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agenDa COMUniTÁria
FeSTaS De SãO MarTinhO

Jantar de Sao Martinho na APC sexta-feira, dia 9 de Novembro 2007, pelas
19h00. Haverá castanhas e boa música.
Reservas: 514 844.2269 ou 514 845.8388.
A Missão Santa Cruz realiza festa de São Martinho no sábado 10 de Novembro, pelas 20h, no subsolo da Igreja Santa Cruz. Animação pelo conjunto Tradition. Concurso de vinho. 514.844.1011
O Clube Oriental organiza no dia 10 de Novembro, um jantar-dançante
para celebrar o S. Martinho. Animação musical pelo conjunto Contacto.
Surpresas. 514.342.4373
O Clube Portugal de Montreal organiza, no dia 10 de Novembro, pelas
19h30, um jantar de S. Martinho. 514.844.1405

inTrODUçãO aO Tai Chi ChUan
A Associação Portuguesa do Canadá e a Casa do Brasil de Montreal convidam a Comunidade a participar no “Atelier de Introdução ao Tai Chi Chuan”,
Sábados, das 10h30 às 12h00. Para mais informações: (450)674-1817.

CUrSO De arTeSanaTO
A Casa dos Açores do Quebeque promove curso de artesanato, trabalhos
em “escama de peixe e miolo de figueira” curso dado pelo artesão, Jorge
Couto da Silva. Temos todo o material para o início do curso. 514 984-9613.

9a eDiçãO DO TraDiCiOnal MagUSTO
No dia 10 de Novembro, a Portugália – Tradição e Cultura organiza a 9a edição
do Magusto, às 19h00, em benefício da Escola Portuguesa de Brossard no
Centre Georges-Henri Brossard, 3205, boul. Rome, à Brossard.
Para reservar, contacte a Alexandra (514) 519-5173.

penSaMenTO Da SeMana
A repetição não transforma uma mentira numa verdade.
(Roosevelt)

eFeMériDeS - 7 De nOVeMBrO
1659. Assinatura do Tratado dos Pirinéus, terminando a guerra entre a
França e a Espanha que se prolongava oficialmente desde 1648, mas que
continuava a Guerra dos Trinta Anos (1618-1648). Com a assinatura desde
tratado Portugal deixava de contar com a França como aliada, na Guerra
da Restauração.
1831. O comércio de escravos é proibido no Brasil.
1867. Marie Curie (1867-1934), nasceu em Varsóvia na Polónia. Em 1903,
com o marido, recebeu o Prémio Nobel da Física pela descoberta do elemento Rádio.
1975. Juan Carlos I, Bourbon, subiu ao trono em Espanha, após a morte
de Franco.
1989. O governo comunista da Alemanha de leste demitiu-se devido ás
manifestação pro-democracia.
1990. Mary Robinson tornou-se a primeira mulher Presidente da República
da Irlanda.

BeBéS DO anO 2006 e 2007
eDOUarD SiMõeS TeSSier

A humanidade
Augusto Machado
amachado@avozdeportugal.com

E

m 1993 escrevi um artigo sobre a humanidade com
o intuito de tentar compreender porque é que o homem parece ser incapaz de se libertar da encruzilhada
em que se encontra. Já lá vão 14 anos e o comportamento humano pouco ou quase nada mudou. Continuamos a
cometer os mesmos erros. E dificilmente o mundo melhorará enquanto se condena e se destrói e não nos entregarmos de corpo e alma para educar e reformar a sociedade em que cada um de nós está inserido.
O homem , em si, é ambicioso, e ainda bem, caso contrário, ainda hoje viveríamos uma vida primitiva. Importa, todavia, canalizar as bem intencionadas e ambiciosas ideias para o bem comum.
Todos os dias a imprensa electrónica e escrita nos traumatiza com más notícias. E os órgãos de comunicação
social, com algumas excepções, aproveitam-se das tragédias humanas como sensacionalismo para melhorarem os seus “ratings”. A população já está de tal modo
condicionada a ouvir e a ver os dramas do mundo que
entram nos nossos lares que, quando por ventura lhe é
transmitido uma boa notícia, esta já não é recebida com
o mesmo entusiasmo.
Compreende-se, pois, porque é que muitas pessoas
procuram refúgio em lugares isolados, longe e afastados
de todo este imbróglio humano que “nous rend fous”.
Porém, também há os que pensavam ter conquistado o
Céu ao se dedicarem, nesses ermos lugares, a causas
(para eles) nobres, e acabaram por se meter na boca do
lobo; é o caso de vários grupos extremistas e fanáticos
em diferentes partes do planeta a matarem seres humanos inocentes.
Para quem procura uma vida longe de toda esta confu-

alZheiMer

Estudo liderado por portugueses
indica que stress favorece doença

A

Nasceu: 29 de Outubro de 2006
Mãe: Nelly Simões
Pai: Frederic Tessier

Continuamos a incentivar os nossos “leitores do presente”
um serviço gratuito, para que nos enviem as fotografias dos
seus bebés nascidos no ano 2006 e 2007, acompanhadas
dos respectivos nomes, datas de nascimento, nomes dos
pais para: Concurso Bebé, A Voz de Portugal
4231 boul. St-Laurent, Mtl, Qc, H2W 1Z4
As fotografias recebidas não serão devolvidas.
Prazo: 31 de Janeiro de 2008

investigação ainda está a dar ainda os primeiros
passos, o que leva um dos investigadores portugueses envolvido a ser, para já, muito cauteloso quando se
fala de confirmação clínica destes resultados, tendo em
conta que as experiências foram feitas em animais.
O estudo, a ser publicado na revista “Molecular
Psychiatry”, foi conduzido por três investigadores, entre
os quais dois portugueses, Osborne Almeida e Nuno
Sousa, e resultou da colaboração entre diversos cientistas
da Alemanha, Reino Unido e Portugal. Nuno Sousa,
investigador da Universidade do Minho, explicou à
Lusa que as alterações que conduzem à doença de
Alzheimer são devidas ao mau processamento de uma
proteína chamada beta-amilóide, responsável pela
formação das chamadas placas amilóides que aparecem
no cérebro dos doentes com Alzheimer. «Usando
animais, fomos avaliar se a exposição ao stress induzia
o processamento anómalo desta proteína. Submetemos
animais a protocolos de stress crónico e verificámos que
havia esta relação», contou o cientista. Posteriormente
foram adicionados mais dois estímulos: a injecção de
glucocorticóides - cuja produção é a primeira resposta
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são humana, deverá pensar duas vezes antes de se deixar levar pelo entusiasmo de buscar uma vida mais fácil
ou heróica – no caso dos terroristas. Mais tarde ou mais
cedo, os problemas que pensávamos ter deixado para
trás perseguir-nos-ão. Todos nós sabemos ou deveríamos saber que a vida é curta e frágil. E para quem tem
só esta vida, quem não crê na vida eterna, quem não admite outra lei senão a da Natureza, quem se opõe ao
Estado porque ele não é natural, ao casamento porque
este também não é natural, a todas as ficções sociais
porque elas não são naturais, assim como também se
pode dizer que o homem não nasce para ser casado, ou
para ser português, ou para ser rico ou pobre, importa,
porém, notar que cabe-nos a nós, seres mortais, escolhermos o caminho e o rumo que queremos tomar na
vida.
As pessoas que têm a felicidade de serem dotadas com
um caracter firme, paciente, simples, natural e tranquilo, são os seres humanos quase perfeitos – os mais perto da virtude. Muitos de nós acreditam que para se ser
feliz nada melhor do que trocar as nossas preocupações
por ocupações. Procurando, para o nosso lazer, sítios
sadios, onde o ambiente nos deleite e nutra o espírito,
onde podemos tranquilamente ler, idear as coisas mais
subtis da vida, cogitar os aspectos de tudo quanto nos
rodeia. Enfim, viver em paz com nós próprios e com o
mundo.
Alguém escreveu: “Ninguém jamais pode ser o que já
foi, e apenas poderemos ser o que somos no presente”.
Só que, é no presente que pesam os erros do passado.
Tenham todos um dia FELIZ...
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BreVeS
iMigraçãO
O Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras (SEF) e o ministério da Administração Interna apresentam hoje uma
Campanha de Informação
sobre a Nova Lei de Imigração. A iniciativa decorre na
sede do SEF, em Lisboa.

COiMBra
O Tribunal de Coimbra decretou sábado a prisão preventiva de três estrangeiros,
dois deles menores, que
se dedicavam a extorquir
dinheiro a cidadãos por alegados trabalhos de asfaltagem.

inTOXiCaçãO
As três crianças do Internato
de Santo António, em Portalegre, que estavam internadas com sintomas de intoxicação alimentar, tiveram
alta hospitalar no sábado,
segundo fonte da unidade.

DeTençãO

A PJ anunciou a detenção
de duas mulheres, mãe
e filha, com 60 e 24 anos,
suspeitas de um assalto à
mão armada a uma residência na Mealhada.

COOperaçãO

O presidente da Associação
Nacional de Munícipios e o
presidente da Câmara de
Lisboa abre hoje um encontro internacional dedicado à
cooperação entre a Europa e
África e combate à pobreza.

lUgareS De eSTaCiOnaMenTO Só para MUlhereS

“Shopping” tem lugares mais largos e

próximos da entrada do centro comercial

M

ulher ao volante, perigo constante»... Se achava que este ditado já
caiu em desuso, desengane-se. Um centro comercial de São João da Madeira
tem lugares de estacionamento próprios
para mulheres. São mais largos do que
os normais (mais um metro de largura) e
chegam mesmo a ser maiores do que os
espaços reservados para deficientes, que
têm mais espaço para permitir o uso de
cadeiras de rodas.
Num parque de 1400 lugares, estes quatro estacionamentos especiais encontramse junto dos espaços reservados a grávidas e a mulheres com crianças, famílias
numerosas e a cidadãos com deficiência e
destacam-se por estarem pintados de cor
de rosa.

Têm ainda a vantagem de estarem mais
próximos da entrada do centro comercial,
o que permite que as mulheres que optem
por estes lugares tenham de andar menos:
uma grande ajuda em caso de excesso de
compras ou mesmo, no caso de idas ao
centro comercial durante a noite, aumentar o nível de segurança, não obrigando a
que as mulheres se desloquem sozinhas
numa grande extensão de parque.
Apesar de o centro comercial 8ª Avenida ter aberto há pouco mais de um mês,
estes lugares já estão a gerar polémica na
blogosfera. Se alguns homens optam por
comentários jocosos sobre a perícia das
mulheres ao volante, a maioria dos “bloggers”, incluindo as mulheres, discorda da
medida que consideram discriminatória.

Marroquina garante
que viu Maddie
Uma marroquina garantiu ao jornal britânico “Daily Mirror” ter visto Maddie
McCann ser forçada por uma mulher
a entrar num táxi em Marrocos. “Olhei
para os olhos da menina e tive a certeza
de que era Maddie, não há engano naquela marca do olho”, afirmou Naoul Malhi.
Como em Marrocos partilhar o táxi é
comum, Naoul ainda correu para tentar
entrar no carro, mas a mulher, que “pren-

dia a criança com muita força”, empurrou a testemunha, mandando o condutor
seguir. “A criança parecia muito infeliz
e tinha uma grande ferida na cara”, declarou. A testemunha ainda contactou a
empresa de táxis, que deu uma nova informação. A mulher e a criança seguiram
numa viagem de mais de 100 quilómetros
pela montanha e saíram na cidade de Al
Housima.

Aviso De Convocação Para Uma
Assembleia-Geral
Ordinária
(Artigos 3.3.1.a, 3.4 e 4.3.2 dos Estatutos) para
ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL E DE
DEONTOLOGIA (5.1.1 dos estatutos)
São por este meio convocados todos os Sócios/as Ordinários/as da Casa dos Açores do Quebeque
no pleno uso dos seus direitos (art. 3.1.1 dos Estatutos) a comparecerem a uma Assembleia-Geral
Ordinária que se reunirá na sua sede,
Local: 229, rua Fleury Oeste, Montreal
Data: Domingo, 11 de Novembro de 2007
Hora: 14h30 (catorze e trinta)
A Ordem dos Trabalhos é a seguinte:
1- Abertura dos trabalhos e leitura do aviso de convocação
2- Verificação das presenças
3- Aprovação da Ordem dos Trabalhos
4- Leitura, discussão e adopção da Acta da Assembleia-Geral Ordinária do dia 15 de Abril de 2007.
5- Nomeação de um Presidente, de um Secretário e de dois Escrutinadores para a eleição
dos novos membros do Conselho de Administração (CA) e do Conselho Fiscal e de
Deontologia (CFD) (art. 4.10.1)
INTERVALO
6- Eleição dos novos membros do Conselho Administrativo (art. 4.3.2)
7- Eleição dos novos membros do Conselho Fiscal e de Deontologia (art. 5.1.1)
8- Apuramento dos resultados e a sua fixação
9- Vária
10- Encerramento da Assembleia-Geral Ordinária

Se à hora indicada (14h30) não estiver presente o número de Sócios que
constitua quórum (art. 3.5.) a Assembleia-Geral Ordinária funcionará meio
hora mais tarde (às 15h00), com o número de Sócios presentes (art. 3.5.1)
entendendo-se esta, para todos os efeitos, como segunda convocatória
(art. 3.5.2).

Damião Sousa, Presidente

Maria Jesus d’Andrade, Secretária
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Governo reduz
tropas no Afeganistão

O

anúncio foi feito por Nuno Severiano Teixeira
numa reunião da comissão parlamentar de Defesa, em que fez um balanço das missões militares no
estrangeiro, anunciando que se mantêm sem alterações
no Kosovo e no Líbano. Portugal tem actualmente 162
militares no Afeganistão, a segunda missão mais numerosa de todas as forças nacionais destacadas depois do
Kosovo (298).
Até final do ano, irão manter-se no Afeganistão com
tropas pára-quedistas e de apoio de serviços, assim como
uma equipa de controlo aéreo táctico da Força Aérea.
Em declarações aos jornalistas, Nuno Severiano Teixeira afirmou que esta alteração de tipo de forças resulta
«da evolução da situação» e da «tendência das necessidades» da NATO - formação do exército afegão e transporte aéreo. O ministro afirmou que esta mudança nas
forças portuguesas resulta dos «princípios de rotação e
das necessidades» da Aliança Atlântica, que chefia uma
força multinacional no Afeganistão - a ISAF.
Para o ministro, esta redução não é motivada por uma
questão financeira, garantindo que «os custos estão assegurados para esta solução» no Orçamento de Estado
do próximo ano. No orçamento estão previstos 58 milhões de euros para as missões militares no estrangeiro,
a mesma verba prevista para 2007.

Ponte de Portimão “é segura”

A

Estradas de Portugal (EP) assegurou que a circulação rodoviária na Ponte de Portimão é segura e que
as obras de recuperação terão início na data prevista, ou
seja, no próximo fim-desemana.
Em comunicado, a EP diz que “estão asseguradas as
condições de segurança” e ressalva que a circulação na
ponte está sujeita a condicionamentos, como a proibição da entrada de veículos com mais de três toneladas.
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Equipa precisa de financiamento de dois milhões de euros

ELEIÇÃO DA “NATIONAL GEOGRAPHIC”

Um instrumento português na sonda para Marte Ilhas dos Açores

entre as melhores

Filomena Naves
Lusa

U

m dos instrumentos a bordo da futura sonda europeia ExoMars, que em 2013 deverá pousar em
Marte para caracterizar o seu ambiente do ponto de vista biológico e preparar futuras
missões tripuladas, poderá ser
inteiramente português.
Trata-se do Subsurface Permittivity Probe, ou SP2, um
dos 11 instrumentos que equipará a nave, e que permitirá
estudar as propriedades eléctricas do subsolo de marciano.
“Ao medir essas propriedades ele pode indicar se há ou
não água, mesmo que seja em
muito pequenas quantidades,
como apenas humidade”, explicou à Lusa Pedro Pina, do
Instituto Superior Técnico,
uma das universidades envolvidas no projecto.
A ideia do SP2, cujo projecto inicial já foi aprovado pela
agência espacial europeia
(ESA), surgiu quando o engenheiro e astrofísico português
Fernando Simões esteve envolvido, justamente, no desenho da missão ExoMars, na
ESA, e se lembrou de que um
dos instrumentos poderia ser
desenvolvido e construído em
Portugal.
Agora o SP2 já está em desenvolvimento por parte de
um consórcio português que
integra ao todo oito instituições, entre univers idades ,

como o Instituto Superior Técnico (IST) ou a Faculdade
de Engenharia da Universidade de Porto, e várias empresas, como a Efacec, a Critical Software ou a Active

Diário Insular

O

s Açores foram eleitos como as segundas melhores
ilhas do mundo para o turismo pela revista “National Geographic Traveler”.
No artigo “Places Rated: Best Rated Islands” são
analisados 111 destinos (ilhas ou arquipélagos), por 522
peritos em turismo sustentável, que registam os destinos
em risco de sucumbir à pressão turística e os que
conseguiram encontrar um equilíbrio.

Ilha São Jorge

Space Technologies.
A aprovação final do projecto SP2 é feita em Abril de
2008, estando agora o consórcio português à procura de
financiamento, conforme as regras da ESA. “A aprovação da ESA é feita por etapas e está dividida em oito partes. Para qualquer instrumento integrar uma missão tem
de chegar ao nível oito, nós estamos no nível quatro”,
afirmou Pedro Pina. O nível cinco, que tem de ser cumprido até Abril de 2008, exige o financiamento aprovado, disse o mesmo responsável, acrescentando que até
agora a equipa tem trabalhado com verbas próprias.
“Apresentámos o projecto e uma proposta bastante
detalhada ao Estado português”, disse Pedro Pina, explicando que é este financiamento que permitirá “dar o
salto”.
“O financiamento é da ordem dos dois milhões de euros, o que significa três cêntimos por português em cerca de oito anos”, conclui o investigador.

Numa pontuação de zero a cem, os Açores obtiveram
84 pontos, na votação promovida pela “National
Geographic Traveler”, sendo o arquipélago classificado
como “um sítio maravilhoso. Ambientalmente em boa
forma. Os habitantes são muito sofisticados e a maioria
já viveu fora”.
Ainda de acordo com a National Geographic Traveler”,
os Açores continuam livres do turismo de massas.
“Distantes e temperados os Açores permanecem
levemente turísticos. O perfil dos turistas é de turistas
independentes que ficam em regime de “bed &
breakfast”. O ecosistema está em grande forma. As
baleias são ainda uma visão comum. A cultura local é
forte e vibrante. É comum ser convidado para a casa das
pessoas para jantar, ou ser recebido com uma refeição
comunal durante um festival”, escreve Jonathan B.
Tourtellot, autor do texto.
A lista é liderada pelas ilhas Faroe (Dinamarca) com
87 pontos, seguindo-se os Açores com 84 e as ilhas de
Lofeten (Noruega) e Shetland (Escócia) com 82.

A lista, por pontos
1. Ilhas Faroe, Dinamarca 		
87 pontos
2. Açores, Portugal 			
84
3. Lofoten, Noruega 			
82
4. Ilhas Shetland, Escócia		
82
5. Chiloé, Chile				
82
22. Cape Breton, Nova Escócia, Canadá 75
30. Ilha Grande, Brasil 			
71
41. Ilha do Príncipe Eduardo, Canadá 69
42. Ilha Salt Spring, Colômbia Britânica 69
70. Madeira, Portugal			
61
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COOrDenaDO pOr MigUel FéliX
SiM à pOrTageM,
nãO àS nOVaS
TaXaS
Os Montrealenses rejeitam
fortemente a nova taxa de
divertimento que desejaria impor o presidente da
Câmara Municipal, Gérald
Tremblay, mas 54% deles
são favoráveis à instauração de uma portagem para
entrar na cidade, revela
uma sondagem UniMarketing-La Presse.

O governo do Quebeque quer
55 000 Imigrantes em 2010

A

ministra da Imigração e das Comunidades culturais, Yolande James,
anunciou sexta-feira, 2 de Novembro,
na sede do Ministério, as perspectivas de
imigração para o Quebeque. O Quebeque
tem como objectivo acolher, em 2010,
55 000 imigrantes. Já em 2008, serão
49 000 imigrantes, com uma proporção

a CariDaDe
MenOS pOpUlar
nO qUeBeqUe
Apesar de um aumento do
valor dos dons de 5,6%,
em comparação com o
ano passado, o Quebeque
situa-se último do país no
palmarés da caridade. Os
Quebequenses são tão numerosos como nas outras
províncias a subscreverem
a boas obras, mas os seus
dons são, em média, duas
ou três vezes menos elevados, de acordo com um
novo estudo de Estatística
Canadá.

Otava altera
a sua política

de 26% de Europeus. As suas perspectivas foram questionadas pelos jornalistas
por causa da situação de governo minoritário, se eram realmente realizar esses
objectivos. A Ministra reafirmou a importância dos imigrantes para a economia quebequense. Noventa por cento dos
participantes da comissão parlamentar
sobre a questão da imigração, que eram
em favor da imigração, porque há uma
falta de trabalhadores nas regiões e por
causa da situação demográfica do Quebeque dentro do Canadá.
Do mesmo modo, o anúncio “importante” foi que, a partir de Março de 2008,
os fundos do Governo Federal para a política de imigração do Quebeque e para
afrancesar os imigrantes serão directamente integrados no Ministério da Imigração do Quebeque, que vai coordenar
a sua distribuição nos outros ministérios.
Essa decisão poderá permitir ver se os
fundos federais servirão efectivamente à
integração dos imigrantes e à aprendizagem do Francês.

MOnTreal,
paraíSO DOS
lOCaTÁriOS
Montreal seria o paraíso canadiano para os inquilinos,
de acordo com a Sociedade Canadiana de Hipoteca
e de Alojamento (SCHL). O
organismo confirma que é
na metrópole quebequense que o preço dos alojamentos é mais acessível
no Canadá. Os mais caros
são em Toronto. A SCHL
publicou o seu índice dos
alojamentos
acessíveis
comparando cinco grandes
cidades canadianas.

O

governo conservador
indicou
que não procuraria
obter clemência para
o único Canadiano
condenado à pena de
morte nos Estados
Unidos. Otava altera
assim a sua política
tradicional frente aos
cidadãos canadianos
condenados a serem
executados no estrangeiro. “Não procuraremos fazer voltar ao
Canadá os que foram
julgados num país democrático e de legalidade”, declarou o ministro da Segurança Pública, Stockwell Day.
O Canadá aboliu a pena de morte em 1976. A última intervenção do governo federal por um cidadão canadiano
condenado à morte nos Estados Unidos foi no fim dos
anos 90. Otava tinha tentado convencer o governador
do Texas da época, George W. Bush, para comutar a penalidade de Stanley Faulder, culpado do assassinato de
uma mulher. Mas os seus esforços tinham sido inúteis e
Faulder foi executado.

Rádio-Canadá
proíbida na China

A

pós a BBC e Wikipédia, o site web Radio-Canada.ca é
doravante proibido pelos censores chineses. É muito interessante, sendo que a televisão de Radio-Canada
será o difusor oficial dos Jogos Olímpicos de Pequim
2008. Desde meados de Agosto, dactilografar RadioCanada.ca na China leva os internautas directamente a
uma página de erro. A sociedade de Estado ignora a razão deste bloqueio e faz inquérito, de acordo com uma
fonte diplomática. A Rádio-Canadá não espera, contudo, receber explicações da China.
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10º aniversário da angústia da Ribeira Quente
Q
uem se lembra que a freguesia da Ribeira Quente,
no dia 31 de Outubro de1997, sofreu a bom sofrer
a angústia de ser... ilha? Um violento temporal abate-se
sobre a terra e as gentes. Vinte e nove pessoas morreram
e a freguesia ficou esventrada, com casas a tombarem
quais baralhos de cartas, com as ruas já de si difíceis
a virarem rios e com os homens e mulheres da terra a
chorarem a perda de tantas vidas.

somos capazes de ter alguém a revolver papéis e a entrar
na mansão onde os séculos dormem para saber o que se
passou, o que se passa e o que faremos passar aos que

vieram a seguir. Sim, porque a angústia de ser ilha vai
voltar. Infelizmente. Sentarmo-nos na praia da Ribeira
Quente, que não pode ser fria em sentimentos de amor,

durarem-lhes a seu lado, nos galhos secos pintados de
branco em frente do altar. Na procissão do ofertório, familiares e amigos foram entregar uma rosa em memória
de cada vítima, colocando-as em jarras vazias, frente ao
altar. Além disso, as vítimas do acidente mereceram um
momento de silêncio, enquanto os vasos e as rosas fo-

Por essa altura, a ilha virou angústia. A freguesia, no
entanto, virava também pólo de atracção a uma certa
onda de solidariedade que alastrou por todo o mundo.
O Açoriano de toda a parte - da primeira à ultima ilha
- uniu-se em torno do sofrimento de toda aquela gente.
mas são as nossas terras de maravilha, para as quais, por
vezes, não olhamos mas choraremos desta tragédia!
No passado domingo 4 de Novembro realizou-se uma
celebração, na Igreja St-Vincent Ferrier, em Memória
destas almas perdidas nesta tragédia. A cerimónia foi
presidida pelo senhor padre Carlos que enriqueceu esta
cerimónia pela sua simplicidade e profundo sentimento
pela tragédia. As 29 vítimas da Ribeira Quente foram
representadas por um familiar ou amigo, que levaram
em círculo os nomes das vítimas desta tragédia e pen-

E as lágrimas só começaram a ser enxugadas - se é que
já foram todas... - quando a ilha da angústia começou a
chamar-se ilha da solidariedade e do amor ao próximo.
Quando os tempos rolaram e as agruras de um tempo
se quebraram de encontro às rochas do turbilhão oceânico, lá longe, a onda de solidariedade rodou para todo
o lado? Entenderam-se os gritos lancinantes de quantos perderam tudo? Apagou-se a desolação de ser ilha?
Deu-se às casas construídas aquele ar de amor que vimos nos olhos de tantos que deram o que foi possível?
Já está tudo feito?
Não respondemos. Ninguém é capaz de responder. Mas
ainda um dia, quando os tempos cavalgarem os anos,

ram oferecidos à Nossa Senhora de Fátima. Finalmente,
neste momento solene, o Senhor padre Carlos baptizou
uma linda menina que chama-se Michaela, uma nova
vida que assinalou a continuação da vida.
Depois da cerimónia, todos foram convidados pelo padre Carlos a um convívio familiar onde alegria e amizade reinavam.
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Sabores com tradição: na Padaria/Pastelaria Chez Forcier…
Natércia Rodrigues

jornal@avozdeportugal.com

gosto pela arte da panificação e pastelaria é uma
arte que marca a família Coelho. Fernando, oriundo da Ribeira Grande, e sua esposa Maria, natural de
Água de Pau, S. Miguel, Açores, são os gentis senhorios de Chez Forcier que está comemorando o quinto
aniversário.

O

temperatura das instalações, da humidade, entre outros
aspectos. O sector da panificação/pastelaria implica
muito empenho pessoal, gosto pelo ofício e, claro, um
suporte tecnológico.
A Voz de Portugal dá-lhes os parabéns por este quinto
aniversário e deseja-lhes continuação de bom sucesso.
Lançamos um convite a todos para irem até à pastelaria
Chez Forcier, situada no 427, Rua Jarry Este, com o
telefone 514-382-2143.
Fernando disse ter trabalhado algum tempo nesta casa
antes de a adquirir, pois tinha o “bichinho”, um gosto
muito especial por esta área e resolveu aventurar-se
então na compra desta pastelaria.
Dentro desta área panificadora, tem apenas pão branco

e de centeio, mas na parte da pastelaria, podemos
encontrar bolos para casamentos, baptizados e outras
festividades, pastéis de nata, rissóis, pudins, pastelaria
francesa, sanduíches, chocolates, etc.
Maria T. Alves, uma assídua cliente da casa,
testemunhou ir regularmente tomar um café e comer um
bolo e convida todos a fazerem o mesmo. Chez Forcier
não só vende ao público, como fornece também
restaurantes.
Actualmente a empresa conta com sete funcionários.
Fernando e Maria tentam ir de encontro às preferências/

gostos dos clientes, sem nunca deixar de acompanhar ao
mesmo tempo a evolução do ramo.
Para além de um serviço de bolos personalizados com
desenhos e mensagens de acordo com a opção do cliente,
oferece também um atendimento rápido e cortês.
O único segredo que Fernando diz existir é a experiência
adquirida dos anos. Basta ele olhar para a massa, apalpála/senti-la, que de imediato sabe o bolo que vai dar.
Apesar de se pensar que é fácil fazer pão e bolos, por
vezes não é bem assim. Tudo depende das condições
internas e externas inerentes: da mão da pessoa, da
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COM a ViSiTa DO Dr. riCarDO Ferreira e JOSé Faria

BCA “abriu-se” à comunidade
António Vallacorba

avallacorba@avozdeportugal.com
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos
Temporários, Ilusão. Amor: Avizinham-se momentos
muito felizes com o seu par. Saúde: Proteja-se do frio e
da chuva. As constipações andam a rondá-lo. Dinheiro:
Tenha cuidado com a forma como trata os seus subordinados. Lembre-se que eles merecem todo o seu respeito.
Número da Sorte: 32
Números da Semana: 2, 3, 5, 8, 19, 20.

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: Antes de acusar o seu par, pense bem e verifique
se não está a ser exagerado. Saúde: Período marcado
pela instabilidade emocional. Procure equilibrar-se através da meditação. Dinheiro: Planeie bem o seu trabalho,
antes de iniciar um novo projecto. Número da Sorte: 71
Números da Semana: 1, 6, 9, 41, 42, 49.

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

O

Banco Comercial dos Açores (BCA) está a apostar fortemente na importância das comunidades
portuguesas em geral e da açoriana e madeirense em
particular.
Sexta-feira passada, estiveram em Montreal o seu director-geral, dr. Ricardo José M. Ferreira, e o gerente
do escritório em Toronto, José Manuel C. Faria, para
um encontro com a comunicação social comunitária, no
Restaurante Vintage.
Os jornais A Voz de Portugal e LusoPresse, a Radio
Clube Montreal e a Televisão Portuguesa de Montreal
(Montreal Magazine) foram os Orgãos da Comunicação
Social que se dignaram estar representados.

Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade,
Equilíbrio. Amor: Esteja consciente dos seus erros e não
mantenha discussões com os seus amigos. Aprenda a
perdoar. Saúde: Cuidado com os acidentes domésticos.
Tendência para pequenas queimaduras. Dinheiro: Seja
mais comedido e organize um plano que lhe permita controlar o seu orçamento doméstico. Número da Sorte: 53
Números da Semana: 8, 10, 36, 39, 41, 47.

a graduação do aluno.
Paralelamente, o banco já protagoniza “uma série de
iniciativas que vai para além do negócio”, tal como a
administração de propriedades e de outros bens, etc.
O BCA tem, para além do mais, a vantagem de estar
em todas as ilhas açorianas, com 43 balcões, assim como

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, Riqueza e Segurança. Amor: Um relacionamento
antigo pode chegar ao fim. Prepare o seu coração pois
esperam-se períodos de alguma tristeza. Saúde: Não se
prevêem grandes problemas neste sector. Dinheiro: É
possível que receba algum dinheiro inesperado. Número
da Sorte: 74 Números da Semana: 5, 6, 7, 10, 18, 22.

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia e
Prosperidade. Amor: Esteja atento pois pode sofrer uma
desilusão com alguém da sua família. Saúde: Tendência
para infecções oculares. Dinheiro: Faça uma análise à
sua vida profissional e verifique se vale a pena manter um
emprego que prejudica a sua estabilidade emocional.
Número da Sorte: 65 Números da Semana: 8, 9, 10, 17, 19, 25.

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

Carta Dominante: Papisa, que significa Estabilidade,
Estudo e Mistério. Amor: Poderá sentir-se tentado a ajudar pessoas mais carenciadas. Saúde: Cuidado com as
correntes de ar. É possível que apanhe uma pontada de
ar.Dinheiro: Esteja consciente das suas capacidades e
aposte na melhoria das suas condições de trabalho.
Número da Sorte: 2 Números da Semana: 15, 26, 31, 39, 45, 48.

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez.
Amor: É possível que conheça uma pessoa que, em
pouco tempo, conquistará o seu coração. Saúde: Consulte o seu médico e faça um check-up geral à sua saúde. Dinheiro: Momento propício para proceder a uma
mudança radical no seu panorama profissional.
Número da Sorte: 30 Números da Semana: 25, 32, 11, 58, 49, 6

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo,
Notícias Inesperadas. Amor: Surpreenda o seu par e invista no poder de sedução. Saúde: Esteja atento a todos
os sinais que o seu organismo lhe envia. Dinheiro: Procure pensar mais nas necessidades dos outros e seja um
pouco mais generoso. Número da Sorte: 33
Números da Semana: 8, 10, 23, 26, 29, 33.

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta Dominante: Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso. Amor: Evite discussões com familiares.
Saúde: Tendência para as insónias. Dinheiro: Período
favorável para colocar todos os seus projectos em prática. Número da Sorte: 16
Números da Semana: 4, 8, 17, 28, 39, 45.

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder. Amor: Entregue-se de corpo e alma à sua
relação amorosa. Saúde: Período sem grandes problemas ao nível da saúde. Dinheiro: Esforce-se por estar
à altura das expectativas dos seus superiores hierárquicos. Número da Sorte: 77
Números da Semana: 4, 8, 11, 19, 23, 27.

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso. Amor: Irá manifestar-se em si uma grande energia
sensual. Saúde: Consulte o seu médico, provável falta
de vitalidade. Dinheiro: Resolverá os seus problemas
facilmente. Número da Sorte: 51
Números da Semana: 1, 8, 10, 36, 39, 42.

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor,
Depressão, Escuridão. Amor: Mudanças bruscas de
humor poderão causar conflitos com familiares e/ou com
a pessoa amada. Modere esse seu comportamento intempestivo. Saúde: Atravessa um período extremamente agitado. Vigie o aparelho digestivo. Faça uma dieta.
Dinheiro: Pare com despesas desnecessárias e não planeadas.
Número da Sorte: 60 Números da Semana: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

“Air Miles”, com a SATA, cujos utentes podem usar os
respectivos cartões na aquisição de produtos bancários;
e, nos novos a criar, sugeriu este de iniciativas com os
sócios das nossas instituições.
Num outro exemplo, o banco criou um novo produto,
que é o do apoio à formação académica. Cada mês, o
BCA envia ao estudante um montante específico, para
depois esses empréstimos serem saldados 6 meses após

Segundo o Dr. Ricardo Ferreira, o BCA quer ser “interlocutor de investimentos comunitários”, explicou, ao
dar a conhecer os seus objectivos com esta “nova aposta
em Toronto e Montreal, com grandes potencialidades”.
“Dada a presente conjuntura económica em Portugal
– foi explicando - oferecemos melhores incentivos do
que no Canadá”.
Continuando, disse que na Região “já existem empresários madeirenses e continentais” e que agora “vimos
encorajar os investimentos da parte das comunidades
açorianas”. Não obstante o considerável volume de
tranferências dos emigrantes açorianos, o banco quer
“fazer operações de crédito”, numa altura em que se
registam “fortes incentivos no Turismo –hotelaria, restauração, etc.”, para os quais “podemos identificar parceiros locais nos Açores”. Para José Faria, com 29 anos
de experiência a vários níveis no BCA e representante
do banco em Toronto desde há 3 meses, importa “passar
a dinâmica que está a acontecer nos Açores”.
Dos vários protocolos assinados, tem um, no género do

representações nos Estados Unidos e Canadá. Graças à
sua ligação com o Grupo Baniff, pelo qual foi adquirido em 1996, resulta que o Baniff, com mais de 300
balcões no Continente, Madeira, Espanha, Cabo Verde,
Venezuela, África do Sul e Inglaterra, seja a instituição
financeira com “maior ligação com os emigrantes”
A sessão foi seguida de um muito agradável jantar (e
bem à maneira por que o Vintage é reconhecido), oferecido a uma vintena de empresários locais, entre os quais
se encontrava o correspondente do banco em Montreal,
Rui Serpa, e extensivo aos supracitados representantes
da comunicação social comunitária, durante o que, foram novamente divulgados, para benefício dos primeiros, os propósitos da vinda daqueles representantes do
BCA a Montreal.
José Faria, em particular, e para quem esta nova abertura do BCA à nossa comunidade se reveste de “mais
um elo de ligação com os Açores”, deixou-nos com a
promessa de visitar mais frequentemente a nossa comunidade, inclusive para participar em algumas das nossas
principais manifestações sócio-culturais.
Ainda bem. Será sempre bem-vindo.
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O autocarro do amor
Antero Branco

jornal@avozdeportugal.com

R

euniram-se no passado sábado, dia 3 de Novembro,
cerca de meia centena de amigos no Restaurante
Estrela do Oceano para agradecer ao Eduino Martins,
conhecido representante do Alfred Dallaire | MEMORIA, os passeios que proporcionou à comunidade ao
longo do ano 2007.

Ontário, à quinta de Clément Poissant e à apanha das
maçãs em Rougemont. Passeios muito apreciados e
onde reinaram a amizade e a boa disposição.
Foi uma surpresa para o Eduino. A Odete, sua esposa,

poema da sua autoria:
Sentei-me na sala e pensei
Que algo devia fazer.
Então, estas quadras encontrei,
Para que te possamos agradecer.
Agradecemos a tua gentileza,
A maneira de seres, a tua simpatia.
Temos todos a certeza,
Que o fizeste com prazer e alegria.

O autocarro levou-nos à Cabana do Açúcar, ao Monte
Saint Gregoire, à festa do Espírito Santo dos Amigos
Unidos de Hull, à Tourada à corda em Orangeville, no

foi nossa cúmplice, mas teve dificuldade em o convencer. É compreensível. Tinham acabado de chegar dos
Açores com a caravana que foi jogar golfe. Queria ir
para casa descansar, mas sempre lá foi. Quando viu os
«passageiros do autocarro» e compreendeu o objectivo

A tua amabilidade
É igual para toda a gente;
És amigo de toda a comunidade,
Madeira, Açores ou Continente.
Dos pobres também és amigo,
Já o provaste no passado:
Coroou e, no teu lar, contigo
Comeu, sentado ao teu lado.
O Alfred Dallaire tem sido
Generoso e serviçal,
São os melhores que têm servido
Os Portugueses de Montreal.

daquele encontro, ficou radiante e muito emocionado.
«O autocarro do amor», como Jorge Ferreira muito bem
o canta, é conduzido pelo divertido Feliciano Ferreira
que, com as suas anedotas, anima os seus passageiros.
Durante o jantar, e depois dos habituais agradecimentos, Carlos Martins, seu irmão, recitou-lhe o seguinte

No final do serão, Alcindo Alves, co-proprietário do
Estrela do Oceano, também quis agradecer ao Eduino os
passeios em que foi passageiro, e aproveitou a ocasião
para anunciar que estão a organizar um almoço para o
próximo Domingo dia 18 de Novembro, à uma da tarde (13h00), em que todos os lucros reverterão a favor
da Fundação do Cancro. Venham encorajar esta bonita
iniciativa.
Desejamos que o Eduino, através da “Memória”, continue, no próximo ano, a nos proporcionar com mais
agradáveis passeios.
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CRISTINA BRANCO

“Não quero dar mais nada
do que a exposição total”
Claudia Nunes

Correspondente de Lisboa

C

ristina Branco não gosta de dar nas vistas. Coisa
estranha para quem resolveu subir ao palco e
cantar, mas esta carreira foi sempre feita de passos
seguros e discretos, mesmo quando começou a somar discos de platina na Holanda. Mesmo quando
a agenda começou a ter concertos em todo o mundo
e a espalhar o fado por todo o lado. O novo disco
“Abril”, foi editado segunda-feira, e é uma homenagem a Zeca Afonso, depois de uma série de concertos
memoráveis pelo intimismo e a nova leitura dos temas. A Voz de Portugal aproveitou o pretexto para
falar de fado, de música, do medo de subir ao palco
e dos novos desafios.

Como foi este desafio de cantar Zeca Afonso?
Foi muito grande. É uma linguagem musical completamente diferente e estava morta de medo porque me sinto
sempre muito pequenina nestas coisas. E há a responsa-

bilidade de estar a pegar em todo o repertório do Zeca
e passá-la para o feminine porque, no fundo, há algo de
muito masculino na sua música. Tentei dar um bocadinho da minha alma à música do Zeca.
Esse medo não se perde com os espectáculos? Há
quem diga que aumenta.
Aumenta, confirmo. A responsabilidade com o público
e connosco também aumenta. Lembro-me de que, há 11
anos, era tudo muito mais simples. Estava ali para curtir,
viajar. Agora não é isso, somos o passaporte do nosso
país, a cara e a voz de qualquer coisa muito maior que
nós e isso intimida.
Falando da internacionalização, antes era mais conhecida lá fora que em Portugal.
E continuo a ser.
Porquê?
Porque comecei a trabalhar lá fora e há um circuito musical muito intenso que só está a chegar agora a Portugal. Finalmente ouve-se muita música estrangeira cá e
não estou a falar da pop, mas sim da “world music”. Há
11 anos que faço este circuito internacional no mundo
inteiro. Está mais do que provado que isto resulta cá,
mas somos muito desconfiados com o que é da nossa
terra. Temos sempre medo que não esteja a ser bem feito
e, enquanto os outros não aprovam, não assinamos por
baixo. Agora, já assinámos, finalmente.
A palavra é muito importante em toda a sua obra.
Importantíssima. E há um intercâmbio com o público
apesar de, muitas vezes, não entenderem as palavras.
Os públicos asiáticos, por exemplo, têm tudo traduzido. Pedem com muita antecedência os temas que vamos
cantar para traduzirem tudo. E depois têm o ecrãzinho
cá em baixo ou no tecto a passar as letras do que estou
a cantar. Acho terrível, mas eles acham importante e eu
só tenho de concordar.
Os seus concertos são muito nus e na carreira há
uma recusa de artifícios. O marketing parece não
ser importante.
Não é mesmo importante. Não é que me oponha porque
essas máquinas fazem o papel delas. Mas tenho um discurso quase pudico em relação ao meu trabalho, é sempre desprovido de qualquer artifício porque sou assim
na vida real. É isso que quero dar. Quero que as pessoas
percebam que não quero dar nada mais além daquilo
que ali está, é a exposição total.
Além do fado também explora outros géneros. Onde
se posiciona neste momento?
É sempre no meio de qualquer coisa (risos). Gosto da
música em geral. Não há solução para isto. Não me
quero vincular a nada, não gosto dessa sensação, quero
poder saltar
para onde me apetecer e que as pessoas também entendam que essa sou eu. É óbvio que há sempre uma relação mais profunda com o fado. O som da guitarra portuguesa está muito próximo da minha maneira de sentir,
mas isso não me impede de cantar com orquestras, com
um grupo de rock, com um combo de jazz, como é o

NOVO

MASSAGENS

NOVO

7 dias por semana, das 10 horas à meia-noite

Jovem e bonitas: latinas,
italianas, asiáticas e mulatas

Discrição assegurada,
satisfação garantida.
(514) 273-5482 - 7167, rua St-Hubert

Procuramos raparigas para trabalhar

caso deste disco de jazz.
E qual é o próximo passo?
Vocês ainda são piores do que eu (risos). Estou a fazêlo. O novo disco só vai sair em 2009.
E já pode revelar um pouco desse novo trabalho?
É um disco de fado, mas com a linguagem da Cristina
Branco. Pedi a vários cantautores portugueses que fa-

çam músicas para mim. Já tenho algumas: do Vitorino,
do Janita, o Palma está a fazer, o Godinho também e já
pedi ao Pedro Abrunhosa. Tenho dois poemas do Júlio
Pomar, Manuel Alegre e um do Vasco Graça Moura,
que é um tango. Vai chamar-se “Cronos” e é um disco
sobre o tempo.
Quando descobriu que queria cantar?
Aos 23 anos, portanto há 11. O processo começou aos
18 anos com um disco da Amália qu se chama “Rara e
Inédita”. Ela ensinou-me a querer dar, a exorcizar-me
através da música.
O seu fado é talvez mais leve.
Mais seco, mais directo. Não gosto de fazer floreados,
de enfeitar. É um fado mais despido. Aos 23 anos, comecei a cantar por casualidade. Convidaram-me para ir
ouvir fado, mas era a primeira vez que estava a ouvir
o som dos instrumentos, então lembro-me que aquilo
me entrou no corpo. Foi uma coisa estranhíssima. Não
tem nada de mágico nem de transcendental, mas foi um
reencontro.
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E de repente, São Miguel...
Conceicão Correia e Sylvio Martins

jornal@avozdeportugal.com

I

nesperadamente e sem pensar, decidi à última da hora
ir aos Açores com o grupo liderado por Luís Miranda
que ia jogar golfe e descobrir uma das ilhas dos Açores.

Dia 26 de Outubro, parti de malas feitas para integrar
este grupo, sem saber para onde ia e o que me ia
esperar.

recordação. Há muito mais para descobrir. Desde o
ritmo pausado das danças de um folclore ainda vivo às
expressões de uma religiosidade secular. Do perfume
rescendente das receitas de uma cozinha enriquecida
por fresco peixe e carne tenra ao delicado paladar dos
ananases. As férias nos Açores são sempre uma
experiência diferente, feitas de pequenos e grandes
prazeres... e de arte de saber viver...
À partida, compreendi que não me ia sentir estranha –
as caras conhecidas eram muitas e os amigos, alguns.
Uma das surpresas desta viagem foi a presença do antigo
presidente da Sata, Manuel Cansado, que foi um homem
muito apreciado e falado durante esta viagem. E aí fui
eu, rumo aos Açores, num voo da Sata um pouco
turbulento, mas com tanta energia e tanta alegria da
expectativa da chegada, mal se deu por isso. Chegámos
a Ponta Delgada de manhã cedo, num dia de sol, onde já
pesavam os casacos quentes de Outono do Canadá.
Logo à saída, entre todas aquelas pessoas que esperavam
ansiosos familiares e amigos, apercebi-me logo dum
rosto conhecido, o Sr. Roberto Medeiros, vice-presidente
da Câmara de Lagoa, que nos recebeu de braços abertos
e a quem tivemos de prometer ir visitar a sua freguesia.
Marcámos logo o dia e, como prometido, ali estava à

cidade com casas branquinhas, das Igrejas branco e
preto, das ruas estreitas com o mar sempre a espreitar?
Que dizer do campo de golfe onde fomos espreitar o
nosso grupo jogar? Que dizer dos restaurantes onde

nossa espera no “lobby” do Hotel para nos levar a
conhecer Lagoa, Água de Pau, Caloura e até mesmo a
sua casa. O Sylvio (chefe de redacção de A Voz de
Portugal) e eu adorámos esta visita e ficámos a conhecer
um pouco da história desta ilha. Adorámos a exposição
de presépios, exposta na Câmara Municipal e uma
exposição de artesanato também ali exposta.
Que dizer dos sete dias passados no Hotel Royal
Garden de Ponta Delgada? Que dizer de Ponta Delgada,

beleza que os nossos olhos viram durante estes sete
dias!
Golfe em São Miguel
Campo da Achada das Furnas, o primeiro percurso de
nove buracos do campo de golfe foi originalmente
construído de 1936 a 1939, segundo um projecto de
Mackenzie Ross, e está situado perto das Furnas e da
sua lagoa. Um novo percurso de nove buracos foi

fomos comer peixinho fresco, sopa de peixe, polvo à
maneira, lapas, cracas, caracóis, bife na pedra, sapateira,
morcela com ananás? Que dizer da simpatia das pessoas
e da maneira afável como fomos tratados? Não há
palavras nem fotografias suficientes para descrever a

Sabia que São Miguel, conhecida como a Ilha Verde, é
a maior e mais encantadora das ilhas dos Açores, que
teria muitas coisas para visitar e que seguramente ia
gostar.
Os Açores são um paraíso para quem ama a Natureza,
nas formas fantasiosas de lagoas azuis emolduradas por
flores, nas alturas de montes, miradouros extasiantes de
terra e mar. Nas crateras profundas e verdejantes de
antigos vulcões. Nas paisagens que mantêm a pureza
original. Na redescoberta da tranquilidade bucólica, da
melodia do silêncio. Para férias que são uma deliciosa

Continuação na página 12
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Continuação da página 11

delimitação. O campo tem todas as características de
um golfe escocês e é, sem dúvida, o campo mais
britânico de todo o Portugal. Não se encontra

integrado no campo anterior, desenhado por Cameron
Powell. É um par 71 de 6177 metros, conservando o
carácter imprimido por Mackenzie, não se podendo
distinguir hoje qual dos campos foi construído primeiro.
A separação dos “fairways” faz-se quase sempre pelo
uso de imensas criptomérias, árvores de grande porte
que, em nossa opinião, são as ideais para a sua
praticamente um “fairway” que não seja ondulado,
obrigando a todo o tipo de “shots”, e os “greens” são
espectaculares e cheios de «linhas». Dificilmente se
encontram palavras para se descrever a extraordinária
impressão que o campo de golfe da Achada das Furnas
nos deixou, mas o menos que podemos dizer é que o
campo de golfe que a Verdegolf aí construiu foi a
surpresa mais agradável de todas as nossas viagens pelo
golfe nacional. Se aliarmos a essa impressão a beleza de
S. Miguel, que possui alguns dos lugares mais bonitos
que este nosso planeta tem, qualquer golfista julgar-se-á
no paraíso.
Campo da Batalha, um campo completamente diferente
comparativamente com o campo das Furnas, devido às
suas características essencialmente planas, o qual está

Esta reportagem foi possível graças à colaboração de

dotado de um excelente conjunto de infra-estruturas.
Concebido num local histórico (chama-se Batalha,
porque no séc.19 ali ocorreu um confronto entre liberais
e absolutistas, pelo domínio político da ilha), o mais
recente campo de golfe dos Açores é um percurso de
planície situado próximo de Ponta Delgada, apresentando
características contrastantes do vizinho campo das
Furnas, que se define como um percurso de montanha.
Com vista para o mar a norte, para a serra a nascente e
para as montanhas a sul, o campo foi construído sobre
pedra vulcânica, o que tornou mais trabalhosa a
moldagem do percurso, dando origem a um espectacular
contraste entre as verdes zonas de jogo e o agreste dos
bosques de solo pedregoso. Os seus buracos são
compridos e largos, com “greens” ondulados e de
grandes dimensões, ladeados por árvores de grande
porte. O complexo dispõe de um completo conjunto de
infra-estruturas que lhe permite acolher o “Azores
Open” (a mais importante competição local, de carácter
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internacional) contando desde Setembro de 2002 com 3
percursos de 9 buracos, o que permite conjugar 3
percursos de 18 buracos completamente diferentes.
Com o nosso guia « Sylvio », visitámos quase toda a
ilha: Vila Franco do Campo com o seu santuário lá no
alto à Nossa Senhora da Paz.
A Este da ilha, enorme caldeira e viçoso jardim. Na
pitoresca freguesia das Furnas, o Parque Terra Nostra,
com base nas plantações iniciadas no séc. XVIII por
Thomas Hickling, e prosseguidas no séc. XIX pela família Praia e Monforte, é uma visão romântica de lagos,
caminhos sinuosos, flores exóticas e árvores centenárias, e um lago-piscina de água termal. As Caldeiras das

Furnas são uma área de manifestações vulcânicas diversas, de onde brotam géisers de água fervente e lamas
medicinais, sendo uma das mais espectaculares a caldeira de Pero Botelho. O vale, atravessado por duas caudalosas ribeiras, uma de água fria e outra de água quen-

límpidas, apresenta, numa das suas margens, sulfataras
vulcânicas, autênticas “cozinhas naturais” onde se obtém o famoso cozido nas Caldeiras (enterrado no solo,
em recipientes hermeticamente fechados); Ribeira
Grande, Rabo de Peixe, Povoação, Ribeira Quente, Sete

te, constitui uma das regiões hidrológicas mais ricas da
Europa, com as suas vinte e duas fontes termais. Esta
freguesia é, assim, um importante centro termal onde as
águas das ribeiras e lamas sulfúricas das caldeiras são
aproveitadas nos diversos tipos de doenças.
Lagoa das Furnas, com o perfil gótico da Ermida de
Nossa Senhora das Vitórias projectado nas suas águas

Esta reportagem foi possível graças à colaboração de
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Cidades, Lagoa, Água do Pau, Caloura e todo o jardim
florido do Nordeste.
Nordeste. Há quem o compare à típica vila suíça, dada
a rara beleza dos jardins, a que se junta o arranjo das
bermas das estradas. O ar puro, os picos e as serras imponentes sobre a encosta recortada, onde o mar parece
mais extenso e a linha do horizonte indefinível, o Nordeste é porta de entrada para o sossego e contemplação
da natureza.
Halloween na Povoação
Hoje em dia não é estranho ver bruxas e monstros em
Montreal e este ano, tivemos a oportunidade, pela
primeira vez, de ver e apreciar a festa do Halloween, dia
31 de Outubro, em São Miguel. Naquele dia tínhamos
combinado visitar Nordeste. Pelas 14h00, fomos ao
Gimnodesportivo da Povoação, onde cerca de 800
crianças e jovens participavam num lindíssimo evento.
Foi igualmente apreciado e avaliado a criatividade e
originalidade dos grupos e/ou participantes individuais
que se juntaram à festa, expondo abóboras e postais
sobre o Halloween. Esta manifestação cultural foi uma
surpresa para nós, E todo o nosso grupo foi bem recebido
pelo Presidente da Câmara Municipal, Francisco
Álvares, e a sua colaboradora Edite Miguel, também
colaboradora da revista “O Açoriano”. Depois deste
agradável momento, aventurámo-nos para o Nordeste.
Festas de Halloween em bares e

discotecas de na região de Ponta Delgada
A tradicional noite de Halloween foi motivo de muitas
festas em vários locais de animação nocturna da ilha de
S. Miguel. Em Ponta Delgada, o Fair Play, o Karamba,
o K Bar, o PDL Café, a Fénix e o Coliseum Bar
organizaram festas, sendo que todas foram bastante
interessantes e muito diferentes das nossas festas em
Montreal, e tiveram algumas surpresas. No caso da
Fénix, teve a actuação da artista Suelly Pluma, bem
como um concurso de fantasias. O Coliseum Bar, por
sua vez, aproveitou desta noite para apresentar a sua
nova imagem. Nos restantes espaços, também muita

Esta reportagem foi possível graças à colaboração de
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chá, o café, o tabaco, as bananas e os ananases e pimenta
são produzidos e vendidos para o exterior. E vacas,
muitas vacas, a pastar nos sítios mais altos com as vistas
mais espectaculares a perguntar como lá chegaram. Não
é de admirar que os Açores sejam um grande produtor
de manteiga.
Na Maia, perto da Ribeira Grande, ainda se produz chá
– desde 1883 – à maneira antiga, e os chás Gorreana e
Porto Formoso, únicos chás a serem produzidos na
Europa, são muito apreciados pelos conhecedores dessa
bebida que pode ser refrescante, com efeitos digestivos

animação, prometida ao longo da noite. No entanto, a
animação da noite de Halloween não se confinou à
cidade de Ponta Delgada. Na Lagoa, o Monte Mira e o
Escape Livre organizaram igualmente festas para
comemorar esta festa tradicionalmente americana.
Ficámos impressionados pela envergadura do Halloween
nos bares de São Miguel.
Com estradas e paisagens de perder o folgo, visitámos
as verdes pastagens, os verdes e floridos montes onde o

e outros….
E as piscinas naturais quentes, as quedas de água
quente? Os banhos terapêuticos, a Ferraria onde o mar
se casa com uma piscina de água quente?
Na última sexta-feira, jogou-se um jogo de futebol no
campo de Água de Pau, logo ali ao lado da casa do
Roberto Sousa, embora a chuva miudinha e o calor
húmido que se fazia sentir nos ânimos, estavam
animados e todos queriam jogar. Camisolas amarelas
(Brasil), camisolas azuis (Açores). Os jogadores, todos

excelentes (rir), iguaizinhos a Ronaldo, Quaresma,
Eusébio, Pauleta e sabe-se lá de que outras estrelas deste
desporto tão querido dos portugueses. No final, os
Açores saíram vencedores mas, finalmente, todos
venceram só por terem a coragem de subir ao relvado, e
de que maneira! Uma ideia formidável para finalizar
uma semana de convívio.
Logo a seguir ao famoso jogo, seguimos para as Furnas
para nos deliciarmos com o famoso cozido feito nos
buracos das furnas. A chuvinha continuava… Mas
ninguém largou o prato nem o copo de bom vinho. Que
delícia… Que barrigada… Ficaram para trás as dietas e,
graças à irmã de Roberto Sousa, pudemos provar esta
típica delícia.
E deu por fim a nossa visita. Para trás ficaram as Ribeiras, Ribeirinhas, Achadas, Achadinhas, Lombas e Lombinhas, as lagoas verdes e azuis, as caldeiras quentes, os
prados verdes, o mar azul, as hortênsias, os jardins floridos do Nordeste e, no último dia, ao ouvir cantar o
Grupo Folclórico da Lagoa, senti cair uma lágrima de
saudade.
Gostei? Claro que gostamos…voltaramos? Claro que
voltaramos se Deus o permitir. Obrigado a todos os que
nos acolheram, guiaram e me fizeram descobrir este paraíso rodeado de mar.
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CENTRO CRISTÃO DA FÁMILIA (P.A.O.C)
Reuniões familiares aos sábados
514.704.0006

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACHINE À COUDRE

6 de Novembro de 2007
1 Euro = CAD 1.354270
Consulado Geral
de Portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

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
4267 Av. Coloniale

Tel.: 514.499.0359
www.secomunidades.pt
ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle
514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse 514.435.0301
Ass. Port. do West Island 514.684.0857
Casa dos Açores do Qc
514.388.4129
Casa do Ribatejo
514.729.9822
Centro de Ajuda à Família 514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo 514.353.1550
Clube Oriental
514.342.4373
Clube Portugal de Mtl
514.844.1406
Instituto Cultural Açoriano 514.323.7391
Filar. de Laval
514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl. 514.982.0688
Folc.CampinosdoRibatejo 514.353.3577
Folc. Português de Mtl.
514.739.9322
Missão N. Sra. de Fátima 450.687.4035
Missão Santa Cruz
514.844.1011
Rancho Folc. Verde Minho 514.768.7634
Sporting Clube de Mtl
514.499.9420
Sport Montreal e Benfica 514.273.4389

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Polícia, Fogo, Ambulância
9-1-1
Clínica Portuguesa Luso 514.849.2391
Emigração Canadá
514.496.1010
Emigração Quebeque
514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu
514.890.8000
Hospital Royal Victoria 514.842.1231
Hospital Ste-Jeanne-d’Arc 514.842.6141
Hospital Ste-Justine
514.345.4931
Normas do trabalho
514.873.7061

514.285.1620
514.672.4687

CLÍNICAS

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

VOYAGES ELITE PLUS

1530 Fleury este
514-381-5200
www.voyageseliteplus.com

514.271.6452

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain

JORGE VASCO
406, St-Joseph E.

514.288.2082

1001, Sherbrooke E.,

514.463.1974

JUAN CARLOS ANDRADE M.Ps

QUIROPRATAS
DR. MARC CHENÉ

514.842.3373

“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon E.
514.351.1716

DR. FRED M. ZAROW

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

NOTÁRIOS

Me. LUCIEN BERNARDO

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

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.

514.843.3390

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

ESTRELA DO OCEANO

EDUARDO DIAS

101 Rachel E.

514.844.4588
514.861.4562

CLÍNICA MÉDICA LUSO

OURIVESARIAS

111 St-Paul E.

CLÍNICA MÉDICA NOVA

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

REVESTIMENTOS

1 Mont-Royal Este

514.849.2391

3755 Boul. St-Laurent

514.987.0080

CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS
4270Boul.St-Laurent,#209- 514.499.1624

DISCO MÓBIL

DISCO Móbil Entre Nós
Marinho
Depois das 19h

514.875.4800 dia
514.324.7415 noite

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

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

FARMÁCIAS

PADARIAS

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIA RITA NACCACHE

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio
514.844.6212

FLORISTA

TAPIS RENAISSANCE ST-Michel

PADARIA LAJEUNESSE

7129 Boul. St-Michel

533 Gounod

TRANSPORTES

514.272.0362

PEIXARIA

514.725.2626

514.946.1988

514.270.5079

CanTinhO Da pOeSia

Mais além
Nós não somos mais que uma sombra no fundo,
O reflexo de outra vida, mais além ,
A existência pertinente de outro mundo
É a razão do mundo que a gente tem ….
Nosso corpo nada mais que cinza e pó
Seria se o mundo aqui acabasse,
Era tão triste vivermos uma vez só
Se noutro mundo a gente não acreditasse...
A justiça não faria mais sentido,
A esperança não teria mais razão,
Seria a lei do vencedor e do vencido......

FLEURISTE FLORATERIA

90 AV. Des Pins O.
514.288.4548
Fax.: 514.288.0225

FUNERAIS

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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

514.845.5804

HIPOTECAS

INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO
HELIO

514.886.7001
514.497.3896

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.

514.484.3795

Não fariam diferença o mal e o bem !...
Mas eu creio, do fundo do coração ,
Que tem que haver algo mais justo.....mais além
Fernando André
Poema do livro “Nas asas do vento”

Ao ver te no salão

Ao ver te no salão em que estavas com um novo amor,
A te abraçar sorrindo,
No momento pareceu-me que eu estava sumindo.
Porque fiquei a ponto de não mais poder falar,
Tal o impacto que tal encontro veio me causar.
Juro-te que eu mesmo não podia acreditar no que estava
sentindo,
Isto porque era um romance findo,
E que não tinha nada mais para sobreviver,
O fim seria o melhor para mim e você.
Mas, no entanto me surpreendeu o que senti,
Será que ainda sinto algo por ti?
Ou quem sabe não estava preparado para situação,
Pois a verdade é que queiras ou não,
Esse encontro me feriu a alma e o coração.
Vivaldo Terres

Beldade

SR. DIAHABI

Médium africano com especialização em
leituras. 30 anos de experiência
Pode ajudá-lo a resolver os seus problemas:
regresso da pessoa amada, casamento feliz,
exames, negócios, casas judiciais, protecção
contra os inimigos, unificação da sua família,
stress, depressão, cessar divórcios…
Resultados garantidos a 100%

514-387-2481

†

Paulo David Couto
1978 – 2007

Faleceu acidentalmente em Chibougamau, no dia 25 de Outubro de 2007, com
29 anos de idade, o comandante piloto
Paulo David Couto, filho de José e Teresinha Couto, naturais da Ribeira Grande,
São Miguel, Açores.
Deixa na dor os seus pais, a sua noiva
Mary Ann Tadros, os seus irmãos Ricardo (Annie Bouchard) e Louis Philippe; as
suas sobrinhas Mélanie e Élise; a sua avó
Maria Rego Machado, assim como outros
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
Mausoléu St-Martin
2159, boul. St-Martin E., Laval
514.277.7778 www.memoria.ca
Pedro Alves
O velório tem lugar sexta-feira, dia 9 de Novembro de 2007, das 14h às
17h e das 19h às 22h, e sábado, 10 de Novembro, a partir das 9 horas,
sucedendo-se o funeral, pelas 11 horas, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, situada no 1815, rua Favreau, em Laval. O cortejo fúnebre seguirá
em direcção ao Cemitério St-Vincent de Paul, onde irá a sepultar.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se
lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

TRANSPORTES BENTO COSTA

BLUE COAST
130-A, Beaumont

DR. THUY TRAN

514.985.2411

SOLMAR

4270 St-Laurent #200

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

AGÊNCIAS DE VIAGENS

7341 St-Hubert

PSICÓLOGOS

Amor preciso te ver,
Pois faz alguns meses que já não te vejo,
Já sinto saudade de ti oh beldade...
Será isso maldade,
Ou não queres mais estar ao meu lado?
Pois não acredito que algo aconteceu
Eu não ti feri e nem você a mim
Então o porque desta situação?
É necessário um dialogo para decidir o sim ou não.
Acho até que esse diálogo será muito importante,
Para resolvermos tal situação, se você quiser continuar,
A gente continua e se não quiseres...
Me digas não.
Vivaldo Terres

†

José Pacheco
1943 – 2007

Faleceu em Montreal, no dia 2 de
Novembro de 2007, com 64 anos de idade,
José Pacheco, natural da Ribeira Grande,
São Miguel, Açores, filho de José Pacheco
e Maria Ferreira, já falecidos.
Deixa na dor as suas irmãs Fátima, Lúcia
(Fernando) e Sophie; os seus irmãos
Ildeberto, Álvaro e João; sobrinhos (as),
assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo
de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montreal
514.277.7778 www.memoria.ca
Pedro Alves
O funeral decorreu ontem, terça-feira 6 de Novembro de 2007, na Igreja
St-Vincent Ferrier, seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção ao
Cemitério Notre-Dame-des-Neiges, onde foi a sepultar.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

01
02
03
04
05
06
07

CLASSIFICADOS
$ 9,00*
$11,00*
$13,00*
$15,00*
$17,00*

Toda a pontuação, espaços, números e/ou caracteres especiais contam como 1
carácter. Depois de uma pontuação, deve colocar um espaço. Se o montante enviado
for insuﬁciente, o anúncio será cortado para reﬂectir o montante do pagamento.

EMPREGOS

EMPREGOS

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

Agente de viagens que fale Português, Francês e Inglês, com ou
sem experiência. Boas regalias.
Enviar o seu CV por e-mail:
agenciaviagens@hotmail.com

Peixaria United
Peixeiros /as com ou sem experiência para serviço à clientela. Apresentar-se no 6575 boul. des Grandes
Prairies, esquina Langelier (St-Leonard) e falar com Laura.

VOYAGES ELITE PLUS
MEMBROS DE VOYAGES EN
DIRECT
Procuramos agentes de viagens. Contactar Paula Azevedo
514-381-5200
ou
eliteplus.paula@videotron.ca

Distribuidor de
Peixes United Seafood
Empregados polivalentes para trabalho geral. À ocasião, condutor classe
5. Apresentar-se no 6575 boul. des
Grandes Prairies, esquina Langelier
(St-Leonard) e falar com Denis.

Paisagista com experiência
em “pavé-uni”, asfalto, etc.
Trabalho em Laval. Salário
conforme experiência. A partir
de 18$/h. Contactar António
Cabral, contramestre
(450) 963-3462
Les Entrepreneurs Bucaro Inc.
Empresa em plena expansão
procura instalador de “pavé-uni”,
com um mínimo de 5 anos de
experiência. Também procuramos
jornaleiro com 3 anos de experiência.
Salário conforme qualificações.
Muitas regalias. Para informações,
contactar (514) 325-7729.
Procuramos ajudantes de
cozinha e lava-loiça. Apresentarse ao Restaurante Eduardo,
situado no 404 Duluth este.

Empregado de mesa, com mínimo
de 5 anos de experiência. Tempo
inteiro.
(514) 987-1530 José Manuel David
Condutor para distribuição de frutas
e legumes. Bom salário. Contactar
Albano Sá ou Carlos Costa
(514) 845-3291
Senhora para limpeza, a tempo
inteiro. (514) 355-7171

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

ALUGA-SE
Aluga-se 4 ½ em St-Michel. Todo
renovado. (514) 389-5678

Procuramos pasteleiro (turno de dia)
e padeiro (padeiro) com experiência.
Apresentar-se ao 2411 Charland,
ou telefonar para (514) 384-9142.
Os candidatos anteriores podem
contactar-nos.
Pessoa para manutenção geral de
edifícios. Tempo inteiro. Bom salário.
(514) 355-7171

2 “sets” de 4 pneus de Inverno : 1 set Toyo com jantes
de Inverno 205-70-15 e 1 set
Nokian 205-70-15.

514 571-1924
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4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec) H2W 1Z4
Tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150

PAGAMENTO
VISA
MC
CHEQUE
Nº do cartão
Exp:
/
Detentor
Nº de publicações
Montante por publicação $
Montante total $

EMPREGOS

Procuramos empregados com um
mínimo de 5 anos de experiência de
“pavé-uni”, muros e asfalto. Trabalho
na Margem Sul de Montreal.
Contactar Sergio
(514) 213-6539
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IDENTIFICAÇÃO

NOME
MORADA
CIDADE
TELEFONE (
)
DATAS DE PUBLICAÇÃO

CÓDIGO POSTAL

Todos os classiﬁcados devem ser pagos antes da publicação.
Pelo telefone, VISA ou MASTERCARD unicamente.
Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal.
*Taxas incluídas. Preço por publicação.

Join Ottawa’s #1
Property Management
Company!

Superintendent
Teams
Are you approachable and customer service focused
and/or looking to relocate?
As a team, are you organized and skilled in completing basic repairs
and performing office administration, sales, and accounting duties?

If so, why not join your team with ours?
You will be rewarded with a competitive
salary and benefits package,
accommodations, and on-site training.
To apply, please submit your resume online
or by tel: (613) 788-7988 fax: (613) 782-2286.
We thank all candidates for their interest; however,
only those selected will be contacted.
We are an equal opportunity employer.

w w w. m i n t o . c o m
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nOS 35 anOS Da FilarMóniCa p. De MOnTreal

Uma efeméride que já cheira a ouro!
António Vallacorba

avallacorba@avozdeportugal.com

A

Filarmónica Portuguesa de
Montreal (FPM) acaba de
alcançar mais um marco histórico
da sua ilustre existência, o qual
não só a honra e distingue, como
igualmente prestigia a nossa
comunidade.
Referimo-nos, evidentemente, à passagem do seu 35º
aniversário, dignamente celebrado, sábado transacto, no
subsolo da Igreja Santa Cruz, perante uma exuberante
presença de convivas, estimada em várias centenas.
(Talvez um pouco mais de 500).

financeira que entregaram ao João Balança mas cujo
montante não foi divulgado: François Campagna e
Johanne Duchesne – o primeiro, director dos serviços
administrativos e de promoção da fábrica da Paróquia

Notre-Dame de Montreal (Basílica Notre-Dame de
Montreal e Cemitério Notre-Dames-des-Neiges) ; a
segunda, directora de vendas.
Mas no fim de contas, foi, sobretudo, a festa da grande
família da simpática filarmónica!
Numa noite em que foi mestre de cerimónias o nosso
Com jantar dançante, animado pelos conjuntos
“Xpressions” e “PIRI-PIRI”, este de Toronto, e ainda o
categorizado artista Jorge Silva, homenagens justamente
devidas a antigos dirigentes, revestiu-se de um dos
momentos mais altos na vida da colectividade anfitriã,
para o qual contribuiu igualmente o deslumbrante
ambiente de cor e amizade. Será, por isso e por tudo o
que houve de mais óbvio, recordado por longos e bons
anos.
Registo, por outro lado, para a demonstração de
solidariedade manifestada por muitas das outras
colectividades recreativas e sócio-culturais, de convívios
e associações comunitárias aqui representadas,
comerciantes, etc.
Outrossim, para as inúmeras individualidades
presentes, entre as quais abrimos uma excepção para
indicar os nomes, em virtude da substancial ajuda

Esta reportagem foi possível graças à colaboração de
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comum amigo Luis Melo, antigo dirigente da FPM e
membro da equipa portuguesa da Radio Centre-Ville, o
João Balança estava visivelmente emocionado e
contente, através das suas palavras de humildade e ao
mesmo tempo de orgulho, quando a todos saudou e
agradeceu.
A FPM – registe-se – foi fundada no mui feliz dia de
20 de Março do auspicioso ano de 1972, graças ao

dinamismo e amor à causa de
homens de visão, tais como
João da Mota, António dos
Reis e António Pacheco.
Norberto Dâmaso, Manuel
da Silva, João Mendonça e
Leonardo Aguiar, são outros
dos muitos nomes que ficarão
eternamente ligados ao rico
historial da nossa mais antiga
filarmónica – “mãe” e “avó”
das demais, numa feliz
expressão de um bom amigo
nosso.
Com sede própria e escola de música, tem, também,
uma gravação discográfica LP, em 33 rotações, louvável
esforço da direcção presidida na altura por José Melo –
era maestro o nosso distinto compatriota madeirense,
João Mendonça, quase centenário e presente a este
evento; e, assistente maestro, José Soares.
A FPM já visitou os Açores, sob a direcção de Balbino
Sá, sendo comum deslocar-se anualmente às
comunidades da Nova Inglaterra, Ontário e Quebeque

para, tal como acontece entre nós, animar as festas
daquelas áreas, com que muito se tem distinguido e
marcando uma presença de solidariedade e de
intercâmbio cultural muito louvável.
Se a refeição da festa pareceu ter sido do agrado de
todos, o espectáculo, por outro lado, não lhe ficou atrás,
graças à boa música executada e às várias razões que as
Esta reportagem foi possível graças à colaboração de

pessoas tiveram para dançar e divertir-se.
Abriu-o, numa surpresa agradável, o conjunto
“Xpressions”, agora com novo membro na bateria, o
João Bulhões, e com o Nilton Rebelo a celebrar também
o seu aniversário natalício.Seguiu-se-lhe, muito bem, o
seu homólogo convidado, “PIRI, PIRI”, de Toronto,
ambos conjuntos contribuindo para que o baile fosse
sempre bastante animado e a pista de dança assaz
concorrida.
Lamentavelmente, e para nosso desgosto, não nos foi
possível assistir à actuação do grande artista que é o
Jorge Silva, vindo dos Estados Unidos; mas temos a

certeza que se terá exibido em grande, para contentamento
de todos os seus admiradores/as e para o seu próprio
prestígio. A FPM, presidida por João Balança, tem ainda
os seguintes colaboradores como membros do elenco
directivo: Norberto Tavares e José Freitas, vicepresidentes; Leo Ribeiro, tesoureiro; João Andrade,
secretário; Manuel Viveiros, José Duarte, Manuel Melo,
Tony Silva, e Wilson Raposo, todos directores. Vitor
Barreira e João Bulhões são, respectivamente, maestro e
assistente-maestro.
Saudamos a Filarmónica Portuguesa de Montreal, na
pessoa do seu dinâmico presidente, com votos de
contínua prosperidade e de longa vida em prol de uma
das manifestações mais marcantes da nossa cultura
popular.
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Prémio MTV dá nova força a Nelly Furtado

Fernando

N

O

elly Furtado recebeu quinta-feira o prémio MTV Europa para Melhor Álbum. A
cantora, que na cerimónia revelou o seu novo visual com cabelos loiros, agradeceu ao público que votou em Loose, terminando o seu discurso com um “obrigado”
em Português.
Nomeados para a mesma categoria estavam os Linkin Park, Avril Lavigne, Amy
Winehouse e Akon. Nelly Furtado confessou-se emocionada ao receber o seu primeiro prémio MTV, depois de ter sido nomeada para os Video Music Awards (prémios
MTV nos EUA). A distinção para álbum do ano surge depois de Nelly Furtado ter
recebido cinco prémios Juno (o galardão canadiano equivalente aos Grammys americanos) em todas as categorias para as quais estava nomeada: Escolha do Público,
Melhor Single, Álbum e Artista do Ano e Álbum Pop. Espera-se para breve a reedição
do disco, com uma versão de Crazy, dos Gnarls Barkley.
Loose, é o terceiro álbum de originais da cantora canadiana filha de emigrantes
portugueses. Baptizada com o nome da ginasta russa Nellie Kim, cantou em público
pela primeira vez durante as comemorações do dia de Portugal em 1983, com quatro
anos. Depois de aventuras entre o hip hop e o trip hop, estreou-se a solo com Whoa
Nelly!, em 2000.
Toronto, a sua morada actual (“a cidade mais
multicultural do mundo”, disse em entrevista
recente) foi influência fundamental para Loose,
além da colaboração com Timbaland, reputado
produtor do panorama pop actual. Depois de um
Folklore (2003) recebido com modéstia, o regresso fez-se de reinvenção. Nelly justificou o resultado final do álbum com uma vontade “visceral e
misteriosa” de mudança. A cantora afirmava um
redescoberto sex appeal e lançava polémica ao
revelar atracção pela beleza feminina.
Entre acusações de cedência comercial e louvores ao disco, Loose acompanhou Futuresex/Lovesounds de Justin Timberlake para se afirmar
com um dos momentos pop de 2006. O sucesso
levou Nelly por novos caminhos. O gosto pela
representação (que descobriu enquanto criança)
levou-a por experiências televisivas, num episódio da série CSI Nova Iorque e na telenovela portuguesa Floribella. Ao mesmo tempo, recusou uma proposta de 345 mil euros para pousar nua para a Playboy.

Pereira

em

Montreal

apreciado “entertainer” Fernando Pereira estará de passagem por Montreal.
Abaixo, uma entrevista com Fernando Pereira, publicada no Jornal Inside, para
os nossos caros leitores conhecerem um pouco mais este grande artista, que vai dar
um espectáculo no próximo domingo, dia 11 de Novembro, às 16h00 no Plateau-Hall,
situado no 3710 Calixa-Lavallée, um espectáculo a não falhar.
Fernando, nasceu em Lisboa?
FERNANDO PEREIRA – Sim, mas embora nascido em Lisboa e convivendo com
os meus companheiros de folguedos e de escola no Bairro de Campo de Ourique,
onde habitava, quando chegavam as férias, como disse, era para Mértola que eu partia. Daí que as minhas memórias de infância e adolescência passam pelas margens
do Guadiana, pela foz do rio, pelo castelo, pela mesquita, pelas Festas de S. João,
pela Feira de Setembro. No fundo, Mértola era o prolongamento da minha casa. E
dentro da minha casa, mesmo em Lisboa, era o Alentejo que estava sempre presente,
nas conversas, na culinária, nas tradições. Era assim alentejano da porta para dentro e lisboeta quando saía para as ruas de Campo de Ourique, ou de Algés, para
onde mais tarde fomos morar. Por outro lado, o meu pai, muito ligado à cultura regional e ao teatro, e a minha mãe, que tinha uma voz lindíssima, despertaram em
mim, desde muito cedo, o gosto pela leitura, pelo folclore e pela música clássica.
E foi essa cultura multifacetada (o Fernando interpreta desde a «Pedra Filosofal», de Manuel Freire e António Gedeão, a Stranvinski e Louis Amstrong) que o levou a enveredar por uma carreira internacional?
FERNANDO PEREIRA
– Penso que o facto de
me sentir um cidadão do
Mundo teve muito peso
nessa opção. Mas a firme convicção que possuo
de que é possível levar a
toda a parte a existência,
e excelência, da nossa
música também se tornou
decisiva na atitude que
tomei ao partir há cerca
de 10 anos para os EUA,
onde estive radicado, e
que já me levaram posteriormente a actuar em países tão distintos como a
África do Sul, Austrália.
Bermudas ou Eslovénia.
Imitador, mímico, cantor, declamador, como
se definiria a si próprio
como
artista?
FERNANDO PEREIRA–
Em Portugal, convencionou-se chamar imitador a
tudo, mas esta designação
algo simplista e redutora
nem sempre é uma réplica fácil, muito pelo contrário. Nestes casos, a imitação é a caricatura elaborada de uma personagem e o «sketch» humorístico de uma forma específica de expressão artística. Por exemplo, nos
EUA, chamam-me «impersonator», cuja tradução seria «personificador», no sentido da
representação cénica, sendo considerada, imodéstia à parte, uma forma de espectáculo
rara e superior. Mas se me chamarem simplesmente «entertainer» já me sinto razoavelmente confortado, embora eu seja um bocadinho disso tudo, actor, imitador, tenor...
Quando se refere a tenor está a falar da sua nova experiência ao lado da Isabel Maya?

FERNANDO PEREIRA – Acontece que, de facto, iniciei recentemente uma nova
faceta que, de certo modo, tinha adormecida dentro de mim. Ou seja, decidi despertar
o tenor que há em mim, ao lado da cantora lírica Isabel Maya. Não é uma nova carreira, mas é uma nova faceta, uma faceta assumidamente de cantor. É um projecto que
desenvolvi com a Isabel, um desafio aliciante, que está ter resultados absolutamente
notáveis, com a realização de espectáculos só com este tipo de repertório, em dueto.
Se comparar a minha actividade como tenor com a de Carreras ou de Pavarotti, é claro que não consigo atingir as mesmas performances. Poderei cantar nos mesmos tons,
nos mesmos registos, mas não se pode comparar a sua formação clássica com a que
eu não tive e que só foi posterior ao início da minha carreira, Porém, como faço de
tudo, não há nada que seja completamente novo para mim. Costumo afirmar: dêemme um palco e tudo pode acontecer!
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aCiDenTe a-23:

15 mortos e 23 feridos
Diário Digital
Lusa

Q

uinze mortos e 23 feridos hospitalizados, alguns
deles em estado grave, era o balanço de ontem do
acidente registado segunda-feira na A-23, no nó de Fratel, Vila Velha de Ródão, perto de Castelo Branco.
O balanço ao fim da noite de segunda-feira apontava
para 13 mortos, mas durante a madrugada de ontem,
morreram os dois feridos graves, um homem e uma mulher, que tinham sido transferidos para o hospital de S.
Francisco Xavier, em Lisboa.
Nos hospitais de Castelo Branco e de Abrantes estão
internados 23 feridos, alguns deles em estado grave, segundo várias fontes hospitalares.
O acidente ocorreu pouco antes das 20:00 de segundafeira quando um autocarro e um ligeiro colidiram, na
A-23, no sentido Sul/Norte, no Nó de Fratel, próximo
de Vila Velha do Ródão, caindo depois por uma ravina
com 50 metros de altura.
O autocarro, com 38 ocupantes, pertencia à Câmara
Municipal de Castelo Branco e transportava elementos
da universidade sénior daquela cidade, que regressavam
de uma visita a Fátima e Nazaré.
As urgências do Hospital Amato Lusitano, em Castelo
Branco, acolheram 19 feridos enquanto na morgue deram entrada 13 corpos, cujas identidades começaram a
ser reveladas pouco antes das 2:00 da madrugada.
À medida que os nomes iam sendo conhecidos, a consternação crescia e prometia um dia diferente para Luís

«palavra de conforto e profundo pesar» aos familiares
das vítimas mortais do acidente registado segunda-feira
à noite na A-23 perto de Castelo Branco.

«A polícia vai apurar agora as razões daquele desastre», indicou o Presidente da República, classificando o
sucedido como uma «grande tragédia».

Na noite de segunda-feira, Cavaco Silva tinha telefonado pessoalmente ao presidente da Câmara de Castelo
Branco, manifestando-lhe a sua solidariedade para com
as vítimas do acidente que ocorreu na A-23

Paixão, jornalista e o professor que ontem devia dar aulas àquela turma da universidade sénior.
«Tínhamos outra visita marcada para este mês», lamenta.
Adelino Carrilho, presidente do Grupo Típico Cancioneiro de Castelo Branco, esperou toda a noite à porta do
hospital, pois lá dentro estavam duas pessoas do conjunto.
Maria Meruje requeria a atenção da Unidade de Cuidados Intensivos, mas já ninguém pode fazer nada por
Maria Fernanda, que perdeu a vida no acidente.
Também a universidade sénior parou ontem e para os
próximos dias, disse à Agência Lusa o presidente, Arnaldo Brás.
«Com certeza que haverá a devida homenagem a todos
os envolvidos nesta tragédia», sublinhou.
O Presidente da República, Cavaco Silva, dirigiu uma

No aeroporto da Portela, à partida para uma visita oficial ao Chile, Cavaco Silva disse ter sido informado sobre os acontecimentos durante a noite, afirmando que os
serviços de socorro funcionaram bem, o que registou
com «apreço».
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7 diferenças

Liga BWin

O primeiro tropeção
A
o nono jogo, o campeão cedeu. Até esta jornada,
somara o pleno, vencendo oito em oito jogos; na
passada sexta-feira, mesmo jogando em casa, o FC Porto não foi capaz de bater o Belenenses, ficando-se por
um empate. E contestado por ter inaugurado o marcador

num lance em que o regressado Postiga, autor do golo,
estava em fora-de-jogo. O Belenenses haveria de reagir
e chegaria ao empate com que terminaria a partida. Dois
pontos que o dragão deixou escapar e que o Benfica, no
dia seguinte, aproveitou da melhor maneira. Quer dizer,

de forma eficaz, porque a vitória (2-1) que conquistou
em Paços de Ferreira também não foi imaculada. O golo
da vitória nasceu de um livre inexistente e, como tal,
também contestável...
Sem sombra de pecado foi o triunfo do Sporting sobre
a Naval. Mais complicada do
que os números deixam transparecer, a vitória deverá tranquilizar a equipa de Paulo Bento, incapaz de disfarçar o nervosismo
resultante das últimas exibições.
Mas, tal como o Benfica, ganhou
dois pontos ao FC Porto. Ainda
assim, as diferenças continuam
grandes.
Em queda está o Braga, que foi
goleado (3-0) pelo Leixões – estreou-se a ganhar nesta época –
no primeiro jogo pós-era Jorge
Costa. Ainda não há treinador
novo e a crise é indisfarçável. O
oitavo lugar é disso exemplo. O
quarto é do Setúbal, que empatou no Bessa (o Boavista, não
ganhou ainda).
Ataques eficazes: Chapa 3
Aconteceu no Bessa e no Municipal de Coimbra, onde se registaram resultados iguais e
pouco habituais: 3-3. No sábado, o Leixões marcara três ao Braga (ficou a zero). E há
mais: o Nacional também deu três em Leiria (sem correspondência do adversário, que apenas marcou um e é
lanterna-vermelha). O Sporting destoou, ao fazer quatro. Muitos golos...

Águias vencidas por falhanços da primeira parte

Benfica perde em Glasgow

Celtic venceu o Benfica por 1-0 em jogo da quarta jornada do Grupo D da Liga
dos Campeões. Uma vitória que não oferece contestação e que atira os “encarnados” para o fundo da tabela, o que complica até o apuramento para a Taça UEFA,
que o terceiro lugar oferece. O Benfica entrou bem no jogo. Cardozo deu um ar da
sua graça logo aos sete minutos, mas a resposta não tardou, com Kennedy a cabecear ao lado da baliza de Quim. Aos 12 minutos, nova oportunidade para o Benfica, finalizada por Cardozo. O paraguaio fez tudo bem, chutou cruzado e com muita força
à baliza de Boruc, mas com má pontaria. Por esta altura o Celtic começou a entrar
no jogo. Scott Brown, aos 17 minutos, e Scott McDonald aos 22 testaram guardaredes Quim. Em suma, o Celtic justificou na segunda parte a vantagem mínima, que
não merecia na primeira, e o Benfica apenas pode queixar-se de si mesmo.

O

FC Porto ganha em jogo sofrido

O

FC. Porto alcançou a liderança do Grupo A da Liga dos Campeões, vencendo o
Marselha em casa, por 2-1, e está agora numa excelente posição para garantir o
apuramento para a próxima fase da competição, bastando para isso vencer em casa
o Besiktas. Um resultado altamente positivo, baseado em dois momentos de grande
inspiração e algum sofrimento, num jogo que haverá que realçar foi pouco conseguido. Como os treinadores gostam de dizer: valeu mais pelo resultado do que pela
exibição, com referência para os golos de Sektioui, aos 27 minutos, e Lisandro, aos
78, tendo pelo meio o momento de calafrio causado por Niang, que empatou a partida
aos 47. Em suma, houve mais Porto, mais público a puxar, menos esclarecimento,
nomeadamente de Quaresma, e mais classe nas individualidades “azuis e brancas”,
desta simbiose a razão da vitória.

U. LEIRIA

Vítor Oliveiraé o novo treinador da equipa leiriense,depois
da demissão de Paulo Duarte. O antigo treinador do
Leixões, que subiu esta equipa à Liga, negociou o contrato com o clube de Leiria
durante todo o dia de segunda-feira.
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liga ViTaliS

Candidato inesperado
Quem é este Vizela que, de repente, largou a carapaça
de equipa discreta para se lançar na aventura pela
subida? A ascensão à liderança, após o triunfo sobre
o Fátima, contraria o objectivo comedido de ficar a
meio da tabela, bem sossegadinho. Mas, por outro
lado, justifica um investimento mais generoso no
plantel. Apesar de ter de rivalizar com o Guimarães –
e de certo modo com o Moreirense – por um espaço
entre os investidores, a Direcção do Vizela não olhou
a meios para oferecer a Carlos Garcia um plantel
experiente e com mais soluções, precisamente o que
tinha faltado em épocas anteriores. Ninguém quer
assumir uma candidatura inesperada, embora fosse
admissível que o fizessem, até para resgatarem o
grande patrocinador do clube. Esta temporada não
houve qualquer suporte financeiro – o principal –

vindo da autarquia de Vizela.
O tropeção do Santa Clara, o segundo, frente ao Gil
Vicente, em escalada lenta na tabela, abriu caminho
também ao Rio Ave. A formação de João Eusébio
está, pela primeira vez, no segundo lugar, com os
mesmos pontos do Vizela, enquanto que o Beira-Mar
anda ainda à procura de si mesmo. Um empate frente
ao Varzim atirou os aveirenses para o sexto lugar.
A divisão de pontos acabou por não afectar muito o
Trofense, beneficiando até de uma subida de um lugar,
mas para o Estoril este resultado custou-lhe a perda
do terceiro posto para o Santa Clara. Em Freamunde
a festa foi do Gondomar pela conquista do primeiro
ponto fora de portas. Foi pouco para tirar a equipa do
penúltimo lugar.

100 Golos de Liedson Carlos Freitas?
“Continuar na SAD ou não é uma decisão que cabe a Carrevisitados um a um
los Freitas tomar” - sem meias palavras, o presidente Filipe

C

em golos de
leão ao peito:
o número é gordo e atesta bem a
qualidade ímpar de
Liedson para fazer
mossa nas defesas
adversárias. Uma
marca atingida domingo pelo baiano
diante da Naval,
naquele que foi o
seu 175.º jogo com a camisola 31 do Sporting.

Soares Franco pronunciou-se sobre a eventual demissão do
administrador da SAD, que pondera a saída e dará hoje uma
resposta definitiva. “O Carlos Freitas tem sido um profissional brilhante. O Sporting tem ganho muito com a sua
contribuição em oito anos. Gostaríamos que ele continuasse no seio da administração da SAD, mas a decisão será
sempre dele e, seja sim ou não, será aceite unanimemente”,
concedeu Franco, que se demite do papel de influenciar,
seja de que forma for, a decisão do gestor do plantel dos
leões. “Não há qualquer movimento para demover seja
quem for do que quer que seja. Na minha vida profissional, poucas vezes, ou mesmo nenhumas, tentei demover
alguém de qualquer decisão. Não me cabe fazer a cabeça
de ninguém. O Carlos Freitas é que tem de decidir.”

Figo espera voltar em dois meses

L

uís Figo fracturou o perónio da perna direita no jogo de domingo, frente à Juventus, e é operado hoje às 13 horas portuguesas. Já se supeitava que a lesão do
português do Inter era grave e ontem confirmaram-se os piores receios.
Apesar do cenário negro, Figo está está optimista em relação ao período de recuperação e espera regressar aos relvados dentro de dois meses, como informou a assessoria de imprensa do jogador à agência Lusa. Figo lesionou-se na segunda parte do jogo
com a Juventus (1-1), depois de uma disputa de bola com Pavel Nedved.
O presidente do Inter, Massimo Moratti, criticou a entrada de Nedved sobre Figo,
afirmando que “foi uma falta muito dura e evitável”.
Ideia diferente tem Nedved. O checo esclareceu que não tinha intenção de magoar
Figo. “Foi um incidente absolutamente casual no jogo. Tentei tirar a bola. Estou mui-

to triste por ter tido consequências. Não tinha a intenção de fazer mal ao Figo e já falei
com ele. Espero que regresse rápido”, disse.
Ao site Maisfutebol, o especialista em medicina desportiva João Gamelas disse que
a fractura composta do perónio “é uma lesão que obriga a um tempo de recuperação
prolongado”. Tendo em conta a idade de Figo, que completou 35 anos precisamente
no domingo, o médico fala em seis meses de recuperação.
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ClaSSiFiCaçãO
10
1- FC pOrTO
25 9- naCiOnal
9
2- BenFiCa
19 10- leiXõeS
3- SpOrTing
18 11- e. aMaDOra 8
4- V. gUiMarãeS 18 12- aCaDéMiCa 8
6
5- V. SeTúBal
15 13-BOaViSTa
6
6- MaríTiMO
14 14- naVal
7- BelenenSeS
12 15- p. Ferreira 5
3
8- Sp. Braga
11 16- U. leiria

reSUlTaDOS: 6ª JOrnaDa
1 - 1 BelenenSeS
FC pOrTO
3 - 0
leiXõeS
Sp. Braga
BenFiCa
p. Ferreira 1 - 2
1
3
U. leiria
naCiOnal
3 - 3
SeTúBal
BOaViSTa

aCaDéMiCa
SpOrTing
MaríTiMO

3 - 3

aMaDOra
naVal
0 - 1 gUiMarãeS

4 - 1

próXiMa JOrnaDa
*SpOrTTV - rTpi
SeXTa-Feira (09 nOV)
BelenenSeS - leiXõeS
15:30 *
SÁBaDO (10 nOV)
V. gUiMarãeS - p. Ferreira 15:30 *
DOMingO (11 nOV)
V. SeTúBal - aCaDéMiCa
11:00
naVal - U. leiria
11:00
BenFiCa - BOaViSTa
13:00 *
Sp. Braga - SpOrTing
14:15 e. aMaDOra - FC pOrTO
15:45 *
SegUnDa-Feira (05 nOV)
naCiOnal - MaríTiMO
14:45
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