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Noite inesquecível com Lucas & Matheus

Apontamento
Encontro CBC/Rádio Canadá com etnias

Procurou estabelecer consensos
António Vallacorba
O convite manifestado por Hugh W. Brodie aos jovens das
várias comunidades culturais para estagiarem nos quadros
jornalísticos da CBC/Rádio Canadá, constituiu um dos pontos
mais promissores que saiu do encontro na quinta-feira
passada entre o corpo editorial, jornalistas e produtores
daquela corporação e representantes dos Orgãos da
Comunicação Social e/ou das várias associações étnicas da
Grande Montreal.
“A Voz de Portugal” foi um dos jornais convidados a assistir
a este muito interessante fórum de opinião multi-étnica, a par
de uma dezena de representantes de associações e outros
jornais, entre os quais o Journal Chinois Luby, La Voz, a
Association multi-ethnique pour l’intégration des personnes
handicapées, etc.
A ideia foi de, conforme Hugh Brodie, director dos
Projectos Especiais para a região do Quebeque, sermos
auscultados acerca de tópicos relacionados com as próximas
eleições provinciais, assim como de outros aspectos de interesse nos campos da Saúde, Educação e Ambiente, para além
dos problemas que mais afectam as comunidades em geral,
como é o caso da Imigração.
A necessidade de incluir os serviços dentários no “Medicare”, a nossa quase nula representação política a qualquer
dos níveis governamentais e a grave situação que enfrentam
os eventuais deportados portugueses no Ontário,

Prestigiou a Filarmónica
de Laval e o Eddy Silva

Cont. na pág. 4

Madeira
O Jardim da Madeira
Augusto Machado
Alberto João, o demissionário e o candidato, tirou da cartola
mais uma estratégia. Confrontado com uma redução
substancial dos recursos financeiros de que irá dispor nos
próximos anos, condenado a ver reduzir o poder de compra
dos habitantes de um território que depende ainda muito de
subsídios e de transferências, político experiente como é, não
arriscou deixar as eleições para um período mais difícil do
ciclo económico financeiro.
Cont. na pág. 2

Desporto
Scolari em Toronto e a
selecção sub-20 em Montreal

Kevin Antunes
Luiz Felipe Scolari, seleccionador da equipa nacional de
Portugal estará de passagem pelo nosso país este fim-desemana para assistir ao sorteio que ditará os grupos e os jogos
do próximo Mundial de Juniores (sub-20) a realizar-se este
Verão, aqui no Canadá, entre os dias 30 de Junho e 22 de Julho.
Cont. na pág. 15
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Agenda comunitária
Centro de acção
socio-comunitária de Montreal
O CASCM no quadro do seu 35º aniversário apresenta a peça
de teatro Danser avec le Temps cujo tema trata do medo de
envelhecer. A não faltar, dia 6 de Março às 13H no salão St.
Enfant-Jésus, 5037 St. Dominique. Entrada Gratuita.
Para mais informações: CASCM 514-842-8045

Luso Montreal - CH Canal 14
No programa desta semana, entrevistas com: Manuela
Pedroso, directora do Centro Ajuda à Família - falaremos do
lancamento do livro “10 anos do C.A.F.”; Mateus Makonda,
vice-presidente da Fundação Artur Quialunda e Max Abílio
porta-voz da Fundação; Gisela Pinheiro Lima, professora
de Português; Guillaume Hébert, estudante em ciências
políticas; a crónica desportiva. Quarta-feira 20h; sábado
12h30(R), terça 8h (R), quarta 8h (R).

Casa dos Açores do Quebeque
Informa a todos os seus Sócios e amigos que nos dias: 9 de
Março, no jantar da sexta-feira, celebraremos o Dia da
Mulher, pelas 19h30.
12 de Março, pelas 19h30, haverá uma sessão de formação
e informação sobre Informática com Sylvio Martins.
17 de Março, festejaremos Dia de Sao Patrício, com um bom
cozido com o cheiro às Caldeiras das Furnas .
São todos bem-vindos e para contactos:
514 387-1273 ou 514 388-4129.

Pensamento da semana
O homem ama naturalmente a verdade e o bem, e deles
só se aparta quando as paixões o arrastam e
extraviam. Que não seja imortal (posto que é chama)
Mas que seja infinito enquanto dure.
(Vinícius de Moraes)

Efemérides
28de Fevereiro

O Jardim da Madeira
Apresentou as eleições neste momento
como um movimento de resistência nacional,
considerando ser uma luta contra os políticos
de Lisboa, recordando o regionalismo e
épocas passadas de miséria e de
desprotecção, desper-tando paixões e raivas,
projectando uma clara vitória conseguindo
desta forma prolongar o seu governo até
2011.
Não sejamos ingénuos, João Alberto Jardim, é o único político de direita que teve
sucesso em Portugal. É preciso perceber
como era o atraso na Madeira antes do 25 de
Abril. Para os madeirenses, ele é uma árvore
das patacas viva, um sinal de futuro melhor,
alguém que mudou radicalmente as miseráveis condições de vida das pessoas. O
sucesso deste político é a inteligência táctica
e a esperteza e manha bem portuguesas que
definem o eterno presidente do Governo
Regional.
Quando os senhores políticos de Lisboa
mudam as regras do jogo, ele responde com
ameaças que nos faz lembrar René Lévesque
que rejeitava, ferozmente, as imposições de
Ottawa. João Alberto é um político popular,

anticontinental, contra o ‘sistema’, é exigente
e radical, sempre contra a política de esquerda
e às vezes mesmo contra a política do seu
próprio partido. Sempre soube aproveitar as
contradições internas no poder da capital
portuguesa. Ameaçando ou louvaminhando,
dando banhos de multidão quando necessários e ganhando todas as eleições. Tornouse, para alguns, uma espécie de ‘the man
some love to hate’ (coisa que o seu magnífico
sentido de humor lhe faz adorar) e, em
simultâneo, uma figura inevitável.
No fundo, o presidente da Região Autónoma da Madeira, é um hábil negociador,
sempre preparado para chegar a consensos,
sustentando no final quem lhe pareça que vai
triunfar, fazendo valer o seu peso e a sua
influência para o bem da sua causa e do povo
madeirense.
Mas o homem não é imortal. As populações
mais desfavorecidas poderão aperceber-se
que os tempos de bonança já não está nas
mãos de João Alberto; e os povos, às vezes,
têm a memória curta. As classes médias, que
devem o seu nível de vida a Jardim e ao
Orçamento do Estado, verão a vida andar para
trás; e também não perdoarão. Os grupos
económicos, que o ‘jardinismo’ ajudou a
desenvolver e souberam aproveitar as oportunidades, poderão concluir que os tempos
começaram a mudar; e as elites também são
ingratas.
Se a tudo isto acrescentarmos a mudança do
sistema eleitoral, que vai reforçar a proporcionalidade, pode acontecer que o resultado
seja pior do que ele esperava e, embora sendo
uma possibilidade remota, pode não conseguir uma maioria absoluta. Mas, como político
experiente e carismático, João Alberto Jardim,
ao convocar eleições antecipadas sabe de
antemão que as vai ganhar.
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Militares partem
para Cabul
Afeganistão: Partiram
ontem, de Lisboa para o
Afeganistão, às 11h45, 115
militares portugueses que
irão integrar a Força Internacional de Assistência e
Segurançano Afeganistão.
Os militares vão permanecer seis meses no território, após transferênciade
autoridade, a decorrer em
Cabul.

Ser psicólogona
actualidade
Porto:Arrancou ontem, no
Centro de Cultura e Congressos da Ordem dosMédicos, Porto, as “II Jornadas
Nortenhas de Psicologia:
Em torno da Escola, Família, Saúde e Stress” para
reflectir sobre os diferentes papéis e valências do
profissional da áreada Psicologia na sociedade contemporânea.

Heterossexuais
infectados
aumentam
SIDA: Quarenta e cinco por
cento do infectados com
VIH/sida são toxicodependentes, seguidos dos
heterossexuais (37,5 por
cento),cuja transmissão da
doença está a crescer em
Portugal, e dos homossexuais (11,9 por cento),
segundo dados de 31 de
Dezembro de 2006. O relatório do Centro de Vigilância Epidemiológica das
Doenças Transmissíveis
contabiliza 30 366 casos de
infecção VIH/sida.

Madeira
O Presidente daRepública
convocou para sexta-feira
uma reunião do Conselho
de Estado, para queeste se
pronuncie sobre a crise
política na Madeira. Aseleições regionais poderão
realizar-se a 6 de Maio.

PS quer comissão
para Gebalis
O PS propôr ontem, em
reunião da Assembleia Municipal de Lisboa, a constituição de uma comissão de
acompanhamentoda situação da empresa que gere
os bairros municipais, Gebalis. Os socialistas dizem
que o caso agravou“mais a
relação entre os lisboetase
a autarquia”.
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Alberto Costa quer cobrança
de dívidas fora dos tribunais
O ministro da Justiça, Alberto Costa, anunciou ontem o alargamento da resolução
alternativa de litígios à cobrança de dívidas nos
tribunais, indicando que está em preparação
uma proposta legislativa para ser apresentada
este semestre na Assembleia da República.
Alberto Costa, que apresentou o balanço de
dois anos de medidas de simplificação para as
empresas, disse que até ao final de Junho será
apresentada no Parlamento uma proposta de
legislação que visa a criação de soluções
alternativas para a cobrança de dívidas.
«As empresas têm tudo a ganhar em apostar não apenas no tribunal, onde aparecem já
em muita larga escala, mas também nas
estruturas alternativas de resolução de
litígios», sustentou.
Referindo que já existem muitos centros de
arbitragem de mediação, nomeadamente
laboral, e julgados de paz, Alberto Costa disse
querer «ir mais longe» nesta matéria.
Considerando que as medidas adoptadas
pelo seu ministério para as empresas - Empresa na Hora, Marca na Hora, Empresa Online,
publicações online dos actos das empresas,
escrituras públicas facultativas, fim do duplo
controlo de legalidades, eliminação dos livros
da escrituração mercantil, certidão permanente - já deram «um importante contributo»,
Alberto Costa prometeu «continuar».
Para o ministro, é «fundamental» a existên-

Bebé do ano 2006 e 2007
Maxime Almeida Cuirrier

cia de alternativas ao recurso aos tribunais,
lembrando que «quase três quartos das
acções [entradas nos tribunais] são propostas
pelas empresas».
Segundo disse, no âmbito da presidência da
União Europeia, que Portugal vai exercer no

segundo semestre do ano, foi decidido,
juntamente com a Alemanha e a Eslovénia,
dar «elevada prioridade à e-justice na Europa».
Segundo disse, Portugal vai acolher, no
princípio de Setembro, uma conferência
sobre Justiça Electrónica, na qual serão
apresentadas as iniciativas portuguesas nesta
matéria.

Fátima Felgueiras nega
PSD diz que eventual
ter praticado ilegalidades saída de Paulo Macedo
A presidente da Câmara de Felgueiras,
Fátima Felgueiras, considerou em Tribu- «é má notícia»
nal que é «normal» que os partidos
tenham contas paralelas (também conhecidas por sacos azuis) para as campanhas eleitorais, mas negou ter praticado
quaisquer ilegalidades.
Fátima Felgueiras, a principal arguida do
chamado processo do saco azul começou a
ser ouvida pelo colectivo de juízes na segunda
sessão do julgamento. Interrogada sobre a
alegada existência de um «saco azul», uma
conta paralela, para onde iam os fundos
obtidos para as campanhas eleitorais, Fátima
Felgueiras foi peremptória quando disse que
não tomou parte em reuniões onde se discutiu as pessoas que iriam ser contactadas.
O despacho de pronúncia refere que Fátima
Felgueiras terá dado instruções a três excolaboradores, Domingos Bragança, Horácio
Costa e Joaquim Freitas, nomeadamente
«listinhas» com os nomes dos empresários a
contactar. A autarca é ainda acusada de
autorizar licenciamentos irregulares de obras
a troco de verbas para campanhas, o que
também negou.
FátimaFelgueirasexplicouqueocontratocom
a empresa teve como objectivo «encontrar uma
soluçãoparaoproblemadoslixosdoconcelho»,
já que não eram devidamente depositados e
tratados, quer os domésticos quer ainda alguns
com características tóxicas. Após o primeiro
interrogatório, o Tribunal interrompeu a sessão
paraalmoço,continuandoduranteatardeaouvir
Fátima Felgueiras.

O PSD criticou a eventual saída de Paulo
Macedo do cargo de director-geral dos
impostos, considerando que «é uma má
notícia» da responsabilidade «exclusiva» do
Governo socialista.
«A confirmar-se, é uma má notícia da
responsabilidade exclusiva do engenheiro
Sócrates e do PS porque elaboraram uma lei
errada, uma lei estúpida», criticou o deputado
do PSD Duarte Pacheco, em declarações à
Agência Lusa.
Paulo Macedo recebe um salário bruto
mensal da ordem dos 21 mil euros - fixado na
altura da sua nomeação -, quase quatro vezes
a actual remuneração do primeiro-ministro.
Para o PSD, a lei criada pelo Governo PS
«não premeia o mérito, nem tem a capacidade
de atrair os melhores para a administração
pública».
«Quando foi nomeado o Paulo Macedo, o PS
protestou da forma mais bizarra, mas o tempo
veio mostrar que a escolha era boa»,
sublinhou Duarte Pacheco, destacando os
resultados obtidos pelo director-geral dos
impostos no combate à fraude e evasão fiscais.
«O combate à evasão e fraude fiscais devem
ser prioridade de qualquer Governo e
lamentamos a saída de quem a promove»,
reforçou.
«Macedo, contudo, não aceitou e vai
regressar ao seu lugar de origem no Millennium bcp, banco de que é quadro», acrescenta.
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Encontro CBC/Rádio Canadá com etnias

Procurou estabelecer consensos
especialmente se a pusermos em paralelo
com os pseudo-refugiados e outros grupos
duvidosos que entram no Canadá e em nada
contribuem para o seu desenvolvimento; o
facto de ter sido preciso que 18 pacientes
tivessem morrido de um vírus num hospital
de St. Hyacinthe para que finalmente se
houvessem tomado medidas adequadas,
constituíram alguma da matéria debatida pelo
director deste jornal.
Por outro lado, a questão rígida do uso do
francês, levantada pelos representantes
chineses, os quais, paralelamente, sugeriram
a formação de uma associação dos grupos

étnicos; a denúncia de Mahbobeh Sadrina,
editora iraniana, pela distorção das realidades
vividas presentemente no Irão, culpando a
CBC/Rádio Canadá e outros media por este
estado de coisas; e a mágoa de uma editora
egipciana, cujo nome nos escapa agora, por se
sentir marginalizada sempre que fala a sua
língua, por a associarem com a dos
muçulmanos, quando de facto ela é cristã,
foram outras das questões debatidas e que
causaram vivo interesse.
Tendo em conta o balanço geral de tudo
quanto foi exposto, do nosso lado ficou a
impressão de que os canadianos tendem em
acreditar que as notícias divulgadas sobre as
minorias étnicas e visíveis são adequadas e
nada têm de anormal. Contudo, o caso é
bastante diferente quando visto do lado
oposto.
De facto, conquanto que os membros
dessas minorias tenham uma óptima impressão do Canadá e das suas comunidades e que
manifestem um grande senso de patriotismo,
a verdade é que a maioria deles indica que os
jornais canadianos se referem às minorias
visíveis como “estrangeiros”, injustamente
ligando a religião e a raça aos casos criminosos, em virtude do que, negligenciam em
providenciar uma cobertura equilibrada das
suas comunidades. Assuntos de interesse
para as minorias visíveis – e, de facto, presentemente para a maioria dos canadianos sobre
imigração, integração, igualdade de acesso ao
emprego e aos serviços; relações interculturais, multiculturalismo, identidades
múltiplas e aceitação no cruzamento de
culturas – são de somenos prioridade para os
media canadianos. Todavia quando porventura se referem a esses tópicos contemporâneos, são em termos absoletos – hostis
e/ou grosseiros.
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Promovendo quadros diversificados.
Desde os anos 90 que no Canadá os governos, escolas de jornalismo e associações
profissionais têm vindo a fazer um esforço
concertado para aumentar o número de
jornalistas provenientes das comunidades
visíveis. Neste caso, a CBC/Rádio Canadá
instituiu para tal um programa em 1990, e a
partir de 2000 já se registava um aumento de
4,8 no número de membros de todos os
grupos étnicos, e de 1,3 no caso dos aborígenes entre todos os seus funcionários –
certamente uma melhoria, mas ainda longe
de chegar aos 15 por cento da população que

esses mesmos grupos representam.
Para o professor John Miller “regra geral,
os empregadores recrutam pessoas com as
quais se sentem confortáveis, de pensamento idêntico e à sua semelhança”.
Porque assim é, um estudo da Canadian
Race Relations em 2000 atribuía a falta de
representação das minorias nas salas de
imprensa, a: obstáculos nas cadeias noticiosas; influência dos produtores, escritores e
editores brancos no recrutamento de pessoal; a falta de reconhecimento para com a
qualificação e experiência adquiridas no
estrangeiro, e a falta de emprego e de treino
para as pessoas de cor. Daí a preocupação do
sr. Brodie, que presidiu a este encontro e para
quem é de suma importância a presença de
representantes das minorias nos quadros da
CBC/Rádio Canadá, para um maior equilíbrio
na difusão das notícias e para melhor compreensão do tecido multi-cultural da Nação.
Os jovens interessados em ingressar em
algum dos estágios para tal disponíveis,
deverão contactar-me, via e-mail para
avallacorba@aol.com ,ou pelo telefone
514.722.9304. Esta é a vossa oportunidade.

Metade dos portugueses apoiam
o país mesmo nas decisões erradas
Mais de metade dos portugueses apoiam o
país mesmo quando este toma decisões
erradas, o que os torna, por exemplo, mais
nacionalistas que os norte-americanos, indica
um Estudo sobre Identidade Nacional que
será divulgado quarta-feira em Lisboa.
O estudo, cujos resultados vão ser apresentados hoje no Instituto de Ciências Sociais
da Universidade de Lisboa, foi realizado no
âmbito da rede de pesquisa International Social Survey Programme (ISSP).
Esta rede internacional envolve 40 países e
constitui uma infra-estrutura de conhecimento destinada a apoiar a pesquisa dos
investigadores em ciências sociais.
Portugal participa desde 1996 nesta rede no
âmbito do Programa Atitudes Sociais dos
Portugueses do Instituto de Ciências Sociais

orgulho na história do país, os portugueses
estão entre os dois países que mais orgulho
revelam no passado histórico do seu país
(91,8%).
Os norte-americanos liderem a tabela com
92,8%.
Contudo, se forem considerados vários
outros indicadores de patriotismo, os
portugueses são em média menos patriotas
do que alguns dos países da União Europeia.
Em relação ao que define verdadeiramente
um cidadão de um país, os portugueses dão
mais importância ao conhecimento da língua
enquanto aspecto instrumental e cívico do
que à ancestralidade.
Quase 95% dos portugueses defende que é
importante falar a língua do país para definir
alguém como um verdadeiro nacional.

da Universidade de Lisboa, coordenado por
Jorge Vala e Manuel Villaverde Cabral.
Segundo os dados apurados pelos
investigadores portugueses Jorge Vala e José
Manuel Sobral, a média dos portugueses
mostram-se mais nacionalistas do que os
dinamarqueses, noruegueses, suecos,
ingleses, japoneses, franceses e norteamericanos.
Do conjunto dos países analisados, os
portugueses são os que mais defendem que
o seu país deve ser apoiado mesmo quando
tomou uma posição errada (50,5%) logo
seguidos dos dinamarqueses (43,9%) e dos
norte-americanos (36,8%).
Os suecos, por exemplo, detêm a menor
percentagem neste indicador (14,1%).
Relativamente ao patriotismo, no sentido de

Contudo, num conjunto de oito países
seleccionados para esta análise, os
portugueses são os que mais importância dão
a ter antepassados portugueses (83,4%).
O estudo foi feito a partir de uma amostra
aleatória com 2.907 pessoas representativa da
população de Portugal continental com mais
de 17 anos. Os principais resultados do
inquérito sobre Identidade Nacional analisam
temáticas como: a nação, o nacionalismo, o
patriotismo e a exclusão. Na análise dos
resultados participaram cientistas sociais de
várias universidades: João Leal (Universidade
Nova de Lisboa), José Marques e Miguel
Cameira (Universidade do Porto) e Jorge
Vala, José Sobral, Rui Lopes e Cícero Pereira
(Instituto de Ciências Sociais da Universidade
de Lisboa).
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Coordenado por Miguel Felix

Justin aspira à
investidura do PLC

A AMT privilegia o comboio ligeiro
A Agência Metropolitana de Transporte (AMT) privilegia a construção de um comboio ligeiro que usaria a
estacada da ponte Champlain, para tentar aliviar a circulação
entre Montreal e a margem sul. O comboio, cuja construção custaria 1 bilião de dólares, e poderia transportar
27000 passageiros entre Brossard e o centro da cidade de
Montreal em hora de ponta matinal. O projecto, chamado
sistema ligeiro sobre carril(sigla francesa SLR), permitiria
aos utentes efectuar um trajecto que compreenderia cinco
estações em 13 minutos. A propulsão eléctrica do comboio
diminuiria as emissões de gases a efeito de estufa geradas
pelos autocarros, além de retirar numerosos automóveis
da circulação e reduzir a poluição.

Após ter tido pretensões para o distrito de Outremont, o
filho do antigo Primeiro-Ministro Pierre Elliot Trudeau deseja
ser candidato em Papineau, em Montreal, na próxima
campanha eleitoral. Actualmente representado pelo bloquista
Vivian Barbot, o distrito tem sido dos liberais André Ouellet e
Pierre Pettigrew.
Justin Trudeau deverá obter a investidura do Partido no
distrito, que não está fechado às outras candidaturas, de acordo
com o presidente do executivo, Luc Cousineau.
Se a adquirir, o jovem Trudeau será oficialmente designado
candidato. Durante a corrida à direcção que coroou Stéphane
Dion como chefe do PLC em Dezembro passado, Justin
Trudeau tinha primeiro dado o seu apoio a Gerard Kennedy,
que terminou em quarto lugar.
Depois, foi apoiar o chefe actual, o que contribuiu para
vencer Michael Ignatieff. Papineau é um dos distritos mais
heteróclitos da ilha de Montreal. Compreende muitas etnias
do bairro Parc-Extension, uma população francófona do bairro
Villeray e uma parte do bairro Saint-Michel, sítio de uma
importante comunidade haitiana.

Washington abranda as medidas

Violência: escolas secundárias classificadas Uma rede de defraudadores desmantelada
O Palmarés das escolas secundárias quebequenses, onde o
rácio do número de chamadas à polícia para actos violentos, foi
contabilizado e revela que, na sua categoria, as escolas
Georges-Vanier, de Montreal, assim como Centro Cartier e
Laval-Liberty, em Laval, chegam à cimeira da classificação. O
palmarés de 164 estabelecimentos secundários de 42
municípios foi elaborado pelo Journal de Montreal, graças a
mais de 80 pedidos de acesso à informação. Teve em conta o
número de queixas para crimes como tentativa de assassinato,
vias de facto, ameaças, possessões de armas, infracções
sexuais, retirada e sequestração, e mesmo de raiva ao volante.
Só os territórios servidos pelo jornal foram estudados, o que
explica que a quase totalidade das escolas classificadas nesta
primeira vertente do inquérito esteja situada na região
metropolitana de Montreal.
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A Gendarmerie Royal du Canada (GRC) desmantelou uma
rede de venda ilegal de descodificadores de sinais satélites, em
Montreal.
Os agentes pararam os líderes da rede, dos quais, um
homem de 42 anos, da rua Drolet, e puseram a mão sobre uma
lista de centenas de cliente, que poderiam também ser
acusados. A fraude teria privado as sociedades canadianas de
rendimentos da ordem de 2,5 milhões de dólares.
Os suspeitos tinham instalado antenas para captar os sinais
proveniêntes dos Estados Unidos e revendiam-nas seguidamente a diferentes clientes, principalmente hispânicos.
Esta clientela estava particularmente interessada por este
serviço dado que vários dos canais espanhóis disponíveis não
estão diponíveis no Canadá.

2/27/2007, 5:44 PM

Os Estados Unidos anunciaram quinta-feira uma
flexibilidade das medidas à fronteira destinadas às crianças
canadianas. Estas não terão de apresentar um passaporte,
a partir de 2008, quando atravessarem a fronteira por via
terrestre ou marítima. Esta medida visa simplificar as
viagens entre o Canadá e os Estados Unidos para as famílias,
as equipas desportivas e os grupos escolares, mas não será
aplicada nos aeroportos, onde fica obrigatório de apresentar
um passaporte. A decisão constituiria igualmente um gesto
de boa vontade para aliviar as apreensões dos Canadianos,
que temem que as novas limitações transfronteiriças
impostas pelos Estados Unidos não prejudiquem a
economia.

Os subúrbios pagarão para o metro
Os contribuintes das 81 cidades e freguesias da Grande
Montreal deverão doravante assumir mais ou menos 20%
dos custos do metro de Montreal. De acordo com o Jornal
de Montreal, a factura do subúrbio para apoiar o défice de
56 milhões de dólares calcular-se-ia em cerca de 10
milhões. Montreal pagaria 35 milhões de dólares e o
governo do Quebeque, 11 milhões. Os presidentes das
Câmara municipais da Comunidade urbana de Montreal
teriam aceite unanimemente este acordo de princípio.
Tratar-se-ia de um acordo histórico, dado que as cidades
das margens norte e sul, excepto Longueuil, nunca
desembolsaram para o metro de Montreal.
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Coordenado por Sylvio Martins

Horóscopo Semanal

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta Dominante: Valete de Paus
Amor: Dê mais atenção aos seus familiares, eles também
precisam de si.
Saúde: Previna-se contra o colesterol.
Dinheiro: Período bastante favorável.
Número da Sorte: 33 Números da Semana: 6, 13, 22, 37, 40, 70

Mísia em Montreal
Mísia, seu olhar quente como o sangue, a circular como as
pérolas. Salgado como o mar. Seus olhos de um castanho
âmbar, ardente e aveludado; o peso estranho de uma placa de
aço aquecida ao rubro. Toda a ciência da mulher e toda a
inocência da menina, a paixão e o jogo, o riso e as lágrimas.
Mísia resiste às palavras de uma biografia como à prisão de um
género musical, transpõe o lugar de nascimento, as fronteiras
de um país.

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta Dominante: 2 de Espadas
Amor: Poderá receber um presente da sua cara-metade, o
que o deixará radiante.
Saúde: Não se deixe abater com uma dor insignificante.
Dinheiro: Seja Mais exigente consigo, só assim conseguirá atingir o
sucesso tão desejado nesta área da sua vida.
Número da Sorte: 52 Números da Semana: 7, 12, 28, 31, 47, 58
GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta Dominante: 5 de Copas
Amor: Siga com maior convicção aquilo que o seu coração
lhe pede para fazer.
Saúde: Cuidado com as quedas.
Dinheiro: Momento pouco oportuno para se endividar.
Número da Sorte: 41
Números da Semana: 5, 11, 19, 35, 71, 77
CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)
Carta Dominante: 4 de Paus
Amor: A seta do Cupido espera por si.
Saúde: Tendência para dores musculares.
Dinheiro: Boa altura para comprar casa.
Número da Sorte: 26 Números da Semana: 8, 14, 29, 55, 61, 78
LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta Dominante: 6 de Copas
Amor: Não deixe que os seus familiares mais afastados
tenham saudades suas e contacte com eles.
Saúde: Cuidado com o seu sistema digestivo.
Dinheiro: Tenha cuidado com os falsos amigos, pois nem sempre as
pessoas que nos mostram os dentes são as mais verdadeiras.
Número da Sorte: 42
Números da Semana: 6, 18, 20, 26, 31, 54
VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta Dominante: 3 de Espadas
Amor: A sua relação está a passar por um período de profunda
harmonia, aproveite-o.
Saúde: Tendência para dores nas costas.
Dinheiro: Momento de tranquilidade económica.
Número da Sorte: 53 Números da Semana: 18, 21, 37, 40, 58, 74
BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta Dominante: 10 de Ouros
Amor: Não deixe que o seu orgulho fira a pessoa que tem a
seu lado.
Saúde: Faça uma caminhada por semana e verá como a sua
circulação sanguínea ficará bem mais activa.
Dinheiro: Tente fazer um pé-de-meia, pois mais tarde poderá vir a precisar
de um dinheiro extra.
Número da Sorte: 74 Números da Semana: 11, 28, 31, 45, 56, 62
ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta Dominante: 9 de Ouros
Amor: Demonstre com maior fogosidade o quanto ama a
pessoa que tem a seu lado.
Saúde: Deve cuidar mais da sua mente e do seu espírito.
Dinheiro: Não deixe que os outros tomem decisões ou falem por si,
imponha o respeito no seu local de trabalho.
Número da Sorte: 73 Números da Semana: 10, 16, 29, 37, 40, 69

Barcelona aterraram na cidade do Porto? Uma história de
amor a contracorrente dos desejos da alta burguesia
portuguesa à qual o seu pai pertencia. A mãe, Luísa, mulher de
beleza rara, inteiramente entregue à sua paixão - a dança
clássica espanhola - seduz o jovem português de olhos azuis
que a observa no palco do cabaret Maxime em Lisboa,
fascinado pelo seu vestido de bailarina espanhola, pela visão de
suas pernas... e casa-se com ela. Instalam-se no Porto
aristocrático. Mísia nasce, chama-se Susana Maria. Usa um
uniforme azul marinho e deve manter-se hirta, em silêncio,
menina exemplar na grande casa da família paterna. Mas
rapidamente atravessa as ruas do bairro rico para se
aconchegar nos braços quentes e perfumados da sua avó
Lolita, que lhe conta, de cigarro sem filtro na mão, as aventuras
de uma juventude boémia...
Assim começa o caminho iniciático, o acordar dos sentidos,
o apelo dos projectores e das bambolinas do teatro, o sonho
do cavaleiro, que a livrará das mãos do monstro, aterradora
criatura nascida do sentimento de abandono. Depois do
divórcio de seus pais, a mãe ausenta-se levada pelo trabalho,
pela dança, a sua alegria. E a menina evade-se nas leituras
proibidas, vestida de velhos trajes de teatro, embalada pelos
sons e as palavras deste fado que entra pelas janelas e percorre
as ruas; O tempo de uma canção para compensar o vazio
deixado por um pai demasiado distante... a coragem e o rigor
de Mísia, a sua vida sem mesura, não podemos apreendê-los
sem estas duas mulheres, a primeira e a segunda formigas,
como ela as vê e se revê.
Só a voz de uma mulher que traz no seu corpo cicatrizes
talhadas pelo destino, pode tornar a tal ponto palpável o amor
e a paixão. Uma mulher apaixonada, soberana e pura,
indomável e sempre desejada, livre... uma mulher que sonha
acordada.
Se na realidade rígida e mesquinha dos dias, os mundos dos
homens e o das mulheres se relacionam e se maltratam sem
esperança de algum dia se compreenderem, na noite cantada
por Mísia, a fusão milagrosa de um homem e de uma mulher
torna-se possível, passível de ser vivida...
Os textos falam de encontros ardentes, de poderosa nostal-

Nascida no Porto, tomou de assalto Barcelona, e vive hoje em
Lisboa, mas tem rotinas e cabeleireiros em Paris, Tóquio,
México. Cruzou montanhas, afrontou territórios, mas acima de
tudo soube criar um espaço-tempo, o seu mundo, tecelagem
de sons escondidos no fundo do seu corpo, de palavras vividas,
de luzes despidas... Mísia no palco desde a infância. “A minha
avó atava-me à sua saia” - uma vedeta ‘frívola’ que queria evitarlhe as noites brancas, os quartos frios de hotel, fervor e
solidão. Da sua avó Mísia conta pouco, então imaginamo-la a
“Vagabunda” de Colette, dos Music Halls dos bairros
populares de marinheiros às estações de comboio pela
madrugada. Como é que sua avó e sua mãe, duas mulheres de

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta Dominante: Cavaleiro de Paus
Amor: Não deixe que os assuntos domésticos interfiram na
sua vida amorosa.
Saúde: A sua energia vital está bastante alta.
Dinheiro: Poderão surgir algumas dificuldades económicas.
Número da Sorte: 34
Números da Semana: 3, 4, 10, 21, 54, 66
CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)
Carta Dominante: Rei de Espadas
Amor: Não deixe que a monotonia afecte a sua relação, puxe
da imaginação.
Saúde: Não se auto medique, procure o seu médico.
Dinheiro: Poderá sofrer um aumento do qual não estava à espera.
Número da Sorte: 64
Números da Semana: 6, 4, 14, 35, 52, 71

gia, do passado que não se apaga, da traição, de encantamento,
de sentimentos amorosos, de desgarramentos... Uma ética
política emana de todas as suas canções, a da liberdade, da
tolerância, da alegria. A ética da vida contra a morte. “O que eu
desejo é falar da vida, das suas misérias, da sua grandeza...”.
Mísia transgride a rotina dos dias opacos, prisioneiros,
convida-nos a viajar nos sentimentos, a ousar viver, chorar e rir,
como ela o faz todos os dias. Contra ventos e marés, Mísia
regressa do exílio, ela precisa de reencontrar o verdadeiro
fado popular, nas tabernas escuras, maldito e fora de moda.
Instala-se em Lisboa em 1990, difícil travessia das aparências,
nessa sociedade portuguesa que nem sempre a recebe de
braços abertos. A sua maneira de ser rebenta com a imagem
tradicional da fadista. Solidão e audácia, Mísia obstina-se.
Somente os poetas e os músicos a acompanham neste
caminhos onde o fado, revisitado, reinventado e interpretado
pela sua voz única, renasce e se expande.
Na próxima sexta-feira, dia 2 de Março, às 20h00 no
Place des Arts. Mísia vai dar um espectáculo que vai dar
que falar a muita gente e valerá a pena ver uma artista
como ela.

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta Dominante: Rei de Copas
Amor: A sua relação estará em profunda harmonia.
Saúde: Cuidado com o sistema nervoso.
Dinheiro: A sua vida financeira tem tendência para melhorar
significativamente.
Número da Sorte: 50
Números da Semana: 5, 30, 45, 50, 67, 74
PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta Dominante: Os Amantes
Amor: Esteja atenta a tudo o que o rodeia.
Saúde: Tenha mais atenção com a sua saúde espiritual.
Dinheiro: Avizinham-se algumas dificuldades.
Número da Sorte: 6
Números da Semana: 3, 6, 9, 12, 28, 35
Contacte-nos através do 21 318 25 99, 96 371 73 73 , 91 727 48 26 ou
consultas@mariahelena.tv ou mariahelena@mariahelena.tv
Consulte o Site www.mariahelena.tv e obtenha mais informações.
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Noite inesquecível com Lucas & Matheus

Prestigiou a Filarmónica de Laval e o Eddy Silva
António Vallacorba
O salão paroquial da
Igreja Saint-Enfant de
Jesus conheceu no
sábado transacto
mais uma das suas
empolgantes noites
festivas, com a grande
atracção do duo Lucas
& Mateus, o Duarte e o Eddy Sousa, acompanhados pelo DJ-Xmen.
A parceria do Eddy Silva Productions e da
Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval
voltou, pois, a distinguir-se com a realização de
mais esta grande noite de espectáculo, jantar,

E, curiosamente, veio também numa noite
em que pela comunidade se realizaram outras
festas de boa qualidade e assaz participadas.
A nossa comum amiga, Rosa Velosa, animadora do programa radiofónico “Portugalíssimo”, enobreceu a festa com o profissionalismo que lhe reconhecemos na apresentação do espectáculo.
Eddy Sousa e o Duarte, em grande forma e
no auge das suas carreiras, abriram, individualmente, aquilo que viria a constituir uma
memorável noite de música e dança, interpretando alguns dos trechos mais conhecidos
dos seus repertórios, de música portuguesa e

dança e alegria, provando mais uma vez a
preferência que a nossa comunidade lhes têm
distinguido ao longo destes últimos anos.
Excelente entretenimento, jantar privilegiando caldo verde, prato de carnes frias e

estrangeira, mantendo a animação em muito
bom nível e para que a pista de dança estivesse sempre repleta.
Depois...

outro de carne de porco à alentejana, etc, e o
expresso desejo de cerca de 600 convivas
ávidos de demonstrar o seu “joie de vivre”,
foram eloquente exemplo dum serão bem
passado.

Eu morro de desejo.
Eu morro de ciúme
Completamente apaixonado por você.
Foi com esta canção, cujo título desco-

nhecemos, que o duo romântico brasileiro do
Lucas & Matheus deu início à sua electrizante
actuação, prendendo assim a atenção da
expectante audiência em geral e para delicia
das suas admiradoras em particular.
“Morango do Nordeste” e “Julgamento”
(esta com uma mensagem muito especial
sobre as atitudes pouco ortodoxas do Homem actual), a par de canções românticas,
outras exóticas mesmo e a clamar para se dar
ao pé e muitos e de outros números em que
os festejantes apenas queriam estar bem
próximos do palco para, assim, regalarem-se

Esta página foi patrocinada por
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Noite inesquecível com Lucas & Matheus

Prestigiou a Filarmónica de Laval e o Eddy Silva
mais a escutar e a ver os seus ídolos, constituíram momentos altos do espectáculo.
Foram quase duas horas de intensa actua-

de Boston, nos Estados Unidos, e os levaria
seguidamente a Otava, no Ontário.
Prometeram voltar cá para o ano para este
público que – confessaram gratamente –
muito “carinho e simpatia” lhes dispensa.
O casal Francisco e Gabriela Cabral, natural
de Vila Franca do Campo, S. Miguel, teve
amplas razões para comemorar as suas bodas
de prata, tendo sido mesmo alvo de uma
canção que o simpático duo brasileiro lhes
dedicou na euforia do mui feliz momento.
Ia para a uma da manhã quando, infelizmente, “abandonámos” o recinto festivo. Na
altura, procedia-se à venda de uma rifa que,
certamente, terá proporcionado valiosos

prémios aos felizardos que para tal se habilitaram, e nada nos surpreende se a noite se terá
alongado alegremente até às tantas, pois quer
o público, quer o Eddy Sousa, o Duarte e o DJXmen davam a entender que assim seria – e
certamente foi!
Entretanto, a organização informa que já
estão agendados outros espectáculos de
muito interesse para os próximos meses,
com Jorge Ferreira, “Starlight”, etc.
Lembramos que à frente da Eddy Silva Pro-

ção, durante a qual interpretaram melodias e
êxitos do apreciável número dos seus trabalhos discográficos, dos quais “15 Anos” é o
mais recente, seguidos sempre da sua palavra
de agradecimento – ‘bri-ga-do!
Outros CDs destes irmãos, que fazem
residência no interior de S. Paulo, são: “Caminhos do Amor”, “Preciso do Teu Prazer”,
“Só Dessa Vez” e “Quer Namorar Comigo?”;
“Vou-te Amar Assim”, “Palavras ao Vento”,
“As Mais Românticas” e “Sempre Juntos”.
Esta presença de Lucas & Matheus entre
nós veio no âmbito de mais uma das suas
populares digressões artísticas, que os trouxe

ductions está o nosso comum amigo e dedicado promotor artístico Eddy Silva, e que a
Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval
é dirigida presentemente por João Aguiar,
presidente; Manuel Dias, vice-presidente;
Luis Pacheco, tesoureiro; Manuel Machado,
secretário; director, José Medeiros, e Gilberto Pavão, maestro, aos quais felicitamos pelo
grande sucesso desta bem organizada noite
festiva.
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Feira Lusófona 2007

Carnaval em Montreal

Cinco países, mas uma só língua

Ricardo Santos

Miguel Félix
Na última quarta-feira, 21 de Fevereiro, a Universidade do
Quebeque em Montreal (UQAM) viveu o último evento do
seu mês da lusofonia. Esse evento era consagrado à África
lusófona, no ambiente da Feira lusófona, edição 2007. Cinco
países estavam representados nesse dia: Angola, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Cada país tinha oferecido aos seus visitantes um olhar das
suas paisagens. A vista na África lusófona realizava-se aos sons
do Cabo Verde, que a grande cantora Cesária Évora nos faz
conhecer com os seus discos, vendidos pelo mundo inteiro. A
Angola e o Cabo Verde foram representados dignamente
nesse dia. Com o apoio de Jorge Pina, colaborador do Jornal

os seus objectivos. A Feira não só apresentou a riqueza visual,
mas também mostrou que a língua portuguesa faz parte
integrante do património mundial das línguas. Como o professor Filipe Batista demonstrou, a música portuguesa influenciou
as músicas mundiais, e as músicas da África deram a vida ao
nosso fado.
A Associação dos Estudantes Lusófonos da UQAM soube
dar um valor e permitir um debate importante que a
comunidade lusófona, e principalmente a portuguesa de
Montreal, deve ter sobre o futuro da sua língua e de permitir
a modernização dos sons. Rudy Sebbag, amante da lusofonia
e marroquino, indica que, em geral, os lusófonos não são

do Emigrante e de origem cabo-verdiana, ele pôde dar uma
beleza ao seu país e fez conhecer os licores e as várias revistas.
A Angola foi apresentada com a colaboração de uma senhora
desconhecida, que emprestou vários objectos que

grandes vendedores da sua cultura, mas todas as vezes, fica
surpreendido do esforço da Associação para divulgar e
promover a rica cultura lusófona, que ele descobriu na
Universidade.
São essas pequenas actividades dos nossos jovens que
ajudam a manter a nossa língua. A juventude deve receber um
apoio dos nossos dirigentes. As ideias novas poderão dar uma
impulsão à comunidade. A Feira lusófona deu um impulso no
seu nível universitário. A Feira lusófona permitiu reunir os
vários representantes da lusofonia num mesmo projecto, que
era de divulgar culturas e riquezas que existem em vários
continentes. É com a participação de todos os lusófonos que
poderemos atingir os nossos sonhos.
A Voz de Portugal dá os seus parabéns, e espera que a

A semana passada, tivemos a oportunidade de festejar
o Carnaval. Aqui em Montreal, temos uma comunidade
Brasileira que está crescendo e que nos traz o calor e a
energia do Brasil. No sábado 17 de Fevereiro, o conjunto
Balako de Samba, com o seu líder Disney “Peninha” Da
Costa, apresentou um espectáculo maravilhoso de Pagode
e de Samba, no Resto-Bar La Plage. Durante a noite,
bailarinas de Samba apresentaram uma dança típica do
Carnaval.

representam a variedade desse país.
A descoberta dessa África lusófona é essencial, como nos
diz Patrick Rebelo, membro da Associação dos Estudantes
Lusófonos da UQAM. Na universidade, a África lusófona é
pouco conhecida em razão da sua superfície e da sua
demografia. A ideia principal é dar a conhecer uma outra África,
que a televisão e os documentários não dão a conhecer,
explicou Filipe Domingues, Presidente da Associação.
A Feira lusófona, edição 2007, atingiu de uma certa maneira
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próxima edição conhecerá um sucesso.
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Festa do Círculo dos
amigos de Rabo de Peixe

Coisas do Corisco
José de Sousa
Lúcia Calisto

Foi no sábado, dia 24 de Fevereiro de 2007, no subsolo da
Missão Santa Cruz, que se realizou a festa do Círculo dos
Amigos de Rabo de Peixe.

Aqui estamos mais uma vez em tempo de eleições – desta
vez provinciais e, brevemente, federais. Caros leitores, aquilo
é um bombardeamento de mentiras, insultos, “o meu chefe é
melhor que o teu”, etc. Seriamente, ainda acreditam em tais
pessoas? Estamos no século XXI! Por um mês, mais nica
menos nica. Não falta dinheiro na cabeça destas gentes – é um
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Cantinho da Poesia
Dança da Vida
A nossa vida é um tango
Em jeito de corridinho
À pressa como um fandango
Mas breve como um bailinho!...
Às vezes é uma valsa
E até “rock” da pesada
Ou uma morna descalça
Mas em marcha acelerada...
Pode ser chula ou malhão
Ou um samba divertido
De surpresa em turbilhão
Mesmo um merengue mexido.
A dançar de noite e dia
Num permanente bailado
Com tristeza ou alegria
Dançamos o nosso fado!...
Euclides Cavaco

Aquela noite

Rabo de Peixe, terra dos pescadores, povo humilde, povo
honrado e trabalhador. Foram os pescadores de Rabo de
Peixe que pescaram o peixe que foi servido neste jantar. Os
chicharros, vindos directamente de lá, foram oferecidos por
um Rabopeixence, o senhor António Moniz, mais conhecido
por “Mineira de Rabo de Peixe”. Agradecimentos a este
senhor, para este maravilhoso gesto.
A animação musical esteve a cargo do DJ J.G. Productions,
Jeff Gouveia, que fez um excelente trabalho.
E num serão à rabopeixence, não podia faltar a dispensa de
Rabo de Peixe, onde se juntou muita gente para a dançar. Fezme lembrar meu irmão António, quando tocava o seu
acordeão, na dispensa de Rabo de Peixe.
Puderam também admirar a linda exposição de quadros dos
pintores Francisco de Andrade, Tina Reis e M. Reis.
Aos amigos de Rabo de Peixe, os meus parabéns pelo
magnífico trabalho. Desejo a todos saúde, paz e alegria nos
vossos lares.

tal prometer, é um tal apertar as mãos de tudo e todos que se
apresentam diante deles. Eles lá estão, disponíveis para tudo
- é só pedir, que eles vão dizer que está no programa do partido,
e como 80% dos eleitores não estão ao corrente do programa,
nem tão pouco se dão ao trabalho de ler o que diz o candidato,
e eles sabem bem disto, portanto prometem.
Faz-me lembrar quando meus filhos eram pequeninos e
recebíamos as publicidades de brinquedos. Eles passavam,
página por página e, claro, diziam “pai eu quero isto”, e eu dizia
que ia comprar. No outro dia, já tinham esquecido, e eu
também, e a vida continuava.
Já algum de nós conseguiu aumentar as despesas do dia a dia
sem ter mais entradas de dinheiro? Eles, este mês, vão nos
prometer de oferecer mais serviços e cobrar menos
impostos.
Para terminar, vejam o que é um político com uma visão do
futuro… O Ministro da Defesa do Israel, Amir Peretz (à direita
na foto), em companhia do Chefe de Estado-Maior, Gabi
Ashkenazi, olhando pelos binóculos, finge examinar o que lhe
mostra o general, indo ao cumulo de dar o seu acordo sobre o
tema. Mas os seus binóculos estão tapados...

Não me saem do pensamento
os momentos que vivemos
Aqueles passeios
à beira do rio congelado
No Inverno frio de Montreal
Aquele parque, naquela noite
só nós os dois enlaçados um no outro
A estátua que lá está fechou os olhos
para não ver
A noite estava calma
começou a nevar sobre nós
Aquela neve tão suave
que derretia nos nossos rostos
escaldantes de paixão
Sempre que por lá passo
sempre olho para o mesmo lugar
aonde nos abraçámos sem fim
e revivo aquele momento
e tudo à minha volta desaparece
é como se um pedaço de nós
ali estivesse.
Lúcia Calisto

*Horário sujeito a modificações. **Hora de Montreal
Quarta-feira 22-02

Quinta-feira 23-02

Sexta-feira 24-02

Sábado 25-02

Domingo 26-02

Segunda-feira 27-02

Terça-feira 28-02

01:30 BOM DIA PORTUGAL
04:00 A ALMA E A GENTE
04:30 ENTRE NÓS
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 OS RICOS TAMBÉM
09:45 DIÁRIO DA EUROPA
10:00 PORTUGAL NO...
12:15 RTP MADEIRA (4)
12:45 MACAU CONTACTO
13:15 EM NOME DO...
14:00 TUDO POR AMOR
15:00 TELEJORNAL
15:30 EM REPORTAGEM
15:45 A ALMA E A GENTE
16:15 PRÍNCIPES DO NADA
16:45 CONCERTO 50 ANOS
18:00 A MINHA…
18:30 MACAU CONTACTO
19:00 JORNAL DAS 24 HORAS
20:00 TUDO POR AMOR
20:45TELEJORNAL MADEIRA
21:15TELEJORNAL - AÇORES
21:45 TRIO D´ATAQUE
23:15 O MUNDO EM..
23:45 UM CONTRA TODOS
00:45 CONTAS EM DIA

01:30 BOM DIA PORTUGAL
04:00 FALAMOS PORTU...
04:30 ENTRE NÓS
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 OS RICOS TAMBÉM...
09:45 DIÁRIO DA EUROPA
10:00 PORTUGAL NO...
12:15 RTP MADEIRA (4)
12:30 ARGENTINA
13:00 PORTUGAL EM...
14:00 TUDO POR AMOR
15:00 TELEJORNAL
16:00 GRANDE ENTREVISTA
16:45 ZECA AFONSO
17:45 REPÓRTER (AÇORES)
18:30 ARGENTINA
19:00 JORNAL DAS 24 HORAS
20:00 TUDO POR AMOR
20:45TELEJORNAL
21:45 À MESA COM O...
22:15 NOME DE CÓDIGO
23:15 3810 UA
23:45 UM CONTRA TODOS
00:45 CONTAS EM DIA
01:00 REPÓRTER ÁFRICA

01:30 BOM DIA PORTUGAL
04:00 À MESA COM...
04:30 ENTRE NÓS
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 OS RICOS TAMBÉM...
09:45 DIÁRIO DA EUROPA
10:00 PORTUGAL NO...
12:15 RTP MADEIRA
12:30 BRASIL CONTACTO
13:00 PORTUGAL DIRECTO
14:00 TUDO POR AMOR
15:00 TELEJORNAL
16:00 GATO FEDORENTO
16:45 FESTAS E ROMARIAS
17:15 ZECA AFONSO
18:15 CUIDADO COM...
18:30 BRASIL CONTACTO
19:00 JORNAL DAS 24H
20:00 TUDO POR AMOR
20:45 TELEJORNAL
21:45 DESTINOS.PT
22:15 GATO FEDORENTO
23:00 OLHAR O MUNDO
23:30 CUIDADO COM...
23:45 UM CONTRA TODOS
00:45 CONTAS EM DIA

02:00 70x7
02:30 SAÍDOS DA CASCA
03:30 ACONTECEU
04:30 COUTO & COUTADAS
05:00 ÁFRICA 7 DIAS
05:30 PRÍNCIPES DO NADA
06:00 LATITUDES
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 À MESA COM O CAPOTE
10:45 A MINHA CIDADE HOJE
11:15 NOTÍCIAS RTP MADEIRA
11:30 ATLÂNTIDA (AÇORES)
13:00 FALAMOS PORTUGUÊS
13:30 EUROPA CONTACTO
14:00 RTPI NOTÍCIAS
14:30 A ALMA E A GENTE
15:00 TELEJORNAL
16:00 À MESA COM O CAPOTE
16:15 FUTEBOL: 1ª LIGA
18:30 EUROPA CONTACTO
20:00 A ALMA E A GENTE
20:30 TELEJORNAL MADEIRA
21:00 TELEJORNAL - AÇORES
21:30 PRÍNCIPES DO NADA
22:00 FADO NO PORTO 2006
23:00 HERANÇAS D´OURO
23:45 GRANDE ENTREVISTA

02:00 DA TERRA AO MAR
03:15 O BANDO DOS 4
03:45 CUIDADO COM A LÍNGUA
04:00 CÂMARA CAFÉ
05:00 EUCARISTIA DOMINICAL
06:00 GOSTOS E SABORES
07:00 BRINCAR A BRINCAR
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 À MESA COM O CAPOTE
09:15 EURODEPUTADOS
09:45 FALAMOS PORTUGUÊS
11:15 NOTÍCIAS DE PORTUGAL
13:00 EUA CONTACTO
13:30 FESTAS E ROMARIAS
14:15 NOTÍCIAS RTP MADEIRA
14:30 À MESA COM O CAPOTE
15:00 TELEJORNAL
16:00 AS ESCOLHAS DE MARCELO
17:00 GRANDES PORTUGUESES
18:00 PRÍNCIPES DO NADA
18:30 COUTO & COUTADAS
19:01 JORNAL DAS 24 HORAS
20:30 TELEJORNAL
21:30 FUTEBOL: 1ª LIGA
23:15 EUA CONTACTO
00:30 COUTO & COUTADAS
01:00 NOTÍCIAS DA SEMANA

01:30 BOM DIA PORTUGAL
04:00 DESTINOS.PT
04:30 ENTRE NÓS
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 MICRO PROGRAMAS DAS
NAÇÕES UNIDAS
09:15 OS RICOS TAMBÉM...
09:45 DIÁRIO DA EUROPA
10:00 PORTUGAL NO...
12:15 NOTÍCIAS RTP MADEIRA
12:30 EUA CONTACTO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 TUDO POR AMOR
15:00 TELEJORNAL
16:00 NOTAS SOLTAS
16:30 NOME DE CÓDIGO: SINTRA
17:15 GRANDES PORTUGUESES
18:00 A HORA DE BACO
18:30 EUA CONTACTO
19:00 JORNAL DAS 24 HORAS
20:00 TUDO POR AMOR
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 PRÓS E CONTRAS
23:45 UM CONTRA TODOS
00:45 CONTAS EM DIA

01:30 BOM DIA PORTUGAL
04:00 GOSTOS E SABORES
04:30 ENTRE NÓS
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 OS RICOS TAMBÉM
CHORAM
09:45 DIÁRIO DA EUROPA
12:15 NOTÍCIAS RTP MADEIRA
12:30 CANADÁ CONTACTO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 TUDO POR AMOR
15:00 TELEJORNAL
16:00 CUIDADO COM A LÍNGUA
16:15 A ALMA E A GENTE
17:00 CANADÁ CONTACTO
17:30 TRIO D´ATAQUE
19:00 JORNAL DAS 24 HORAS
20:00 TUDO POR AMOR
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 FESTAS E ROMARIAS
22:15 DOCUMENTÁRIO
23:15 CIDADES PATRIMONIO
23:45 UM CONTRA TODOS
00:45 CONTAS EM DIA
01:00 REPÓRTER ÁFRICA
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Voz de Portugal
12 AQuarta-feira
28 de Fevereiro de 2007

HIPOTECAS

INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO
514.886.7001
HELIO
514.497.3896

IGREJAS

IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.
514.484.3795
CENTRO CRISTÃO DA FÁMILIA(P.A.O.C)
2500 Boul. Rosemont
514.704.0006

27 de Fevereiro de 2007
1 EURO = CAD 1.540510
Consulado Geral
de Portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425
Montreal (Québec) H3A 2A5

Tel.: 514.499.0359

www.secomunidades.pt/montreal

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
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.
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
514.323.7391
514.982.0688
514.353.3577
514.739.9322
514.768.7634
514.499.9420
514.273.4389

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
9-1-1
Polícia,Fogo,Ambulância
Clínica Portuguesa Luso 514.849.2391
Detecção de gás
514.598.3111
514.496.1010
EmigraçãoCanadá
Emigração Quebeque
514.873.2445
514.890.8000
Hospital Hôtel-Dieu
Hospital Royal Victoria 514.842.1231
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc 514.842.6141
514.345.4931
Hospital Ste-Justine
InformaçãoMontreal
514.872.1111
514.873.7061
Normas do trabalho
Sun Youth
514.842.6822
Urgências sociais
514.896.3100

02-28-2007.pmd

514.844.3054
514.844.3307

CAIXA DE ECONOMIA

MONUMENTOS

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent
514.849.6619

SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Boul. des Laurentides
450. 669.7467

514.842.8077

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL INC.
4267 Av. Coloniale
514.285.1620
514.672.4687

MÓVEIS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este
514.849.2391

NOTÁRIOS

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent
514.987.0080

CONTABILISTAS

PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod
514.272.0362

PSICÓLOGOS

JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

514.288.2082

514. 842.3373

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

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.
514.844.4588
SOLMAR
111 St-Paul E.

514.845.6028

M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203 514.843.5626
EDUARDO DIAS
4270 Boul. St-Laurent #200
514.985.2411

514.861.4562

REVESTIMENTOS

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

TRANSPORTES

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

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

FARMÁCIAS

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIA RITA NACCACHE
Antiga farmácia TRANG

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

514.844.6212

FLORISTA

FLEURISTE FLORATERIA
90 AV. Des Pins O.

FUNERAIS

514.288.4548
Fax.: 514.288.0225

514.987.7666

GARAGENS
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MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

PADARIAS

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

514.273.9638

514.849.1153

MONSIEUR MAChINE À COUDRE.
7341 St-Hubert
514.271.6452

MERCEARIA

OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent
514.843.8727

QUIROPRATAS

MÁQUINAS DE COSTURA

BOUTIQUES

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent
514.277.7778
Eduino Martins Cel.:
514.862.2319
Pedro Alves Cel.:
514.898.1152

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent
LATINO
177 Mont-Royal Est

LISBOA
355 Rachel Est
TAGUS
4289 St-Laurent

OURIVESARIA

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion
514.845.5804

2/27/2007, 5:49 PM

NOVO – MASSAGEM PROFISSIONAL

ESPECIAL
Thai - Sueco - Californiano Raparigas de 8 nacionalidades, jovens e
bonitas.Domingo a quarta-feira, 10h às 22h – quinta a sábado,
10h às 4h da manhã. Rapariga portuguesa aos fins-de-semana.
Discrição e satisfação garantidas.

7167 St-Hubert (514) 273-5482
Também procuramos raparigas.

Super Especial

$7

.89

a partir de

preço por anúncio
+TPS+TVQ

EMPREGOS

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

C.A. is looking for accountant to
do bookkeeping and taxes.
C.A. recherche comptable pour
tenue de livres et impôts.
(514) 842-9153

Procuramos pasteleiro a tempo
inteiro. (514) 272-0362

Procuramos instalador de « pavéuni » com mínimo de 5 anos de
experiência; procuramos também
jornaleiro para “pavé-uni”, com 3 anos
de experiência. Boas condições
salariais. Joe (514) 808-0419

Senhora para limpeza de casa. Três
vezes por semana. Deve falar Inglês.
Contactar Miriam
(514) 271-0716
Senhora para trabalhar ao balcão e à
caixa, a tempo inteiro.
(514) 272-0362
Stone mason wanted for West
Island landscaping company.
Experienced with natural stone,
flag stone, hammer, and chisel.
Seasonal – from April 1 st to
December 1st. $500 to $1000 per
week, based on experience.
(514) 821-7700

Procura-se cozinheiro/a para trabalhar
num restaurante português da
margem sul de Montreal. ´
(450) 464-0644

Senhora para limpeza. Segunda à
sexta-feira, 2-3 horas por dia. Perto
do Carrefour Laval.
Contactar Brian Pereira
(514) 705-5575

Zone St-Urbain / Av. des
Pins, entretien ménager
d’un petit appartement
loué à des touristes.
Recherchons personne
vigilante, méticuleuse et
fiable. Doit aimer son
travail. Horaire flexible, de
10 à 25 heures par
semaine. Samedi et
dimanche
occasionnellement.
$10/heure
(514) 845-8008

Assistente cabeleireiro/a com
experiência.
Contactar Armando
ou Mary. (514) 844-8157

Fábrica de cortinas e colchas procura
costureira. Boas condições.
Contactar Johnny
(514) 335-1070

02-28-2007.pmd
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Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone
Cheque ou dinheiro,
apresentar-se na redacção do jornal

*

*novos contratos unicamente.
Durante o mês de Fevereiro

EMPREGOS

A Voz de Portugal
Quarta-feira 28 de Fevereiro de 2007

EMPREGOS
Agência de viagens procura
agente que fale Português,
Francês e Inglês.
Enviar C.V. pelo fax:
(514) 273-8911
Precisa-se de padeiro com experiência
-4 dias por semana.(514) 385-4363

URGENTE

Romados procura padeiro a
tempo inteiro. Boas condições.
(514) 849-1803
Pessoa para fabricar amostras de
produtos. Com experiência de dois
anos ou mais. (514) 969-7251
Procura-se senhora para
limpeza. Immédiatement. 1 jour
par semaine. Contacter Katia
(514) 287-1436

VENDE-SE

VIDENTE
Linhas da mão – cartas. Vidente com
dons naturais. Resolve os seus
problemas sem voodoo.
Rosa (514) 278-3956

ALUGA-SE
Aluga-se, na St- Urbain, a 100 metros
do Sport Montreal e Benfica, um
cinco e meio, com dois quartos
fechados, salão duplo, cozinha com
armários em madeira de carvalho,
casa de banho, entrada para máquina
de lavar, hall de entrada e balcão na
parte frontal (rua St- Urbain). O
soalho é de parquet e cerâmica. Para
informações e/ou visitas ligar por
favor para (514) 757-9335
ou (514) 948-2160
Em casa, particular, quarto com
serviço de refeições, a pessoa
reformada ou não. De preferência
autónoma.
Raquel (514) 499-2850

Restaurante português de 35 lugares,
situado num centro comercial da
margem sul de Montreal, com acesso
ao
exterior.
Equipamento
praticamente novo. Ocupação
imediata. Faça a sua oferta!
Filipe (450) 462-9813

2/27/2007, 5:50 PM

13

Voz de Portugal
14 AQuarta-feira
28 de Fevereiro de 2007

Sua Excelência, o Porco… na Filarmónica Portuguesa de Montreal
Natércia Rodrigues
torresmos, fígado, pés, orelha, chouriço, morcela, batata
branca, inhame e batata-doce, após a entrada de sarrabulho e
uma apetitosa sopa.
Manuel Puga e sua esposa marcaram presença e entregaram
uma placa pela participação da Filarmónica na abertura oficial
do Hotel Ramada Blainville, no fim do ano passado.
Houve um outro momento alto durante o serão aquando
Augusta Soares, que por já ter passado por momentos difíceis
na sua vida devido a uma grave doença, dedicou-se a fazer uns
naperons, cuja receita reverteu então a favor daquela fundação
do cancro.
Uma brincadeira típica teve lugar ao pé do bar quando José

A verdade é que a finalidade da matança do porco hoje em
dia é bem diferente dos velhos tempos em que era fundamental para garantir a auto-suficiência do trabalhador rural e da sua
família. Hoje em dia a matança tem praticamente por finalidade
a confecção dos enchidos para consumo próprio, numa
tentativa de manter aqueles “manjares” com os mesmos
paladares a que nos habituamos quando éramos pequenos.
Quem não assistiu à matanças de porco de há quarenta ou
cinquenta anos atrás, não faz, por certo, uma ideia do que era

fazendo ressurgir muitas práticas culturais e tradicional que,
infelizmente, estão a desaparecer.
Neste ambiente festivo, proporcionaram a todos os
presentes, uma ementa gastronómica da qual faziam parte:

Sousa tocando a sua guitarra, juntamente com mais uns
acordeonistas, Manuel Fátima e mais alguns amigos tocaram
e cantaram à desgarrada.
Os simpáticos animadores, Brian e Mike muito brincalhonamente animaram o serão que se prolongou com dança para
todos, ao som do DJ da Filarmónica. É através destes serões
assim que podemos dar continuidade às nossas tradições,
musicas, e língua, e foi impressionante a presença de tanto
jovem.

o seu ritual, do convívio que a rodeava, do divertimento que
proporcionava e até, podemos dize-lo, do acto cultural a que se
assistia, pois as matanças actuais perderam quase todas estas
características.
A Filarmónica, no sentido de manter vivas as tradições com
valor histórico-cultural, organizou mais esta Festa do Porco,

Preço

25$
02-28-2007.pmd
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A Voz de Portugal
Quarta-feira 28 de Fevereiro de 2007

Chama encarnada
Desta vez não foi Miccoli, mas estavam lá Simão Sabrosa e
Nuno Gomes. O Benfica acabou por vencer o Paços de
Ferreira com alguma tranquilidade, descolou do Sporting e
afirmou-se como grande rival do campeão FC Porto, aumentando as preocupações para os lados de Alvalade. A verdade
é que esta é a nona jornada consecutiva dos encarnados a
pontuar, com apenas dois empates cedidos desde o já
longínquo tropeção em Braga (18 de Novembro). Desde
então ficam sete vitórias e uma invejável contabilidade de 16
golos marcados - sempre dois ou três por jogo, com excepção
dos nulos frente a Boavista e Naval - e apenas três sofridos.
Uma embalagem de grande candidato ao título, à qual o Paços
de Ferreira obviamente não foi capaz de responder, apesar de
já não perder há cinco jornadas, ou mais propriamente desde
que foi goleado no Dragão, em Dezembro. Se a corrida ao
título continua animada, aquela que se trava atrás dos três
grandes nada lhe fica a dever. O Braga voltou a mostrar ter

mais argumentos para guardar o quarto lugar - ao terceiro já
dificilmente chegará -, com Jorge Costa a estrear-se agora no
campeonato com novo triunfo, depois do de Parma. O Estrela
da Amadora estava longe de ser considerado um bom
adversário, pois trazia quatro vitórias (uma delas no Dragão)
e cinco empates das jornadas anteriores, mas acabou por
tombar face a um Braga que espera ter ultrapassado a má fase:
Rogério Gonçalves saira depois de uma série com uma só
vitória, dois empates e três derrotas. Mas se o Braga se isolou
no quarto posto foi porque o Leiria voltou a cair fora - sexto
desaire do seu total de sete -, agora na Madeira, o que significou
ter o Marítimo igualado a equipa de Domingos nos 28 pontos
do quinto lugar. Curioso, atendendo a que Ulisses Morais já
não ganhava desde o início de Dezembro... Habitual abono de
família do ataque encarnado em anos anteriores, aí está Simão
Sabrosa, depois dos dois golos ao Paços de Ferreira, novamente transformado em maior goleador do Benfica. Já soma
nove, o que significa ter superado Liedson e estar a um só golo
do líder Postiga.
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Scolari em Toronto e a
selecção sub-20 em Montreal
Cont. da pág. 1
Também foi comunicado que a selecção portuguesa jogará
pelo menos um dos seus jogos em Montreal, um feito muito
positivo para os numerosos portugueses e adeptos de futebol
no Quebeque.
Luiz “Felipão” Scolari foi convidado pela Federação
Portuguesa de Futebol e pelo seleccionador de juniores, José
Couceiro, a acompanhar a comitiva lusa para assistir ao sorteio
que se realizará no próximo dia 3 de Março, a partir das
16h30, em Toronto. O muito mediático Gilberto Madail
também estará presente para o sorteio, mas este

Em alerta vermelho
Helena Resende
Benfica e Braga carimbaram a sua passagem aos
oitavos-de-final da Taça UEFA, em duas partidas em que
os nervos estiveram à flor-da-pele.
O Benfica foi o primeiro a entrar em campo, num jogo em
que a equipa da Luz mostrou superioridade contra um Dínamo
de Bucareste, que apesar de tudo ainda assustou na primeira
parte, quando os pupilos de Fernando Santos revelavam
alguma apatia e cansaço. A equipa romena começou cedo a
acreditar, acabando mesmo por marcar um golo aos 23
minutos. Pulhac desmarcou Munteanu na área que, frente a
Quim, não teve qualquer dificuldade em inaugurar o marcador.
A defesa do Benfica ficou parada a ver jogar
e a eliminatória estava, assim, empatada.
Para seguir em frente, o Benfica nesta fase
era obrigado a finalizar e a primeira ocasião
de perigo surgiu à passagem da meia hora,
quando Luisão cabeceou após um livre
batido por Simão, mas Lobont estava em “dia
sim”, e o Benfica via nele o maior obstáculo
de toda a partida.
No entanto, o Benfica não baixou os braços
e a vontade de marcar era evidente já no final da
primeira parte. Contudo, o golo só surgiria
na etapa complementar, aos 50 minutos, através
de um cabeceamento de Anderson, após um
canto milimétrico de Simão Sabrosa.
O Dínamo acusou desgaste e nervosismo logo
após o empate e nunca mais conseguiu provocar
pressão junto dos “encarnados” que aos 64 minutos
colocaram-se na frente do marcador. Após mais um
canto de Simão, Katsouranis surgiu ao primeiro
poste, antecipando-se a Blay e cabeceando para
o fundo das redes romenas.
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A eliminatória ficaria nesse momento resolvida, e a equipa
da luz limitou-se a gerir o tempo e o esforço até ao apito final
do árbitro. O próximo desafio é em França, onde o Benfica vai
defrontar o Paris Saint-Germain, de Pedro Pauleta, nos oitavosde-final da Taça UEFA.
Estreia fulgurante
Jorge Costa estreava-se como treinador principal do Sporting de Braga e não poderia ter ficado mais contente, porque
com o triunfo a uma bola sobre o Parma, o Braga está, também,
nos oitavos-de-final da Taça UEFA.
Não foi um jogo fácil para os minhotos e o golo só surgiria nos
minutos finais da partida, mesmo assim o 44-2 losango que o treinador utilizou permitiu
anular algumas das pedras mais importantes
do Parma, sobretudo Pisanu.
O jogo foi muito calmo até à etapa
complementar onde os italianos começaram
a causar perigo e a assustar os minhotos, e no
vale tudo, até Fernando Couto foi para pontade-lança.
João Pinto não conseguia congelar a bola no
meio-campo e sucediam-se os ataques (alguns
perigosos) do Parma. Perigo esse que se
tornaria ainda maior aquando da expulsão de
Frechaut aos 75 minutos, por falta sobre
Muslimovic.
Mas o Braga não perdeu o Norte e aos 89 minutos
Diego concretizou, após um cruzamento de Filipe da
direita.
A sorte esteve sempre do lado do Braga, que tem
agora pela frente os ingleses de Ricardo Rocha, o
Tottenham.

O presidente do comité organizador de Montreal, Francis
Millien comentou que “É pena haver um conflito de horário em
Toronto e termos de recolocar um dos jogos, mas ao mesmo
tempo, estamos contentíssimo por receber um nono jogo e com
uma equipa tão prestigiosa como a de Portugal”. Ele diz que
“Este jogo de Portugal permitirá de oferecer ainda mais aos
amadores de futebol em Montreal que conhecem bem a valia
dos jogadores portugueses”.
Portugal também tem a possibilidade de efectuar um
segundo jogo aqui no Estádio Olímpico de Montreal, para
qualificar-se para a fase seguinte em primeiro lugar do seu
grupo. Por enquanto, aguardamos o sorteio deste fim-desemana para poder fazer qualquer prognóstico, mas sabe-se
que Portugal tem sempre uma selecção de juniores com
argumentos para disputar os primeiros lugares. Portugal já
ganhou este troféu mundial duas vezes: na Arábia Saudita em
1989 e em ‘91 em Portugal, diante de 127,000 espectadores
presentes no Estádio da Luz, em Lisboa.
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representará simultaneamente a UEFA, a pedido do seu
presidente Michel Platini, e a FPF, como seu presidente.
Portugal, Brasil e Canadá já têm cidades destinadas para a
fase de grupos. O Brasil estará colocado no grupo D, que joga
em Montreal. O Canadá está agendado para jogar no grupo A,
que joga a maior parte dos seus jogos em Edmonton e,
finalmente, Portugal, que integrará o Grupo C, que joga
maioritariamente em Toronto. Maioritariamente, porque foi
anunciado que a selecção das quinas realizará um jogo da fase
de grupos em Montreal em detrimento de um conflito de
horário com o “Champ Car”, que vai se realizar no mesmo dia
em Toronto.
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Novidade quebequense na indústria da aeroespacial
Chapa de ferro batido de precisão e afrancesamento
(francisação), um programa destinado aos novos imigrantes de
línguas espanhola, portuguesa e chinesa!
Depois do grande sucesso de inscrições obtido pelo seu
programa «Francês e Chapa de ferro batido de precisão»,
lançado no Verão passado junto da Comunidade Chinesa de
Montreal, a direcção da Escola Profissional da Aeroespacial de
Montreal (ÉMAM, sigla em francês) decidiu prosseguir com
este programa exclusivo, voltando a convidar os novos
imigrantes de origem espanhola, portuguesa e chinesa, que
tenham um mínimo de conhecimentos da língua francesa, a
inscreverem-se no processo de selecção, assistindo naquela
escola à sessão de informação a realizar no dia 1 de Março
próximo.
Trata-se de dar andamento a uma novidade quebequense
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quando esta escola pública da Comissão
Escolar de Montreal elaborava um projecto centrado nas necessidades em
empregabilidade de um grupo particular
de Comunidades etnoculturais, como
explicou a directora da Escola Profissional
de Aeroespacial, Senhora Josée Péloquin.
«O nosso objectivo foi de elaborar uma
das nossas ofertas de formação reconhecidas pelos empregadores, ao mesmo tempo que permitiam aos novos
imigrantes de trabalhar neste domínio
aqui no Quebeque uma vez os seus estudos concluídos, declarou a Senhora
Péloquin. Foi assim que nós quisemos
facilitar-lhes a aprendizagem do Francês
no âmbito desta formação paralela.»
Este programa alvo dirige-se a pessoas
que falam espanhol, português ou chinês
interessadas pelo programa Chapa de
ferro batido de precisão e pelas boas
saídas que tem no mercado de trabalho,
quer na indústria da aeroespacial, quer na
de transformação de metais, sectores de
actividade económica onde os salários e a disponibilidade de
emprego são reconhecidos.
É portanto com este objectivo que encontraremos tempo
para explicar este projecto de formação que a direcção da
Escola convida as pessoas de um destes três idiomas para uma
sessão de informação na quinta-feira, dia 1 de Março próximo,
às 19h00, no seu local montrealense da rua Chauveau (Metro
l’Assomption).
Ao lançar este programa, por ocasião da reabertura das aulas,
em Setembro passado, pelo menos 500 pessoas oriundas da
Comunidade Chinesa apresentaram a sua candidatura para se
inscreverem no projecto. O curso iniciou-se em Setembro e o
sucesso obtido permite agora relançar o programa tendo como
ponto de mira três comunidades de novos imigrantes, caso dos
chineses, e os que falam espanhol e português.
Nós encontrámos dois estudantes originários da Colômbia
e já inscritos num curso da ÉMAM, John Harris Paez e Julian
Cruz que ambos confirmam que o acolhimento foi muito
simpático e toda a gente na Escola se mostrou paciente com
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eles. Eles viram a publicidade sobre a Escola e compararam os
serviços e os equipamentos oferecidos com outros de outras
escolas antes de escolherem a ÉMAM. Segundo disseram,
há muito mais equipamentos na Escola Profissional de
Aeroespacial do que nas outras escolas equiparáveis, se bem
que o tempo de aprendizagem seja muito mais importante na
ÉMAM. «Nós vivemos também numa espécie de escola/
fábrica onde tudo se passa em tempo real, se bem que nós
vemos durante o tempo todo o que as outras especialidades
ensinam, o que nos permite de melhor compreender o nosso
futuro trabalho».
Lembremos que o programa de Chapa de ferro batido de
precisão visa formar o pessoal que será responsável pela
confecção tanto das carlingas dos aviões e dos helicópteros,
como as cabinas de camiões e outros trabalhos de precisão
requeridos pelo mercado do transporte e da transformação do
aço. Segundo a Senhora Péloquin, são milhares de postos de
trabalho que esperam os futuros especialistas.

