista de olhos
e a petiscar uma das especia-
lidades da casa.
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Oito mortos em quatro dias
A morte de cinco pessoas em

acidentes de viação fez de do-
mingo o dia mais mortífero nas
estradas, elevando para oito o
número de vítimas mortais desde o
início da Operação Páscoa da GNR,
que começou quinta-feira e que se
terminou segunda-feira às 24:00.

Há um novo balanço da Operação Páscoa, mas que não altera
o número de mortos registados na estradas portuguesas. O
major Lourenço da Silva, da Brigada de Trânsito, esclareceu
que a tendência se mantém, sublinhando que a sinistralidade
em 2006 for menor do que no ano anterior.

«A GNR registou 1044 acidentes, que representam, quando
comparado com o período homólogo da Pásco de 2005, uma
diminuição em sete ocorrências. Dos acidentes, resultaram
oito mortos (menos cinco), 25 feridos graves (menos sete) e
276 feridos ligeiros (menos 62).

Programa nuclear
vai prosseguir «com paciência»

O programa nuclear iraniano vai prosseguir «com
paciência», frisou Ali Larijani. Este responsável
iraniano avisou ainda os membros permanentes do
Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha a criarem
condições para que as «negociações prossigam».

O responsável iraniano que está encarregado da condução
do dossier nuclear do país confirmou esta segunda-feira que
Teerão vai prosseguir «com paciência» o seu programa
nuclear. Em declarações à agência oficial iraniana Irna, Ali
Larijani classificou as propostas feitas ao Irão para desistir do
seu programa de «não serem lógicas», questionando-se sobre
as razões que Teerão tem para «suspender as actividades de
pesquisa».

Ali Larijani aconselhou ainda os membros permanentes do
Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha a não
«repetirem erros do passado» para que se «crie um ambiente
razoável para que as negociações prossigam».

Este responsável entende ainda que a proposta do secretária
de Estado norte-americana Condoleezza Rice de sugerir ao
Conselho de Segurança a adopção do uso da força contra o
Irão, sob o chamado «Capítulo sete», não é uma novidade e
que não vai impedir a intenção de Teerão em prosseguir o seu
programa nuclear. Esta intenção foi reafirmada, no Kuwait, pelo
presidente iraniano Akbar Hashemi Rafsanjani, que acha
pouco provável que o seu país seja alvo de um ataque por parte
dos EUA.

«Temos a certeza que os EUA não vão por aí. Mas se o Irão
for sujeito a uma agressão então a guerra terá as suas
consequências», adiantou Rafsanjani, falando através de um
intérprete. Entretanto, em Israel, o líder de um partido da ex-
trema-direita já propôs a Israel que lance uma «acção unilat-
eral» contra o programa nuclear iraniano, uma vez que este
«constitui uma ameaça para a existência de Israel».

«A única diferença entre as aspirações dos loucos do regime
actual do Irão e Hitler é que a sua ameaça é mais concreta»,
afirmou Avigdor Lieberman à rádio pública israelita. O chefe

do Partido Israel Beiteinu, que obteve 11 dos 120 lugares do
parlamento israelita nas últimas legislativas, apelou a que Israel
«aprenda com as lições da II Guerra Mundial» e «aja sozinho,
se for preciso», em virtude da fraqueza da Europa e da baixa

de popularidade de George W. Bush, devido às complicações
no Iraque.

Estas declarações surgem no dia em que inspectores
nucleares revelaram algumas preocupações relativamente a
declarações do presidente iraniano sobre as pesquisas
relacionadas com as centrifugadoras P2. Segundo o «New
York Times», a Agência Internacional de Energia Atómica
deverão interrogar uma delegação iraniana que chegará terça-
feira a Viena sobre diferentes questões tocantes ao programa
nuclear de Teerão.

Hospital de Ponta Delgada recebe curso de
pós-graduação em cuidados paliativos

A Secretaria Regional dos Assuntos Sociais promove,
a partir de segunda-feira, dia 17, no Hospital Divino
Espírito Santo, de Ponta Delgada, um curso de Pós-
Graduação em Cuidados Paliativos.

O curso destina-se a profissionais de saúde daquele unidades
hospitalar e dos centros de saúde de S. Miguel e Santa Maria,
decorrendo sob orientação da Faculdade de Medicina de
Lisboa.

A acção de formação em causa, com 120 horas de duração,

é a primeira nesta especialidade organizada na Região, sendo
realizada em versão E-Learning.

Com a sua promoção, os Açores passam a ser abrangidos
por programas de formação em cuidados paliativos destinados
a profissionais de saúde, no âmbito do Programa Nacional de
Cuidados Paliativos. Os profissionais de saúde das restantes
ilhas irão frequentar o mesmo curso em data a anunciar.

Com a iniciativa pretende-se formar, com conhecimentos
teóricos sólidos, os profissionais de saúde que vão a integrar
as diferentes equipas de cuidados paliativos que serão criadas
no âmbito do Programa Regional de Cuidados Continuados e
Paliativos.

Ataque suicida fez pelo menos seis mortos

Israel vai dar resposta
ao atentado de Telavive

O primeiro-ministro israelita
indigitado, Ehud Olmert, afirmou hoje
que Israel «saberá responder pelos
meios que se impõem» ao atentado
suicida de Telavive, que provocou pelo
menos seis mortos.  «Saberemos re-

sponder pelos meios que se impõem», afirmou Olmert em
declarações aos jornalistas. «Os grupos terroristas tentam por
todos os meios perpetrar ataques em Israel e contra as nossas
forças de segurança e nós não temos possibilidade de impedir
tais ataques», acrescentou o chefe de Governo.

O atentado  em Telavive, junto a uma zona comercial perto
da estação central de autocarros, provocou pelo menos seis
mortos e 35 feridos, 15 dos quais em estado grave, segundo
o último balanço de fontes policiais e médicas.
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Quem tem amigos tem subsídios
Augusto Machado

No mês passado vinham estampadas na
primeira página do semanário “O Indepen-
dente” as fotos do ministro dos Negócios
Estrangeiros, Freitas do Amaral, e a do ex-
presidente da República, Mário Soares, e com
a seguinte frase: “FREITAS É FIXE”. E
porque é que Freitas foi fixe para com um dos
homens mais ricos de Portugal? Porque este,
muito generosamente, com o dinheiro dos
contribuintes, naturalmente, atribuiu subsídio
de 16 mil euros à Fundação Mário Sores que,
segundo o mesmo semanário, em quatro
anos Soares já recebeu cerca de 900 mil eu-
ros dos cofres do Estado.

Ora, a atribuição deste tipo de subsídios
surge numa altura em que o próprio ministro
dos Negócios Estrangeiros está a fechar
postos diplomáticos, consulados e a extinguir
cargos um pouco por todo o globo com o
objectivo de reduzir os gastos do seu depar-
tamento. E é, certamente, uma contradição
em relação à política do Governo, o qual ele faz
parte, que tenta por todos os meios de
convencer os portugueses que é preciso
contenção nas despesas públicas.

Mudanças nos ministérios
As medias para diminuir os custos da

máquina do Estado já começaram. O pri-
meiro-ministro, José Sócrates, anunciou que
existem dez mil funcionários públicos a mais
e já deu ordens para que o processo de
reorganização da administração pública seja
aprovado até ao final de Junho de 2006,
momento em que a nova organização do
Estado entrará em vigor. O ministro das
Finanças, Teixeira dos Santos, também já
afirmou que o Estado não vai propor a cada

funcionário a sua saída mas criará meca-
nismos e incentivos à desvinculação sem
perda de regalias quanto aos regimes de
aposentação. Todavia, quando os planos do
Governo forem conhecidos, os sindicatos já
avisaram que sairão à rua.  Espera-se um
Verão quente para a função pública.

Eis algumas mudanças: na Educação
desaparecem 13 dos 23 organismos sob a
tutela do Ministério da Educação; Obras
Públicas, extinção da Direcção-Geral dos
Transportes Terrestres e fluviais do Instituto
Nacional do Transporte Ferroviário sendo
substituído pelo Instituto de Transportes
Terrestres de Portugal; Agricultura, extin-
ção do INGA e IFADAP e a criação do Insti-
tuto de Financiamento da Agricultura e
também a extinção do Instituto de desen-
volvimento Rural e Hidráulica, da Diracção-
Geral de Veterinária e o Serviço Nacional
Coudélico; Negócios Estrangeiros, extinção
da Direcção-Geral de Política Externa das
Relações Bilaterais (DGRB) e da Direcção-
Geral dos Assuntos Multilaterais (DGAM) e
fusão destas competências com a Direcção-
Geral de Política Externa (DGPE). Integração
das escolas portuguesas no estrangeiro no
Instituto Camões, do Ministério da Educação.

Com estas e muitas outras mudanças e
reestruturações em diferentes ministérios, o
Governo diz que serão afectados 75 mil
funcionários, 120 organismos e institutos
extintos de um total de 414, 18 governos civis
extintos, 5 novos governos civis criados. Com
estas e outras mudanças o Governo espera
obter 30 por cento de poupanças com
sinergias de serviços.

Reflexão sobre o 25 de Abril
Cont. da pág. 1

que alguns militares fossem tocados pelo
movimento de ideais originado no Maio de
1968. É óbvio que houve diálogos entre os
militares e com outros personagens, porem,
o contacto directo com a realidade colonial
involutiva e a dissociação de pensamento que
distanciaram os quadros combatentes das
hierarquias mandantes, foram incisivos no
sentimento da revolta militar.

O célebre decreto de natureza corporativa
foi a gota de água no copo da arbitrariedade e
teimosia com que era conduzida uma guerra
em África sem solução política.

Os jovens de hoje ouvem daqui e dali
coisas distantes e voltam a pensar nos seus
problemas actuais. Retomarão as lutas do
novo contra o velho, de um modo diferente e
mais ajustado aos tempos.

A República trouxe-nos um Estado mo-
derno e projectos que nos colocariam bem no
mundo. Que Portugal teríamos hoje sem a
baixa política que levou ao Salazarismo?

Também dois mil anos depois de Jesus
Cristo, os cristãos ricos recusam o Céu e
querem ser mais ricos! Os pobres resignam-
se como sempre, pensando talvez no Céu
para fazerem vida de ricos. Porque haveria
o 25 de Abril de ser perfeito? De qualquer
modo, parece-me melhor encontrarmos o fio
à meada da nossa coerência, ou seja, ao que
dos nossos esforços pode transitar bene-
volamente para as novas gerações. No campo
da cidadania, é óbvio que nos posicionaremos
como melhor entendermos. Assumo um
desígnio político de esquerda, de um movi-
mento social que ponha fim aos aspectos
mais odiosos do capitalismo. Que aprofundo
os aspectos da solidariedade social e da justiça
distributiva saída da mais valia do trabalho.

Todavia, não foi com estes desígnios
concretos que os militares se congregaram
no movimento do 25 de Abril de 1974.

A liberdade é uma rea-
lidade frágil cuja valoriza-
ção se torna mais saliente
quando estamos privados
dela. Também o mundo
em geral terá de se preo-
cupar com isso, basta ver
como a França foi empur-
rada para uma definição
de emergência nessa ma-
téria.

Sem um pensamento
livre, não há paz no
mundo. Em nome da mo-
dernidade e da compe-
titividade criou-se uma
mentalidade de rejeição,
que afinal conduz à hu-
milhação do humano e até
a pobreza e a morte estão

a aumentar.
Em Portugal é confrangedor ver pessoas,

que funcionam no sistema democrático
ostentando opções democráticas, enre-
darem-se em considerações sobre o Dia da
Liberdade que mais parecem crianças bir-
rentas. A competição gananciosa, rindo-se da
austeridade, transbordando para as nego-
ciatas futebolísticas, imobiliárias e outros.
Para o que lhes dá na gana, porque gozam de
imunidade permanente.

A dignidade das cau-
sas políticas e dos valo-
res, falsifica-se em pro-
veito do espectáculo.
No lugar de semear
para colher valorizan-
do o trabalho, prolifera
um pensamento do
passado que é « pare-
cer bem » por isso os
projectos têm que ser
muito grandes. Três
meses depois ficou a
fotografia, ninguém
sabe quem paga a fac-
tura e os custos da ma-
nutenção.

Também o contacto
directo com a realida-
de comunitária do
Québec, tem esta
simplicidade. Quem
está com o Movimento
Associativo está de
coração, para manter projectos culturais,
recreativos ou de regiões. As sedes são
lugares de encontro entre amigos e com isto
devemos viver todos encantados.

A par disto, há algum ensurdecimento ou
cansaço a certas invocações, ainda que elas
estejam ligadas a actos da mais nobre e digna
resistência ou a causas verdadeiramente
justas. Falta aqui uma referência de fundo.

Num segundo tempo o aparecimento de
uma fundação com estatuto cultural e social
seria uma estrutura superior onde todos
incluindo o Movimento Associativo se sin-
tam mecenas. Um espaço de intervenção,
um espelho português junto das entidades
oficiais, e porque não uma energia positiva
com calendário para comemorar o 5 de
Outubro, 10 de Junho e 25 de Abril.

A indiferença conduz à ignorância e ao
retrocesso da História.

Felizmente, o 25 de Abril está asse-
gurado como um valor de referência,
como acto libertador.

Viva o 25 de Abril!

04-19-2006.pmd 4/18/2006, 6:10 PM4



A Voz de Portugal
Quarta-feira 19 de Abril de 2006 5

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

75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

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

40ANOS
1963-03

Miguel Felix

A via está livre para Bombardier
O governo do Quebeque poderia conceder o contrato de

renovação das estacas do metro de Montreal sem estar a
passar pelo processo de concurso público. É o que estipula um
parecer jurídico encomendado pelo ministro do
Desenvolvimento Económico, Raymond Bachand, indica o
diário Le Soleil. Trata-se duma boa notícia para a companhia
Bombardier Transporte, na cidade de La Pocatière, que pede
ao governo Charest que proceda sem um concurso neste
processo. De acordo com a Bombardier, a obtenção do
contrato, avaliado em 1,2 mil milhões de dólares, é essencial
para salvar a fábrica e preservar os 1000 empregos desta
empresa. Ao pedir este parecer jurídico, Quebeque queria
assegurar-se de respeitar as regras do comércio internacional.
Graças a este parecer, uma eventual queixa do concorrente da
Bombardier, Alstom, estaria sem efeito. Alstom insiste para
que o contrato seja atribuído por concurso. A empresa
francesa afirma que os contribuintes quebequenses não
haveria nada se fosse diferentemente. Apesar do parecer
jurídico, o Governo insiste em dizer que nada é feito.
Quebeque concorda em que o contrato seja atribuído à
empresa que oferecerá o melhor preço e as melhores
repercussões económicas. Os representantes da Bombardier
e da Alstom apresentaram-se aos funcionários dos Transportes

e Desenvolvimento Económico para apresentarem os seus
argumentos.

Os eleitos têm melhor trato
que os empregados sindicados

Ainda que emitisse reservas quanto à possibilidade de
consentir aos deputados uns aumentos salariais superiores
aos empregados do Estado, a presidente do Conselho do
Tesouro, Monique Jérôme-Forget, poderia dever arranjar-se
atrás da maioria dos eleitos que consideram os seus pedidos
justificados. É com o acordo tácito dos deputados “adéquistes”
e “péquistes” que o Governo Charest encararia, de acordo
com La Presse, atribuir aos eleitos da Assembleia nacional a
correcção salarial recusada aos empregados.

A espionagem industrial
chinesa preocupa

O ministro dos Negócios estrangeiros, Peter Mackay,
preocupa-se com a espionagem industrial chinesa. Numa
entrevista que foi difundida na rede da televisão CTV, o Sr.
Mackay assegura da existência de provas desta espionagem,
que visa roubar os segredos industriais e tecnológicos das
empresas canadianas.

“A China tem um interesse enorme em possuir os nossos
recursos naturais e dominar a nossa economia”, afirma Peter
MacKay. De acordo com ele, o Canadá perde mil milhões de
dólares em razão desta espionagem. O ano passado, os
Conservadores tinham pedido ao governo liberal de Paul
Martin que agisse contra esta espionagem industrial chinesa
após as divulgações dum polícia e um antigo diplomata chinês
estacionados em Sydney.

Luz verde para a
abertura do comércio

Certos comércios de Montreal poderão excepcionalmente
abrir no 24 de Junho próximo, dia da festa nacional do
Quebeque, que cai durante o fim-de-semana do Grande
Prémio de fórmula 1 do Canadá. O ministro do Desen-
volvimento Económico, Raymond Bachand, assim decidiu dar
seguimento a alguns pedidos de derrogação às horas de
abertura, a que estarão sujeitos diversos comércios em
Montreal. O ministro consultará a Cidade de Montreal a fim de
determinar o perímetro em que deverá verificar-se a
excepção.

Talento visionário - Exposição criativa
Manuel Rodrigues

Berta Massa é um exemplo do que é possí-
vel alcançar na vida, porque nos mostra até
que ponto pode ir a criatividade humana,
quando procura resposta as perguntas que a
sua existência coloca dia a dia. Percebe-se que

a simplicidade
quando se atinge e
perfeita, traz a luz
o talento artístico.
Se tem interesse nesta exposição
de pinturas e criações decorativas,
não perca esta oportunidade no
próximo fim-de-semana dias 22 e
23 de Abril, das 10h às 17 horas, no
Loblaws, 2925 rua Rachel em Mon-
treal.

A SQ pesquisa
A Segurança do Quebeque (SQ) começou a

inquirir sobre as novas alegações de agressões
sexuais que pesam contra Guy Cloutier.

A SQ está a reunir todas as informações que
uma presumida vítima enviou por mensagem
electrónica, no 11 de Abril à noite, ao escritório
em Otava da Comissão Nacional das

Liberações Condicionais. Esta pessoa diz ter sido vítima de
agressões sexuais por parte do antigo empresário em 1974 e
1975. Ignora-se contudo se o indivíduo era menor aquando dos
factos alegados.

A mensagem electrónica
teria sido transmitida no 12
de Abril de manhã ao Comis-
sário que preside à audiência
de aposta em liberdade de
Guy Cloutier, pouco tempo
antes do começo. Após de
dez minutos de audiência,
em porta fechada, à qual não
assistia o Sr. Cloutier, foi

decretada.
Tomará conhecimento da notícia, ao levantamento da porta

fechada, ao mesmo tempo que os jornalistas e as pessoas
presentes. Por conseguinte, retomou o caminho da sua célula
do centro de detenção de segurança mínima da Montée Saint-
François, após uma audiência encurtada. De acordo com
testemunhos, ele tinha o ar devastado.

A Comissão adiou por dois meses a audiência de entrega em
liberdade de Guy Cloutier. Este último foi condenado em
Dezembro de 2004 por 42 meses de prisão por ter atacado
sexualmente duas crianças. Purgou o terço da sua penalidade
numa penitenciária em Laval, e devia tentar convencer os
Comissários que não representa mais um perigo para a
comunidade. Se as novas ale-
gações revelam-se falsas e que
a sua liberação é recusada, Guy
Cloutier deverá esperar um
ano antes de apresentar um
outro pedido. Se obtêm lucro
de causa, deverá esperar-se
alguns dias antes de  ser libe-
rado em razão dos procedi-
mentos administrativos. Novas
acusações eventuais viriam
contudo tornar em questão
todo o processo.

04-19-2006.pmd 4/18/2006, 6:10 PM5



A Voz de Portugal
Quarta-feira 19 de Abril de 2006

Dra. Maria Helena Martins
Horóscopo Semanal

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

 LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
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Carta da Semana:  8 de Copas, que significa Concretização.
Amor: Revele os seus sentimentos à pessoa que ama.
Saúde : Faça um exame médico completo, certamente ficará
mais descansado.
Dinheiro: Poderá ser o momento para realizar o seu sonho.

Número da Sorte: 44
Números da Semana: 8, 4, 10, 17, 11, 33

Carta da Semana: A Temperança, que significa Equilíbrio.
Amor: Aproveite os momentos com a família pois dar-lhe-ão
um grande bem-estar emocional.
Saúde : Durma mais para recuperar as energias.
Dinheiro : Controle a impulsividade nos seus gastos.

Número da Sorte: 14
Números da Semana: 22, 13, 10, 47, 15, 3

Carta da Semana:  9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor : Veja quem é realmente seu amigo. Não se deixe
enganar.
Saúde: Sem grandes problemas.
Dinheiro: Estará financeiramente estável, aproveite para

adquirir aquilo que sempre desejou.
Número da Sorte: 73
Números da Semana: 14, 36, 28, 44, 16, 1

Carta da Semana:  A Estrela, que significa Protecção, Luz.
Amor: Aprenda a ser mais flexível com a sua cara-metade.
Saúde : Nada de grave a assinalar.
Dinheiro : Verifique a sua conta bancária, poderá haver
surpresas.

Número da Sorte: 17 Números da Semana: 3, 25, 46, 11, 27, 36

Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Afeição.
Amor: Procure ser mais optimista quanto ao seu futuro
sentimental.
Saúde: Procure não andar tão enervado.
Dinheiro: A sua forma de gerir as economias poderão

conduzi-lo ao bom caminho.
Número da Sorte: 52
Números da Semana: 17, 23, 44, 13, 26, 1

Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa Sucesso.
Amor: Pense bem naquilo que quer para não magoar os
outros.
Saúde: Tenha algum cuidado com os seus olhos, proteja-os.
Dinheiro: Período positivo para colocar em marcha os seus

projectos financeiros.
Número da Sorte: 51
Números da Semana: 14, 33, 12, 25, 4, 17

Carta da Semana:  Rei de Ouros, que significa Inteligente,
Prático.
Amor : Tenha pensamentos positivos, a sua companheira
poderá surpreende-lo.
Saúde : O excesso de trabalho poderá ser seu inimigo.

Dinheiro: Opte por economizar, principalmente nesta altura.
Número da Sorte: 78
Números da Semana: 17, 42, 35, 19, 2, 23

Carta da Semana: 2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Poderão surgir novas paixões na sua vida.
Saúde: Tendência para dores de cabeça e insónias.
Dinheiro: Trabalhe afincadamente e receberá os frutos do

bom trabalho prestado.
Número da Sorte: 38
Números da Semana: 4, 17, 45, 13, 23, 10

Carta da Semana: Ás de Copas, que significa Principio do
Amor, Grande Alegria.
Amor: Você ainda não se apercebeu, mas a paixão está no
ar.
Saúde : Opte por uma alimentação mais saudável.

Dinheiro: Período não muito favorável em termos económicos.
Número da Sorte: 37
Números da Semana: 11, 23, 44, 26, 24, 49

Carta da Semana:  Ás de Ouros, que significa Harmonia e
Prosperidade.
Amor : Planeie um fim-de-semana romântico a dois.
Saúde : Modere a sua alimentação.

Dinheiro: Aproveite o bom momento para alargar os seus rendimentos.
Número da Sorte: 65
Números da Semana: 12, 46, 33, 25, 6, 22

Carta da Semana: Rei de Paus, que significa Força.
Amor : Aja com mais espontaneidade, a sua cara-metade
reconhecerá a sua mudança de comportamento.
Saúde : A saúde é o espelho da nossa alma, nunca se esqueça

disso.
Dinheiro: Aja com prudência e seja poupado.
Número da Sorte: 36
Números da Semana: 14, 27, 23, 5, 10, 36

Carta da Semana: 3 de Espadas, que significa Amizade,
Equilíbrio.
Amor: Poderá surgir uma nova amizade.
Saúde : Tendência para alguns problemas digestivos.

Dinheiro: Compre algo que o satisfaça, você merece um presente.
Números da Sorte: 53
Números da Semana: 37, 29, 46, 10, 1, 22

Associação Portuguesa do Canadá em Montreal

Bodas de Ouro
Texto de Francisca Marques

e fotos de Manuel Ribeiro
“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-

se o ser, muda-se a confiança, tudo é composto de
mudança…” -Luís de Camões

Esta foi a forma que encontrei para introduzir o meu artigo
e com o qual eu pretendo deixar matéria de regozijo, reflexão
e acção, para os demais leitores. Certamente que estou a
referir-me ao aniversário, as “BODAS DE OURO DA A.P.C.”.

 A actual direcção, na presidência de Conceição Correia,
acaba de dar provas de dinamismo. Há que olhar em frente e
trabalhar com afinco e em UNIÃO, vendo sempre o lado
positivo das coisas ou então lutando para eliminar o mal, criando
assim alicerces para as gerações vindouras.

No grande salão de festas do Centro Comunitário de Santa
Cruz , rondava certamente o meio milhar de pessoas para
comemorar a existência desta colectividade.

Desfilaram no local individualidades da cena política,
portuguesas e canadianas, autárquicas, provinciais e federais,
fazendo-se notar a presença da Ministra das Comunidades
Culturais do Quebeque, Sra. Lise Thériault, que num curto
discurso de apreço para com os portugueses oferecia o seu
apoio incondicional e directo a esta Associação em projectos
futuros.

Marcou presença o Deputado Federal do Comité Honoré-
Mercier, sr. Pablo Rodrigues que nos deixou uma imagem de
excelente, orador cativando os presentes na sua simplicidade
e carisma político , numa mescla de  palavras entre a música ,
o bom vinho e o futebol.  Será ele um próximo ministro?
Fazemos votos…

Michel Prescott e Isabel dos Santos, ambos vereadores da
Câmara Municipal de Montreal, respectivamente repre-
sentantes deste bairro, marcado pela presença numerosa de
portugueses, alguns chegados há cinquenta anos atrás.

Da mesa dos convidados de honra fazia ainda parte, entre
outros, o sócio número um desta associação, Roldão de
Andrade que com os seus 84 anos parecia muito orgulhoso da
sua presença no evento e não só, mas também, por ser um dos
pioneiros desta comunidade.

Por último completavam este elenco, não os menos
importantes, mas também, o Embaixador e o cônsul Geral de
Portugal acompanhados das respectivas esposas, o re-
presentante do cônsul do Brazil, o representante das
Comunidades Culturais portuguesas de Montreal e Otava e o

anfitrião da festa, senhor Pe. José Maria de Freitas Cardoso.
Ouvimos discursos, mas o último proferido pelo senhor Dr.

João Silveira de Carvalho, o embaixador de Portugal no
Canadá, foi certamente interessante, mas seria ainda mais
interessante se os “barulhentos e mal educados” presentes
nesta sala tivessem tido a  amabilidade, a gentileza e o respeito
para com aqueles que gostariam de ter ouvido, mas acima de
tudo para com o orador.

Bom…nem tudo é mau, digamos que todos fomos agra-
ciados com um excelente jantar, servido por uma equipa de
jovens e outros menos jovens, simpáticos, amáveis, com ar
profissional e que cada vez mais sentimos a sua disponibilidade
ao serviço destes eventos públicos e em valorização da comuni-
dade. Para toda a equipa, BRAVO..! Obrigado…!

Também marcou presença a parte musical, folclórica e o fado
nesta noite. Dando início a esta
festa, a Filarmónica do Divino
Espírito Santo de Laval tocou
os hinos do Canadá e de Portu-
gal. Os campinos do Ribatejo
animaram a festa com algumas
das suas danças e também
mais uma excelente prestação
do célebre e tão típico Fan-
dango do Ribatejo, sendo do
agrado de todos.

E foi assim num ambiente
animado e de festa que se fes-
tejou os cinquenta anos da
A.P.C. Parabéns aos organiza-
dores e longa vida a esta As-
sociação.

Associação dos
Ex-combatentes portugueses

Texto da redacção
e fotos de Manuel Ribeiro

À “chamada” responderam PRONTO!...cerca de 70 Ex-
Combatentes das guerras portuguesas nas três frentes em
África ( Angola-Moçambique-Guiné ).

Ali “formaram” bem “alinhados” com as suas famílias e
amigos para celebrar o primeiro Jantar-Encontro que se
realizou no dia 8 de Abril  no Salão do Clube Oriental Português
de Montreal. Uma festa convívio simples, muito significativa e
especial, pela maneira séria como decorreu. Às 19 horas e
ponto (precisão militar) alguém deu a “ordem” para se
levantarem. E de pé e em sentido, ouvir o toque de clarim em
verdadeira e sincera homenagem àqueles companheiros em
armas que partiram para sempre lá nos campos de batalha!...
(o toque dos mortos) que fez arrepiar os sentimentos de todos
os presentes que em silêncio profundo e as lágrimas nos olhos
iam recordando os companheiros que partiram para a
eternidade!

Seguiu-se o toque de ALVORADA para alertar que a vida
contínua, que é preciso marchar em frente, mostrando que a
idade e as recordações do passado não nos podem deter de
viver. O novo Guião da Associação dos Ex-combatentes Portu-
gueses foi apresentado em frente ao bonito painel artístico que
representava um campo campanha militar, com dois soldados
armados, e a seguir foi feito um pequeno discurso pelo
anfitrião do jantar, o Sr. Raul Mesquita. Uma explicação foi dada
sobre a razão da formação desta Associação que começou a
ser idealizada por ocasião de um jantar neste mesmo Salão do
Clube Oriental no dia 22 de Janeiro de 1999, já lá vão sete anos
de onde saiu a ideia de formar uma associação de ex.
Combatentes Portugueses aqui em Montreal.

Uma associação um pouco diferente das que conhecemos
na comunidade porque não tem direcção, nem sede, nem
organização formal. Há um grupo de três Ex-combatentes que
cada ano fica com a missão de organizar um jantar - encontro
por volta do dia 9 de Abril, dia em que se celebra o dia dos Ex-
combatentes portugueses em Portugal.

Há três objectivos principais nesta organização:
O primeiro: É reunir os Ex-combatentes para lembrar os

momentos passados em África, agora sem distinção de posto
ou patente hierárquica, sem formalidades, participando e
associando-se pelo menos uma vez cada ano.

O segundo: É associar todos os que participaram nas
campanhas militares seja qual for a arma em que estavam
incorporados, isto é: o exército, a marinha, a aviação, os
paraquedistas ou outros serviços, simplesmente os que
serviram nas forças armadas portuguesas, mesmo sem terem
ido à guerra e que sejam naturais de qualquer região ou ponto
de Portugal continental, Açores ou Madeira. O terceiro: É
realmente não estar ligado a qualquer outra organização,
associação ou clube, mas sim partilhar as saudades, as
experiências e promover a união e ajuda em caso de neces-
sidade entre os antigos companheiros de armas.

Uma nota informativa para as famílias e principalmente para
os mais novos que, estando presentes e sabendo que no
Canadá se celebra “Jour du souvenir”, o dia dos Ex-com-
batentes no dia 11 de Novembro, o dia do Armistício (11ªhora
do 11º dia do 11º mês) que terminou a primeira guerra mundial
em 1918, como é que em Portugal se celebra o dia dos Ex-
combatentes no dia 9 de Abril? Esse foi o dia em que morreram
centenas de soldados portugueses nos campos de batalha da
Flandres, em França, quando ao lado dos franceses e dos
ingleses se batiam contra os alemães. No auge da batalha
devido à grande superioridade dos alemães os franceses e os
ingleses recuaram, ficando os portugueses sozinhos a de-
fender a frente da batalha sem recuar, e lá ficaram quase todos
mortos entre as papoilas da Flandres, até que os aliados
voltaram e dessa batalha resultou o fim da primeira guerra
mundial em 1918.

Foi passado um documentário sobre as três frentes de
batalha em África para fazer lembrar, não só aos Ex-
combatentes, mas também às famílias ali presentes os
sacrifícios que eles passaram nessa luta inglória que foram as
guerras coloniais!

Terminado o jantar que foi excelente, houve o convite oficial
e formal para o jantar – encontro de 2007 que deve ter lugar
no dia 7 de Abril por ser o sábado mais próximo do dia 9 de
Abril. Foi dada a ordem de destroçar!...P’rá frente é Marchar.

E assim ficamos até para o ano, muitas felicidades, saúde e
boa disposição, são as ordens do Capitão.
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Cesária Évora em Montreal
Manuel Rodrigues

Há muito que a vida e a obra de Cesária
Évora me interessa. Acima de tudo admiro-
a. Quis a vida que a sua voz e os versos que
cantava no orfanato na ilha de são Vicente
em Cabo-Verde, seja a melhor saudade
que tem de criança e da sua terra.

A sua voz e os versos chegaram ao
conhecimento do público muito tarde; já tinha 47 anos.
Empenhou-se e conseguiu e nós ficamos a ganhar com os
seus espectáculos que se desenrolam num ambiente íntimo,
os arranjos simples e eficazes e a sua voz sem qualquer efeito
perceptível. Ao tempo em que escrevo esta crónica Cesária

Évora esta certamente a terminar o espectáculo na “Salle
Wilfred Pelletier, Place-des-Arts”. A realização deste especial
se deve ao público de Montreal, que não fica indiferente a esta
cantora cheia de música, luz e cor.

Escrevo hoje dia 8 de Abril, ao correr da pena, depois de ter
participado na conferência de imprensa num hotel da cidade,
apoiado num entusiasmo interior. Isto reforça a minha vontade
de falar sobre mais um bom disco de música africana “um
misto” bem conseguido em crioulo e português “Rogamar”
saído recentemente.

Cesária Évora para vencer o sofrimento da vida difícil, partiu
a cominho de Lisboa onde viveu alguns anos, resistindo
sempre conforme pode. As portas não se abriam e de novo faz
a mala e parte a caminho de França.

Finalmente com 47 anos, revela-se uma artista apadrinhada
pelo público de Paris. O sucesso da sua extensa carreira
alcançou, por direito próprio, um lugar de destaque no pan-
orama musical de muitos países do mundo. Em casa com os
seus discos nunca nos sentimos sozinhos. O importante para
esta mulher com uma ironia saudável à flor da pele, é olhar o
futuro com a mesma determinação com que viveu até aqui e
viver no seu país Cabo Verde.

Romeiros do Quebeque 2006
Sofrimento libertador

Texto e fotos de António Vallacorba

O rancho dos Romeiros do Quebeque
saiu pela 18ª vez na Sexta-feira Santa, numa
peregrinação que os levou a muitas igrejas
ao longo do trajecto, efectuado este ano da
Igreja de Nossa Senhora de Fátima de
Laval e tendo como destino a Igreja Santa
Cruz.

Contrariamente à maioria dos anos anteriores, esta edição
da romaria contou com um dia maravilhoso de sol e de
temperatura suficientemente confortável para os romeiros
suportarem a caminhada, marcada pelo cumprimento de

promessas, actos de fé e de oração pela paz do mundo.
Da cidade de Kingston, no Ontário, veio novamente um

grupo de onze “irmãos” que, com os nossos, se constituíram
neste rancho de 105 romeiros, metade dos quais senhoras e
raparigas. O mais velho e já veterano desta manifestação local,
foi o sr. Manuel Pereira, 82 anos; e o mais jovem, exactamente
o portador da cruz, foi o Bruno Costa, 13 anos.

Fundado em 1988, o rancho teve como figuras principais
João Vital, mestre; Manuel Luís, contramestre; António Moniz,
procurador das almas; guia, João Leite, Bruno Costa, portador
da cruz.

Fisicamente impossibilitado de participar nesta romaria,
contudo fomos esperá-la  à Igreja S. Vicente Ferrier, mas numa
altura em que o rancho já tinha orado no templo e se preparava
para um mais que merecido momento de repouso, no subsolo
da igreja, onde, e como tem sido hábito em tais circunstâncias,
foi-lhes oferecida uma recepção, graças à prestimosa
colaboração do padre Carlos e ao generoso apoio de Silvio

Machado, Eduíno Martins, Inês de Sousa, entre outros
benfeitores.

Segundo declarações de João Vital, a romaria até este ponto,
e não obstante o cansaço manifestado por todos, teria
decorrido a seu contendo e dos demais “irmãos” em geral.

Cantando e rezando em todo o percurso, os romeiros
revestem-se de forte expressão mística, através da sua grande
devoção, demonstrada pelo sacrifício e determinação em
cumprir este ritual, o qual, embora diferente do das romarias
micaelenses, com mínimas condições de sustento e
acomodação, porém tem o seu próprio mérito.

Esta prática – registe-se – teve origem nas calamidades
públicas ocorridas em S. Miguel, motivadas pelas erupções
vulcânicas e pelos terramotos ocorridos em 22 de Outubro de
1522 e em 25 de Junho de 1563, que arrasaram Vila Franca do
Campo e mataram grande parte da população.

Nesses momentos de aflição, os micaelenses imploraram a

misericórdia divina. Fizeram preces públicas ao Céu, por
intermédio de Maria, e sentiram tão viva a protecção do alto que
jamais, desde então até ao presente, deixaram essa piedosa
prática, conservando-a na sua característica primitiva.

Felicitamos o rancho de Romeiros do Quebeque, nas
pessoas dos seus mestre e contramestre, João Vital e Manuel
Luís, respectivamente, por “teimarem” em manter entre nós
este belo exemplo da sua fé e devoção.
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SudokuSudokuSudokuSudokuSudoku

Foto da semana

As anedotas do Joãozinho A História do Anime I
Sylvio Martins

O anime (banda desenhada japonesa)surgiu no Japão
derivado ao sucesso dos manga. Claro que já existiam

“desenhos” no Japão muito antes,
mas estes eram pintados em ma-
deira e com um outro nome: “Ukiyo-
e”. O Manga só surgiu no século XX.

O anime teve influências da arte
“Ukiyo-e”, e do Manga, mas a sua
principal influência foi decidida-
mente os desenhos animados da
Disney, que estavam a dar os seus
primeiros passos, o que influenciou

os primeiros estúdios de anime no Japão, isto em finais da
década de 40, princípios da década de 50.

Aproveitaram o design gráfico, no entanto onde sempre se
distinguiu foi nas histórias tipicamente Japonesas, princi-
palmente sobre a cultura ancestral Japonesa como é exemplo
o anime de 1958 “Hakuya Den”, ou de 1959 “Anju to Zushio-
maru”. Também se começou a criar animes de fantasiosos
como é o caso “Shonen Sarutobi Sasuke”, que tinha partes
históricas, assim como magicas. Aqui começou a mistura da
realidade japonesa com a fantasia, muitas vezes baseadas em
lendas Shintoístas ou Budistas.

O primeiro anime de suces-
so a surgir seria “Tetsuwan
Atom” (mais conhecido por
Astro Boy), isto em 1963,
tento sido feitos 193 episó-
dios, o que foi um feito para a
época.

Surgiram outros animes
com algum sucesso, como o
foram “Gigantor”, ou “Speed
Racer”, mas foi na década de
70 que começaram a aparecer vários sucessos, que levaram
o anime até aos EUA (na Europa demoraria mais tempo),
como o foram “Robotech”, “Space Battleship Yamato”,
“Manzinger”, “Devilman”, “Alps no Shojo Heidi”, “Lupin III”,
inclusive começou a mistura entre animes, como é o caso de
“Mazinger Z Vs Devilman. Assim o anime tinha começado a
sua conquista dos EUA, que demoraria algum tempo, mas que
hoje em dia se pode notar em força com um grande número
de eventos de anime e manga dos americanos.

É na década de 80 que começa a conquista da Europa pela
animação oriental, com sucessos nunca esquecidos, e alguns
dos maiores sucessos de sempre, como o foram: “Dragon
Ball”, “Voltron”, Saint Seiya”, “Mobile Suit Gundam”, “Urusei
Yatsura”, “Kimagure Orange Road”, “Captain Tsubasa”. Surgiu
a explosão da qualidade e quantidade de filmes animados,
como foi o caso dos vários filmes dos Studios Ghibli” como
“Kaze no Tani no Nausicaa”,Vampire Hunter D, ou “Tenku-no
Shiro Rapyuta”, e o aumento da qualidade pode-se notar em
mega produções como foi o caso de “Akira” de “Otomo
Katsuhiro”, em que além de um clássico, lançou defi-
nitivamente o anime como um artigo de qualidade, capaz de
ultrapassar os comics americanos, ou a banda desenhada belga
“Hergé”.

Efectivamente o que sempre distinguiu o anime da restante
animação, foi a qualidade das suas histórias. Os heróis são
muitas vezes trágicos (nem sempre saem vencedores, ou até
vivos), e a tendência para o cataclismo do planeta presente em
muitos animes como “Akira”, são características que puxaram
cada vez mais os fãs, aliando ao grafismo da animação,
influenciado pela Disney (como disse no principio do artigo),
tornou-os mais apelativos. Quem é que não fica deslumbrado
com os olhos grandes das personagens, e com um visual
perfeito, ou seja, não há defeitos na cara, ou no corpo, excepto
quando postos de propósito para dar o efeito de carácter. É
curioso que os persona-
gens bons têm sempre os
olhos grandes e redon-
dos, e os maus os olhos
pequenos, tal e qual os
olhos dos Japoneses.

Há outra característica
curiosa no anime: O facto
de serem quase sempre
as mulheres as heroínas,
o que é completamente o
inverso da cultura japo-
nesa, que só agora come-
çou a abrir caminho para a
igualdade por entre se-
xos.

Talvez o anime tenha
tido uma influência posi-
tiva para este facto.

Sudoku é um jogo de
raciocínio e lógica. Apesar
de ser bastante simples, é
divertido e viciante. Basta
completar cada linha, co-
luna e quadrado 3x3 com
números de 1 a 9. Não há
nenhum tipo de matemá-
tica envolvida.

Na escola, o professor pergunta:
- Menino Joaozinho, o que é matéria?
- Matéria é tudo aquilo que eu não sei!

- Então onde está o menino para eu baptizar?
- Vês, mulher, eu bem te dizia que faltava alguma coisa!

O Joãozinho pergunta ao pai:
P: Pai, posso ir ao Zoo?
R: De maneira nenhuma! Quem te quiser visitar que venha
aqui a casa!
O professor:
- Olhe, Joãozinho, quando eu tinha a sua idade já lia
correctamente e fazia as quatro operações.
O aluno:
- Só se tinha um professor melhor do que o meu...

A febre do Mundial está a chegar à nossa porta.
Este rapaz mostra realmente o amor pela sua pátria.

Tel.: (514) 849-9966  4242,Boul. St-Laurent, suite 204
Montreal, Qué., H2W 1Z3

  CLÍNICA DE OPTOMETRIA  LUSO

Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista  -  Óculos - Lentes de contacto

Páscoa em Toronto
Fotos de Frank Meneses

A comunidade portuguesa de Toronto continua a manter as
tradições da Ilha Terceira, com a apresentação anual das
‘Danças da Páscoa’. Actuaram nesta edição 11 danças e
bailinhos, da área de Toronto e dos Estados Unidos.

East Providence - Estados Unidos

Lusitania Sports Club (2ª Dança)

Lusitania Sports Club (2ª Dança)

Casa Da Madeira

Tropical Sports Bar
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Pensamento da semana
Pense positivo
Se for para chorar, que seja de alegria
se for para sentir fome, que seja de amor
Se for para gritar que seja de felicidade
Se for para perder que seja o medo
Se for para matar que seja a saudades
Se for para temer, que seja a solidão
Se for para odiar, que seja seus proprios erros
Se for para desejar, que seja sempre o bem
Se for para fugir, que seja das maldades do mundo
Se for para mergulhar, que seja nos melhores pensamentos
do bem.
Enfim, cada vez que sentir que um sentimento ruim aproxim-
se de seu ser, substitua-o por algo de bom.

Quarta-feira 19-04 Sexta-feira 21-04 Sábado 22-04 Domingo 23-04Quinta-feira 20-04 Segunda-feira 24-04 Terça-feira 25-04

Programação desta semana

11

Que estranha é a vida

Como se sofre
ao querer alguém,

que não se pode ter,
uns mais que outros.

Sofro por alguém que tive
e não tenho.

Outros sofrem por alguém
que nunca tiveram

mas amam e sofrem
em silencio e em segredo.
Fechados no seu mundo
vivendo no seu castelo
com portas e janelas

difíceis de abrir

para poder gritar
ao mundo o seu amor
que vive no seu mundo

de ilusões.
Com as mãos atadas

sem terem outra escolha,
seu amor é puro,

seu amor é verdadeiro
como o seu amor há poucos

mas seu destino é outro.
Destino que ao seu nascer

já lhe estava
DESTINADO

Lucia Calisto

Cantinho da PoesiaLendas da Minha Terra
A Fonte da Barroquinha - Leiria
Era uma vez ... em dia já muito recuado na lonjura dos tem-

pos, em pleno verão escaldante, o rei passava com a sua corte
ali junto a Maceira.

O rei sentia os ardores da sede.
Ao passar roçando uma rocha, o poderoso rei, sem poder

parara para matar a grande sede que o atormentava, gritou em
desespero e tom eivado de maldição, para os seus
acompanhantes:

“Maldito cavalo que não escoicinha esta rocha até fazer água
a fartar.”

Palavras não eram ditas e o cavalo real, como se tivesse
compreendido a fala irada do seu dono, dá uma forte parelha
de coices na rocha que fez estremecer céu e terra.
A escoicinhadela foi tão violenta que o rei teve de se amparar
com a sua espada na rocha, no mesmo sitio onde o cavalo do
rei escoiçara. Mas a espada, de fraca resistência, encontrou e
furou a rocha, e, do furo aberto, jorrou água abundante e
fresquinha que dessedentou o rei e toda a sua comitiva.
O povo vendo aquela fartura de água tão fresca, onde sempre
tudo fora secura, começou a escavar na parte mais baixa da
rocha e ali abriu uma pequena barroca, por onde começou o
jorramento do precioso líquido refrescante, que nunca mais
findou e ainda hoje continua correndo onde se levantou mais
tarde, a chamada Fonte da Barroquinha.

A Moeda de Prata - Leiria
Era uma vez ... estava-se a 14 de Outubro do ano da Graça de

Nosso Senhor Jesus Cristo de 1605. Ali para os lados de São
Silvestre, da freguesia de Colmeias, vivia um velhinho,
chamado Henrique Dias, com a sua filha, uma moça casadoira,
que se sentia muito doente.

Volta e meia começava ela a rebolar-se no chão, com muitas
dores. Naquele dia, já o sol era nado, teve um ataque que a fez
estrebuchar longamente, pois tinha, como dizia o povo, o diabo
no corpo.

Alguns vizinhos, condoídos da triste sorte da rapariga, que
viam tão dorida e lacrimosa, levaram-na à igreja para que Nossa
Senhora da Pena lhe valesse.

Era a hora da Santa Missa e a igreja estava cheia de fiéis. A
moça foi levada até próximo do
altar e, olhando para a imagem de
Nossa Senhora, logo teve um
afrontamento e quando estava
quase a desmaiar teve um vómito
mais violento e expeliu, pela boca,
uma moeda de prata, de vintém.

A rapariga de pronto se
endireitou e, sentindo-se curada,
rezou a Nossa Senhora com tanta
devoção como até então nunca
fizera.

I
Minha alma ficou triste

Não tinha certeza de nada
Naquele sonho me pediste
Que te fizesse uma quadra

I I
Por toda a tua bondade

Ajuda-me nesta meditação
Afasta de mim a maldade

Da alma e do coração
I I I

Cemitério quanto se chora
Por familiares e amigos
É lá que também mora

Na tristeza pobres e ricos

Para ti vavô!
IV

Há campas de pedra lavrada
E outras com uma simples fita

Nem sempre a mais
afortunada

Está sempre bela e florida
V

Cemitério que és terra santa
Lugar de respeito profundo

Aonde velho e novo descansa
Quando chega a fim do mundo

VI
E agora para todos vós

Meus versos é uma oração
Por alma de tios e avós
E por todos que lá estão

Mario Carvalho

Rafael Bordalo Pinheiro
“Nunca cursei academias.

Tenho o curso da Rua do Ouvi-
dor... Cinco anos. Canto de
ouvido”

O riso era a vocação de Raphael
Bordalo Pinheiro. Com o traço
irreverente e satírico constrói uma
galeria de figurões políticos e
financeiros “de todos os mil gro-
tescos que por ahi fervilham como
formigas num assucareiro”, inter-
vindo decisivamente na demolição
das estruturas caducas duma mo-

narquia decadente e na rápida ascensão e propagação dos
ideais republicanos.

Boémio incorrigível de olhos maliciosos a cintilar por entre
o monóculo, o pai do famoso Zé Povinho teve uma vida curta
mas atribulada.

02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:15 Entre Nós
09:45 Os Próximos 20 Anos
10:00 Portugal No Coração
12:15 Notícias Rtp Madeira
12:30 Europa Contacto
13:00 Portugal Em Directo
14:00 Sonhos Traídos
15:00 Telejornal
16:00 Contra- Informação
16:15 Prós E Contras
18:30 Europa Contacto
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Sonhos Traídos
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Contra- Informação
21:30 Telejornal Açores
22:00 Quando Os Lobos Uivam-
        Estreia
23:00 A Hora De Baco
23:30 1001 Escolhas-
        Jesualdo Ferreira
00:30 6º Festival Angra Jazz-
        Wycliffe Gardoon
01:00 Repórter África

02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:15 Entre Nós
09:45 Os Próximos 20 Anos
10:00 Bombordo
10:30 A Viagem - Telefilme
12:15 Notícias Rtp Madeira
12:30 África Do Sul Contacto
13:00 Portugal Em Directo
14:00 Sonhos Traídos
15:00 Telejornal
16:05 Contra-Informação
16:15 Diver(C)Idades Ii
18:00 Portugal À Vista
18:30 África Do Sul Contacto
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Sonhos Traídos
20:45 Telejornal Madeira
21:30 Telejornal Açores
21:00 Palco-
        Concerto Os Violinos
22:15 Documentários
23:45 A Nossa Europa
00:30 3810 Ua
01:00 Repórter África

01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:10 Europa: Os Próximos 20
09:15 A Menina Do Mar
10:06 Semana Maior
10:34 Documentários
11:31 Requiem De Mozart
12:27 Notícias Rtp Madeira
12:43 Brasil Contacto
13:13 No Coração De João
14:04 Sonhos Traídos
15:00 Telejornal
16:13 Contra-Informação
16:15 Gato Fedorento
16:31 Missa Solene De Rossini
18:00 Bombordo
18:28 Brasil Contacto
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Sonhos Traídos
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Contra Informação
21:30 Telejornal Açores
22:00 Diver(C)Idades Ii
23:30 Por Outro Lado
01:00 Repórter África

01:57 70x7
02:30 África 7 Dias
03:00 Portugal À Vista
03:28 Latitudes 3ª Série
04:00 Brincar A Brincar
05:00 Praça Da Alegria
07:36 Nós Iii
08:00 Jornal Da Tarde
09:10 Parlamento
09:57 Tendências
10:22 A Nossa Europa
11:12 Notícias Rtp Madeira
11:28 Atlântida Açores
13:01 Venezuela Contacto
13:30 Rtpi Notícias
14:12 Futebol 1ª Liga
16:07 Telejornal Gravado
17:12 Documentários
17:27 Venezuela Contacto
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:30 Telejornal Madeira
21:00 Telejornal Açores
21:30 Futebol 1ª Liga
23:15 A Alma E A Gente
23:30 Venezuela Contacto
00:00 Músicas De África
01:00 Heranças De Ouro

01:55 Da Terra Ao Mar
02:30 Biosfera
03:00 As Lições Do Tonecas
03:30 Sms - Ser Mais Sabedor
04:00 3810 Ua
07:00 Brincar A Brincar
08:00 Jornal Da Tarde
09:03 Eurodeputados
09:45 Futebol 1ª Liga
11:23 Portugal Imobiliário
11:52 Triângulo Jota
12.44 Notícias Rtp Madeira
13:15 Notícias De Portugal
13.58 Magazine Timor Contacto
14:27 Sabores- Séie Ii
16:00 As Escolhas De Marcelo
16:36 Zeca Medeiros
19:00 Jornal Das 24
20:00 Gato Fedorento
20:30 Telejornal Madeira
21:00 Telejornal Açores
21:30 A Viagem-Telefilme
23:15 Moda Lisboa 26ª Edição
00:15 Notícias
00:45 Portugal Imobiliário
01:15 Contra Informação

02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:00 Micro Programas
09:10 Entre Nós
09:40 Europa
09:54 Portugal No Coração
10:10 Notícias Rtp Madeira
10:30 Eua Contacto - N. Inglat
13:00 Portugal Em Directo
14:05 Sonhos Traídos
15:00 Telejornal
15:55 Notas Soltas
16:16 Contra-Informação
16:30 Quando Os Lobos Uivam
17:25 Documentários Rafael
        Bordalo Pinheiro
18:20 Eua Contacto - N. Inglat
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Sonhos Traídos
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Contra Informação
21:30 Telejornal Açores
22:00 Obras Do Max
23:00 Prós E Contras
01.00 Repórter África

02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:15 Entre Nós- Jorge Fernando
09:45 Europa
10:00 Portugal No Coração
12:15 Notícias Rtp Madeira
12:30 Magazine Canadá Contacto
13:00 Portugal Em Directo
14:00 Sonhos Traídos
15:00 Telejornal
16:05 Contra-Informação
16:15 A Alma E A Gente
16:45 Estádio Nacional
18:30 Canadá Contacto
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Sonhos Traídos
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Contra Informação
21:30 Telejornal Açores
22:00 Bombordo - O Mar À Mesa
22:30 Trio De Ataque
00:00 Portugal À Vista
00.30 O País Em Memória
01:00 Repórter África
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                             514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est 514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est 514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent 514.844.3307

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

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

514.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

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

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

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

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

                                           514.385.3541

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

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

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

     514.277.7778
Eduino Martins, Cel.: 514.862.2319

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

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

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave.                  514.484.3795
CENTRO CRISTÃO DA FAMÍLIA
Assembleia de Deus do Canadá
2500, Boul. Rosemont (esq. Iberville)
Pastor Carlos Figueiredo               514.704.0006

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

Consulado Geral
de Portugal

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

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

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

www.cgportugalmontreal.com

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

514.287.3370

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

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

ENSINO ESCOLAR

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035
514.583.0031
514.704.0006
514.593.9950
514.525.9575
514.271.0943
514.655.4689

IGREJAS

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

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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

CH TV
Portugalíssimo
Rádio  Centre-Ville
Radio Clube Mtl.

514.522.4150
514.483.2362
514.495.2597
514.849.9901

RÁDIO E TELEVISÃO

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

514.842.6822
514.896.3100

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

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

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

RESTAURANTES
CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE  E. 514.858. 6030

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.        514.844.4588

RESTAURANTE  DA  LILLO
615, Jarry E., Montreal       514.276.1888

SOLMAR
111 St-Paul E.                                   514.861.4562

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

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

       514.946.1988

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain 514. 842.3373

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

MÓVEIS
MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent                                514.845.6028

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

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent                      514.985.2411

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

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                          514.288.2082
PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod                                      514.272.0362
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UM SERVIÇO DO † Felismina Peixeiro Inácio
1926 - 2006

Faleceu em Laval, no dia 6 de Abril de 2006, a Sra.
Felismina Peixeiro Inácio, natural de Albernoa, Distrito
de Beja, Portugal, com a idade de 79 anos.
Deixa na dor seu esposo, o Sr. José Inácio; seus
filhos José e Maria-Adélia e respectivos cônjuges;
seus netos Carla, Hugo, Stéphanie, Jessica e
respectivos cônjuges e sua bisneta Leana, assim
como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire GRUPO YVES LÉGARÉ inc.
1350, Autoroute 13, Laval
Victor Marques
Tel. (514) 595-1500
O funeral teve lugar no dia 11 de Abril de 2006, após missa de corpo
presente, pelas 12h, na Igreja Nossa Senhora de Fátima de Laval,
seguindo depois para o cemitério de Ste-Rose, onde foi a sepultar.
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer pessoalmente, vem por
este meio agradecer a todos os que com a sua presença, palavras e outros
gestos de amizade, os reconfortaram nestes momentos tão difíceis da
sua vida. A todos o nosso sincero obrigado e Bem-Hajam.

No 15 aniversário da ordenação
do P. José Maria Cardoso

Oração pelos Padres de Hoje
Senhor, enviai-nos homens apaixonados,
que se comprometam séria e inteiramente,
que sejam capazes de esquecer,
que amem para além das palavras.
Que se entreguem, verdadeiramente, até ao fim.

Temos necessidade de homens apaixonados
que se não fundamentem muito em razões,
aventureiros capazes de dar o salto para o desconhecido,
sempre abertos ao verdadeiro espírito de pobreza.

Temos necessidade de apaixonados do presente,
cheios de simplicidade,
amantes da paz,
de compromisso sincero,
decididos a nunca traírem,
desprezando a própria vida
capazes de aceitar qualquer missão,
prontos para partir, não importa para onde,
obedientes, espontâneos, firmes, doces e fortes.

Ao rei dos séculos imortal e invisível,
seja dada honra e glória,
pois nos concedeu a graça,
de ter esses homens entre nós,

Ámen.

Maria da Conceição
Rebelo Andrade Matoso

1932 – 2006
Faleceu em Montreal, no dia 17 de Abril de 2006, com 73 anos de idade,
Maria da Conceição Rebelo Andrade Matoso ex-funcionária no consulado
de Portugal em Montreal, natural de Cartaxo, Portugal, esposa de João
Matoso.

Deixa na dor seu esposo, seus filhos João, Luísa e Manuel; seus netos
Devon e Diego; seus irmãos (ãs), cunhados (as), sobrinhos (as), assim
como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral terá lugar sexta-feira, 21 de Abril de 2006, pelas 10 horas, na Igreja
Santa Cruz (60 Rachel O., em Montreal). A família estará presente na Igreja
para receber os sentimentos a partir das 9h30.

A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignaram
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.
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Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal

CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e

para enquadramento de
portas de metal.

700 boul. Industrial
BLAINVILLE

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

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

EMPREGOS

13

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

Contactar Fernando
(514) 843-8480

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

Precisa-se pessoal para trabalhar
nos jardins. Com ou sem experiência.

Contactar: (514) 995-9745

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

VÁRIA

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

Contactar Carlos
(514) 231-7583

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

514-355-7171 ou
info@plexon.ca

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

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

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

ou telefonar:
(514) 341-6168 local 501

Industries Empire Maintenance

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

Mario 285-8720
Precisa-se de uma pessoa para
trabalhos gerais.

Danny or Johnny
344-9122

Escritório de Representação

Procura-se espaço num contentor,
para a zona de Aveiro ou centro do
país.

(450) 672-4687

Pessoa para ajuda familiar, residente.
Para limpeza de casa e para cuidar de
4 crianças. Horário: quinta à terça-
feira (5 dias). Salário: $263 líquido /
semana. Os interessados devem
estar cá legalmente e ter referências.
Falar Francês ou Inglês.

(514) 919-6006

Procuramos operadores com
experiência em máquinas “plain” e
“overlock”.

Contactar (514) 845-6680

A Voz  de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com

4231, Boul. St-Laurent
Montreal Qc.  H2W 1Z4

Tel.: (514)284-1813
Fax: (514)284-6150
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Impact 2006!
Kevin Antunes

O Impact de Montreal apresenta-se este ano com muitas
novas caras, inclusive um novo jogador luso. Mauricio Salles,
Brasileiro, oriundo dos Islanders de Porto Rico e uma das seis
caras novas do plantel Montrealense. Salles, ponta de lança que
já actuou no Brasileirao pelo Botafogo e Atlético Paranaense
usará o número onze em Montreal. Foi contratado pelo Impact
depois de duas épocas de sucesso, marcando 25 golos em
Porto Rico.

Outro jogador que o Impact contratou vem directamente do
campeonato principal Argentino. Chama-se Leonardo di
Lorenzo. É um médio tecnicista que chuta bem com o pé
esquerdo, forte no drible e no um a um. Será certamente um
ponto de referência no ataque azul e branco, fruto de uma
viagem efectuada pelos dirigentes e olheiros do Impact no
âmbito de aprofundar o seu futebol e estabelecer contactos no
estrangeiro. Di Lorenzo assinou um contrato válido por duas
épocas.

Também de regresso à equipa está o Luso-Canadiano
António Ribeiro, não obstante a sua continuidade no clube ter
estado em causa, caso lhe fosse apresentado uma boa
proposta do estrangeiro. Finalmente, Ribeiro entendeu-se
novamente a termos com o clube já que é um dos jogadores
mais referenciados. Ribeiro assinou um contrato válido por três
anos mas certamente ainda ambiciona jogar no escalão princi-
pal do futebol Europeu nos próximos anos. Em declarações à
A Voz de Portugal, Ribeiro disse que o seu “objectivo para a
época 2006 é chegar à Selecção Canadiana”, na qual já actuou
nos escalões jovens.

O Impact também renovou os contratos de Gabriel Gervais,
nomeado duas vezes “Melhor Defesa da USL” e o do “Melhor
Guarda-Redes” das últimas três épocas da USL Greg Sutton.
Os outros jogadores que renovaram contrato são: Masahiro
Fukasawa-M, Gerry Argento-GR, David Fronimadis-D, Darko
Kolic-A, Patrick Leduc-M e Mesut Mert-M.

Com o plantel recheado de talento, só faltam os jogadores
se entenderem e a equipa técnica tomar as boas decisões para
termos uma equipa de sucessos, como nas últimas
temporadas. A equipa partiu ontem para um mini estágio na
Florida antes de jogar o seu primeiro jogo do ano ante o Miami
FC, equipa de expansão em que actuam as vedetas Brasileiras
da Taça do Mundo de 94’, Zinho e Romario. O jogo será
realizado no dia 23 de Abril a partir das 16:00 em Miami, na
Florida. O primeiro jogo em casa será no dia 21 de Maio, con-
tra o Thunder de Minnesota.

«O objectivo é continuar a
trabalhar» (Quim) Vetado à
condição de terceiro guarda-
redes do plantel, Quim lembrou
que tem mais três anos de
contrato com o Benfica e
garante que vai continuar a
trabalhar, esperando que a
situação possa mudar.

André Luís tem promessa
de Veiga  O brasileiro André
Luís, emprestado pelo Benfica
ao Olympique Marselha, poderá
regressar ao clube da Luz no
final da presente época. O
empresário do jogador, Toninho
Silva, diz mesmo que tem essa
promessa por parte do res-
ponsável máximo pelo futebol
dos «encarnados».

Dínamo Moscovo continua
sem vencer no campeonato
O Dínamo Moscovo, com o
português Danny a titular,
sofreu  nova derrota no cam-
peonato russo, desta feita em
«casa» ante o Rostov (0-1).

«Segundo lugar é muito
importante» (Nani) Com o
primeiro lugar praticamente
assegurado pelo FC Porto, Nani
assegura que o objectivo do
Sporting passa agora por
manter o segundo posto, o
último a garantir o acesso
directo à sempre ambicionada
Liga dos Campeões.

Beckam reage ao «banco»
Depois de ter ficado no banco
de suplentes no jogo  com o
Getafe, David Beckham mos-
trou-se disposto a responder
da melhor forma ao técnico do
Real Madrid, apontando cinco
golos no treino do plantel «me-
rengue».

Académica e Luciano res-
cindem contrato.  A Aca-
démica anunciou a rescisão de
contrato, por mútuo acordo,
com o avançado brasileiro
Luciano, que estava sob alçada
disciplinar do clube por alegado
comportamento inadequado
para um profissional de futebol

Duscher em conversações
para sair do Deportivo. O
médio argentino Aldo Duscher,
que está na «mira» do
Manchester United, revelou que
o presidente do Deportivo
Corunha baixou de 15 para 11,5
milhões de euros o montante a
pagar pelo seu «passe».

BreveJá podem encomendar as faixas
O FC Porto, garantiu o seu presidente, ainda

não encomendou as faixas de campeão, por
faltar a confirmação matemática do título.
Jogar pelo seguro é sempre bom - ainda o ano
passado as camisolas da dobradinha do
Benfica acabaram por ir parar... ao futsal -, mas
os portistas, já não arriscarão muito se fizerem
as primeiras reservas de material para os
festejos. O Sporting não passou mesmo na
Amadora, onde não se marcou qualquer golo,
alargando para sete pontos a diferença em
relação ao líder, que ainda tem vantagem nos
jogos entre ambos. Significa isto que o FC
Porto pode festejar se vencer em Penafiel ou,
mais tranquilizador ainda, sabe que será
campeão desde que ganhe um dos três jogos
que lhe faltam (empatar dois também serve).

Mas o maior beneficiado com o tropeção
leonino nem terá sido o futuro - tudo o indica
- campeão. O Benfica, que não ganhava há dez
anos no Bessa apesar de o ano passado lá ter
festejado o título (com um empate), não só
conseguiu um resultadão como, de uma
assentada, deixou o Braga em definitivo longe
do terceiro lugar e, mais importante, colocou-
se a dois pontos da segunda posição, a de
entrada directa na Liga dos Campeões. Com
alguns jogos difíceis pela frente, os dois

grandes de Lisboa prometem um final
emocionante, relegando para segundo plano
a discussão de uma vaga na UEFA entre
Boavista, Nacional e Setúbal (este com
apuramento garantido via Taça) ou a fuga à
despromoção que ainda toca a... metade das
equipas.

Matematicamente falando, ainda há dez
equipas envolvidas na fuga aos três lugares de
despromoção que restam para preencher. Na
prática, o Leiria já estará salvo ao ter 40 pontos,
o Estrela lá muito perto com os seus 38 e
Belenenses e Académica a caminho disso,
pois duas espectaculares vitórias deixaram-
nos com 37. Sobram, mesmo assim, seis
equipas , o suficiente para gerar uma confusão
nunca vista, até porque Guimarães e Gil
Vicente fizeram questão de baralhar mais os
dados, o primeiro com um triunfo previsível
sobre o Penafiel e o segundo com uma
espantosa vitória na Figueira da Foz, que
deixou a Naval novamente intranquila. Os dois
clubes minhotos, e esta é a maior prova da
emotividade que reina pelo fundo da tabela,
continuam sem descolar dos últimos lugares
e nem sequer é certo que novas vitórias na
próxima jornada lhes permitam colocar o
pescoço fora de água...

José Mourinho a um ponto do título:
«Seria necessário um milagre...»

A um ponto do título, o Chelsea podia ter
feito a festa  quando venceu o Everton em
Stamford Bridge. Mas antes de entrar em
campo já sabia que isso seria impossível, uma
vez que o segundo, Manchester United, tinha
ganho ao Tottenham. Faltavam quatro pontos,
portanto, e a festa terá de ser feita, em caso de,
pelos menos, conseguir um empate, no
próximo jogo, precisamente frente aos red

devils em casa. José Mourinho é prático.
«Não podemos escolher onde conquistar o

título», afirmou o treinador português depois
da vitória por 3-0. «Acontece onde tiver de
acontecer, seja em casa ou fora, não importa.
Mas, claro, quero que seja já no próximo jogo»,
apontou. «Estamos muito perto. No futebol,
normalmente, não há milagres. E seria
necessário um milagre...».
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Os rumores por vezes são incontornáveis na F1, e,
ultimamente, no que diz respeito a pilotos e equipas, eles
aparecem dia após dia…

O primeiro acabado de vir ao de cima, relaciona-se com Kimi
Raikkonen o qual, segundo a revista suíça ‘Blick”, o actual piloto
da McLaren já teria assinado um contrato com a Ferrari há um
ano atrás, contrato esse que será válido a partir de 2007 – a
mesma fonte, não divulgada, da Ferrari diz que este rumor já
corre há muito em Maranello.

Por outro lado, o hepta–campeão do Mundo, Michael
Schumacher, da Ferrari, poderá  estar (segundo disse o seu
agente Willi Weber ao jornal alemão “Bild”) nos interesses da
Renault para a próxima época, dizendo mesmo Briatori ao
agente do piloto alemão para não se comprometerem sem

primeiro falarem com a equipa Francesa, ao que Willi
respondeu não tomar alguma decisão sem que Michael
Schumacher decida o que vai fazer.

Não vai há muito tempo que Mike Gascoyne foi demitido da
Toyota e já os rumores o dão em primeiro na Midland, depois
na BMW e, por último, na Williams. Este boato aumentou
quando o director da equipa, Sam Michael, se negou a descartar

o nome de Gascoyne como um possível novo elemento da
equipa, dizendo mesmo que ”Se houver mudanças na equipa,
não as discutiremos publicamente”.

Como se sabe a equipa de Grove não tem projectista desde
o mês passado, pois Jorg Zander abandonou a equipa inglesa.

Mas deixemos os rumores e passemos à actualidade…
Como, habitualmente, quando existe um interregno no
calendário da F1, todas as equipas se concentram em testes e
mais testes. Desta feita, em Barcelona, após quatro dias de
intensivos treinos, assistiríamos a um domínio total e completo
da Renault. Heikki Kovalainen, Giancalo Fisichella e Fernando
Alonso mais uma vez mostraram todo o potencial e fiabilidade
da equipa francesa.

A Toyota de Jarno Trulli e o Honda de Jenson Button seriam
os segundos e terceiros mais rápidos aqui em Barcelona, o que
encantou o piloto Britânico, ele que no final da secção
comentou “Os testes esta semana correram bem… Acho que
fizemos um enorme progresso no que respeita à aerodinâmica
do monolugar e trabalhámos impecavelmente o aquecimento
dos pneumáticos”. No entanto, a Ferrari, com um novo pacote
aerodinâmico, incluindo um novo motor e com Michael
Schumacher a mostrar-se bastante agressivo, terminou na
quinta posição, seguido do McLaren de Kimi Raikkonen. As

Rumores, testes, e... mais sobre a FÓRMULA 1
BMW, Honda, Williams, Red
Bull, Super Aguri e Toro Rosso
também estiveram presen-
tes.

A Midland F1 preparou-se
em Silverstone, onde Tiago
Monteiro aproveitou para de-
senvolver ao máximo este
novo conceito Toyota M16.
Neste pacote de pilotos, sa-
lientamos a prestação da
BMW e de Jacques Villeneu-
ve, ao conseguir o décimo
melhor tempo do dia. Willy
Ramfp, actual director técnico
da equipa diz que a BMW vai a
toda a força para Imola onde
ele espera ter um melhor desempenho e, prosseguindo,
disse : “As primeiras corridas foram verdadeiros testes, agora
vamos competir e pensar mesmo no pódio”.

É com um imenso prazer que anuncio a simpática cola-
boração da tão prestigiada companhia DOCTEUR du PARE-
BRISE nas reportagens sobre a Fórmula 1.Durante todo este
período, o nosso leitor poderá estar ao corrente de todos os
especiais (ver publicidade anexa nesta página) respeitantes ao
seu automóvel. Problemas com o seu Para-Brisas!?... Quer
mudar a estética do seu automóvel!?... Visite-os no 6135
boul.Taschereau em Brossard.
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A eterna questão dos guarda-redes no Benfica
Moreira, Quim ou Moretto?! Qual dos três permanecerá na

titularidade dos encarnados?! Uma questão aparentemente
complicada, visto que os três já deram provas de grande
qualidade em diferentes alturas, mas a decisão final parece já
ter sido tomada por Ronald Koeman, que elege Moretto (como
titular) e Moreira (como suplente) em detrimento de Quim,
que foi relegado para a bancada.

O regresso do eleito pelos adeptos
Moreira parece estar de volta na máxima força, depois da

operação ao joelho direito, realizada a 18 de Outubro de 2005.
O jovem guarda-redes, de 24 anos, tinha sido utilizado pela

última vez, na 6ª jornada da Liga, frente ao Vitória de
Guimarães, altura em que teve que receber um enxerto de
cartilagem, que requeria uma recuperação demorada. Porém,
quatro meses depois, via-se o primeiro sinal positivo da

recuperação do jogador, quando a 19 de Fevereiro de 2006,
Moreira voltou a treinar com os restantes colegas de equipa,
ainda que com limitações. Volvido precisamente um mês, a 19
de Março de 2006, Moreira voltava à competição, pela equipa
B e foi peça fundamental para um nulo registado frente ao
Louletano.

Agora voltou às opções da equipa principal da Luz e foi
convocado para o jogo dos encarnados com o Boavista Futebol
Clube, na cidade do Porto, onde o clube da Luz venceu a equipa
da casa por duas bolas a zero.

Sonhar com o Mundial
A lesão de Moreira apareceu numa altura bastante compli-

cada para o Sport Lisboa e Benfica, visto que o clube da “Luz”
se encontrava nas três competições e a apostar forte na Liga
dos Campeões. Para complicar ainda mais as contas ao Sport
Lisboa e Benfica, esta sua lesão coincidiu precisamente com
os problemas físicos de Quim, o que obrigaram o clube a
chamar à equipa principal, o guarda-redes da equipa B: Rui
Nereu, que acabou por ganhar a titularidade das redes
encarnadas em jogos importantes para o clube.

Já na reabertura do campeonato, em Janeiro, o Benfica
comprou ao Vitória de Setúbal: Moretto, que ganhou auto-
maticamente a titularidade no Benfica.

Mesmo perante este cenário, Moreira não desanima e
contínua a acreditar na conquista da titularidade no clube da
Luz e mostra ainda a ambição de integrar a lista dos 23 atletas
portugueses que vão disputar na Alemanha, o Mundial de
Futebol, no mês de Junho. “No futebol nunca se sabe. O mais
importante agora é que voltei a jogar”, acrescentou Moreira.

E Quim?!
Para o ex-Sporting de Braga, as coisas estão cada vez mais

complicadas, uma vez que Ronald Koeman demonstra não
confiar, nem contar com o guarda-redes português.

Recorde-se que Quim chegou à Luz, no início da época
passada e tinha como principal missão roubar a titularidade a
Moreira, algo que conseguiu fazer a meio da época, numa
decisão – muito contestada pelos adeptos – do treinador
italiano: Trapattoni.

Com a chegada de Koeman as coisas mudaram… Moreira
voltou a ser o dono da baliza, mas Quim, devido à lesão do
primeiro, voltaria à titularidade na sexta jornada da Liga.

Mas o azar bateria à porta do número 12 que seria
confrontado com problemas físicos, que o obrigaram a parar
para ser operado a uma hérnia inguinal.

Com a reabertura do mercado, Moretto assinaria pelo
Benfica, e sem justificação aparente Koeman concedeu-lhe
titularidade imediata. Na altura o treinador holandês, quando
questionado sobre os motivos do afastamento de Quim,
apenas referiu: “Tem que continuar a trabalhar e não ficar triste
toda a vida.”.

Com o Mundial à porta, as coisas começam-se a complicar
para Quim, que a quatro jornadas do final do campeonato,
deixou agora de fazer parte da lista de convocados do Sport
Lisboa e Benfica.

“Nova” Geração de Ouro em Judo
Pela primeira vez Portugal venceu uma medalha de Ouro

Nacional na Taça do Mundo em Judo. O detentor de tal feito
chama-se João Neto e assumiu-se assim, de vez, como o
sucessor de Nuno Delgado.

O evento que decorreu no Domingo de Páscoa, realizou-se
no Pavilhão Açoreana, no Estádio da Luz e perante centenas
de pessoas João Neto foi implacável na luta pelo pódio, frente
ao suíço Misha Egger, algo que o levou inclusive à liderança do
“ranking” Europeu na categoria de 81 kg, após a vitória
conseguida em Minsk, na Bielorrúsia.

Paralelamente Diogo Lima arrecadou também uma medalha
de bronze para Portugal. Apesar de dois triunfos por “ippon”,
em vários combates, o atleta acabou por não ser suficiente
para vencer o georgiano Mamrikishvili. Porém, Lima seria
suficiente para vencer o britânico Thomas Davis, também por
“ippon”, acabando assim por conquistar a medalha de bronze
para Portugal.

Um feito histórico para o Judo Português e que deixa antever
um Futuro promissor do nosso país em futuras competições
da modalidade.
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