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MAÎTRE CARROSSIER

GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares
8261 BOUL. ST-LAURENT

 (514) 389-0606

  Paulo F. Gonçalves
B.A., A.V.C.PFG

  Consulte-me sem compromisso!!!

PFG

Contacte o seu agente de viagens ou a

TAP Air Portugal 800-221-7370  www.TAPusa.us
somos a sua companhia

A bordo e em terra celebramos Portugalidade

           (514) 884-0522

 Seguros :
> Doença grave
> Hipoteca
> Salário
> Vida

Ver  pág.2

Mosti Mondiale 2000
35 variedades de mosto

à sua escolha
Incluindo

VINHO VERDE

UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS AQUELES QUE FAZEM VINHO

Vendem-se  barris de Whiskey
e barris novos importados de

Portugal, em carvalho e castanho,
de 5 a 250 litros.

Serviço de análise do seu vinho

ATENÇÃO : SE NÃO TEM SELO
DA MOSTI MONDIALE

É PORQUE NÃO É MOSTI MONDIALE

$32.00
20 LITROS

GRAPOLLO
D'ORO

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

Tel.:  (514) 745-0425

Maria Alice Macedo
Corretora de seguros de prejuízos de particulares

Conselheira em segurança financeira
Seguros :
Vida, Hipotecário, Salário, Medicamentos,Invalidez,
Doenças críticas, Viagem.
Investimentos:
REER/REEE
Seguros gerais :
Habitação, (Fogo, Roubo), Automóvel

Email: mariaalicemacedo@hotmail.com

Ver  pág. 10

Na Região Açores
O “24 de Abril”
dá mesmo
que pensar

Fernando Cruz Gomes

Talvez não seja verdade. Talvez
que os articulistas que o dizem – e
nem sabemos porquê, José Andrade
está em primeiríssimo lugar... – não
tenham razão, quando afirmam,
preto no branco, que o governo de
Carlos César... já foi. Isto é, já não
está no prazo certo. E, assim, são
capazes de não ter razão os que
afirmam viver-se, hoje, nos Açores,
um ambiente mais ou menos de
medo, de pressão política... de receio
pelo que o (ainda) Poder regional
pode pensar e fazer.

Por nós... recusamo-nos a acre-
ditar. Era lá possível... que houvesse
algo parecido com perseguição
ideológica! Era lá possível que um
qualquer funcionário público –
público… não partidário, hem? –
tivesse medo de revelar as suas
cores partidárias, porque o chefe
todo poderoso “era capaz de se
zangar” e de retaliar na primeira
oportunidade que surgisse? Será
que alguém acredita que haja em-
presários, dirigentes associativos e,
até, jornalistas que são pressionados
– primeiro com palavras meigas de
quanto baste e, depois, no estilo mais
ou menos caceteiro (salvo seja…) –
para se manterem “quietos” e não
olharem para uma cor que, feliz-
mente, está cada vez mais a surgir
no horizonte político dos Açores?

Perguntas… que nos recusamos a
responder. Perguntas que encerram
em si, até, se quiserem, a negação
completa do que os homens-chave
do (ainda) Governo Regional dizem,
a toda a hora, e sempre que podem,
sobretudo se tiverem por perto uma
câmara de Televisão. E recusamo-
nos a responder, na certeza de que
não podem ser… realidades. Era lá
possível ! É  que  o  tal  25  de  Abril

Desde sábado último que a Europa teve alterações no seu contexto sócio-político.
A partir da meia-noite da sexta-feira, dez novos países se juntaram aos 15 existentes,
sob a bandeira azul estrelada da União Europeia. Viveram-se momentos de grande
alegria nesses novos estados membros duma Europa, unida em torno do mesmo tipo
de economia e de objectivos políticos comuns.

 Por todo o lado se festejou com
grandes manifestações populares e
fogos de artifício multicores, qual deles
o mais impressionante e belo, assi-
nalando o acontecimento. Na Hun-
gria, nas margens do Danúbio, por-
tanto um rio que na sua passagem
banha nove estados europeus, nem
todos membros da União, os cidadãos
fizeram honras às especiarias culi-
nárias oferecidas pelas embaixadas de
todos os países da UE e toda a gente
teve direito a pequenas lembranças,
como aquele participante que agitando
as bandeiras da Alemanha e da UE,
com uma bola nas cores da Polónia e

em bandoleira um saco do Turismo de
Portugal, se disse extremamente
orgulhoso de se voltar a sentir cidadão
europeu

A combinação das populações des-
tes novos estados, Chipre, Estónia,
Hungria, Letónia, Lituânia, Malte,
Polónia, República Checa, Eslováquia
e Eslovénia, adiciona 75 milhões de
pessoas aos 378 milhões da União
Europeia, ficando esta a partir de
agora com um total de 423 milhões de
habitantes ou seja, um aumento de 20%
e um número superior às populações

Uma Ilha. Quantas cidades?
Entre a campanha eleitoral municipal de Novembro de 2001 e Maio de 2004, dois mundos se opõem. Muito

se tem falado, discutido, planeado, estruturado e reestruturado, sobre a fusão e “desfusão” de Montreal.

Muita água correu sob as pontes dos
nossos rios e ribeiras, muita neve caiu
e fez praguejar os automobilistas,
sobretudo quando, não recolhida,
escondia crateras enormes, perigosas,
onde pneus e mecanismos de direcção
rebentavam nas bocarras profundas e
largas, no asfalto das ruas da cidade.

Porquê tanta tinta? Porquê tanta
agitação?

Recordemos os factos. Há cerca de
quarenta anos o “Maire” Jean Dra-
peau anunciou, com a mesma veemên-
cia que o rei D.Pedro IV lançou o grito
de Ipiranga em 1822, — Montreal
“Uma Ilha, Uma Cidade”.

Na época este grito foi mais ou
menos ouvido e nada seguido. A ideia,
porém, ficou e, como o futuro iria
provar nos princípios deste século, fez
o seu caminho, engrossando com
personalidades e diversos empreen-
dedores, por entre bastantes contes-
tatários também, sob a direcção de um

Ver  pág. 2

Injustiça no último minuto

Benfica quase, quase na
Liga dos Campeões

Um golo de Geovanni, quase no final do jogo, deu
ao Benfica uma preciosa vitória sobre o Sporting,
com a equipa “encarnada” quase a assegurar o
segundo posto, a uma jornada do fim da Superliga
de futebol.

Ver  pág. 15

O alargamento da União EuropeiaO alargamento da União Europeia
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Kevin Carvalho

Alugam-se carros e camiões
Ao dia, à semana ou ao mês

• Especiais de fim de semana
•Tratam-se casos de seguros

National Location d’autos (Canada) Inc.
33, rue Mozart E., Montreal • Tel. (514) 273-4284

Courriel: carvalhok@nationalcar.com

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor
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6327 Clark, Montreal   Tel.: 362-1300 Fax: 362-8882

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

Fábrica e sala de exposição :

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

Os textos (e ilustrações) de Opinião
publicados nesta edição são da inteira
responsabilidade dos seus autores,
não vinculando, directa ou
indirectamente, o cariz editorial e
informativo deste jornal.

entusiasta da vida municipal
que é, e creio será sempre,
Pierre Bourque.

Em Dezembro de 1995, Pier-
re Bourque anuncia “uma nova
via de futuro” e “parceria entre a
peritagem pública e o saber fazer
privado”, na Câmara de Comér-
cio de Montreal metropolitano,
ou seja, a eventual privatização
de grandes sectores da admi-
nistração municipal. O seu
objectivo era o de se subtrair ao

monstro financeiro que rói a
cidade onde, sendo 80% do seu
financiamento proveniente das
“taxes foncières”, mantêm o
orçamento sujeito às flutuações
do mercado imobiliário.

A ideia foi combatida de vá-
rios lados e Québec rejeita a
ideia em Abril de 1997, ficando
na prateleira todas as intenções
de privatização anunciadas.

Mas a ideia de “Uma Ilha,
Uma Cidade” manteve-se nos
carris. Pelo menos nos da linha-
férrea de Pierre Bourque. Em
1999, encontramo-lo percorren-
do com o seu varão de peregri-
no a ilha e outros locais do
Québec, defendendo a ideia de
fusão das municipalidades ad-
jacentes a Montreal.

Calmamente, sem grandes
vagas, num estilo muito pessoal,
Pierre Bourque procurou a-
poios e desenvolveu ideias.
Porém, a batalha da fusão mu-
nicipal só se iniciou um ano mais
tarde, quando se manifestou de
forma categórica a intenção do
governo provincial de avançar
com a reforma em profundi-
dade, do mundo municipal
montrealense. A partir desse
momento, formaram-se os dois

campos antagonistas que se
manteriam nas suas posições
durante largo tempo. De um
lado Pierre Bourque e a ideia
de unificação das cidades limí-
trofes e do outro, as 27 edili-
dades que tenazmente se o-
punham a essa união, concor-
dando timidamente apenas
com um aumento de poderes
da CUM. Entretanto, nas vés-
peras do Natal de 2000, a Lei
170 ecoou como uma bofetada
às administrações das cidades
de periferia que tinham organi-
zado um vasto movimento de
resistência e significava uma
estrondosa vitória para as pre-
tensões do “Maire” Pierre Bour-
que. Algumas semanas mais
tarde o “Maire” de Verdun,

Georges Bossé, anunciava a
criação de um partido político,
contrariando as intenções de
alguns dos seus colegas que
preferiam contestar juridica-
mente a lei.

Enquanto Bourque percor-
ria os futuros “arrondisse-
ments” de Montreal, a portas
fechadas, elementos do novo
partido municipal, escolhiam
um chefe por entre alguns
candidatos. Georges Bossé,
VeraDanyluc, Michel Prescott
e Gérald Tremblay. Prometen-
do nada fazer para contrariar a
intenção de “desfusão” dos
presidentes camarários da
periferia no caso de vitória
eleitoral, Gérald Tremblay foi
escolhido para candidato à
presidência da Câmara Mu-
nicipal de Montreal. Anun-
ciando como seu eventual presi-
dente de Executivo o “Maire”
de Saint Léonard, Frank Zam-
pino, Tremblay sofreu a animo-
sidade de Vera Danyluc e de
Michel Prescott, que durante
bastante tempo o criticaram de
não aplicar ao interior do parti-
do, as mesmas ideias democrá-
ticas que preconizava para a
nova cidade.

As sondagens indicavam
então uma certa vantagem
para Pierre Bourque que ca-
minhava confortavelmente
graças, em parte, à divisão do
voto, por entre as forças em
liça. Em Julho, o juiz Maurice
Lagacé do Tribunal Superior
denega as 18 municipalidades
que haviam contestado a Lei
sobre a fusão e Michel Prescott
pôs um termo ao RCM, partido
moribundo, sem alma nem
forças, após o seu Congresso de
algumas semanas antes e sub-
mete-se a Gerald Tremblay,
dando assim nascimento ao
partido da União dos cidadãos
da Ilha de Montreal. As más-
línguas pretendem que os ac-
cionistas do novo partido te-
nham pago cerca de 80 mil
dólares, total das dívidas do
RCM, em compensação da sub-
missão.

Inicia-se então um ciclo de
grande estima e consideração
dos presidentes camarários das
redondezas para com Geral
Tremblay, confiados no com-
promisso por este tomado face
à situação de desmembra-
mento e também, às afirma-
ções de Jean Charest, na altura
candidato a Primeiro-Ministro.
O tempo viria a demonstrar,
uma vez mais, como a palavra
de muitos homens públicos
vale menos que o papel onde é
registada.

Passado o 4 de Novembro, a
linguagem de Tremblay come-
çou a mudar e fiel a si próprio,
falava em modos que só ele
poderia compreender. Ter-
giversando constantemente,
iludindo respostas, falando sem
nada dizer, Tremblay somou
erros e “gaffes”, demonstrou
partidarismos e conflitos de in-
teresse, permitindo a confir-
mação de contratos de milhões
de dólares sem cadernos de
encargos, utilizou serviços de

empresas onde ele era accio-
nista e toma decisões desagra-
dáveis para as administrações
das municipalidades limítrofes.
Fazendo uma administração
indiferente às reivindicações e
às experiências dos antigos
“maires”, Tremblay reduziu
consideravelmente os orça-
mentos de funcionamento das
ex-cidades que desse modo, se
viram na obrigação de cortar
nos serviços prioritários habi-
tuais aos seus concidadãos, ao
mesmo tempo que o discurso
do “Maire” se afastava do com-
promisso tomado antes das
eleições. Em face de muitos
tumultos ao interior do seu
partido, Tremblay decidiu a-
vançar com o seu projecto de
reorganização municipal, cujo
objectivo principal é o de impe-
dir a “desfusão”.Esta posição

desconcertante do chefe do
partido provocou a demissão de
Luís Miranda, presidente do
“arrondissement” de Anjou e
da sua colega a vereadora
Andrée Hénault que passaram
a dedicar-se à elaboração dum
programa de apoio à Lei 9 que
em princípio, permitirá a anu-
lação da Lei 170, segundo crité-
rios não muito claros do Minis-
tro dos Assuntos Municipais,
Claude Fournier. Este também
fez “volte-face” várias vezes,

passando das afirmações de
Jean Charest de permitir um
voto livre aos cidadãos sobre
uma possível “desfusão” a uma
campanha para procurar de-
monstrar e convencer os mes-
mos cidadãos “das vantagens”
da fusão…

Fusão, desfusão, confusão
O cidadão normal não sabe

onde pôr a cabeça. Estudos
contraditórios sucedem-se uns
após outros, dizendo aquilo que
os seus mentores querem ou-
vir, consoante o campo onde se
acantonam. Eles servem ape-
nas de campanhas de medo,
criando mirabolantes fantas-
mas de alarmantes aumentos
de taxas que, no caso de Anjou,
se concretizará antes por uma
baixa, já garantida por Luís
Miranda.

Fui encontrá-lo no seu escri-

tório da Câmara de Anjou,
numa manhã ensolarada desta
Primavera tardia, e mais uma
vez, pude constatar o seu gran-
de apego, a sua grande disponi-
bilidade e exaltação pela “sua”
cidade.

“O que eu posso dizer hoje—
diz-me um Luís Miranda des-
contraído e senhor de si, é que
aquilo que dizíamos em 2000 se
confirmou. Ou seja, a fusão
imposta pelo governo do Québec
na época, não funciona, as taxas

Uma Ilha. Quantas cidades?
Cont. da pág. 1

Gouveia, GouveiaGouveia, GouveiaGouveia, GouveiaGouveia, GouveiaGouveia, Gouveia
507, Place d'Armes, suite 1704         Tel.: (514) 844-0116
Montreal, Québec H2Y 2W8 Fax: (514) 844-9053

Filomena Gouveia  LL.BFilomena Gouveia  LL.BFilomena Gouveia  LL.BFilomena Gouveia  LL.BFilomena Gouveia  LL.B.....

AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA

aumentaram e os serviços foram
reduzidos”. E continua: ”O orça-
mento da Câmara de Montreal
foi aumentado de 3,600 biliões
para 3,800. Deste total, 75% são
destinados ao pagamento de
salários. Ora as convenções com
o pessoal não estão todas as-
sinadas e neste momento, há já
um aumento de 2 % que se jun-
tará aos 75% destinados a salá-
rios no próximo ano, eliminando
assim qualquer possibilidade de
economia”..

Documentação oficial e estu-
dos da Secor nas mãos, Luís
Miranda provou sem sombra
de dúvidas, a disparidade das
informações vinculadas por
gente que opera sem rigor,
criando ondas de desmobili-
zação por entre os cidadãos.
Por isso, Luís Miranda já reali-
zou vários encontros com os
residentes de Anjou para, docu-

Ver  pág.7
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 Açores & Madeira

355 Rachel  Este - Montreal - Qc. - Canadá  H2W 1E8
Tel. : (514) 844-3054      Fax : (514) 844-4924

Agência de Viagens
LisboaLisboaLisboaLisboaLisboa

- passagens aéreas ou de comboio
- todo o tipo de pacotes de férias
- automóveis de aluguer ou em plano “achat-rachat”
- despacho de contentores
- serviço oficial de traduções

       VERÃO 2004
contacte-nos

para conhecer as novas tarifas
FINALMENTE    Porto directo!

Viagens para Portugal
ou qualquer outra parte do mundo

O Governo continua
empenhado em defender os
interesses de todos os açorianos

O presidente do Governo
Regional dos Açores, Carlos
César, considerou ontem, na
ilha Graciosa, que o último
ano de cada legislatura, que
é, como os restantes, um
tempo de trabalho, não pode
ser caracterizado por epi-
sódios como o que se veri-
ficou no início da reunião de
hoje com o Conselho de Ilha,
quando alguns dos seus
elementos, alegando falta de
quórum do próprio con-
selho, abandonaram os res-
pectivos trabalhos.

O presidente, em declara-
ções posteriores à comunicação
social, referiu, a propósito, que
o Governo, por via da legislação
em vigor, é obrigado a visitar
todas as ilhas, em cada ano, e aí
reunir o seu conselho e en-
contrar-se com as entidades
locais. É uma obrigação que
Carlos César cumpre com gos-
to, pois trata-se de uma forma de
aproximação do Governo aos
problemas locais e de consulta
a todos aqueles que tenham
mandato de representação.

Este ano, continuou o pre-
sidente, tem sido notada, em
diversas ocasiões, por via de
comandos partidários, desi-
gnadamente do PSD, a intro-
dução de factores de pertur-
bação que são alheios ao que as
pessoas mais gostariam. Carlos
César acredita que nenhum
graciosense terá achado graça
ao facto dos seus represen-
tantes, em vez de estarem reu-
nidos com o Governo, terem-se
comportado da forma como o
fizeram, acentuando que o de-
ver deles é ajudar o Governo,
quer criticando, quer apre-
sentando propostas, indepen-
dentemente, do partido a que
pertençam.

No que lhe diz respeito, o seu
Governo continuará a traba-
lhar em prol de uns Açores mais
modernos e em defesa dos
interesses de todos os açori-
anos, razão pela qual os mem-
bros do Governo, na presença
dos elementos do Conselho de
Ilha que optaram por participar
na referida reunião, fizeram um
balanço da actividade governa-
tiva na ilha Graciosa.

 Assim, e no âmbito da Secre-
taria Regional da Educação e
Cultura, foi salientada a recu-
peração, quase total, do parque
escolar da ilha, num inves-
timento público superior aos 5,3
milhões de euros. Neste par-
ticular foi destacada a obra em
curso na Escola Básica, Inte-
grada e Secundária cujo de-
senvolvimento está de acordo
com o programa estabelecido.

Em matéria de incentivos
para a fixação de pessoas na
ilha, o secretário regional teve
oportunidade de referir a aber-
tura do Governo ao estabe-
lecimento de medidas de dis-
criminação positiva, lembran-
do, a esse respeito, que está

para apreciação na Assembleia
Legislativa Regional um di-
ploma que se destina, justa-
mente, a dar cobertura legal à
criação de incentivos que, em
cada uma das ilhas mais peque-
nas, ajudem à fixação de acti-
vos.

 No domínio da Secretaria
Regional da Habitação e Equi-
pamentos, foi referido o facto de
o Governo já ter procedido, nos
últimos sete anos, à atribuição
de 2,2 milhões de euros desti-
nados ao sector da habitação
na ilha Graciosa. No que se
refere aos programas habita-
cionais, foi, pelo secretário re-
gional, anunciado o lançamen-
to do concurso público para
atribuição de mais quatro lotes
no Loteamento das Dores, em
Santa Cruz e destinados à auto-
construção.

No sector das estradas regio-
nais, o Governo investiu até ao
ano passado, 1,8 milhões de
euros em trabalhos de pavi-
mentação, correcção de cur-
vas, estacionamentos e sinali-
zação rodoviária. Neste particu-
lar, de salientar que se encontra
em fase de conclusão a emprei-
tada de reabilitação e repavi-
mentação da estrada entre
Santa Cruz e a Praia, numa
extensão de 5,2 quilómetros e
num investimento público de
620 mil euros, bem como a
segunda fase de protecção da
falésia dos Fenais, esta com um

custo superior a 112 mil euros.
Ainda no que se refere à me-

lhoria das condições de segu-
rança nas estradas regionais, o
Governo vai abrir as propostas
para a reabilitação de dois
novos troços (Fonte do Mato/
Canada Longa e São Mateus/
Fenais) numa extensão de 5,5
quilómetros. Durante este ano,
o Governo procederá, tam-
bém, à correcção da curva do
Rebentão, na freguesia da Luz,
bem como aos arranjos urbaní-
sticos de diversos miradouros.

 No âmbito da acção da Se-
cretaria Regional dos Assuntos
Sociais, o grande investimento
público na ilha é a construção
do Lar de Idosos da Praia que
já está em fase de conclusão e
que ascende a 2,3 milhões de
euros.

Na saúde, o secretário re-
gional confirmou que estão
previstas obras de grande repa-
ração do Centro de Saúde de
Santa Cruz e aquisição de
novos equipamentos, e anun-
ciou que deverá chegar em
breve, à ilha Graciosa, mais um
médico de clínica geral.

Quanto à Secretaria Regio-
nal da Economia, o destaque
vai para a consignação da obra

de construção de um núcleo
de recreio integrado no porto
de pescas a implementar na
Praia. A este respeito, o secre-
tário regional, garantiu que
será tida uma atenção especial
no que se refere à reposição da
areia, melhorando, assim, a
pequena praia existente naque-
la zona.

No que se refere ao processo

da reabilitação e requalificação
das Termas do Carapacho,
prosseguem os estudos para a
localização de novos poços com
águas com características ade-
quadas aos tratamentos medi-
cinais daquelas termas. Em
matéria de turismo, foi, uma vez
mais, lembrada a importância
da construção de um hotel de
qualidade na ilha, por inter-
médio de parcerias entre inte-
resses públicos e privados, o
que é tido como um factor de-
terminante para o desenvol-
vimento do turismo local.

No domínio da Secretaria
Regional da Agricultura e Pes-
cas foram salientados, para
além da já referida consignação
do porto de pesca da Praia, os

investimentos ao nível das
embarcações de pesca e dos
melhoramentos e equipamen-
tos em pequenos portos, resul-
tantes, muitos deles, da parce-
ria mantida com a Associação
de Pescadores Graciosenses
que é tida como muito positiva.

São, igualmente, significa-
tivos, os investimentos feitos
nos caminhos de penetração e
florestais, com montantes supe-
riores a 165 mil euros, nos últi-
mos anos na Graciosa, e com
um reforço, para este ano, de
269 mil euros para a conser-
vação, manutenção e melhoria
daqueles caminhos.

No que se refere ao grande
projecto de abastecimento de
água à lavoura, estão em fase de
recuperação seis tanques que
vão servir, justamente, aquele
objectivo.

Alberto João Jardim é uma
das presenças confirmadas nas
comemorações do Dia da Eu-
ropa, um evento organizado
pela Casa da Europa da Ma-
deira (CERNE). 

Cabe ao presidente do Go-
verno Regional encerrar, com
a conferência intitulada “Uma
Experiência Europeia”, o ciclo
de colóquios que se inicia, no
próximo dia dez, com uma pre-
lecção, a cargo do eurode-
putado Sérgio Marques, subor-
dinada ao tema “O Projecto da
Constituição Europeia e o Tra-
tado de Maastricht”. 

Para além do chefe do Exe-
cutivo madeirense e de Sérgio
Marques, as celebrações do
Dia da Europa contam ainda –
anunciou, ontem, o presidente
da CERNE, João Henrique

Dia da Europa na Madeira
Gonçalves – com o contributo
do ex-secretário de Estado dos
Negócios Estrangeiros, Luís

Amado. 
De referir que este ciclo de

conferências terá início pelas
18h00 e decorrerá no auditório
da Casa-Museu Frederico Frei-
tas. 

Para o próximo domingo, Dia
da Europa, está prevista a rea-
lização de uma acção de sensi-
bilização com distribuição de
material informativo sobre a
União Europeia e sobre estas
comemorações que, este ano,
assumem particular relevância
graças à adesão de dez novos
membros. 

A par das acções comemo-
rativas, a Casa da Europa da
Madeira promove, em parceria
com a Universidade Complu-
tense de Madrid, o curso de
formação sobre a Europa inti-
tulado “Jean Monnet”, a ini-
ciar-se já na próxima sexta-feira.

Um trabalhador ucraniano
faleceu ontem nas obras do
túnel entre a Ribeira da Lapa e
o Curral das Freiras, após ter
sido atropelado por uma beto-
neira, ao início da manhã. 

O acidente de trabalho deu-
se por volta das 8:30 horas, no
início do túnel, no extremo da
Ribeira da Lapa, quando a víti-
ma procedia à montagem de
cabos eléctricos. 

Ao que tudo indica, o ope-
rário tropeçou de cima de uma
plataforma e caiu para o solo,
onde ficou estendido, no preciso
momento em que circulava
uma betoneira, resultando as-
sim no fatídico atropelamento. 

A vítima, de nome Viktor
Opanasenko, com cerca de 30
anos, ainda foi assistida pelos
Bombeiros Voluntários de Câ-
mara de Lobos e pela EMIR,
mas já nada havia a fazer para
salvar a vida deste operário. 

Acidente mata trabalhador
Também a Polícia de Segu-

rança Pública se deslocou ao
local para tomar conta da ocor-
rência. 

Compareceram ainda o dele-
gado de saúde – que tem como

função, neste caso, confirmar o
óbito da vítima, para que possa
ser removida –, e também a
Inspecção Regional de Tra-
balho, que averiguará as causas
deste acidente. 

O falecido, ao que apurámos,
trabalhava para a Indutora,
uma das empresas subemprei-

tadas a laborar neste túnel, nas
instalações eléctricas. 

O corpo, após a fase de averi-
guações, foi removido pela
agência funerária, para as ins-
talações de medicina legal, do
Hospital Central do Funchal. 

As secretarias regionais do
Equipamento Social e dos Re-
cursos Humanos lamentaram
ontem o acidente e garantiram
que serão apuradas respon-
sabilidades e as causas do aci-
dente. Já o Sindicato dos Tra-
balhadores de Construção Civil
mostrou-se preocupado com
mais esta morte numa obra do
Governo Regional. 

Diamantino Alturas respon-
sabiliza, em parte, as obras
feitas à pressa, para que sejam
inauguradas antes das eleições,
e denuncia a falta de condições
de segurança naquela obra,
que fez ontem a 5ª vítima mor-
tal, desde o ano passado.
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O hastear das bandeiras dos
novos Estados-membros da
União Europeia marcou, em
Estrasburgo, a entrada de mais
162 eurodeputados, que par-
ticiparam, pela primeira vez,
oficialmente nos trabalhos do
hemiciclo europeu. 

Um momento histórico, a-
companhado pelo som do “Hino
à Alegria”, que ficará na memó-
ria de todos os europeus, e que

marca a emoção de um dia em
que o velho continente vê cul-
minar o projecto de construção
de uma Europa unida pelo
desejo das populações e não
pela força dos militares. 

Um dia histórico também
para os 50 madeirenses, entre
os quais a mulher do presidente
do Governo, Ângela Jardim,
que, a convite do eurodeputado
Sérgio Marques, tiveram o
privilégio de estarem presentes
neste dia comemorativo, com a
particularidade de terem sido
os únicos portugueses a com-
parecer na cerimónia.

Bandeiras
da Europa
na Madeira
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Morais Sarmento
nega intervenção na GALP

O ministro da Presidência,
Nuno Morais Sarmento, veio
esta segunda-feira negar que o
primeiro-ministro, Durão Bar-
roso, lhe tenha entregue a tutela
«política» do dossier da venda de
capital da GALP.

A notícia, publicada esta se-
gunda-feira no Diário Eco-
nómico refere que o chefe do
Executivo quer evitar a repe-
tição do que o jornal designa
«caso Portucel» no negócio de
alienação de, pelo menos,
33,34% do capital da petrolífera
nacional.

Em comunicado, Morais
Sarmento esclarece que o dos-
sier da GALP, «como todos os
relativos a vendas de parti-
cipações do Estado ou ope-
rações de privatização é, sob

orientação do primeiro-mi-
nistro, da responsabilidade dos
ministros da Economia e das
Finanças».

O ministro esclarece ainda
que a intervenção da Presi-
dência do Conselho de Minis-
tros, através do ministro da
Presidência, «verifica-se no
assunto em questão, como nos
outros que se referiram, limi-
tada à sua confirmação jurídica
e articulação com o processo
legislativo».

Por outras palavras, a inter-
venção de Morais Sarmento
«ocorre no dossier GALP nos
precisos termos em que se
verificou na operação de priva-
tização da PORTUCEL e em
nada altera as competências e
responsabilidades do ministro
da Economia».

Durão Barroso confia
dossier Galp a Morais Sarmento

Segundo o Diário Econó-
mico de segunda- feira, o chefe
do Executivo quer evitar a
repetição do que o jornal desi-
gna «caso Portucel» no ne-
gócio de alienação de, pelo
menos, 33,34% do capital da
petrolífera nacional. A ope-
ração de venda de parte do
capital da Galp Energia – para
a qual concorreram quatro
consórcios – terá, assim, a tu-
tela «técnica» de Carlos Tava-
res e de Manuela Ferreira Lei-
te, os ministros da Economia e
das Finanças, respectivamen-

te, e a tutela «política» de Mo-
rais Sarmento.

Durão Barroso escolheu um
dos seus «homens de confian-
ça» porque quer garantir que
não se repetem episódios como
a da privatização da Portucel,
«processo que afectou o minis-
tro da Economia, mas também
a imagem do próprio Gover-
no», refere o jornal, recordando
o chumbo que marcou o fra-
casso, no ano passado, de uma
primeira tentativa de conclusão
da segunda fase da repriva-
tização da papeleira.

Vice-presidente da Câmara
de Gondomar foi suspenso

O único preso preventivo do
caso Apito Dourado José Luís
Oliveira foi esta segunda-feira
suspenso das funções de vice-
presidente da Câmara de Gon-
domar.

A decisão foi tomada em reu-
nião da autarquia, que decidiu
suspender o também presi-
dente do Gondomar Sport Clu-
be por um período de um ano.

Segundo a Rádio Renascen-
ça, este cargo não vai ser ocu-

pado por ninguém e as funções
de José Luís Oliveira vão ser
distribuídas por vários verea-
dores.

Quanto a Castro Neves, ou-
tro dos envolvidos no caso Api-
to Dourado, apresentou uma
justificação para não marcar
presença na reunião, uma vez
que não pode entrar em con-
tacto com Valentim Loureiro,
por decisão da juíza Ana Cláu-
dia Nogueira.

Governo quer limitar crescimento
das despesas com pessoal a 2,9%

O Governo pretende limitar
o crescimento das despesas
com pessoal do Estado, entre
2005 e 2007, a 2,9%, segundo o
Relatório sobre a Execução e
Oritentação da Despesa Pú-
blica (REODP), divulgado esta
segunda-feira.

Para alcançar este objectivo,
o Governo defende a manuten-
ção da contenção salarial e a
redução do número de funcio-
nários públicos a uma taxa de
1,9% ao ano.

De acordo com o REODP, o
peso das despesas com pessoal
no sector público deverá cair
para os 13,6% do PIB em 2007,
1,3 pontos percentuais abaixo
do nível registado no ano pas-
sado. Em relação ao peso das
despesas com pessoal do
Estado, o Governo prevê que

este diminua dos 8,8% do PIB
em 2005 para os 8,4% em 2007.

A contenção das despesas
com pessoal deverá ser mais
apertada no sector da Edu-
cação Não Superior, devido ao
peso que este detém no total
das despesas com pessoal, de-
vendo o seu crescimento ser
limitado a uma taxa anual de
2,5%, defende ainda o relatório.

Quanto ao défice, o REODP
frisa que para se alcançar um
défice de 1,1% do PIB em 2007
será necessário que a Admi-
nistração Central reduza o
défice de 3,1% em 2004 para
1,5% em 2007 e que as Admi-
nistrações Regionais e Locais
mantenham ao longo de todo o
período um saldo nulo, «sin-
tonizando as suas despesas em
função das receitas».

Comunidades querem escolas
portuguesas no estrangeiro

Conselheiros pretendem dar
um contributo para a Lei de
Bases do Sistema Educativo   

O Conselho das Comuni-
dades Portuguesas (CCP) na
Suíça propôs à Assembleia da
República e ao Governo a
criação de escolas portuguesas
no estrangeiro e a integração
do Português nos planos curri-
culares dos países de acolhi-
mento. A proposta consta de
uma recomendação dos sete
conselheiros da Suíça hoje
enviada ao secretário de Estado

das Comunidades, José Ce-
sário e a todos os grupos parla-
mentares da Assembleia da
República. Os conselheiros
pretendem, desta forma, dar
um contributo para a Lei de
Bases do Sistema Educativo,
actualmente em debate na
especialidade. De acordo com o
CCP na Suíça, a divulgação e o
estudo da língua e da cultura
portuguesas devem traduzir-se
no «incentivo e apoio» da sua
inclusão nos planos curricula-
res dos países de acolhimento
de emigrantes e à criação de
escolas portuguesas. Os conse-
lheiros sugeriram que a manu-
tenção de uma rede pública de
cursos de língua e cultura
portuguesas complementar aos
sistemas educativos estran-
geiros, a criação de escolas

portuguesas e a manutenção
de leitorados de português em
universidades estrangeiras
deve ser feita por agentes legal-
mente qualificados. O CCP
propôs igualmente que o Esta-
do apoie as iniciativas de asso-
ciações portuguesas e de enti-
dades estrangeiras que contri-
buam para a divulgação e estu-
do do português, desde que
tais iniciativas garantam os
mesmos padrões de qualidade
pedagógica e administrativa
que as ofertas actualmente

previstas. Para os membros do
Conselho das Comunidades
Portuguesas na Suíça, com-
pete ao Ministério da Educação
definir as normas gerais do
ensino do português no es-
trangeiro, nomeadamente
quanto ao seu funcionamento
e aos seus aspectos pedagó-
gicos, técnicos e administra-
tivos, no que deverá ser apoia-
do em termos logísticos pelo
ministério dos Negócios Es-
trangeiros. O Conselho das
Comunidades Portuguesas,
órgão de consulta do Governo
para as questões da emigração,
é composto por 96 membros e é
tutelado por um Conselho Per-
manente constituído por 15
elementos. O CCP é ainda cons-
tituído por secções regionais e
locais.

EUA levam tropas
africanas para Iraque

Os EUA pretendem cons-
tituir em África uma força mili-
tar de intervenção rápida de 75
mil homens para missões de

estabilização e manutenção da
paz. A situação no Iraque, bem
como a recente intervenção no
Haiti e a necessidade de liber-
tar as tropas americanas de
«tarefas que podem ser exe-
cutadas por outros», são as
razões invocadas pelo Depar-

tamento de Estado e pelo Pentá-
gono. Angola terá sido um dos
países africanos convidados a
fazer parte do programa, mas

rejeitou a proposta, segundo o
EXPRESSO soube em Luanda.
Um alto funcionário do Minis-
tério dos Assuntos Exteriores
explicou: «A adesão a tal força
acarretar-nos-ia o risco de
transportar para Angola os
horrores do terrorismo».

Administração Pública
emagreceu pela primeira vez

O número de trabalhadores
efectivos da Administração
Pública diminuiu em 4.694 no
ano passado, a primeira redu-
ção desde 1995, ano em que
perdeu 6.822 efectivos, indica o
Relatório sobre Execução e
Orientação da Despesa Pública
(REODP) divulgado esta se-
gunda-feira.Estes valores não
incluem os militares e forças de
segurança.

O emagrecimento da Admi-
nistração Pública não foi uni-
forme, com a Administração
Central a reduzir o número de
efectivos em 6.213, e as Admi-
nistrações Local e Regional
registaram aumentaram o nú-
mero de funcionários em 977 e
542, respectivamente.

A Administração Pública
contava, no final do ano pas-
sado, com 608.434 efectivos, um
valor superior em mais de 100
mil trabalhadores face aos
506.179 funcionários registados
em 1995.

O maior crescimento regis-
tou-se entre 1998 e 2001, com
cerca de 73 mil trabalhadores a
engordarem as fileiras da Admi-
nistração Pública. Este período
correspondeu à regularização
da situação de trabalhadores
com vínculo precário, que fo-
ram integrados nos quadros
da Função Pública.

A Voz  de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com

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

Tel.: (514)284-1813
Fax: (514)284-6150

05-05-04.pmd 2004-05-04, 17:554



A VOZ DE PORTUGAL,  5  de  Maio  de  2004  - Página 5

Opinião

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

75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

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

40ANOS
1963-03

Raul Mesquita

URGÊNCIAS SÁBADO
GUY-CONCORDIA (Metro)

LE FAUBOURG
Dentes para a vida (514) 931-6663

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

Dr. Oussama El-Housseini
Cirurgião maxilo-facial e bucal (C.B.M.F.)

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

Clinique Dentaire
Le Faubourg

1616 Ste-Catherine o.
suite 2030

Falamos
Português

Augusto Machado

Do Atlântico à fronteira da Rússia
A nova União Europeia

Desde o dia um de Maio a
União Europeia (UE) estende-se
por uma área de quatro milhões
de quilómetros quadrados.
Passou de 15 para 25 Estados-
membros. Tem 20 línguas oficiais
e a população aumentou de 375
milhões para 450 milhões de
habitantes. Em termos popu-
lacionais, é agora o maior mer-
cado único do mundo e o segun-
do em termos económicos.

Era a reunificação da Europa
esperada desde longa data. Foi o culminar do processo iniciado em
1989 com a queda do Muro de Berlim. A consolidação da
democracia e da estabilidade na Europa Central e de Leste. Os
novos Estados-membros São: Polónia, Hungria, República Checa,
Estónia, Lituânia, Eslovénia, Eslováquia, Chipre (a parte grega)
e Malta.

É interessante observar como a Casa Branca vê esta Europa com
25 Estados-membros. No final de 2003, num almoço em Washing-
ton, Romano Prodi, presidente da Comissão Europeia, entusias-
ticamente falou sobre o alargamento europeu, referindo que em
2004 a UE teria 450 milhões de habitantes e o seu território iria
desde o Atlântico até à Rússia. Depois de ouvir em silêncio, George
Bush respondeu: “Romano, perece o Império Romano”. A verdade
é que o presidente norte-americano não é o único a associar a
União Europeia a uma ordem imperial. Tal como nos impérios
clássicos, há um centro que lidera e que iniciou a integração
política. A expansão territorial é um processo permanente e exige
a adopção de valores políticos, económicos e sociais. Quando isso
não acontece os impérios caem.

Por esta Europa fora fazem-se exposições ou se organiza
colóquios sobre a “unidade europeia”, a história começa sempre
com projectos sobre a “paz perpétua” apoiados na ilusão imperial
da Europa. E, naturalmente, Bruxelas será a “nova Roma”. Mas
nem tudo são rosas. Surgem as desconfianças nacionais. Um
dos grandes problemas da política europeia é o fosso que se tem
criado entre o discurso oficial - e politicamente correcto – e a
realidade política.  Sejamos francos, a França e a Alemanha têm
sido e continuarão a ser os Estados-membros privilegiados desta
nova Europa.

Depois do alargamento, a UE tem agora o maior desafio que se
coloca aos “impérios”: a estabilização e a definição das suas
fronteiras. Os entendidos dizem que a Europa não é um continente
com uma distinção geográfica distinta. Olhando bem para o mapa,
percebe-se que é uma península da Ásia. Daí a dificuldade histórica
em distinguir-se claramente os dois continentes. Não é por acaso
que muitos utilizam a expressão – Eurásia. Historicamente, a
solução mais comum para o problema causado pela geografia foi
definir a Europa segundo critérios religiosos, culturais e políticos.
E eis o sarilho que surge – o problema da Turquia. Oficialmente,
este país continua a ser um potencial candidato à União Europeia,
mas na realidade são cada vez mais aqueles que pensam não ser
possível integrá-la utilizando critérios políticos e económicos para
não permitir a sua adesão. Mas há outro argumento o qual já é
empregue pelos partidos de direita na Alemanha e na França: a
Turquia seria o país mais populoso da União e, dados os critérios
de ponderação de votos, passaria a ser um dos grandes – um
grande incómodo para a França, Alemanha, Grã-Bretanha e Itália.

Quanto a Portugal, graças ao alargamento, já não somos o país
mais pobre da UE. Como tal, e já a partir do próximo orçamento
comunitário, em 2007, o nosso país deixará de ser um dos maiores
beneficiários dos fundos comunitários. Embora continuemos na
cauda da Europa em termos de desenvolvimento e de
competitividade e, infelizmente, a termos de recursos humanos
menos qualificados, um ambiente empresarial mais burocrático
e uma fiscalidade menos competitiva.

Amadeu Moura

Três estórias de ex-combatentes...

A lei que acorda aos ex-com-
batentes o tempo de tropa para
efeitos da pensão começou mal,
muito mal, e, mesmo se já adop-
tada, ainda vai fazer correr mui-
ta tinta. Como muitas outras leis
portuguesas foi feita, apressa-
damente, em cima do joelho.
Depois, aparecem os casos que o
legislador, porque atabalhoado e
muito dono do seu nariz, não
previu. Surgem as contestações
e, segundo o seu impacto na
opinião pública, lá vai o legis-
lador refazer os “deveres”. Des-

de a sua apresentação pública, quantos emendas já não foram
feitas? E espero que ainda haja mais algumas. Porque a actual lei
exclui os  militares que não foram às colónias mas que cumpriram
o serviço militar obrigatório. Porquê? Pergunto eu. Ao restringir
esta medida aos que estiveram no “teatro das operações” o governo
glorifica uma guerra e uma política desastrosa que foi para o país.
Para o governo PSD/CDS quem não foi à guerra não é merecedor!

No entanto, três exemplos demonstrativos de como tudo é
enganador...

1º Cabo Joaquim Hortaliça
Era motorista. Um dia, à noite, conduzindo um jeep, adormeceu

ao volante  na recta de Pegões. Enfaixou-se num pinheiro. Vítima
de um brutal acidente de viação, dizia o relatório do acidente. Não
teve direito a honras militares. O caixão foi despachado para a terra
do moço. Desconhece-se se a família recebeu alguma indem-
nização.

1º Sargento Zé Nabo
Veterano das guerras luso-africanas, onde se defendia a

percepção do mundo segundo o conceito do Botas de Santa
Comba, o sargento Zé Nabo, depois de uma noite bem passada
numa cubata com uma linda mulata, no regresso ao aquar-
telamento, vencido pelo cansaço, despistou-se, sai da picada e cai
ao rio. Um crocodilo, aliado objectivo de um dos movimentos de
libertação angolanos, MPLA, FNLA, UPA ou UNITA , abocanha
o desgraçado do sargento. Morreu herói! Ao serviço da missão
civilizadora da pátria. Teve funeral com toque de clarim e salva de
armas. Foi condecorado a título póstumo. Coube à viúva receber
a condecoração das mãos do grande almirante que foi o Américo
Thomaz (com H e Z) no desfile do Dia de Camões. A pensão
parece que é choruda. E a viúva que ainda era jovem casou com
um colega do defunto marido que também morreu, mais tarde,
em “combate”...

Fuzileiro-naval Zé das Couves
Jovem impetuoso de 20 anos só gostava da acção. Alistou-se

voluntariamente nos “fuzos”. Participou nas missões mais difíceis.
Fez parte do comando que assassinou  Amílcar Cabral na Guiné.
Esteve em Angola. Moçambique também fez parte do seu roteiro
militar. Vivia com o perigo e necessitava da sua dose diária de
adrenalina nas veias. Maravilhado, acabou por se apaixonar pela
Africa. Por lá ficou. Que ganhou ele com o seu voluntariado no
teatro das operações? Nada!!! É tão simples como isso. Como ele vive
num país que não tem acordo de segurança social com Portugal,
o Zé das Couves não tem direito a receber um tusto!

Moral da história
Quem foi para o teatro das operações e voltou (há que tirar

vantagens  eleitorais dos antigos combatentes...), tem direito a
receber. Quem esteve em todos os teatros de operações africanos
(quem está longe não vota...) e por lá ficou, nickles!

Quem é que disse que os nossos legisladores não são bons? Do
melhor que há...

Faço votos que os senhores deputados da “emigração” ou pela
“emigração” ou “emigrantes” e os conselheiros sempre prontos a
elogiarem as patetices pseudo formadoras do SECP, tenham a
coragem de vir a terreiro dizer que esta lei é iníqua, absurda e que
deve ser emendada. Não deve ser o local e o país onde as pessoas
vivem que deve determinar o direito a receber uma pensão mas
sim o facto de terem sido alistados. Estiveram ou não na tropa? Se
sim, devem ter direito, independentemente se vivem em Odivelas,
em Toronto, em Maputo ou em Tambouctou!

Para já os guineenses... depois, os angolanos, moçam-
bicanos, timorenses, indianos...

Estava eu a fechar esta crónica quando me chega uma notícia
de truz! Quinze mil guineenses, que lutaram ao lado da tropa
portuguesa, enviaram uma petição ao ministro da Defesa, Paulo
Portas, a exigir o pagamento da pensão de ex-combatente!

A Direita portuguesa trauliteira, que sempre glosou e fez chacota
com a descolonização que se seguiu ao “25 de Abril”, vai ter de

A face escondida da História

Muito se tem falado nos últimos
tempos, sobretudo agora que se
sopraram as 30 velas no bolo, de
um certo 25 de Abril.

Data que relembra o avanço
daquilo que ficaria conhecido pela
Revolta dos Capitães traz à me-
mória também, todas as dificul-
dades do percurso entre as Caldas
da Rainha e Lisboa onde, a cada
passo, a incerteza, o perigo de
confrontos com as forças fiéis do
regime, devem ter mantido os
corajosos elementos da coluna
militar, num permanente quem-

vive.
Poucos foram todavia os sobressaltos sofridos. A Companhia do

RI1 que no Rossio pareceu esboçar um movimento de intran-
sigência, acabou por se colocar às ordens de Salgueiro Maia e este
continuou o seu rumo até à portas do Quartel do Carmo.

Entretanto o brigadeiro Junqueira dos Reis procurará matar a
revolução e o comandante da coluna. Deu mesmo ordens de fogo
sobre Salgueiro Maia que o alferes comandante do carro de
combate M47 não cumpriu. Cerca da uma e meia da tarde o medo
instalou-se nas forças vivas, públicas e militares, que se encon-
travam cercando o Quartel do Carmo, à vista de um héliocanhão
que sobrevoou durante algum tempo o sector. O Allouette acabou
porém por abandonar a zona sem disparar um só tiro.

Após um período de reflexão e recusando o recurso à força que
lhe aconselhavam os oficiiais da GNR e do seu Estado Maior,
Marcelo Caetano respondeu ao ultimato, rendendo-se aos militares
de Abril, depois de ter entregue o Governo ao General Spínola.

Cumpria-se o destino.
Portugal enveredava na senda duma democracia da qual

poucos conheciam os valores e menos ainda as obrigações.
O país transfigurou-se. Fizeram-se transformações de alto a

baixo numa sociedade onde a portugalidade tem o seu quê de
particular. É que nós nunca fazemos nada como os outros.

Até mesmo as revoluções. Com avanços e recuos, a revolução
dos cravos atravessou períodos conflituosos, dominada por um
espírito Leninista que a ninguém convinha, salvo a uns quantos
saudosistas recém entrados de Moscovo. O povo, esse, festejava
a mais não poder e o país dir-se-ia que nos primeiros tempos estavas
parado, assistindo ao nascimento em profusão de toda uma gama
de ideologias e outros tantos partidos políticos. Sem qualquer
representação digna desse nome claro.Porém, para além da
euforia duma vitória que não se previa tão fácil, devemos recordar
de que o Movimento dos Capitães foi, principalmente, um
movimento militar e não político. Ele nasceu da contestação dos
capitães que desesperavam das frequentes comissões no Ultramar
e das consequências da formação de capitães milicianos que uma
vez terminados os cursos rápidos em Mafra, eram colocados nos
batalhões expedicionários e — porque ex-oficiais milicianos dos
finais dos anos 50 — eram considerados com maior antiguidade
que os capitães de carreira, saídos da Academia, nos princípios dos
anos 60 e portanto, superiores a eles pela antiguidade. Situação
inadmissível para estes últimos que tentaram em várias ocasiões
sensibilizar o Ministro do Exército e os Chefes de Estado Maior
Inter-Armas, mas sem sucesso. Daí a revolta dos capitães e o
consequente movimento do 25 de Abril.Convirá não esquecer que
quando nas vésperas da Revolução, os chefes do movimento,
prevendo uma possível capitulação de Marcelo Caetano, se
encontraram com o General Spínola a fim de obter a sua
colaboração, este lhes terá respondido que se vencessem podiam
contar com ele.O 25 de Abril tem sido sempre comemorado como
Dia da Liberdade. É certo. Foi efectivamente a partir desta data
que com um pacifismo surpreendente, a revolução substituiu um
regime arcaico e obsoleto, por uma democracia tipo ocidental,
tendo-se registado um desenvolvimento enorme não só a nível
económico como nas mentalidades. Duma maioria, pelo menos. Se
conseguirmos esquecer os negros anos do gonçalvismo e da
falência das reservas que ele provocou, o 25 de Abril tem
resultados positivos mesmo se não foram ainda atingidos todos os
aspectos fundamentais da revolução.

Resta a esperar que o povo se convença de que nem só de festas
e romarias,de foguetes e vivas, vive a Pátria. E de que um longo
caminho o espera na rotunda dos caminhos da História.

assumir as consequências da “sua exemplar colonização”!
Vai ser bonito assistir às piruetas do Paulo Portas...

Especial
do dia da mãe

Canja
Mexilhão ou entrada da casa

Peixe do dia
Bacalhau à Portuguesa
Camarão à Marilou
Leitão à Bairrada
Carré de borrego Provençal
Bife à Lisboeta

Pudim Flam ou Bolo de chocolate

Ementa para crianças com menos de 10 anos

O restaurante Marilou deseja um dia feliz a todas as mães
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Comunidade

Faça-nos uma visita ou contacte:
ALBANO SÁ ou CARLOS COSTA

Tels.: 845-3291 - 845-3292 - Fax: 257-8816

SUPER ESPECIAL
DE MAIO

LES ALIMENTS C. MARTINS
123, Villeneuve Este

(entre Coloniale  e de Bullion)

Mosto 100% puro
•Galo •Alicante •Moscatel  •Palomino  •Zinfandel

•Carignan  •Grenache • Pinot noir
•Cabernet  • Sauvignon  •etc...

100% satisfação garantida
ou dinheiro reembolsado

GALO

20 LITROS

$40.00

Entrega no

mesmo dia

Importadores de frutas e legumes
a grosso e a retalho

Fornecemos: •restaurantes  •hoteis  •mercearias
•hospitais  •"dépanneurs"

•crèches  •ect...
Pessoalcompetente

TIPO
VINHO
VERDE

20 LITROS

$40.00

• Compre 10 baldes de Mosto 100% puro
e obtenha 1 balde gratuito

• Batata miúda saco de 50 lb. $5.99
• Batata graúda saco de 50 lb. $5.99

•GRELOS  "ANDY-BOY"
•COUVES  •ETC...

Conservação de energia
Climatização e Aquecimento

6816 boul. St. Laurent, Montreal
762-1697

“A Família Scally está ao vosso serviço”

Aparelhos
a

liquidar

Venham ver

Preços
incríveis

sistemas de ar condicionado, termopompas, lareiras, chaminés

Termopompa 9000BTU a partir de $1795.00
Instalação e taxas a adicionar • Oferta válida até a liquidação da quantidade

ou visitem o nosso sítio web : www.synergiefuture.com

Synergie FSynergie FSynergie FSynergie FSynergie FutureutureutureutureutureSynergie FSynergie FSynergie FSynergie FSynergie Futureutureutureutureuture
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Por Amadeu Moura

Salão dos vinhos e bebidas
espirituosas de Montreal de 2004

Este evento, que se realiza de
dois em dois anos, é sempre
esperado com expectativa pelas
gentes ligadas, sobretudo, ao
mundo do vinho já que as ou-
tras bebidas são um pouco
secundárias no mercado do
Quebeque.

O mundo dos vinhos está em
grande metamorfose. Os países
tradicionais como os gigantes,
França,  Itália e  Espanha, mar-
cam presença notável e ainda
atraem o grande número de
visitantes mas, dentro em pou-
co, os países emergentes vão
dar cartas. Que papel nos cabe-
rá a nós, Portugal, país tradi-
cional e também emergente? A
ver vamos, como diz o cego...

Portugal esteve presente e
com relativa importância. O
ICEP, em parceria com o Insti-
tuto de Vinho do Porto, tinha
um quiosque dito “oficial”.
Muitos representantes de pro-
dutores portugueses fizeram
vir especialistas de Portugal
para apresentarem e comenta-

rem os seus vinhos. Enólogos
de casas portuguesas fizeram
palestras. Especialistas cana-
dianos foram encarregados de
falarem sobre “Portugal” e
sobre os “Os vinhos do Douro e
do Porto”. A Alivin, por seu lado,
teve uma  presença notável,
com um quiosque próprio, o
que representa um grande
esforço financeiro para pro-
mover os vinhos nacionais.

Mas, quer no quiosque do
ICEP, quer em todos os outros
quiosques que apresentavam
vinhos portugueses, as novida-
des eram, praticamente, nulas.
Provava-se o que se já encontra
à venda nos importadores priva-
dos ou nas lojas da SAQ.  Será
a melhor estratégia a seguir?
Pessoalmente, duvidamos.

O Salão em si, tal como o
outro salão sobre o vinho do
Porto, terá de ser repensado.
Os moldes em que assenta,
não são os mais indicados. O
visitante tem de pagar 15$ para
entrar e depois ainda tem de
comprar os cupões para provar
vinhos, que lhe ficam mais ba-
ratos cá fora!

As reacções de alguns visi-
tantes eram negativas. Pouco
espaço e poucas zonas para
degustar calmamente os vi-
nhos. Assim não compensa, di-
ziam eles. Tirando os profis-
sionais que estavam lá por obri-
gação, o povo, o potencial com-
prador dos vinhos e é, no fundo,
para ele que o salão se faz, acha
que não recebe o equivalente

do dinheiro despendido. Quem
quererá repensar a fórmula do
salão? SAQ ou agentes promo-
cionais? Ou os dois? Quem dá
os primeiros passos? Aguarde-
mos, pois o futuro está em jogo.

O Quiosque ICEP  (pequena
nota pessoal)

Era com uma certa expecta-
tiva que esperava o primeiro
evento em que participaria o
ICEP depois do escritório de
Montreal ter sido decapitado.
Manifestei, na altura, os meus
receios ao ex-MNE, Martins da
Cruz e outras autoridades go-
vernamentais portuguesas,
quanto às consequências ne-
gativas que daí poderiam advir.
Que não, que não, ficará tudo
sob-controlo a partir de Toronto,
disseram eles.

Os receios confirmaram-se.
Primeiro salão: nenhum órgão
de comunicação social portu-
guês de Montreal foi convida-

do! Fomos, todos, sobranceira-
mente ignorados. Outro erro

imperdoável e este gravíssimo:
o único folheto desdobrável
para distribuição ao público,
era UNILINGUE inglês? E isto
no Quebeque, o maior parceiro
económico de Portugal no Ca-
nadá! O maior importador de
Vinho do Porto per capita. Esta
falta de profissionalismo é de
bradar aos céus.

E, para culminar, o vinho
vendido nos balcões do ICEP
era mais caro do que nos repre-
sentantes. Por exemplo, o Bar-
ca Velha no ICEP custava 12 $
e na Ferreirinha o preço era de
10$.

Sei que me podem dar expli-
cações técnico administrativas
para justificar a questão. Eu
ponho-me no papel do consumi-
dor: Porquê uma diferença de
preço e para mais no quiosque
governamental, perguntará
ele?

Não caberia também ao

ICEP trazer novidades para
este mercado potencial em vez
de se limitar a servir os mesmos
vinhos que se encontravam nos
outros quiosques? Esta dupli-
cação não será  gastar dinheiro
para tão poucos resultados
práticos?

Os meus receios transfor-
maram-se  em certezas, para
mal dos nossos pecados. Mas
como está tudo sob-controlo fico
a aguardar por melhores dias...
e pela correcção dos erros...

Carta à minha mãe:
Querida mamã

É verdade que tu não que-
rias que eu nascesse, mas…
mesmo assim chamo-te “ma-
mã”. Estou num mundo para ti
desconhecido, no mundo do
além e quero dizer-te que eu
era muito feliz quando comecei
a habitar em ti.  Eu queria ter
nascido, pois só assim te pode-
ria conhecer.  Eu já fazia planos
e um deles era ser uma criança
sempre alegre e muito boa-
zinha para que nunca te zan-
gasses comigo.  Já me via a
caminho da escola, devorando
os livros e pensando que mais
tarde iria ser alguém de quem
te pudesses orgulhar.    Como
eu gostaria que todos lá em
casa se alegrassem com a mi-
nha chegada, isto depois de ter
estado nove meses pertinho do
teu coração.  Mas, a verdade é
que tu pensavas diferente por-
que num dia em que, eu den-
tro do teu ventre brincava
alegremente, senti algo de
muito estranho.  Estavam-me
tirando a vida!  Eu desejava
nascer para te poder amar e eis
que uma faca me tirava a vida
e eu sem compreender o que se
passava.  Eu sentia-me bem e
seguro dentro de ti e quem é
que sabia que eu estava lá para
me fazer mal?

Mamã, desculpa, eu pensei
naquele instante que afinal só
tu é que o poderias ter feito.

Perdoa eu pensar assim… co-
mo poderia eu imaginar que
uma mãe fosse capaz de matar
um filho.  Fiquei desnorteado!
Agora que estou aqui no outro
mundo, junto a outro amigo
que teve a mesma sorte, sei
que foste tu.  O meu amigo
disse-me que há mães que ma-
tam os filhos antes de eles
nascerem.  Mãe, como foste
capaz de me matar?  Será que
querias ir de viagem a algum
lado ou comprar algo para a
casa com os gastos que ias ter
comigo?  Escutaste o que os
outros te dizeram, não é ver-
dade?  O teu coração, esse não
o escutaste, pois deixaste que
me cortassem aos bocados e
me atirassem para dentro de
uma saca do lixo!  Assim, tu
negaste-me tudo… poderia ter
sido um bom filho, um bom
amigo e um bom pai!

Sabes, estive a conversar
com Deus o outro dia e Ele
disse-me muita coisa e muitas
delas poderias ter sido tu a
contar-mas.

Mamã, embora eu te perdoe,
peço-te que digas a todas as
tuas amigas e a todas as futuras
mães que nunca cometam esse
crime monstruoso que tu co-
meteste.  Envio-te muito cari-
nho e muitos beijinhos neste
dia da Mãe.

Feliz dia das Mães

Natércia Rodrigues

CLUBE ORIENTAL
PORTUGUÊS DE MONTREAL

O Clube Oriental realiza no próximo
Sábado, dia 8 de Maio, um jantar dançante,
para festejar o tradicional Dia da Mãe.

Com as seguintes activida-
des:  teatro, poesia, danças,
cantos, entrevistas.

E também com a partici-
pação de Stephanie Rideout,
finalista do concurso Ontario
Pop 2004 de Ottawa.

Venha a mais uma noite
“Orientalista”.

Para mais informações
contactar o Clube Oriental
através do telefone (514)
342-4373.

Denis Paiva
Dia das Mães

No dia 8 de Maio, Dia das
Mães, vai estar em Montreal o
“homem-espectáculo”, Denis
Paiva.

Numa organização de Eddy
Silva e contando com a parti-
cipação de Fátima Miguel,
Joe&Duarte e o DJ-Xmen,
este grandioso baile-espec-
táculo terá lugar no Salão da
Igreja de Santa Cruz, 60 Ra-
chel Oeste pelas 19 horas.

Os bilhetes para este even-
to já se encontram à venda e
para mais informações con-
tactar (514)288-3019.
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Manchetes

mentos oficiais em apoio, provar
o bem fundado da sua dia-
léctica.

E tem sido bem compreen-
dido pelas centenas de pessoas
que têm participado nessas
assembleias. Quis então saber
qual o grau de participação dos
portugueses residentes, mas
fiquei desiludido com a respos-
ta. Contam-se pelos dedos du-
ma mão, aqueles que se deslo-
caram a essas reuniões, portan-
to importantes, para uma boa
compreensão do problema e
assim poderem decidir com
conhecimento de causa, sobre
a opção que mais lhe agrade. O
negativismo português apenas
permite as lamúrias após os

dramas.
Continuamos a comparar e a

dissecar o estudo da Secor com
os documentos oficiais da Câ-
mara de Montreal. Aper-
cebemo-nos então que o valor
da avaliação é diferente entre os
dois documentos. Enquanto
que o valor duma moradia em

Uma Ilha. Quantas cidades?
Cont. da pág. 2

Anjou emitido pela Câmara de
Montreal é, na média, de 167
mil dólares, o estudo apresenta-
do indica 130 mil para a mesma
casa…Do mesmo modo, o
estudo da companhia de que o
presidente parece ser um dos
conselheiros especiais de Jean
Charest, indica um orçamento
para Anjou de 72 milhões de
dólares, enquanto que a Câma-
ra de Montreal indica 89M.
Onde passaram os 17 milhões
que faltam? Isto prova apenas
que jogam com os números da
maneira que melhor lhes con-
vém. Mesmo no caso das des-
pesas das comissões de tran-
sição formadas para a execução
do referendo previsto, os núme-

ros dançam ao som de músicas
bem preparadas. Assim prevê-
se uma despesa de 230 mil
dólares para a efectivação do
referendo quando as eleições
municipais normais, pouco
ultrapassaram até hoje, os 100
mil. O relatório continua com
os seus números cinzentos

afirmando novas despesas de
“réamenagement” de locais
(….) não necessários porque
bons os existentes; reorga-
nização de serviços e activi-
dades, mais que duvidosa acti-
vidade porque nada mudou e
tudo o necessário existe como
dantes. Mais à frente o relatório
fantasmagórico afirma que no
caso de “desfusão” de Anjou, a
cidade necessitará dum inves-
timento de 400 mil dólares para
os seus serviços de recursos
humanos. É uma outra aber-
ração já que a cidade de Anjou
não tem absolutamente nen-
huma necessidade de modi-
ficar os serviços e pessoal que
possui. Toda esta ginástica de
números contraditórios ser-
vem, repito, apenas para estabe-
lecer a confusão e procurar
desse modo desencorajar os

cidadãos a irem votar. É por
assim dizer, uma campanha
para o abstencionismo da po-
pulação, talvez o único meio
para o não cumprimento de
promessas feitas. Recorde-se
que a cidade de Anjou sempre
forneceu aos seus residentes
excelentes serviços, possui um

produtivo parque industrial,
um grande centro comercial e
edifícios que abrigam centenas
de escritórios de empresas
diversas, para além de acolhe-
doras esplanadas e “bistros”,
que se enquadram com har-
monia num meio ambiente
cheio de cor e alegria, por entre
uma gama de bons restauran-
tes e jardins floridos onde é
agradável  viver.

O referendo que se aproxima
poderá devolver aos anjevins o
prazer e a qualidade de vida
que usufruíam antes da fusão
forçada e Luís Miranda com-
promete-se a restabelecer o
equilíbrio fiscal e a pelo menos,
repor as taxas municipais ao
mesmo nível que antes tinham.

Sabe-se que certos dos
antigos “Maires” que eram
ferrenhos adversários das fu-
sões viraram a casa recen-
temente. O elevado salário que
recebem, em alguns casos 5 a 6
vezes superior ao que antes
recebiam, pode ser uma parte
da explicação... Como exemplo
fica o caso do vereador de An-
jou e antigo companheiro de
Luís Miranda, Carol Beaupré,
que tinha um salário de 16 mil
dólares por ano no tempo de
Anjou cidade e que agora,
passado para o lado Tremblay,
recebe a linda soma de 82 mil
dólares anuais!

É evidente que este vira-
casaca vão preocupar-se mais
em defender a porta-moedas
do que os interesses das popula-
ções que dizem servir.

Montreal, Junho 2004.
Uma Ilha. Quantas cidades?

deu-se há trinta anos e há
quem, nos arraiais “rosas” de
todo o País se considere quase
dono e senhor de certos ideais
que foram, por essa altura,
restaurados.

Não acreditamos. E quando
estivermos com alguns dos
colegas que assim escrevem…
havemos de os interrogar. Du-
ramente. Sobretudo, repito, ao
José Andrade, um jovem que
costuma tratar por tu a ver-
dade, dissecar com bisturi de
mestre as realidades açóricas
e… não iria navegar em águas
tão turvas assim… Ou nós vi-
mos mal ou então…

É que, no manto diáfano da
fantasia – e só nele… - ainda
acreditamos que o Sr. Carlos
César é socialista. Vive os di-
tames daquilo que é, afinal, um
passo atrás (e só um passo
atrás) do outro “ismo” que os
malandros da Europa inteira
têm vindo a recusar. Não. Nos
Açores não deverá haver essas
coisas esquisitas que alguns
cronistas dizem. Medo de se
assumir como militante (ou
simples simpatizante) deste ou
daquele Partido? Receio de
entrar em actividades mesmo
sociais ou culturais de uma
determinada Câmara (ou Jun-
ta) que não sejam da cor (que
era) dominante? Gente a agir e
a falar, em função do subsídio
estatal? – Não. Não acredi-
tamos. Isto seria, afinal, con-

Na Região Açores
O “24 de Abril” dá mesmo

fundir o Governo de todos com
o partido (e o compadrio) de
alguns. Não. Não acreditamos.
Até por conhecermos, de facto,
muitos e bons meninos… ver-
dadeiramente democratas que
enxameiam ainda hoje os cor-
redores do Palácio de Santana,
cuja chave é ostentada pelo Sr
Carlos César, um homem im-
poluto… que todos (ou quase
todos) admiram. Ele não dei-
xaria que alguém das suas
hostes navegasse nas águas da
pressão, da ameaça, do aviso,
da infâmia, afinal.

E como não acreditamos…
deixamos aqui lavrado um
(quase) protesto. Viva o senhor
em causa… mai-los seus ra-
pazes! Porque deles é, por en-
quanto… o reino dos céus rosa
de uma certa Região Açores!

E depois, ao analisar alguns
casos... aquele “malandro” – é
mesmo um “malandrão”... – do
José Andrade ainda diz que, em
alguns casos, vivemos no “24 de
Abril”! Irra! É mesmo demais...
dizer verdades tão duras assim.
Quando pudermos... vamo-nos
zangar!

Cont. da pág. 1

A Voz  de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com

É Fluente em Alguma das Seguintes Línguas (além do Inglês) ?
Português    Francês    Espanhol    Italiano    Alemão     Japonês

Beneficie das suas competências e avance a sua carreira: SITEL pode ser o lugar para si!

Posições de serviço à clientela internas disponíveis.
SITEL é uma das maiores firmas de Tele-Serviços com mais de 24000 empregados globalmente, especializada em Serviço à Clientela para companhias e indústrias tais como
telecomunicações, finança, tecnologia, etc. Somos uma companhia registada na Bolsa de Valores (SWW) negociando com as companhias Fortune 500 através do mundo. Devido a
um crescimento sem precedentes, SITEL procura agora profissionais articulados e entusiásticos para se juntarem à equipa. www.sitel.com

Qualificações:
••••• Excepcionais competências no serviço à clientela
••••• Bilingue (Inglês e uma ou mais das seguintes línguas: Francês,

Espanhol, Italiano, Português, Alemão, Japonês)
••••• Excelente aptidão em computadores
••••• Diploma de ensino secundário
••••• Deve submeter-se a inquérito de crédito e criminal
••••• Estar disponível para trabalhar em turnos nocturnos (23 à 7

horas)

Oferecemos:
••••• Salários competitivos (Base horária + prémio de língua e turno)
••••• Ganhos pagos de duas em duas semanas
••••• Treino pago
••••• Meio computadorizado
••••• Oportunidades de promoção
••••• Programas oferendo tarifas corporativas e

descontos
••••• Desenvolvimento contínuo de carreira

(Universidade SITEL)
••••• Acessível à estação de metro (Laurier)

CHAME AGORA e veja o que temos para oferecer:
Contacte Selma no (514) 904-5443

Ou envie-nos por favor os seus CVs para:
Fax: (514)906-4283

E-mail: recruitement.laurier@sitel.com
201 Laurier E., 2nd Floor

Montréal (Québec) H2T 3E6
Quatro quarteirões a Oeste do Metro Laurier

Agradecemos a todos os candidatos pelo seu interesse, contudo, só
os que forem seleccionados para entrevista serão contactados.
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Como chegar la
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Comunidade

Portugal Canadá
e USA

Cidade do
México

Colômbia Espanha Argentina

Os primeiros 15
minutos por 1$

Cada minuto adicional 8¢

SEM CONTRATO OBRIGATÓRIO COM O 10-10-620!

PORTUGAL

6 .7¢

Por apenas

por minuto*

Também disponível com o seu telemóvel, telefone “toll-free”
1-866-3-1010620 ou visite-nos no www.1010620.com para mais detalhes

COMECE A POUPAR COM ESTAS FANTÁSTICAS TARIFAS

• Despesas facturadas na
  sua conta da Bell

• Sem contrato nem
  despesa de activação

• Nada a pagar por mês

• Não precisa mudar
  de companhia
  telefónica

Baseado em 15 minutos para o primeiro dolar, cada minuto adicional 8¢.
Telefonemas para telemoveis e países com códigos especiaís podem ser mais
caros. Cada telefonema a baixo de 1 minuto será facturado 1$. Tarifas effectivas no
1 de Abril 2004 e podem mudar sem qualquer aviso.

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

FFFFFALE MAISALE MAISALE MAISALE MAISALE MAIS,,,,, PPPPPAAAAAGUE MENOS!GUE MENOS!GUE MENOS!GUE MENOS!GUE MENOS!

TELEFONE AO MUNDO POR $1.00TELEFONE AO MUNDO POR $1.00TELEFONE AO MUNDO POR $1.00TELEFONE AO MUNDO POR $1.00TELEFONE AO MUNDO POR $1.00

*

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

Os primeiros 20
minutos por 1$

Cada minuto adicional 5¢

Os primeiros 15
minutos por 1$

Cada minuto adicional 8¢

Os primeiros 5
minutos por 1$

Cada minuto adicional 40¢

Os primeiros 15
minutos por 1$

Cada minuto adicional 8¢

Os primeiros 6
minutos por 1$

Cada minuto adicional 20¢

Espectáculo “Henrique Cipriano”
Bem distribuído pelo “Carteiro” & Amigos

Sábado passado, foi lançado
o 1º Festival do Círculo dos
Amigos do Concelho de Ponta
Delgada, com um super-espec-
táculo pelo artista de eleição
que reconhecemos em Henri-
que Cipriano, o seu conjunto,
José Manuel Lima (o carteiro),
vindos expressamente de To-
ronto, e o novo agrupamento
“Pre-Ex”.

Numa apresentação da De
Mellody Music, este agradável
evento, com jantar, decorreu
no salão paroquial da Igreja St-
Enfant-Jesus, perante uma
apreciável assistência.  De
facto, muito maior do que aque-
la verificada aquando da última
vez que o Henrique esteve
nesta cidade.

Foi numa daquelas noites
com pouca movimentação fes-
tiva na comunidade. Daí que,
para além das pessoas já com
bilhetes marcados, mui-tas
outras houvessem procu-rado
“desesperada-mente” algo com

Texto e fotos de António Vallacorba
que se entreter e à volta de um
bom repasto, como foi o caso do
desta noite do 1º de Maio, con-
feccionado pelo conhecido duo
da especialidade, José e Ângelo
de Sousa.

Adivinhava-se um serão bem
passado. E assim aconteceu,
cabendo ao “Carteiro”    dar o
tom ao espectáculo, como tem
sido hábito.

Dizem que é mais difícil fazer
rir do que fazer chorar. Mas se
assim é, o José Manuel Lima

não teve problema algum. Mu-
nido de material novo, acabou,
sim, mas por fazer rir e chorar,
porque houve quem chorasse
de rir!

Evidentemente, houve ane-

dotas “picantes” e “doces”.
Contudo, conhece-se o talento
dum artista logo a partir das
pequenas “subtilezas” e “ino-
cências”. Veja-se este exemplo:

-Onde moras?
-Com meu irmão.
-E teu irmão?
-Mora comigo.
-E vocês?
-Moramos juntos.
Henrique Cipriano, eterna-

mente jovem – isso é que é
sorte! -, continua a passear o

seu talento pelos palcos onde
actua. E, nesta noite, não foi
excepção, até porque, sendo
um ex-residente desta cidade,
onde conta com inúmeras ad-
miradoras, nele se viu um gosto

extra-especial em cantar para
os seus antigos amigos e ami-
gas.

Contrariamente ao que fora
anunciado, não foi o conjunto
“Exagone” que actuou, mas
uma sua versão, por via da fu-
são daquele com o “Prestige”.
O novo grupo, com três ele-
mentos de cada, passou a cha-
mar-se de “PreEx”, ou seja,
“pre” de Prestige e “ex” de
Exagone. É, pois, constituído
por Eddy Sousa, cançonetista;
Tony Carvalho, baixo; Joe Re-
belo e Francisco Raposo, gui-
tarristas; o Mike, à bateria, e o
Paulo, nas teclas.

Pelo que se pôde apreciar e
ouvir deste novel agrupamento,

agora muito mais homogéneo,
a fusão resultou em cheio, com
notabilidade para uma melhor
harmonização de sons e de um
reportório mais vasto e diver-
sificado.

No baile que abrilhantou, o
público respondeu bem, ao
participar activamente nos
momentos de evasão, tão ne-
cessários à boa disposição indi-
vidual e contribuindo para o

agrado geral da festa.
Festa, aliás, redobrada para

um dos elementos da organi-
zação deste serão, o Steve Ro-

drigues, por mor da passagem
do seu aniversário.

Saudamos os casais Luis e
Suzy Tomé e o Pedro e a Silvina
Sousa pelo sucesso deste pri-
meiro festival de artistas ponta

delgadenses, fazendo votos
para que o próximo tenha ainda
maior êxito.
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Manchetes

dos Estados Unidos e da Rússia
juntas.

Porém, para além destes nú-
meros impressionantes e das
vantagens económicas que
possam advir para os novos
aderentes, o aspecto mais im-
portante será talvez, a junção, a
cicatrização das discórdias, das
dilacerações, que marcaram a
velha Europa durante decé-
nios, no século passado.

É evidente que se este alar-
gamento trará bastantes modi-
ficações a nível da organização
da União Europeia, o mesmo
acontecerá no que respeita às
relações internacionais.

Qual será então o impacto
que estes dez países terão so-
bre a nova Europa? Haverá
uma influência sobre o Canadá
e os Estados Unidos?

O alargamento — processo
longo e difícil

Esta fase só foi possível ini-
ciar-se após o desmembramen-
to do comunismo em 1989. A
queda do muro de Berlim foi o
detonador dum processo de
reconciliação com alguns países
de Este, que desde logo deram
sinais positivos de adesão, pelas
intervenções dos seus dirigen-
tes. Havia porém muito traba-
lho a fazer e a prioridade era da
instalação nesses estados, du-
ma economia de mercado livre
e duma democracia pluralista e
estável. Sob o totalitarismo
comunista depois de longos
anos, a passagem a um regime
de democracia não era coisa
fácil, por não existirem as estru-
turas políticas, económi-cas e

O alargamento da União Europeia

Cont. da pág. 1
jurídicas necessárias para uma
adesão imediata.

Assim, a preparação a este
processo iniciou-se com um
plano de reformas económicas
e democráticas em 1989, com a
criação do Programa Faro, que
no princípio se destinava princi-
palmente à Polónia e à Hungria,
por serem os primeiros que se
libertaram do jugo comunista.
Outros programas favorecen-
do a modernização da agricul-
tura e o desenvolvimento de
administrações modernas e
eficazes foram instaurados,
acompanhando o investimento
de várias dezenas de milhões
de dólares anuais, e em Março
de 1998, começaram verdadei-
ramente as negociações para a
adesão definitiva dos países
candidatos, que respeitassem
os critérios de admissibilidade.
Estes, tal que definidos num
encontro dos chefes de Estado
em 1993, são:

-a existência de instituições
estáveis que possam garantir a
democracia, Estado de direito,

os direitos do Homem e a pro-
tecção das minorias.

- a existência duma econo-
mia de mercado viável, capaz
de fazer face às pressões con-
correnciais e às forças do mer-
cado interior da EU.

- ter capacidade de assumir

as obrigações respeitantes da
adesão e subscrever-se aos
objectivos da União. Os novos
Estados membros devem tam-
bém dispor de uma adminis-
tração pública capaz de aplicar
a legislação europeia.

Quais as vantagens para a
Europa?

O alargamento da EU fecha
um período importante da His-
tória. Em 1946 os Acordos de
Yalta, assinados pelos aliados
da segunda guerra mundial,
partilharam a Europa e assistiu-
se depois, a uma radicalização
dos comunistas, que criaram a
Este, uma importante zona de
países satélites, sob seu con-
trolo. Neste primeiro de Maio,
em Dublin, catorze anos após a
queda do muro de Berlim, a
mesma Europa reunifica-se,
com a junção de dez novos Es-
tados originários sobretudo, do
centro e do leste do território
europeu. Acontecimento histó-
rico de grande importância, é-

o também sob o aspecto eco-
nómico.

Porém, que desafios se apre-
sentam aos actuais dirigentes
da União Europeia, para geri-
rem eficazmente a entrada
destes novos Estados?

O primeiro — e não é peque-
no, trata-se de criar uma união
estável, pacífica e próspera que
das margens do Atlântico se
estende até às fronteiras da
Rússia e Ucrânia. Por outro
lado, deverá ser eliminada a
diferença de nível de vida entre
as populações dos novos Esta-
dos e os restantes membros da
União Europeia. Ora sabendo-
se que o PIB de um cidadão dos
DEZ representa apenas 46%
dum habitante comunitário
actual, não será difícil de com-
preender que há muito tra-
balho a fazer. Ou em outros
termos a UE tem “du pain sur la
planche”. Aquando da entrada
de Portugal em 1986, o PIB
nacional situava-se a 53% da
média europeia.

Na opinião do comissário
europeu para a economia, serão
necessários 25 anos para que os
dez novos membros atinjam o
nível de vida dos actuais. E no
caso da Polónia, que os seus
38,6 milhões de habitantes
ultrapassam 50% dos recém
entrados, consideram-se ne-
cessários 30 anos para alcan-
çarem a média comunitária
europeia.

Várias questões à espera de
respostas se apresentam aos
dirigentes europeus, princi-
palmente no que respeita às
interrogações sobre os custos
do alargamento, das possíveis
vagas de imigrantes dos países
mais pobres, ao risco dos em-
preiteiros mudarem as suas
empresas de local, à data em
que os DEZ se juntarão ao
Euro, etc. Passada a euforia do
reencontro entre países que se
encontravam afastados, diga-
mos mesmo isolados do resto
da Europa, tenhamos presente
as dificuldades da unificação
da Alemanha sob um mesmo
tipo de economia, como exem-
plo dos problemas que se apre-
sentam e para cuja resolução é
preciso muita compreensão e
paciência da parte das popu-
lações. Roma e Pavia não se
fizeram num dia — é talvez a
expressão que melhor carac-
terizará a situação.

A UE terá que investir na
construção de pontes, estradas
e outras infra-estruturas nos
novos países, mas o alarga-
mento não deve ser visto ape-
nas como despesas imediatas
mas também como receitas, se
considerarmos que os DEZ
representam 75 milhões de
novos consumidores e um le-
que de mão-de-obra qualifica-
da e a baixo custo. De um modo
geral o custo médio da mão-de-
obra nos países agora aderen-
tes é cinco vezes inferior ao que
se verifica no grupo dos QUIN-
ZE.

Deve também salientar-se de
que uma das grandes inquie-
tações para os países da União
antes do 1º Maio, era o risco de
uma imigração massiva. Toda-
via, como ao longo dos anos do
processo de adesão à Europa
comunitária já muitas empre-
sas beneficiaram das fronteiras
livres sobre certos produtos, é
pouco provável um movimento
imigratório digno de registo.
Por outro lado, lembra-se que
todos os países têm direito du-
rante sete anos, das suas fron-
teiras. Recorde-se também,
que desde a queda do muro de

Berlim, empresas alemãs já
investiram para cima de 22
biliões de Euros na Europa
central e de Este e que os DEZ
beneficiaram de investimentos
estrangeiros na ordem de 115
biliões de Euros.

E para os mais receosos de
eventuais vagas de imigração,
pode recordar-se os casos das
adesões da Espanha e de Portu-
gal que tendo suscitado na
época as mesmas preocupa-
ções, nunca foram concretiza-
das. Na realidade, só se porá a
questão de imigrações massi-
vas se os países não souberem
accionar a máquina do cresci-
mento, do desenvolvimento
entre portas, aproveitando-se
das facilidades e dos apoios da
UE. Resta agora provarem nos
próximos dois anos uma boa
gestão e estabilidade de trocas,
a fim de poderem aderir à zona
euro, próxima etapa do alarga-
mento.

E, finalmente, este alarga-
mento da União e as futuras
adesões que se vislumbram no
horizonte, são para além das
consequências económicas
directas, realidades da preser-
vação da paz.

A Europa e a política inter-
nacional

No seguimento do Tratado
de Maastrich entrou em vigor
em 1993 a PESC— Política es-
trangeira e segurança comum
da União Europeia, que visa
fundamentalmente o reforço
da segurança de todos os seus
membros, a democracia, a paz
e a cooperação internacional.
Seis anos mais tarde, tendo
adoptado a PESD — Política
europeia de segurança e defe-
sa, a União dotou-se de meios
que lhe permitem ocupar um
lugar de relevo no mundo,
funções que a estabilidade
política lhe confere, defen-
dendo no respeito do direito a
ordem internacional.

Com a entrada de dez novos
membros, a União Europeia,
forte dos seus 453 milhões de
habitantes, tornar-se-à na pri-
meira potência económica
mundial. Paralelamente, a sua
força defensiva é considerável e
poderá ser garantia de estabi-
lidade num mundo incerto e
cheio de armadilhas, tendo já
actuado em missões militares

na Bósnia e em África, com
assinalável êxito. A criação do
posto de Ministro dos Negócios
Estrangeiros da União é um
bom passo no estabelecimento
duma política comum, falando
duma só voz, em nome dos vinte
e cinco países membros. Igual-
mente, os esforços que se des-
prende  actualmente para a

redacção do texto final duma
Constituição Europeia, condu-
zirão a um instrumento que
servirá de alicerce para uma
Europa mais alargada.

E confrontada a novos desa-
fios.

Assim, depois de ter transfor-
mado profundamente países
que há dez anos apenas viviam
numa economia administrada
e agora demonstram êxitos de
mercados livres e rentáveis, a
União é solicitada pelos estados
vizinhos ao estabelecimento
duma cooperação efectiva,
como acontece com a Rússia, a
Ucrânia e os países do Magh-

reb.A pergunta que se faz nos
tempos que correm é: quando
acabará o alargamento.

No presente, dois países — a
Bulgária e a Roménia, esperam
o consentimento para aderi-
rem em 2007 à União, conti-
nuando as negociações prelimi-
nares e os esforços para reuni-
rem os critérios exigíveis. No
caso da Turquia, põe-se o pro-
blema dos Direitos do Homem
e da Democracia, inexistentes
no país. Só depois de estabe-
lecido um Estado de Direito e a
garantia de protecção das mi-
norias, se iniciará o processo de
eventual adesão.

Depois virá a Croácia, que já
mostrou interesse em aderir à
UE, sendo provável que se
manifeste o interesse dos ou-
tros países dos Balcãs.

Menos certos serão os inte-
resses dos países da AELE —
Associação Europeia de “Libre-
échange”, a Islândia, a Norue-
ga e a Suiça. As negociações
com a Noruega foram finaliza-
das duas vezes mas rejeitadas
outras tantas vezes pelo povo
em referendos. Quanto à
Suiça, que fez pedido oficial em
1992, decidiu de não continuar
o processo de adesão.

Por ora temos uma Europa
dos vinte e cinco. Porém, quan-
tos serão em 2012? 33 ou 36?

Os limites da União Europeia
poderão, eventualmente, ab-
sorver os países dos Balcãs
ocidentais, Servia-Montene-
gro, Bósnia-Herzégovine, Ma-
cedónia e a Albânia. E ainda, a
médio ou longo prazo, a Ucrâ-
nia, a Bielorussa, a Moldávia, a
Geórgia ou a Arménia.

Durante a elaboração do
projecto de Constituição euro-
peia, foi tentado, por proposi-
ção, definir as fronteiras da
União. Mas a proposta não teve
seguimento.

A Voz de Portugal
Novos números de telefones

(514) 284-1813
Fax: (514) 284-6150

Raul Mesquita
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Comunidade
Lançamento
da FPTV SIC em Montreal

Por Conceição Correia

Realizou-se na passada quar-
ta-feira na Associação Por-
tuguesa do Canadá, perante a
maioria dos Órgãos de Comu-
nicação Comunitários e algu-
mas dezenas de pessoas convi-
dadas, o lançamento da estação
televisiva FPTV SIC sediada em
Toronto, a qual está a partir de
agora disponível em Montreal
através da Vidéotron Illico.

Passamos pois a citar algu-
mas palavras que o Presidente
da FPTV Frank Alvarez dirigiu
aos presentes.

“A FPTV,é um canal digital
em língua portuguesa que está
no ar 24 horas por dia, sete dias
por semana, que foi lançado em
Setembro 2001, através da Ro-
gers Cable, para toda a província
do Ontário.

Desde o seu lançamento te-
mos recebido imensas chama-
das de portugueses espalhados
por todo o Canadá, a demons-
trar o seu interesse pelo novo
canal de televisão.

Após longas negociações

com várias companhias de ca-
bo, começamos finalmente a
ver a luz verde no fundo do
túnel. E é com imenso prazer
que hoje, através desta confe-
rência de imprensa, vos anun-
cio o lançamento oficial de
FPTV nas áreas do Grande
Montreal e Gatineau, através
da Vidéotron.

A FTPV é uma estação de
televisão digital transmitindo
85% da grelha de programas
da SIC Internacional e os res-
tantes 15% em conteúdo local.

A criação deste canal foi uma
iniciativa da CIRV FM, a única
estação de rádio FM de raíz
portuguesa no Canadá, fun-
dada em Junho de 1986.

A FTPV apresenta no Ca-
nadá, a grelha de programação
mais popular e dinâmica de
Portugal, a SIC.

Nessa programação incluem-
se programas desportivos, in-
cluindo futebol ao vivo, tele-
novelas, filmes, comédia e hu-
mor, incluindo o Herman SIC

com Herman José, Talk shows,
documentários, programas
infantis, notícias de Portugal e
do mundo, cobrindo ao mesmo
tempo os acontecimentos que
envolvem a Comunidade Por-
tuguesa do Canadá.

A partir do próximo mês de
Setembro, a FPTV apresen-
tará semanalmente progra-
mação local envolvendo a Co-
munidade Portuguesa de
Montreal e para o efeito conta-
mos com o vosso apoio.

Portanto se está interessado
em ter em sua casa 24 horas de
televisão em português con-
tacte a companhia de cabo
Vidéotron ou um dos distri-
buidores portugueses como
Carlos Frazão da ABC Elec-
tronics, Luís Pereira da Lumar

Electronics ou Mike Moniz da
Dumoulin.”

Após esta intervenção de
Frank Alvarez seguiu-se um
período de respostas e um Porto
de Honra que selou este lança-
mento oficial.

A Voz  de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com

MARIA CARREIRO TAVARES
1918 - 2004

No passado dia 22 de Abril de 2004, faleceu em Montreal, com
a idade de 85 anos, a Sra. D. Maria Carreiro Tavares, natural
da freguesia do Porto Formoso, e viuva do Sr. Manuel Tavares.

Deixa na dor seus filhos, António (Diane), Manuel (Denise),
Maria (Tibério), Margarida (João) e Natalia (Francisco); seus
netos Kimberly, Nancy, Eric, Annie, Linda, Suzie, Connie,
Danny, Tracy, Patrick e Sofia;  seus bisnetos Jacqueline,
Gabrielle, John-Michael, Amanda, Jessica, Roxanne, Zacharie,
Mathieu, Alexandre, Jeremie e Olivier, assim como muitos
outros familiares e amigos.

Uma missa de corpo presente teve lugar na Igreja Santa Cruz, presidida pelo Rev.do Padre
Laurensius Ruba e animada em cânticos pela Sra. Filomena Amorim, seguindo depois o cortejo
fúnebre em direcção ao cemitério Notre-Dame des Neiges, onde foi a sepultar, descansando
para a eternidade, junto do seu esposo.

A família vem por este meio agradecer a todos os que com sua presença, palavras e gestos
de amizade os reconfortaram nestes momentos difíceis da sua vida,

A todos o nosso sincero Obrigado e Bem-Hajam.
Os serviços funerários estiveram a cargo de:

MAGNUS POIRIER inc.
6520, rua St-Denis, Montreal.
Tel: 514-727-2847
Director: JOSÉ TEIXEIRA

†
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EM PORTUGALEM PORTUGALEM PORTUGALEM PORTUGALEM PORTUGAL
EM 03-05-2004
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UM SERVIÇO DO

MILLENNIUM

BCP

(514) 287-3370

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est             273-9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 987-7666

HISPANO-LUSO
220  Rua Rachel Est   849-8591

LATINO
177 Mont-Royal Est 849-1153

LISBOA
355 Rachel Est 844-3054

TAGUS
4289 St-Laurent 844-3307

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent   849-6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent    842-8077

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

672-4687
CASAMENTOS
BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent                      844-8738

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   849-2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 987-0080

CONTABILISTAS
GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent             232-3095

DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270  Boul. St-Laurent, #209         499-1624

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent 843-3863

ESCOLAS DE CONDUÇÃO
ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O 272-5779

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                 385-1484 e 3 8 5-3541

FARMÁCIAS
FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio            844-6212

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent             845-5335

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE MEMORIA
4231 St-Laurent
Eduíno Martins, Cel.: 270-3112

862-2319

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ambulância  842-4242
Clínica Portuguesa Luso 849-2391
Polícia 9-1-1
Bombeiros 872-1212
Hospital Hôtel-Dieu 844-0161
Hospital Royal Victoria 842-1231
Hospital Ste-Justine 345-4931
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc 842-6141
Hospital de Montreal
para Crianças 934-4400
Serviço de Auxílio aos
Emigrantes(SANQi) 842-6891
Sun Youth,
 Serviços de Urgência 842-6822

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. Angolana de Montreal 273-1425
Associação N. S. de Fátima
(Chomedey, Laval) 681-0612
Associação Portuguesa
do Canadá 844-2269
Associação Portuguesa
do Espírito Santo 254-4647
Associação Portuguesa
de Lasalle 366-6305
Associação Portuguesa
de Ste-Thérèse 435-0301
Caixa de Economia
dos Portugueses 842-8077
Casa dos Açores do Quebeque              388-4129
Centro de Ajuda à Família            982-0804
Centro Português
de Referência 842-8045
Centro Comunitário
do Espírito Santo 353-1550
Clube Oriental
Português de Montreal 342-4373
Clube Portugal
de Montreal 844-1406
Grupo Folclórico Campinos
do Ribatejo 353-3577
Rancho Folclórico Verde Minho          768-7634
Ass.Port.West Island                           684-0857
Português de Montreal 739-9322
Sporting Clube de Montreal 499-9420
Sport Montreal e Benfica 273-4389

IGREJAS
Igreja Baptista Portuguesa 484-3795
Igreja Católica de Santa Cruz              844-1011
Igreja N. S. de Fátima de Laval          687-4035
Assembleia de Deus 583-0031
Centro Cristão da Família             376-3210
Igreja Nova Unção             593-9950
Igreja Cristã Vitoriosa 525-9575

RÁDIO E TELEVISÃO
Rádio Centre-Ville 495-2597
Rádio CFMB 483-2362
Radio Clube Portugal             849-9901

Consulado-Geral
de Portugal

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

Tel.: (514) 499-0359

HORÁRIO DE ABERTURA

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

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

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent 288-3019

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

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                288-2082

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  845-5804

IGREJAS
IGREJA CRISTÃ VITORIOSA
4270 Papineau, Mensagem 525-9575
www3.sympatico.ca/igreja.vitoriosa

IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave.. (514) 484-3795

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

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

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

MÓVEIS
ARCA
4117 St-Laurent              842-0591

MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent             845-6028

NOTÁRIOS
M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203         843-5626

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent    (514) 985-2411

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

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

RESTAURANTES
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.               844-4588

SOLMAR
111 St-Paul E                861-4562

REVESTIMENTOS
ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent 845-1520

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel                                 725-2626

SATÉLITES
LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval                                  947-1479

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

Fax: 844-6283

VESTUÁRIO DE CRIANÇA
BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276  St-Laurent      843-7282

Guia do Consumidor
QUIROPRATAS
DR. MARC  CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou                  351-1716

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert 271-6452

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

Vende-se
 equipamento de padaria.

Forno a lenha, forno eléctrico, amassadeira hobart,
frigorifico de duas portas vertical, balcão frigorifico,
máquina de enrolar pão.Tudo em estado novo.

Luís
(450) 462-4920

1X5½,2X3½,grande sala familiar,
c o z . r e n o v a d a , c e r â m i c a , p o r t a
patio,grande terreno.Garagem 2 carros

EXCELENCE INC.
Courtier immobilier agrée
Esc.: 354-6240 - Res.: 256-1233

AVALIAÇÃO GRATUÍTA

ROSEMONT

Grande triplex em frente ao Jardim Botânico.
Optima condição..

    TRIPLEX EM ROSEMONT

TRIPLEX

CONDO

CONDO

COZINHA NOVA

  VILLERAY

            COMERCIAL
Villeray e 17ª Avenida prédio
 c/ 2 andares e cave acabada,
livre para o comprador

Se pensa comprar ou vender é só chamar

VILLERAY

Triplex,3x4½, aquecimento individual, cave
alta, rende $19.320.

Duplex 2x4½, , de Bullion e Duluth
Rende $11.520.

RDP

“Bungalow”, 16ème e Perras,         3
quartos, A/C, lareira, imenso
terreno, garagem.

PLATEAU

SE ESTÁ VIVENDO...
SEM PAZ. VAZIO E INSATISFEITO.
DESILUDIDO COM SUA RELIGIÃO.
JESUS É A RESPOSTA E SOLUÇÃO.

IGREJA CRISTÃ VITORIOSA
4270 PAPINEAU - MONTREAL

CULTO - DOMINGO ÁS 16H

CLEMENTINA SILVACLEMENTINA SILVACLEMENTINA SILVACLEMENTINA SILVACLEMENTINA SILVA
339-9647 • 382-0940

REMAX AMBIANCE INC.

NOVO ROSEMONT

Bungalow c/garagem, todo renovado,
grande c.b.Sítio muito procurado

VILLERAY

LAVAL próx. Metro

Grande bungalow split 9 divisões
espaçosas, 2 c.b. cave alta acab.,
asp.central, renovada

5 plex, 4x41/2, 1x91/2 próx.metro
renovada. 1º piso c/5 q.c. e 2 c.b.,
cave acabada  Sítio muito
procurado.

ST-HYPPOLITE

Bungalow const 2002 pelo proprietário
com excelentes materiais, lareira, 2
c.banho, terreno 134.450 p.q.
Sítio maravilhoso e tranquilo.

MONTREAL

Impecável   “cottage” próx.
Metro Radisson, lareira, aspirador
central, termop, renovado, garagem.
$237.500

Courtier  imm. agréé

Vencedora Hall of
Fame Club 100% ORAvaliação gratuita

VILLERAY

Novo  duplex, impecável, os
dois pisos ficarão livres  Cave
acabada. Perto do Metro.
$305.000

Para ligação:

América do Norte:
        10-10-580 + 1 + indicativo + número

Chamadas Internacionais:
       10-10-580 + 011 + indicativo país +

número

Não precisa de mudar de companhia de telefone.
Custos das chamadas irão aparecer na sua conta
telefónica Bell
24 horas por dia;  Sete dias por semana
.25¢ mínimo em todas as chamadas
Chamadas para telemóveis podem ter tarifas mais
altas.  As tarifas podem mudar sem qualquer aviso.
Para melhores tarifas  visite WWW.10-10-580.com

Alimentado por:

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

Portugal 7.9¢
Estados Unidos 4.9¢
Reino Unido 5.9¢

LIGUE PARA PORTUGAL
POR APENAS 7.9¢ POR MINUTO!

Angola 39¢
Brasil 18¢
Canadá 3.9¢
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PRECISA-SE

BOUTIQUE DE
ALTERAÇÔES

Precisa de costureira de alta
costura c/experiência  em
vestidos de noiva, acompa-
nhantes e geral. Tempo inteiro
ou parcial. Não é necessário
falar Francês ou Inglês.Bom
salário.
Situada em Pointe Claire.

Lúcie  ou Fernanda
(514) 426-1588

Paisagistas a tempo inteiro c/exp. em
pavé-uni, muros e asfalto.Plano de
benefícios sociais e óptimo salário.

Roberto
(450) 678-1588

CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e
operário com experiência em
máquina de dobrar aço.

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

(514) 708-3207

Operários c/ o mínimo de 5 anos de
exp. em “pavé-uni” e muros de apoio.
Bom salário. Tempo inteiro.

(514) 820-5247
Paisagista com experiência, para
colocar blocos e ‘pave uni’.

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

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

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

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

Olívia Paiva Joseph Oliveira

DU CARTIER INC

CENTRO-ESTE

Auteuil, LavalBOISBRIAND

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

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

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

AHUNTSIC

109 000$

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

Arlindo  (Alain) Velosa

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

DU CARTIER-VILLERAY
7170  St-Laurent

Avaliação gratuita

72  CASAS  VENDIDAS  EM  2003

VENDIDA
VILLERAY

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

AHUNTSIC

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

$229.000.

VENDE-SE
 Padaria no Plateau, sector procurado,
esquina de rua, com  mais de 25 anos

de existência.
Preço para venda rápida:

$24.000.

PLATEAU

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

DUVERNAY

Boul.Concorde, prox. Papineau,
3qc cozinha renovada, cave
$159.000

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

Oferta de emprego

Contactar Varina Alumínio
Tel. (514) 362-1300

Casa à venda na Figueira da Foz,
com 2 quartos de cama, cozinha,
sala, casa de banho.Bem situada,
perto da praia e do casino.

Pede-se 95.000 Euros

Contactar Maria
Tel. : (514) 725-5248

Pessoas para lavar janelas, trabalho
residencial e comercial.  Tempo
parcial.  Ter seu próprio carro, de
preferência.  Contacte-nos para mais
informações, ou postular por internet:

www.yourwindowcleaner.com
wave@yourwindowcleaner.com

Tel.: (514) 737-9750

ALUGA-SE

Quarteira-Algarve

4½(T2) na rua principal a
100 metros da praia.

Em Montreal:
      (514) 256-6712
Em Portugal:
  011-351-262-787916
  011-351-964-125288

Apartamentos em Albufeira.
“Studios” todos equipados, a 70
Euros / dia.  Também um T1
“suite” todo equipado a 80 Euros
/ dia.

Tel: (514) 878-1579
        (514) 861-4562

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

Olga : 582-1771

DIVERSOS
Tem problemas com o seu
computador. Rede, virus, curso, e
muito mais.

Sylvio : 240-5196

Possuo largos anos de experiência e poder, oriundo dos meus
ancestrais. Com a máxima honestidade e sigilo, ajudo quaisquer que
sejam os casos desesperados, mesmo os de difícil solução:
Angústias, Mau-olhado, Amarrações, Desvio, Aproximações, Casas
assombradas, Males Físicos, Impotência Sexual, Vícios, etc.
Desamarro também todos os males fluídos que existem em si! Trabalho
à distância por bons guias com Talismãs fortíssimos para todos os
fins! Considerado um dos melhores Profissionais no Canadá e
estrangeiro, consultado por vários colegas devido às minhas
previsões serem exactas e os tratamentos eficazes! Falo Português.

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

Emprego para restaurante para servir
no balcão e grelha.

Rest. Schawrtz’s
Tel.: (514) 842-4813

Procuramos cangalheiro (porteur)
para funerais.

Deve medir 5pi9 ou mais.

Enviar o seu CV por fax
514-645-5420

DU CARTIER INC

Inês Voltz
Agent immobilier Affilié

Courtier Immobilier Agrée

Esc : (514) 731-7575
Correio electrónico : ivoltz@sympatico.ca

        ROSEMONT
Condo  2 qtos fechados,
com garagem e terraço.
Sector Angus. $249.900

13

NOVO ROSEMONT- Bom duplex
Ocup. dupla. Junho.Preço reduzido

NOVIDADE

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

REMAX Alliance Inc.

CARLOS   AGOSTINHO

Informação gratuita - casas, hipoteca...

Vendida

VENDID
A

EXPERIENCE
Hall of Fame
Club 100%OR

ST-MICHEL 8 plex bem situado.
Grandes apartamentos

CENTRO-ESTE - Bom triplex
Rendimento. Só $189.500

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

VENDIDA

VENDIDA

ST-MICHEL - Duplex semi desta-
chado c/3 qtos, cave e garagem
Bom Preço

249.500.00

249.500.00

319.000.00

319.000.00

VENDID
A

VILLERAY 3plex de prestígio ca-
ve acabada,bom rendimento,bom pr.

Paisagistas c/exp.
em``pavé uni`, as-
falto, etc. Trabalho
em Laval. Salário
baseado na exp.

Contactar
contra-mestre.

António
Cabral

(450) 963-3462

LE GROUPE EXCLUSIF
Procura trabalhadores para
colocação de “pave-uni”

com experiência.
Sálario entre 18 e 20$/h

Tel.: (514) 881-0764

Companhia de telecomunicações
precisa de empregados para vendas.
Residencial e comercial.  Deve falar
português.  Falar francês e inglês de
preferência.

Ligue já o (514) 722-5656
Email:info@selectcomtelecom.ca

Procuramos empregados para
trabalhar em jardims. Fala portu-
guês de preferência.

Rolande: (450) 442-3751

Precisa paisagista para “pave-uni”,
muros e plantação.

Salário seguindo experiência.
Tel.:  (514) 323-2527

Senhora portuguesa para tratar de
pessoa idosa, na área de Rachel e
Clark.  Visitas diárias de 2 horas para
fazer companhia, limpeza, comida e
compras.  Paga $10 / hora.

Tel.: (514) 865-9301

Precisa-se empregados para junção
e instalação de rampas e escadas em
alumínio.Apresente-se no 8975
Pascal Gagnon, ou contacte Enza ou
Tony Tel.: (514) 327-2200

VENDE-SE

3 1 /2 a alugar, perto do hospital Jean-
Talon.  Não são aceitos animais.

Tel.: (514) 274-8830

Tenho espaço em contentor para o
mês de Maio, para Mafra e Ericeira.

Tel.: (514) 277-2416

Precisa conductor para camiões

Telefonar (514) 376-0862
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Comunidade

Export Depot
Electrodomésticos e Aparelhagens de 220 volts

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

DESDEDESDEDESDEDESDEDESDE
$599$599$599$599$599

DESDE $149DESDE $149DESDE $149DESDE $149DESDE $149

Melhor Marca, Melhores Preços
PREÇOS MAIS BAIXOS NOS CONTENTORES PARA

PORTUGAL - GARANTIDO
PORTA  A PORTA

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO
* UM POR FAMÍLIA

!

DESDE $649DESDE $649DESDE $649DESDE $649DESDE $649

Alexandre da Costa em Recital
A Companhia Kalipso Productions tem o prazer de apresentar

o espectáculo do violinista solista de renome internacional
Alexandre da Costa, na 5ª feira 20 de Maio, na sala Pierre-Mercure
do Centro Pierre Péladeau. Trata-se de uma oportunidade única
para o público montrealense de ver Alexandre da Costa em cena.

Aquando esta noite excepcional, Alexandre da Costa
interpretará obras do seu reportório com o célebre violino
STRADIVARUS “Baumgartner” de 1689. Ele oferecerá ao público
uma interpretação como primeira mundial de Solitário, obra
composta especialmente para Alexandre da Costa por Robert
Lafond, assim que interpretações de J.S.Bach, W.A.MOzart, M. de
Falla e P.Sarasate. Para além disto, nesta ocasião especial, o
violinista decidiu alternar as execuções só e acompanhado. Ele
será assim rodeado de 3 talentosos artistas que o acompanherão
em cena:o jovem pianista americano Matt Herskowitz, o alto e
chefe de orquestra quebequense Jean-Philippe Tremblay e a
bailarina flamenga Maria Parisella.

Presentemente vivendo em Viena de Áustria, Alexandre da
Costa, nascido em Montreal, tem desenvolvido a sua carreira
através da América, Europa e Ásia. Durante os dez últimos anos,
Alexandre deu mais de 500 recitais e concertos como solista em
várias partes do mundo. No Canadá foi solista convidado por
diversas orquestras, dentre as quais a Orquestra Sinfónica de
Montreal e a Orquestra Metropolitana. Em 2002, ele ganhou o
Prémio da Fundação Sylva Gelber, atribuído pelo Conselho das
Artes do Canadá e mais recentemente, o Prémio do Banco de
Instrumentos do Conselho das Artes do Canadá concedeu-lhe o
empréstimo do célebre violino STRADIVARIUS “Baumgartner”
de 1689 para os próximos três anos.

Infos: www.alexandredacosta.com
Bilhetes à venda no Réseau Admission (514) 790-1245

Sport Montreal
e Benfica

Dia das Mães

O Benfica de Montreal
anuncia um excelente almoço
comemorativo do Dia das
Mães, a realizar nas instalações
do Clube, 100 Bernard Oeste,
com o telefone (514) 273-4389,
a partir das 12H45. Com uma
esmerada ementa composta de
bifinhos com camarão, a festa
anuncia-se rija, estando a
animação musical a cargo do
Conjunto Contact. Venha
então passar um agradável
domingo com a família
benfiquista e verá que não se
arrepende. Os preços são muito
abordáveis: 20 benficas para os
sócios, 23 para os não sócios e
10 para crianças dos 6 aos 12
anos. A lotação é limitada.

Aproveita-se para informar
de que a 6 de Junho se realizará
um torneio de tiro aos pratos e
a 7 de Agosto o 1ºTorneio
Anual de Golf. Para mais
informações contacte a sede.

Administradores do Totta visitam
Estiveram de visita às insta-

lações da representação do
Totta em Montreal, o senhor
Dr. Eduardo Stock Cunha e o
senhor Engenheiro João Mo-
rais, sendo o primeiro adminis-
trador do banco e o segundo
responsável para o continente
americano. Gente de grande
afabilidade, prestaram-se com
delicadeza às questões dos
representantes da informação
que ali se deslocaram para se
informaram das razões desta

visita maratona pois que percor-
reram em cinco dias várias
áreas da  Nova Inglaterra,
Toronto e Montreal.

Para além dos produtos co-
nhecidos e oferecidos do modo
habitual nos balcões do Totta
em condições excelentes para a
diáspora, insistiram aqueles
dois altos funcionários no “bi-
jou” Totta ou seja, o seu Cartão
Ligeiro com o qual, o cliente
pode fazer todo o tipo de tran-
sacções e, ponto importante,

caso em cada viagem a Portu-
gal gaste um mínimo  equi-
valente de 500 euros em com-
pras ou de qualquer outra for-
ma, não lhe serão debitados
quaisquer encargos.

Esta visita insere-se numa
avaliação dos potenciais do
mercado e os dois dignitários
levaram na bagagem boas
perspectivas de desenvolvi-
mento e demonstrarem satisfa-
ção com aquilo que viram e
puderam analisar.

Proximamente faremos re-
portagem mais desenvolvida.
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Desporto

Classificação

1 FC Porto:           79
2 Benfica:           73
3 Sporting:           70
4 Nacional:           53
5 Sp.Braga:           51
6 Rio Ave:           48
7 Marítimo:           48
8 U.Leiria:           44
9 Boavista:           44
10 Moreirense:           43
11 Beira-Mar:           41
12 Gil Vicente:           37
13 Guimarães:           37
14 Académica:           35
15 Belenenses:           35
16 Alverca:        35
17 P.Ferreira:        28
18 E.Amadora:       17

O Sporting dominou o “der-
by” para o segundo lugar, mas
foi o Benfica a conseguir o úni-
co golo do jogo, aos 88 minutos,
que praticamente “vale” o a-
cesso à pré-eliminatória da Liga
dos Campeões.Para que o qua-
dro não se confirme seria ne-
cessário que no próximo fim-de-
semana o Benfica perdesse, em
casa, com a União de Leiria, e
que o Sporting assegurasse os
três pontos no terreno do “a-

flito” Guimarães.
As contas relativas ao acesso

à Taça UEFA clarificaram-se,
com o Sporting de Braga e o
Marítimo a ganharem os seus
compromissos para se junta-
rem ao Nacional da Madeira
no grupo de quatro clubes (o

Benfica quase
na Liga dos Campeões

Cont. da pág. 1

Caixa de Economia dos
Portugueses de Montreal

PPPPPARARARARARQQQQQUE DE ESTUE DE ESTUE DE ESTUE DE ESTUE DE ESTAAAAACIONCIONCIONCIONCIONAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTOOOOO

PEDIDO DE SUBMISSÃOPEDIDO DE SUBMISSÃOPEDIDO DE SUBMISSÃOPEDIDO DE SUBMISSÃOPEDIDO DE SUBMISSÃO
A Caixa de Economia dos Portugueses de Montreal leva ao conhecimento
público que, presentemente, estuda a possibilidade de adjudicar a
gestão ou exploração do seu parque de estacionamento a entidade
particular.

Todos os interessados deverão enviar proposta com orçamento até ao
dia 15 de Maio de 2004, em envelope selado dirigido a:

Parque de Estacionamento
À atenção da Directora Geral,
Caixa de Economia dos Portugueses de Montreal
4244 Boul. St-Laurent,
Montreal, Qc.
H2W 1Z3

Para mais informações favor contactar a Directora Geral da CEPM pelo telefone
514-842-8077, mencionando o assunto em epígrafe.

4244, boul. St-Laurent                Montréal    Québec      H2W 1Z3

Tel : (514) 842-8077   Fax: (514) 842-7930   Câmbio: (514) 842-2854

MAI pede análise dos incidentes
 Ministro quer perceber o

que poderá ser melhorado a
nível da segurança   

O ministro da Administração
Interna, Figueredo Lopes, afir-
mou hoje ter pedido aos ser-
viços do Ministério uma análise
dos incidentes registados no
encontro de futebol de do-

mingo entre o Sporting e o
Benfica, em Alvalade. À mar-
gem da cerimónia evocativa

do 93º aniversário da GNR, que
decorreu hoje em Belém, Fi-
gueiredo Lopes disse ter soli-
citado aos responsáveis do
Ministério da Administração
Interna «um exame da situa-
ção» para verificar o que pode-
rá ser melhorado a nível da
segurança. No encontro de

domingo, elementos da claque
do Sporting invadiram o relva-
do, tendo demorado alguns
minutos até que as forças de
segurança controlassem a si-
tuação. Figueredo Lopes afir-
mou que «felizmente a situação
foi controlada», mas garantiu
que, no que respeita ao seu
ministério, será feita uma aná-
lise dos acontecimentos para
que as forças de segurança
possam «continuar a melho-
rar».

outro é o Sporting ou o Ben-
fica).

O Rio Ave, que ainda luta pelo
quinto lugar, é que não poderá
ter uma “estreia” na Europa do
futebol, já que não procedeu
em tempo útil à sua inscrição.

Quanto à definição da última
equipa a descer à Liga de Hon-
ra, tudo se complicou, com
nada menos que cinco equipas
ainda com a “corda na gar-
ganta”, depois da última jor-

nada de hoje.
Alverca, Belenenses, Aca-

démica, Guimarães e Gil Vi-
cente são as equipas em perigo
de se juntar aos já virtualmente
despromovidos Paços de Fer-
reira e Estrela da Amadora.

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

   Programa da 34ª jornada:
Benfica – U.Leiria
V.Guimarães - Sporting
Académica – E.Amadora
Belenenses – Sp.Braga
FC Porto - Paços Ferreira
Nacional - Rio Ave
Moreirense - Alverca
Gil Vicente - Beira-Mar
Boavista - Marítimo

Liga Honra
Vitória de Setúbal e Penafiel
garantem subida à Superliga

(Lusa) - O Vitória de Setúbal
e o Penafiel garantiram hoje a
subida à Superliga de futebol,
depois de terem vencido e em-
patado com a Naval e o Leixões,
respectivamente, em jogos da
33ª e antepenúltima jornada da
Liga de Honra.O Vitória de
Setúbal (segundo com 61 pon-
tos) e o Penafiel (terceiro com
60) juntam-se assim ao Estoril
(líder com 64), que também já
tinha garantido a subida à
Superliga, mas que nesta ronda
perdeu fora com o Felgueiras
(2-0).Um golo do sadino Ma-
nuel José, aos 39 minutos, foi
suficiente para o conjunto orien-
tado por Carlos Carvalhal ven-
cer a Naval por 1-0 e garantir a
sexta vitória fora de portas na
competição e aproximar-se do
líder.Apesar de Amaral ter
empatado o jogo aos 90 minutos
- Folha deu vantagem para os
da casa aos sete minutos -, o
Penafiel pôde fazer a festa da
subida à Superliga, 12 anos
depois da última vez em que
esteve entre os “grandes” do
futebol português.O Varzim
(quarto com 57) fez a sua obri-
gação, vencendo em casa o já
despromovido União da Ma-
deira (1-0), com um golo de
Quim Berto, aos 55 minutos,
através da marcação de uma
grande penalidade, mas de
nada valeu, porque com o em-
pate do Penafiel e por estar em
desvantagem no confronto
directo com o “onze” orientado
por Manuel Fernandes, já não
consegue chegar ao terceiro
lugar.Ao empatar em casa com
a Ovarense 2-2, o Portimonense
(16º classificado com 38) caiu na
zona de despromoção, devido
às vitórias do Felgueiras (15º

com 39) e do Marco (14º com
40).A turma de Portimão bem
cedo viu-se em desvantagem
de dois golos - Leandro, aos 10
minutos, e Evilar, aos 16, mar-
caram para os forasteiros -, mas
ainda na primeira metade Artur
Jorge Vicente (aos 33 minutos)
reduziu a diferença e Cavaco,
aos 69, fez o resultado final.O

FOLIAGE Bambú, Bonsai,  Cycad, Ginkgo, Alocasia ...

FLORES Coral Vine, Bougainvillea, Tibouchina, Orchid Cactus,  Jasmim, Night jasmin,
Jasmim De Caiena, Jasmim De Sao, Jose, Jasmim Do Para, Jasmim Manga, Lotus, Flamboyant,
Orange Jasmin, White Champaca, Cassia - Chuva de ouro, Canafistula, Clerodendron, Mimosa
Momjoleiro, Mororo, Lantana, Wisteria, ...

FRUTOS Goiyabeira, Araçá, Jambolao, Roma, Romanzeira, Pumelo, Calamondin, lima,
Kumquat, ata, fruta da condessa, fruta de conde, pinha, Araticum Ponhe, Graviola, Tamarina,
Tamarindo, Carambola, Caramboleira, Pitanga, Banana, Jaboticaba, Cainito, loquat, Figo

LEGUMES E ARVORES Lufa, Ahipa, Jacatupé, Jacutupé, Jocotupé, Balsâmina-de-purga,
Quiabo, Thai Basil, Hortela, Coentro, Bertalha

FLORA EXOTICA
www.floraexotica.ca
PerryNguyen@floraexotica.ca

(514) 747-7618   (514) 586-7383

PLANTAS TROPICAIS

  Resultados
D.Chaves - Varzim, 0-1
U.Madeira - Penafiel, 1-3
Leixões - Portimonense, 2-2
Ovarense - Feirense, 2-2
Marco - Naval 1º Maio, 4-2
V.Setúbal – Sp.Covilhã, 2-1
Maia - Salgueiros, 3-2
D.Aves - Felgueiras, 1-0
Estoril - Santa Clara, 1-0

  Classificação
1 Estoril: 64
2 V.Setúbal: 61
3 Penafiel: 60
4 Varzim: 57
5 Maia: 48
6 Salgueiros: 47
7 Naval: 46
8 D. Aves: 45
9 Ovarense: 43
10 D. Chaves: 43
11 Feirense: 42
12 Santa Clara: 42
13 Leixões: 41
14 Marco: 40
15 Felgueiras: 39
16 Portimonense: 38
17 Sp.Covilhã: 26
18 U.Madeira: 26

Felgueiras alcançou uma im-
portante vitória em casa frente
aos estorilistas, fruto de dois
golos na segunda parte: Lixa,
aos 55 minutos, deu vantagem
ao conjunto orientado por Dia-
mantino Miranda e, aos 83, Toy
fez o resultado final.Em Santa
Maria da Feira, o Marco alcan-
çou a sua quarta vitória fora de
portas, ao bater Feirense por 3-
2, depois de ter estado a per-
der por 2-0, com dois golos de
Carlos Pinto - aos 21 m. e aos 48,
este na marcação de uma
grande penalidade.Com uns
últimos vinte minutos de gran-

de fulgor ofensivo, o Marco deu
a volta ao marcador: Rui Gomes
(71) reduziu para 2-1, Ramos
empatou aos 80, e Ico (83), tam-
bém de grande penalidade.

D. CORUNHA 0D. CORUNHA 0D. CORUNHA 0D. CORUNHA 0D. CORUNHA 0
FC PORTO     1FC PORTO     1FC PORTO     1FC PORTO     1FC PORTO     1
(Derlei 59' gp)(Derlei 59' gp)(Derlei 59' gp)(Derlei 59' gp)(Derlei 59' gp)

FC Porto na final da
Liga dos Campeões
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Regiões de Portugal

A Voz de Portugal “mudou de casa”
4231, Boul. St-Laurent

Montreal Qc.  H2W 1Z4
Tel.: (514)284-1813 ou 1-866-684-1813

Fax: (514)284-6150

Em Belmonte nasceu Pedro
Álvares Cabral, no ano de 1467
ou 1468, segundo filho de Fer-
não Cabral e Isabel Gouveia.

Pertencendo a uma alta cate-
goria nobiliárquica, a sua as-
cendência nobre remonta aos
alvores da independência por-
tuguesa, sendo plena de no-
mes ilustres como o do seu
trisavô Álvaro Gil, alcaide-mor
da Guarda, que resistiu às
forças militares de D. João I de
Castela, mantendo-se fiel ao
Mestre de Avis.

Laços antigos ligavam a famí-
lia a esta vila: Fernão Cabral,
seu pai, era Alcaide-mor do
castelo, assim como o tinham

Belmonte sido todos os primogénitos
desde o reinado de D. João I.

Quando, no Verão de 1499,
D. Manuel pretende enviar à
Índia uma nova armada com o
objectivo da criação de um
sistema de alianças favoráveis à
actividade comercial portugue-
sa no Oriente, a sua escolha
para comandante supremo da
nova expedição recai em Pedro
Álvares Cabral.

Este não foi escolhido por se
tratar de um navegador expe-
rimentado — com efeito esta
tratou-se da 1ª e única grande
viagem realizada por Cabral—
mas por reconhecidas qualida-
des como chefe militar e diplo-
mata, aliadas a uma razoável
cultura, “homem fidalgo, de

bom saber”, segundo referên-
cia de Gaspar Correia nas “Len-
das da Índia”. As qualidades
militares demonstrara-as em
terras marroquinas, cujos feitos
são assinalados em carta régia
de 12 de Abril de 1497.

Assim se transforma Pedro
Álvares Cabral no Almirante da

segunda esquadra que efec-
tivamente foi à Índia, mas pas-
sando pelo Brasil já que ao
transporem os navios o Atlân-
tico meridional, foi avistada a
costa oriental sul-americana,
aportando na Ilha de Vera
Cruz, em 22 de Abril de 1500.

Esta data só há pouco tempo
chegou a consenso, pois por
erros de interpretação crono-
lógica e até aos anos 40 do
século passado, o achamento do

Brasil era celebrado a 3 de
Maio.

Após esta viagem, o Almi-
rante retirou-se para as suas
propriedades em Santarém
onde veio a falecer, votado a
um estranho anonimato. O
grito do Ipiranga reabilitou esta
importante figura, na busca

brasileira de um passado, fun-
cionando Pedro Álvares Cabral
e a carta de Pêro Vaz de Ca-
minha como verdadeiros ates-
tados históricos de uma “na-
ção” de independência recente.

Cabral, importante nome na
História do Brasil, é, parte inte-

grante da nossa história, e as
suas origens e berço devem ser
lembradas, preservadas e aca-
rinhadas por todos nós.
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