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MAÎTRE CARROSSIER

GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares

8261 BOUL. ST-LAURENT
 (514) 389-0606
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Inexpulsáveis!
Dr. Manuela Aguiar

Pesa sobre milhares de portu-
gueses, como uma espetada de
Dâmocles, a ameaça de expulsão
do Canadá!

Desta vez não se trata de depor-
tação de cidadãos condenados por
crimes ou delitos. Não! São sim-
plesmente trabalhadores que
vivem em paz, promovendo com
trabalho honesto a economia e o
bem-estar geral. Ganham e dão
muito a ganhar.

Aparentemente ninguém tem
nada contra eles, mas o novo gover-
no conservador quererá utilizá-los
como arma de dissuasão, como
um exemplo drástico de combate
à imigração indocumentada. É uma
“caça ao homem” muito ao gosto
de um pensamento radical nacio-
nalista encapotadamente xenó-
fobo, que não é exclusivo de país

1920-2005
Morreu João Paulo II

O Papa morreu  no dia 2 de Abril de 2005 às
15h37, hora de Montreal . Na Praça de São Pedro,
onde cerca de 70 mil pessoas aguardavam
informações sobre a evolução do estado de saúde
do Santo Padre, a notícia foi recebida com um
silêncio profundo. O Governo português decretou
três dias de luto nacional.

Reunião com Freitas é
«acto de cortesia»

A reunião em Otava com o ministro dos Negócios Estrangeiros
português, Freitas do Amaral, é apenas um acto de cortesia, afirmou o
ministro canadiano da Imigração. Para Monte Solberg este encontro

não vai mudar nada.
O ministro da Imigração

do Canadá afirma que o
Governo deste país trata
por igual os portugueses e
os ilegais de outros países.
Monte Solberg, citado pelo
jornal Toronto Sun, lembra
que o número de portugue-

Cont. na pág. 5
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Hoje às 14h30 na RDS

Associação Saudades da Terra Quebequente

Homenagem aos Homens do Mar
A Associação Saudades da

Terra Quebequente tem sem-
pre surpresas escondidas, e
distinguiu-se com mais uma
edição da muito popular festa
dedicada ao chicharro, sábado
passado, 1 de Abril, no subsolo
da Igreja Saint-Enfant-Jesus.

O evento, largamente parti-
cipado, ficou desde logo marca-
do por um momento muito sole-
ne, no qual, a pedido de Mário
Carvalho, foram homenagea-
dos de uma maneira muito espe-
cial, os homens do mar, mais
especialmente João Couto, mais
conhecido por João Bolinha,
que morreu no naufrágio da
embarcação Lucília de Fátima,
em Novembro de 2004, quando
pescava o chicharro na costa ao

Sylvio Martins

largo da baía da Povoação. O seu
corpo nunca foi encontrado.

A cerimónia contou com o
desfile de um barco de boca
aberta, acompanhado da equipa
que iria servir o jantar, assim
como alguns elementos da direc-
ção, que traziam, nas mãos, lindas
lanternas. Quando começou a
tocar a música de Jorge Ferreira
“O Homem do Mar”, as 54 lanter-
nas foram depositadas no chão,
à volta do barco. Criaram, ao
mesmo momento, um efeito
muito especial com gelo-seco,
escondido debaixo do barco,
reproduzindo o efeito do mar e
da bruma, espalhando-se o fumo
pela frente da sala.

Cont. na pág. 6
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Clube Portugal de Montreal
O Clube Portugal de Montreal vai realizar no dia 22 de Abril
de 2006 pelas 19h00 a festa do 23º Aniversário do Rancho
Praias de Portugal abrilhantada por J.G. Night productions.
Para mais informações:  514-844-1406

Folclore Estrela do Atlântico
Estão abertas as inscrições para todos e todas, a partir dos 7
anos de idade. A inscrição é gratuita e prolonga-se até ao dia 15
e Maio de 2006. Para mais informações, contactar: Américo
Estrela (450) 681-6725 ou Steve da Costa: (450) 962-4892

Inexpulsáveis!
nenhum, mas de certos quadrantes
partidários de quase todos os países…

Há que dizer falando alto e claro, tanto para
Portugal como para o exterior, para todos os
povos e estados civilizados, que não podemos
admitir semelhantes procedimentos. Não se
contesta a necessidade de regulamentar as
correntes migratórias, e de as conter nos
limites considerados satisfatórios o que cada
estado avalia e legisla a seu modo, mas com
salvaguarda, sempre, dos princípios huma-
nistas e das boas práticas, evitando dramas
pessoais e familiares.

Importa, igualmente, conciliar, de uma
forma hábil e sensata os interesses colectivos
e os interesses particulares dos estrangeiros
que, a meu ver, passam a coincidir quando eles
permanecem, ainda que com “visto” de turis-
tas, por largos anos e se inserem e enraízam
na sociedade de acolhimento.

O incumprimento de formalidades não pode
então, prevalecer sobre o facto de se terem
tornado parte do tecido social, perante a
continuada amplacência e inércia das
autoridades nacionais e das burocracias locais.

Se os Estados consideram importante
accionar os mecanismos de rejeição ao seu
dispor, em aplicação de um normativo jurídico
que o façam dentro de um prazo razoável (um
ano, dois, ou três?) fim do qual sobreleva em
absoluto o valor da esperança da vida de
interesses públicos e o reconhecimento da
integração dos imigrantes, do seu bom
comportamento, do seu mérito como traba-
lhadores.

Isto é, se os cidadãos têm deveres, os
Estados também! Que sejam, numa fase
inicial, mais atentos e diligentes e, depois, se
não actuarem atempadamente, mais com-
preensivos e generosos!

Não é inédito um discurso com o Canadá
nesta matéria. Era, eu própria, secretária de
estado das comunidades portuguesas, na
meia década 80, quando elodiu o “escândalo”
dos portugueses que invocaram motivos de
perseguição religiosa para se “refugiarem”

nesse país. Conseguimos na altura repor a
verdade da perfeita liberdade de culto, entre
nós, assim como proteger aqueles emi-
grantes que saíram por razões puramente
económicas. Uns ficaram sem mais pro-
blemas, a outros foi dada prioridade no
preenchimento de quotas de admissão para
reemigrarem legalmente.

É óbvio que para todos é preferível manter
os que estão e já deram sobejas provas de boa
conduta e adaptação mesmo se isso implica
diminuir as vagas para mais canditados. A
situação de angústia que partilhamos com
estes nossos compatriotas em risco de
repatriamento choca-me, particularmente,
por acontecer no Canadá, um país cujas
políticas nos habituamos a admirar. Para não
as vermos hoje servidas pelos políticos que
venceram as últimas eleições…

Mas não desistamos! Tenhamos ainda
esperança na via das negociações bilaterais,
que também resultaram num passado ainda
não muito distante (há duas décadas…)

Confiemos na capacidade de influência da
nossa comunidade do CCP do movimento
associativo, dos políticos luso-canadianos e
canadianos, que são gente de boa vontade.

E usemos também os fóruns interna-
cionais, como o Conselho da Europa, a que o
Canadá pertence com o estatuto especial e
com muito prestígio, pelo que não deixará de
ser influenciado pelas suas resoluções e
recomendações. É urgente desenvolver e
aprofundar o chamado “Direito dos expa-
triados”, criando uma categoria de estran-
geiros “inexpulsáveis”: aqueles que per-
manecem por um determinado período de
bom e efectivo trabalho na terra de destino.

Para além das esporádicas legalizações em
massa, a que os países da Europa, incluindo
Portugal, felizmente! – têm recorrido,
criemos e impunhamos por consenso, uma
norma protectora, de carácter genérico em
favor de emigrantes nesta circunstâncias.
Considerando-os em nome de princípios
humanitários, ou mesmo dos Direitos do
Homem – Inexpulsáveis!

Cont. da pág. 1

Os textos, fotos e i lustrações
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Consulado-Geral de Portugal em Montreal
I CURSO “OS AÇORES DE HOJE”

O Consulado-Geral de Portugal em Montreal apresenta
os seus cumprimentos à Comunidade Portuguesa
residente na sua área de jurisdição consular e tratando-se de
assunto de interesse para os cidadãos ligados à Região
Autónoma dos Açores, transcreve o comunicado recebido
da Direcção Regional das Comunidades Açoreanas:

«A Direcção Regional das Comunidades vai realizar, nas
ilhas das Flores e do Pico, de 14 a 21 de Julho de 2006, in-
clusive, o I Curso “Os Açores de Hoje”.

Esta iniciativa destina-se, preferencialmente, a
investigadores e animadores culturais nas mais diversas
áreas profissionais, que desenvolvam a respectiva
actividades junto das comunidades açorianas dos EUA,
Canadá e Bermuda, tendo em vista a divulgação da realidade
açoreana actual, nas vertentes sociais, culturais e políticas e
a sensiblizá-los para os valores patrimoniais da sua terra de
origem. «...»«As viagens aéreas são da inteira
responsabilidade dos participantes. ...»

O prazo de inscrição decorre de 13 de Março a 17 de Abril
de 2006. Tanto os regulamentos como a respectiva ficha de
inscrição se encontram disponíveis neste Consulado-Geral.

Eu, Rosa Velosa venho com a presente informar a
comunidade que apresentei a minha demissão à Escola
Português do Atlântico dia 12 de Marco de 2006. Aproveito
para agradecer a todos que me acompanharam e apoiaram
estes anos, especialmente aos pais e queridos alunos.

Nova programação na Radio Centre-Ville
Até ao 21 de Abril, a Radio Centre-Ville recebe os

projectos de emissão que poderão entrar na grelha de
programação do Verão 2006, que entrará no ar a 5 de Junho,
até ao mês de Outubro. Os projectos depositados são
analisados pelo comité de selecção que compõe a nova
programação. Tem um projecto de emissão de rádio em
mente?

 Contacte Joaquim Oliveira por telefone:(514) 596-0632
ou por correio electrónico: portug@radiocentreville.com.
Proponha o seu projecto e faça parte da Equipa Portuguesa
da Radio Centre-Ville.

Jantar Dançante da Páscoa
O Clube Oriental Português de Montreal realiza no dia 15

de Abril de 2006, pelas 19h30, um Jantar Dançante Da
Páscoa, com o conjunto Tropical, e actuação da Escola
Irlandesa. A meio da noite, haverá uma surpresa. Para
marcações 514-342-4373

Cursos de pintura
A Casa dos Açores do Quebeque dá cursos de pintura a

óleo na sede sita no 229, rue Fleury O. à quarta-feira, das
14h às 17h e das 18h às 21h. Os cursos terão início no dia
19 de Abril de 2006. Para mais contactos, CAQ (514) 388-
4129 ou (514) 387-1273

Jantar da «Matança»
A Associação Portuguesa do Espírito Santo organiza no

sábado 8 de Abril, na sua sede social, situada no 6024, rua
Hochelaga, às 20H00, um jantar tradicional de dia de
Matança do Porco, para inaugurar a sua nova cozinha. Re-
serve os seus bilhetes com antecedência pelos telefones
(514) 254-4647 ou (514) 354-7276
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Breve

Adélia Ferreira
Advogada

240 ST-JACQUES  O. 10 e, MONTRÉAL, (QUÉBEC) H2Y 1L9
TELEFONE: (514) 369-1798            FAX: (514) 369-8688

FERREIRA LEMPICKA Avocates

Estado Português obrigado a
pagar 2 milhões de euros a
vítimas de abuso sexual

Diana Garrido

Cerca de 2 milhões de euros, é o montante que o Estado
português tem de pagar às 44 vítimas de abusos sexuais da
Casa Pia de Lisboa. A condenação é do Tribunal Arbitral que
deu como provado que os abusos ocorreram por negligência
dos responsáveis da instituição pública de ensino.

Assim, por decisão do Tribunal Arbitral para as Vítimas de
Abuso Sexual da Casa Pia – criado por decisão dos ministérios
da Segurança Social, Finanças e Justiça – 39 vítimas vão
receber 50 mil euros individualmente, enquanto que as
restantes cinco recebem 25 mil euros cada.

Entre as cinco vítimas indemnizadas com 25 mil euros, estão
os dois irmãos casapianos do processo de pedofilia do Parque
Eduardo VII, que teve como principal arguido Pedro Inverno,
condenado a 19 anos de cadeia.

Sismo no Irão
Um sismo registado no Irão fez
pelo menos 50 mortos e 800
feridos, anunciou a rádio oficial
iraniana, citada pela agência
Reuters.
O terramoto, que sacudiu a
província de Lorestan, teve uma
magnitude de 6,0 na escala de
Richter e foi seguido por duas
réplicas de 4,7 e 5,1, segundo o
Instituto Sismológico Iraniano.

Comemorou-se sexta-feira o dia mundial da doença

Acidente Vascular Cerebral
mata três portugueses por hora

O Dia Mundial do Acidente Vascular Cere-
bral (AVC) é uma oportunidade para alertar
a população para uma doença que em Portu-
gal mata três pessoas por hora.

O AVC é considerado uma “catástrofe
evitável”, apesar de matar 575 mil pessoas por

ano na Europa, segundo dados da Aliança
Europeia para o AVC (Safe). Em Portugal
morrem três pessoas por hora, o que torna o
AVC na principal causa de morte no país.

O AVC é também a principal causa mundial
de incapacidade, o que se traduz em “gastos
significativos ao nível dos sistemas de saúde”.

De acordo com o livro “Risco Cardiovascu-
lar Global”, uma edição apoiada pela Fun-
dação Portuguesa de Cardiologia e pela
Sociedade Portuguesa de Aterosclerose,
uma abordagem adequada dos factores de
risco por parte dos médicos e o correcto

cumprimento das terapêuticas por parte dos
doentes poderão tornar evitáveis os aciden-
tes cardiovasculares.

Os principais factores de risco são o seden-
tarismo, uma alimentação inadequada, a
obesidade, o tabagismo, a hipertensão arte-

rial, o colesterol elevado e a diabetes.
Um estudo realizado recentemente indi-

cou que cerca de 125 mil mortes por AVC
poderiam ser evitadas, num período de cinco
anos e meio, através do melhor acompa-
nhamento e tratamento da hipertensão.

“A implementação de um programa de
prevenção, quer primária, quer secundária,
pode permitir baixar a taxa de morbilidade e
mortalidade existente em Portugal”, referem
os autores do livro.

Jorge Sampaio
“perturbado”
O ex-Presidente da República
Jorge Sampaio manifestou-se
“perturbado” com a situação dos
emigrantes que estão a receber
ordem de expulsão do Canadá e
lançou dúvidas sobre se os
portugueses estão a ser tra-
tados em igualdade de circun-
stâncias com os cidadãos de
outros países, como os italianos
ou os espanhóis.
Durante um jantar promovido,
Jorge Sampaio disse que gosta-
ria de saber se os portugueses
expulsos “estão em igualdade
de circunstâncias com espa-
nhóis e italianos que lá estão”. O
ex-Presidente deixou ainda outro
recado às autoridades cana-
dianas, ao lembrar que Portugal
está em condições de aplicar as
mesmas medidas que o Canadá
está a adoptar, tendo em conta
que as leis de imigração “são
semelhantes em quase todos os
países”.

PSD aplaude reestruturação,
BE e PCP mais críticos

O Governo divulgou, quinta-feira passada, o Programa de
Reestruturação da Administração Central do Estado (PRA-CE),
que prevê que o total de organismos passe dos actuais 518 para
331, significando um saldo líquido de 187 extinções. O PSD
aplaudiu o plano de extinção de organismos da administração
pública, mas lamentou que o executivo do PS nada tenha dito
sobre a redução das funções do Estado. Rosário Águas,
deputada do PSD, afirmou em declarações aos jornalistas na
Assembleia da República que se «o critério» utilizado pelo
Governo tiver como objectivo «acabar com a duplicação de
serviços e a eliminação dos organismos obsoletos, estamos
absolutamente de acordo porque é o combate ao desperdício».

Naufrágio no Bahrein faz pelo
menos 60 mortos Orlando Castro

Pelo menos 60 corpos foram já recuperados na sequência
do naufrágio de um navio que transportava, quinta-feira à noite,
cerca de 150 pessoas e que efectuava um cruzeiro à noite
quando naufragou a uma milha da costa do Bahrein, por razões
ainda desconhecidas. Helicópteros e mergulhadores norte-
americanos juntaram-se às operações de busca lançadas pela
Guarda Costeira do Bahrein. O arquipélago do Bahrein, na
parte ocidental do Golfo Pérsico, é um pequeno reino de
menos de um milhão de habitantes, que alberga a 5ª Esquadra
dos Estados Unidos da América e que tem uma intensa
actividade turística. Os passageiros são uma mistura de
cidadãos de várias nacionali-dades, sendo já certo que entre as
vítimas estão cidadãos da Índia (18), África do Sul (dez),
Singapura, Filipinas (20), Grã-
Bretanha (25). “O barco nave-
gava a pouca velocidade quando
se inclinou para um lado e, subi-
tamente, deu a volta para o
outro lado, começando a afun-
dar”, afirmou um sobrevivente
indiano, contando que “estava
no segundo andar quando, sur-
preendentemente, caiu ao mar”.
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O pulsar da cidade de Mississauga

Com o pulsar dos seus imigrantes
António Vallacorba

Cada vez que me desloco a Missis-
sauga, na província do Ontário e a
20km a oeste de Toronto apenas, não
me canso de admirar a grande trans-
formação por que tem passado desde
a primeira vez que a atravessei, a
caminho de Brampton, nos anos 70.

Originalmente uma área residencial
dedicada à agricultura e com uma população tão-somente de
15 mil almas em 1945, é, presentemente, a sexta maior cidade

do Canadá e o maior subúrbio da América do Norte, com uma
população estimada em 750 habitantes.

É, de facto, uma das cidades que mais rapidamente cresceu
– e continua em franco crescimento! - desde a sua elevação a
tal estatuto, em 1974. Evidentemente, sendo um subúrbio de
Toronto, rapidamente beneficiou do excesso populacional da
“cidade-rainha” e, consequentemente, da própria indústria e
comércio.

Para além de facilidades portuárias no Lago Ontário, é em
Mississauga que se encontra localizado o Aeroporto Interna-
cional de Toronto. Paralelamente, é um centro sobejamente
conhecido pelas suas industrias no fabrico de aviões,
automóveis, motores, aço, produtos de borracha, químicos,

petróleo, cimento e aparelhos domésticos, entre outros.
Esta próspera cidade, que tem sido privilegiada com

excelentes administrações cívicas, notavelmente a da sua
presente presidente, a senhora Hazel McCallon, não está
endividada, nem tem contraído empréstimos desde 1978

Curiosamente, é de longe a maior cidade canadiana sem
jornais (anglo ou fanco-canadianos,  claro), cadeias de Televisão
ou estações de Rádio comerciais.

Falar do sucesso de Mississauga, é falar, certamente, do
dinamismo dos imigrantes, bem visíveis e activos em todas as

suas facetas económicas e culturais. Deste mosaico, convém
lembrar o contributo da comunidade portuguesa, estimada
entre 60 a 70 mil residentes, com o seu comércio, indústria,
instituições socio-culturais, recreativas e religiosas.

Há duas semanas, proporcionou-me visitar a Igreja de Cristo
Rei, tendo ficado com a melhor das impressões durante a
missa, em inglês, e perante a grande diversidade  étnica dos
fiéis presentes – goeses, diuenses, filipinos, chineses,
cingalêses e de outros povos oriundos do Próximo e Médio
Oriente - e para os quais as nossas gentes contribuiram com
este templo de oração aberto ao mundo. Num outro caso assaz
interessante, o padre Simon DeGale, que celebrou essa missa,
teve o cuidado de informar a assembleia sobre as seis sessões
que iriam ser realizadas dentro dos próximos dias para
desmascarar algumas passagens do livro “DaVinci Code”, da
autoria de Dan Brown, e contrárias à nossa Fé.

Incidentalmente, o autor argumenta numa dessas passagens
que Jesus casou com Maria Madalena, que o casal teve um
filho e que a dinastia sobreviveu. Curiosa e ironicamente,
também, o facto de a originalidade do tema estar a ser
contestada nos tribunais ingleses, por alegado plágio à obra de
Michael Baigent e Richard Leigh, “The Holy Blood and the
Holy Grail”.

Segundo informações gentilmente cedidas por Manuel O.
Neto, daquela cidade e editor do jornal Portugal Ilustrado, a
Igreja de Cristo Rei foi fundada no dia 25 de Março de 1995 e
é seu responsável Monsenhor Eduardo Resendes. Existe
ainda um outro templo luso-canadiano em Missis-sauga, a
Igreja de São Salvador do Mundo, inaugurada em Novembro
de 1979, mas que continua ligada à orientação pastoral da
referida Igreja de Cristo Rei.

Portugueses tentam
escapar à deportação

O presidente do Congresso luso-canadiano, Peter Ferreira,
afirma que foram dadas ordem de prisão a portugueses que
foram notificados com vista à expulsão. Centenas estão
escondidos para escapar à deportação, explicou  um jornalista
do Toronto Sun. Duas dezenas de portugueses que vivem no
Canadá evitaram a deportação e de imediato foram emitidos
mandados de captura. «Foram emitidos mandados de captura
para esses que não compareceram, se vão um dia ser presos
ou não, só Deus é que sabe», disse Peter Ferreira. O
presidente do Congresso luso-canadiano adianta que ninguém
conhece ao certo quantos portugueses estão escondidos.

«Umas dúzias de portugueses não compareceram aos voos
e todos os dias vai haver mais até que se encontre uma solução
para este problema. Existe uma dureza absoluta da parte do
Governo», explicou.  Peter Ferreira denuncia um medo
crescente entre a comunidade portuguesa. «Há tanta tensão,
tanta ansiedade que mesmo aqueles que vivem cá há 20 ou 30
anos de uma maneira ou de outra pensam que também fazem
parte desta situação. Também se fala que a polícia está a
deslocar-se a centros comerciais, cafés e bares que são
frequentados por portugueses», acrescentou. Centenas de

portugueses estão escondidos na cidade de Toronto por
receio de serem deportados. Tom Godfrey, um jornalista do
diário Toronto Sun, que estabeleceu contacto com os
portugueses que passaram à clandestinidade o ambiente que
se vive. «Ontem falámos com alguns deles e pessoas que
trabalham com portugueses adiantaram que há centenas que
estão escondidos, mudaram de casa, tiraram os filhos da
escola, estão a tentar desaparecer, não querem sair de casa
com medo de ser detidos», explicou.

O jornalista salientou ainda que os emigrantes portugueses
«são todos cumpridores da lei, não são criminosos».

«São pessoas trabalhadoras. Uma das famílias disse que
queria cá ficar para assistir ao baptismo de um familiar e
alguém afirmou que não vai trabalhar nas próximas semanas
e que vai esperar que desapareça toda a atenção sobre este
assunto, só depois vai sair de casa para voltar ao emprego ou
encontrar outro», disse Tom Godfrey. Peter Ferreira,
presidente do Congresso luso-canadiano, chamou ainda a
atenção para uma outra situação. «Os pais são obrigados a sair,
os filhos podem tecnicamente ficar cá, só que na prática quem
é o pai ou a mãe que vai deixar um filho? Estas crianças que
nasceram aqui e não têm culpa de nada vão também ser
sujeitos a deportação, mesmo que o Governo do Canadá não
os esteja a expulsar», lembrou.

Um cenário que aflige vários portugueses no Canadá.

04-05-29-2006.pmd 4/4/2006, 6:34 PM4



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

Coordenada por Miguel Felix

Montreal quer partilhar a factura
A administração do presidente da Câmara Municipal

Tremblay e a Sociedade de Transporte de Montreal (STM)
recusam assumir a factura suplementar que provocará a
entrada em serviço do metro Laval, enquanto a Comunidade
Metropolitana de Montreal (CMM) considera que os
subúrbios deveriam contribuir para limpar com esponja um
défice anual do metro de Montreal mais de 100 milhões de
dólares. De acordo com o diário La Presse, o CMM deveria
propor ao governo Charest, no mês próximo, a
“regionalização” do metro de Montreal. Assim, o défice anual
do metro, avaliado em mais de 100 milhões de dólares, é
compartilhado entre os 82 municipais da grande região de
Montreal. Além disso, a metrópole não teria de assumir
inteiramente, sempre de acordo com as propostas do CMM,
os 9 milhões de dólares que acrescentar-se-ão, anualmente,
com a aposta da exploração das estações de Laval. La Presse
revela que o presidente da Câmara Municipal de Montreal,
Gérald Tremblay, enviou no mês passado uma carta ao
ministro dos Transportes, Michel Després, em que anuncia ter
sua administração a firme intenção “de opor-se à adopção de
qualquer orçamento do STM que comporta despesas
adicionais.” Apesar dos seus 800.000 passageiros por dia, o
metro de Montreal não chega a fazer as suas despesas.

Pequena vitória para os fumadores
Será possível fumar “nos bares” após a entrada em vigor da lei

antitabaco, a 31 de Maio. Os proprietários de bares obtiveram
a autorização de arranjar secções fechadas, no exterior dos
estabelecimentos, para os seus clientes
fumadores. Estes abrigos deverão ser
fechados e separados da porta de entrada,
sem que haja a existência de álcool, mú-
sica ou actividades especiais.  De facto, de
acordo com Renaud Poulin, da Corporação
dos Proprietários de Bares, de Cervejarias
e Tabernas do Quebeque, trata-se de
defumadouros externos. Será igualmente
possível fumar em terraços não cobertos.
Na noite de quarta-feira para quinta, membros da União s
gerentes de bares do Quebeque tinham acampado na frente do
escritório do primeiro-ministro Jean Charest, em Montreal, a fim
de obterem do governo uma flexibilidade da lei.

Grande embaraço para o francês?
O deputado liberal federal de Otava-Sul, David McGuinty,

crítica o ardor súbito de alguns dos seus colegas anglófonos
a aprender o francês na véspera de uma corrida à direcção
do partido. A metade dos candidatos detectados à direcção
do Partido liberal do Canadá mostra dificuldades em falar
uma das duas línguas oficiais. Cada um dos 308 deputados
federais, assim como o seu cônjuge tem, no entanto, acesso
a cursos privados de francês ou de inglês pagos pelos
contribuintes.

O Papa em Quebeque em 2008!
O papa Bento XVI virá à cidade de Quebeque. O cardeal

Marco Ouellet confirmou que o soberano pontífice celebrará
a missa de encerramento do 49º Congresso Eucarística
Internacional, a 22 de Junho de 2008. Mgr Ouellet, presidente
deste acontecimento, tinha lançado o convite ao Papa aquando
da sua recente estada em Roma, do decurso do qual o sucessor
de João-Paulo II foi escolhido. O novo soberano pontífice então
acolheu positivamente o pedido de Marco Ouellet dizendo-lhe
que estará lá se Deus o quiser. O
Congresso Eucarística Internacional que
celebrar-se-á na velha Capital será o primeiro
a ter lugar do país desde 1910. Ness ano,
Montreal tinha acolhido os congressistas
que tinham vindo para falar da cristandade.

Nenhuma bandeira foi posta em
escárnio para os Canadianos
mortos no Afeganistão

Nenhuma bandeira do governo foi posta em escárnio em
homenagem aos três soldados canadianos mortos no
Afeganistão desde que Stephen Harper foi eleito primeiro-
ministro, no início Fevereiro. No entanto, esta prática tinha
recursos sob o precedente governo federal. Uma lista
governamental, na Internet, de todas as ocasiões na hora
das quais a bandeira canadiana foi posta em berna na torre
da Paz ou outros edifícios federais, demonstram que esta
tradição não foi respeitada para o cabo de infantaria Paul
Davis, cabo-chefe Timothy Wilson ou ainda o soldado Rob-
ert Costall, cujo despojo tem sido repatriado no Canadá. Os
três militares morreram no Afeganistão no último mês.

ses que o actual Governo está a deportar é inferior aos 700
que o anterior Executivo expulsou nos últimos três anos. O
advogado de várias famílias portuguesas a contas com
processos de expulsão, Richard Boraks, considera um
verdadeiro insulto a visita de Freitas do Amaral, considerando
que esta viagem vai prejudicar muitos portugueses.

«Julgo que a visita do vosso ministro ao Canadá é um insulto
inaceitável ao povo e ao Governo canadiano, vai prejudicar
muitíssimo o caso dos meus clientes aqui em Toronto. E
porquê? O vosso ministro julga que o Governo do Canadá é
estúpido? Sabemos que o vosso Governo introduziu recente-
mente leis duras e draconianas contra os ilegais», afirmou.

O advogado considerou «repugnante» que o ministro
português dos Negócios Estrangeiros «se tenha deslocado ao
Canadá para dar uma lição aos canadianos».

O responsável é da opinião que o Governo de Portugal devia
ter ajudado neste processo de uma maneira «discreta». Para
além deste «pecado capital», Richard Boraks aponta um outro.

«O Governo português é muito respeitado no Canadá e sabia
quem eram os consultores fraudulentos que prometiam aos

Reunião com Freitas é
portugueses o estatuto de refugiados, sabia quem eles eram
e deixou-os prosseguir com esta prática criminosa», adiantou.

O advogado considera também que o Governo do Canadá
não está isento de culpas neste processo.

«É uma vergonha a forma como o Governo canadiano se está
a comportar, mas as negociações prosseguem. Houve
sempre algumas vítimas, mas a grande maioria é bem
sucedida. É crucial lutar dentro do sistema. É inaceitável o que
está a acontecer a estas pessoas, mas a interferência do vosso
Governo torna tudo pior, porque ao tratar o problema como um
caso político obriga o Governo canadiano a mostrar uma
posição de força», afirmou.  No Canadá residem cerca de meio
milhão de portugueses, concentrando-se a grande maioria na
área de Toronto, onde se estima que existam 15 mil indo-
cumentados. Famílias portuguesas em situação ilegal no
Canadá começaram a receber este mês ordens de repatria-
mento, tendo alguns dos deportados chegado a Portugal nos
últimos dias. Os serviços de fronteiras do Canadá já infor-
maram que até 07 de Abril mais 70 famílias portuguesas de
Toronto vão ser deportadas.

«acto de cortesia» Cont. da pág. 1
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CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

 LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
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Carta da Semana:  3 de Ouros, que significa Poder.
Amor: Não espere que o amor vá ter consigo, procure ser você
a distribuir amor pelas pessoas que o rodeiam.
Saúde : Período calmo, sem preocupações de maior.

Dinheiro: Lute pelos objectivos que pretende atingir a nível profissional.
Números da Sorte: 67 Números da Semana: 7, 28, 16, 38, 24, 41

Carta da Semana:  10 de Ouros, que significa Prosperidade,
Riqueza e Segurança
Amor: O seu poder de atracção vai abalar muitos corações.
Saúde : Algumas dores de cabeça poderão incomodá-lo,
procure o seu oftalmologista.

Dinheiro: Época favorável para pedidos de empréstimo, mas seja prudente.
Números da Sorte: 74 Números da Semana: 29, 32, 43, 14, 2, 27

Carta da Semana:  Ás de Espadas, que significa Sucesso.
Amor: Esta semana conhecerá pessoas importantes para a
sua vida futura.
Saúde: O stress levá-lo-á a situações de desgaste físico e mental.

Dinheiro: Evite gastos desenfreados.
Número da Sorte: 51
Números da Semana: 17, 25, 30, 2, 9, 28

Carta da Semana:  7 de Paus, que significa Discussão,
Negociação Difícil.
Amor : Nem sempre dizer sim é bom para a sua relação.
Imponha a sua vontade, pois o amor é dar e receber.
Saúde : Sentir-se-á um pouco nervoso, deve evitar o excesso

de preocupações.
Dinheiro: Prepare-se e conte com despesas extra.
Número da Sorte: 29
Números da Semana: 14, 18, 26, 48, 35, 7

Carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.
Amor: Semana marcada pelo romance e pela paixão.
Saúde : Algumas dores musculares, relaxe mais.
Dinheiro: O seu chefe poderá testar a sua competência.
Esforce-se por mostrar as suas competências profissionais.

Número da Sorte: 44
Números da Semana: 17, 23, 38, 9, 49, 3

Carta da Semana:  7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: Cuidado com aquilo que diz pois pode magoar alguém
de quem gosta muito.
Saúde: Reduza o ritmo de trabalho e descanse mais. Lembre-
se que o seu bem-estar está acima de qualquer coisa.

Dinheiro: Nem sempre trabalhar desenfreadamente é produtivo, pense nisso.
Número da Sorte: 71
Números da Semana: 49, 10, 5, 19, 11, 20

Carta da Semana: Ás de Paus, que significa Energia,
Iniciativa.
Amor: Procure satisfazer os desejos do seu par.
Saúde: Visite  com maior regularidade o seu médico de família.

Dinheiro: Período bastante positivo.
Número da Sorte: 23
Números da Semana: 25, 11, 33, 5, 17, 1

Carta da Semana: A Torre, que significa Convicções Erradas.
Amor: Sentir-se-á manipulado pelos seus amigos.
Saúde: Cuide mais de si e do seu corpo.
Dinheiro: Deve ser comedido e evitar gastos supérfluos.

Número da Sorte: 16
Números da Semana: 9, 46, 27, 33, 21, 14

Carta da Semana:  Rainha de Espadas, que significa
Melancolia.
Amor: Poderá reencontrar alguém que já foi muito importante
para si no passado.
Saúde: Atenção ao sistema respiratório.

Dinheiro: Será reconhecido pelo trabalho prestado.
Número da Sorte: 63
Números da Semana: 23, 11, 36, 44, 29, 6

Carta da Semana: Valete de Copas, que significa Lealdade,
Reflexão
Amor: Não se preocupe, pois as discussões que tem tido com
a sua cara-metade, não passam de uma fase menos positiva

da vossa relação.
Saúde: Prováveis dores de dentes.
Dinheiro: Património protegido.
Números da Sorte: 47
Números da Semana: 20, 27, 9, 14, 40, 32

Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa Dificuldade/
Indolência.
Amor : Um romance está para breve. Fase propícia ao
conhecimento de novas pessoas que suscitarão o seu interesse.

Saúde: Algumas dores de cabeça.
Dinheiro: Pense positivo e não se deixe abater por uma pequena
discussão com um colega de trabalho.
Números da Sorte: 66
Números da Semana: 21, 14, 16, 23, 45, 9

Carta da Semana: 6 de Paus, que significa Ganho
Amor: Dê mais atenção à sua família e deixe um pouco o
trabalho de lado.
Saúde: Possíveis problemas renais.

Dinheiro: O aumento do seu rendimento mensal poderá estar relacionado
com uma promoção no seu local de trabalho.
Números da Sorte: 28
Números da Semana: 45, 9, 28, 34, 17, 41

Parabéns Ribeira Quente
Sábado foi a primeira vez

Que festejei com esta bela gente,
Povo alegre e cortês,

Bem haja Ribeira Quente.

Jovens alegres e sorridentes
Que esta freguesia tem.

Trabalharam todos contentes,
Para que tudo corresse bem.

Parabéns a quem trabalhou,
De certo muitas horas deram.
Parabéns a quem organizou,

Obrigado a todos que algo ofereceram.

A vossa festa foi excelente:
Comida não faltou;

Serviram bem toda a gente,
E no fim, muito restou.

Aproveito para agradecer
Meu irmão que estava comigo;
Deu bem para compreender,
Que ele é muito vosso amigo.

Sempre que ouvi o Eduino falar
Sobre vós foi com alegria.
Não se cansa de elogiar
O povo desta freguesia.

S. Paulo é padroeiro
Desta linda freguesia.

Este povo é hospitaleiro
E repleto de simpatia.

Autoria de Carlos Martins

Poucas são as ocasiões onde se sente tanta devoção para
uma justa causa, e nesse momento, sentiu-me como um deles,
um Homem do Mar.

Depois, o Mário Carvalho apresentou a deputada de Sainte-
Marie-Saint-Jacques, Nathalie Malépart, do partido Liberal do
Quebeque, vestida com uma camisola da associação orga-
nizadora, com o número 9, dedicado ao futebolista açoriano

Associação Saudades da Terra Quebequente

Homenagem aos Homens do Mar
Pauleta.

Seguidamente, foram recordados os naturais da Ribeira
Quente que faleceram ao longo do ano 2005, na província do
Quebeque.

Alguns dos aspectos positivos desta festa foram a ma-
gnificência da sala, com a sua decoração impecável, e o
ambiente geral. Disseram-nos alguns dos organizadores desta
festa que “É muito trabalho, mas vale a pena fazer isto porque
dá valor à nossa festa, que merece todo o nosso cuidado”.

Outro aspecto positivo foi a organização do jantar, onde,
contrariamente a algumas festas, pouco se esperou para vir a
comida, e pelas 22 horas, todos já tinham comido, e pôde
começar a animação musical, com o Duarte e o DJ X-men, e
finalmente, o conjunto Pre-X que concluiu a noite. Estão de
parabéns.

Paralelamente, o ano passado tive a oportunidade de comer,
pela primeira vez, o chicharro que achei muito pequeno para
uma festa tão grande, mas no sábado, já sentia as saudades
deste peixinho tanto saboroso… Até serviram-me uma
segunda dose.

Felicitamos a direcção da Associação Saudades da Terra
Quebequente para este óptimo acontecimento. E, finalmente,
viva o chicharro da Ribeira Quente!

Cont. da pág. 1
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Auspiciosa estreia do “Xpressions”, em Laval

E, claro, teve a “Cotovia açoriana”
Texto e fotos de António Vallacorba

Laval. Sábado passado, 1 de Abril, poderá
ter sido o tradicional “dia de petas”, mas o
muito bem passado jantar/dançante por
ocasião da estreia do novo conjunto de jovens
locais, o “Xpressions”, não foi peta alguma
para os 350 convivas presentes no salão
nobre do Centro Comunitário português
desta cidade.

A confirmá-lo, e para além da óptima
refeição e sobejos ensejos para se dar ao pé,
lá esteve também a madrinha do agru-
pamento, Jordelina Benfeito, com a sua
prestimosa ajuda, na forma de sessão de
fados, acompanhada por António Moniz, à
guitarra, e Libério Lopes, à viola.

Previamente, o conjunto fora apresentado
em Montréal, num clube espanhol, durante o
que, o Manuel Torres prometera organizar
uma festa para ajudar esta talentosa “rapa-

ziada” e com muito entusiasmo em suceder
no que ora se propuseram.

Os pais e amigos arregaçaram também as
mangas para os ajudar, e era de ver muitos
deles empenhados nas tarefas da cozinha ou
nas actividades no salão festivo.

“Silêncio, que se vai cantar o fado”, pediu o
João M. Carvalho, ao anunciar a sessão que se
seguiria, e as demais, com as desgarradas
bem trinadas da guitarra e da viola daqueles
dois acompanhantes da “cotovia açoriana” e

para enobrecimento do serão.
Em chegando à sua vez, logo a Jordelina fez

sentir toda a sua classe de fadista, com uma
voz cada vez mais plena e sensual, cativante
e enternecedora, ao interpretar muitos dos
seus éxitos e que o vasto público aprecia,
enquanto o Libério e o António mostravam

também a razão por que são dois dos
melhores instrumentalistas do nosso meio.

Com o bonito efeito de uma nuvem de
fumo a pairar sobre o palco e ao som do hino
nacional, assim o “Xpressions” abriu o espec-
táculo, vivamente aplaudido pelo público.

Constituem seus elementos,  Cathy Pi-
mentel, Nelson Rebelo, Nilton Rebelo,
Danny Linhares e Samuel Pereira, este com
apenas 13 anos, mas já muito promissor.

A Cathy, na voz e orgão, retomou-nos aos
saudosos anos 50 e 60, com a bonita canção
“Volare”, do italiano Domenico Madugno, e o
Nelson Rebelo, com o êxito brasileiro, Sinhá
Moça, entusiasmou-nos todos ao concorrido
baile. Depois, foi um nunca mais parar!

Foi, para o cronista, gratificante registar o

regresso do João M. Carvalho ao palco para
estas “lides” de apresentador. Algo, aliás, que
ele desempenha com o à-vontade que se lhe
reconhece. Oxalá que seja “para ficar”.

José Rego (1510), com um registador
DVD, Johhny (0245), com um par de brincos
para senhora, e a Crystal (0085), com um
televisor a cores, ofertas de, respectiva-
mente, Eddy Barbosa, Conny e Viriato
Freire, e Dumoulin Electronique, foram os
premiados da rifa que para tal foi vendida
durante o serão, marcado também com a
passagem dos aniversários de Maria José
Viveiros e Manuel Arruda.

Felicitamos todos os intervenientes desta

agradável noite festiva, particularmente os
membros do novel conjunto “Xpressions”,
aos quais desejamos as maiores prosperi-
dades nesta sua nova expressão artística e
pessoal.

Restaurante Casa Minhota

Confunde-se com a história
dos portugueses em Montreal

Manuel Rodrigues

Há lugares que estão
de tal forma ligados à
Terra e à comunidade,
que seria difícil imaginá-
los noutros sítios, devi-
do à forte ligação a
milhares de portugue-
ses, chegados à Mon-

treal-Quebeque.
Refiro-me logicamente ao restaurante

Casa Minhota, que tem assumido um papel
importante como fornecedor de referências
para um emprego... E informações ao longo

de 30 anos. Actualmente os sócios “Jovens”
têm uma característica em comum: A sua
natural e autêntica hospitalidade, para além da
simpatia e da sempre vontade de ajudar.

Indo ao princípio das coisas, encontrei ao
fim da tarde, neste inicio de Primavera, José
Amaro, um beirão de Vila Nova de Paiva –
Viseu, que rumou para o Canadá em 1991.
Alguns anos mais tarde o seu amor pela Nela
levou-o ao casamento. A Nela é natural de

Leiria, e têm dois filhos: a Mariline e Filipe,
ambos na escola. Valeu a Pena!... Diz o Zé.
Ultra-passadas as costumeiras burocráticas o
“Zé” para os amigos, entra na Casa Minhota
em 1985, como empregado de mesa. Em
1992 apeteceu-lhe ter um negócio e entrou
para a sociedade e a sorrir sempre, olha o
trabalho como um prazer. O mérito da Casa
Minhota está nos produtos diariamente
adquiridos frescos e de boa qualidade nos
profissionais que sabem os segredos da
cozinha regional portuguesa. Na sala, luz
natural ao almoço e mais solenidade, à noite
com a arte de bem receber os clientes, num
ambiente simpático e familiar. Aqui poderá
desfrutar de uma agradável experiência
gastronómica com sabores variados onde
não faltam os legumes e saladas.

Os pratos são confecionados ao momento
sem grandes demoras na grelha, no tacho ou
no forno. A ementa diária tem sempre, sopa

feita com mimo, dois pratos do dia, sendo um
de peixe e outro de carne e mais duas deze-
nas de propostas que se podem reconhecer,
no bacalhau à Minhota, cozido à portuguesa,
e nunca falta o peixe fresco para grelhar, tem
o prato do pescador para duas pessoas, carne

de porco à alentejana, naco na pedra ou leitão.
Sobremesas todas caseiras: Arroz doce,
mousse de chocolate, pudim, bolo de amê-
ndoa e salada de fruta. Há sítios onde a
contemporaneidade está associada à míngua,
aqui o tamanho das doses é absolutamente
satisfactória.

A carta de vinhos não é muito extensa, mas
onde está o melhor do que é nosso e bom...
Alentejo, Ribatejo e Douro, Tintos, Brancos,
Verdes Brancos, Espumantes e Portos com
serviço à altura do lugar e da circunstância. A
casa costuma estar quase sempre cheia. Em
projecto está uma nova sala para 50 pessoas,
mais privada. A conjugação harmoniosa das
duas salas permite servir no balcão do bar
“Petiscos” durante o dia, com um piscar de

olhos para os pastéis de bacalhau, rissóis ou
presunto e um copo de vinho tinto. Um lugar-
comum e entre amigos, conversamos das
voltas que a vida dá, um amigo Benfiquista
outro Sportinguista, três anos depois por
aqui!... Quando será a próxima vez e onde nos
voltaremos a encontrar? Onde houver um
horizonte e uma história para contar. Oque
importa é que a póxima vez continue a valer
a pena, boa sorte para ti. Os sócios não
esquecem a equipa que os rodeia e os pro-
tagonistas portugueses que lhe deram fama
no Canadá e EUA.

Os clientes têm estacionamento gratuito na
esquina da rua St-Dominique e Napoleon. Se
preferir pode estender a sua visita até ao
velho-porto de Montreal, ali bem perto, com
os seus museus, música popular na rua,
artesanato. Basílica e a marina que recebe
iates magnificos. Um autentico circuito
turistíco para este inicio de primavera.

João Marques, Darcy Laranjeiro,
Fernando Cordeiro, José Amaro
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Golfistas em S. Miguel
Deslocou-se aos Açores à ilha de S.

Miguel cerca de uma centena de gol-
fistas incluindo algumas senhoras e
esposas na maioria quebequenses e um
grande número de pessoas da nossa
comunidade; empresários no domínio
bancário, restauração, construção,
hotelaria, medicina, etc., também resi-
dentes na província do Quebeque.

Esta viagem foi organizada por Luis
Miranda, presidente do “Arrondissement d’Anjou”, com a
colaboração da Agencia de viagens Algarve e de alguns
golfistas portugueses que conseguiram convencer vários
grupos de canadianos para
essa digressão de uma se-
mana à bela e bonita Ilha do
Arcanjo.

Depois de uma viagem
um pouco cansativa com o
atraso do avião, de um voo
nocturno e com a diferença
horária, chega-ram ao aero-
porto João Paulo II por volta
das nove da manhã, hora
local.

No mesmo dia à noite,
reuniram-se no luxuoso

restaurante do campo de golfe da Batalha, onde o Luis
Miranda, antes do jantar, apresentou as boas vindas e explicou
vários por-menores e aspectos da ilha à maioria dos visitantes
que pela primeira vez se deslocavam aos Açores.

Jogou-se toda a semana ao
golfe, com bom ou mau tem-
po, nos excelentes terrenos
da batalha “Fenais da Luz”, a
15 minutos da cidade de Pon-
ta Delgada e no «Terra Nos-
tra », também a 15 minutos ,
mas do vale das furnas.

Neste mesmo local, na vés-
pera da partida, organizou-se
o tradicional jantar do “cozido
à portuguesa”, cohfeccio-
nado junto à lagoa, tudo prepa-
rado numa grande panela,
colocada num buraco dentro
da terra e coberta pela mesma, e que durou de 8 a 9 horas a
cozinhar. Este sistema não é à base de electricidade, gás ou
carvão, mas sim de energia geo-térmica, vinda das entranhas
do solo. Só nos Açores é que se encontram fenómenos desta
natureza. O que é necessário para um cozido, é ter-se uma
panela, os condimentos e muita paciência à espera que a
refeição fique pronta. Como a paisagem da lagoa das Fumas,
é de um beleza excepcional quando se chega à hora do jantar,
até o cozido sabe muito melhor do que se fosse preparado em
cima de um fogão e dentro de casa.

Quando o cozido ficou pronto, parte dos elementos da
excursão voltou à lagoa para assistir à retirada da panela do

buraco, admirados que ficaram por esse método de cozinhar.
Em seguida, dirigiram-se para o restaurante “Miron”, na
freguesia onde se realizou o jantar e para o encerramento
daquela rápida semana de golfe, passada em S. Miguel.

Texto de Guilhermo Cabral e fotos de Guilhermo Cabral e Rui António

Os quebequenses e portugueses que pela primeira vez
puseram o pé nos Açores, ficaram encantados com a beleza
açoriana, embora a ocasião não fosse a melhor e mais propícia
para tal viagem, fim do Inverno e começo da Primavera.

O Verão é a melhor estação para se apreciar o panorama
daquela região: o mar mais azulado e transparente, as estradas
ladeadas e ornamentadas por inúmeras quantidades de

hortênsias, o Sol mais forte e quente para dar mais beleza e
encanto àquelas ilhas perdidas no oceano. Numa semana,
todos os golfistas ficaram a conhecer um pouco de S. Miguel,
do arquipélago e do seu clima: a humidade, o vento, a chuva,
o Sol, o calor, o nevoeiro, o mar cavado e calmo, os dois belos
campos de golfe, o moderno “Batalha”, quase junto ao mar, e
o antigo “Terra Nostra”, no alto da montanha; imensas árvores
exóticas, as flores da época, “as azáleas”, avermelhadas da cor
do Benfica e a verdura das pastagens a lembrar a cor verde do
Sporting. Só faltou nessa semana de golfo, um pequeno sismo,
não para assustar os ilustres visitantes, mas para conhecerem
quase por completo o meio-ambiente de uma das ilhas dessas
bonitas terras dos Açores. Parabéns a todos os organizadores
e a todos aqueles que contribuíram para que aquela estadia se
passasse com alegria e amizade e se finalizasse com agrado e
satisfação de todos os componentes.
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Abril em Portugal no Solmar
Francisca Marques

Abril, é primavera…
Abril, é canção…
Abril é saudade…
Abril é também o momento escolhido para iniciar o festival

gastronómico e musical oferecido em cada ano pelo tão
conhecido restaurante SOLMAR.

DAVID DIAS, o proprietário deste famoso cantinho
português, situado na rua Saint-Paul  do‘’Vieux Montréal’’, faz

questão de honrar as tradições mantendo a lembrança das
canções de Amália bem como a tradicional e apetitosa cozinha
portuguesa. Muitos são já os anos que o separam entre a sua
estada no hotel Ritz de Lisboa e o momento presente.
Contudo, a menção “muitos anos”, não significa somente
envelhecimento mas acima de tudo, maturidade, experiência,
evolução e sobretudo perseverança. Foi com essa per-
severança que David Dias continuou a marcar pontos na
comunidade quebequense, portuguesa e não só.

O restaurante Solmar é sem duvida o marco dessa persis-
tência de querer vencer e continuar a mostrar ao mundo as
suas raízes e a sua paixão pela restauração. Encontrando-se a
festejar o seu 34º aniversário presentemente, fomos mais uma
vez agraciados com o seu convite, dando assim início a outro
Festival de gastronomia que se prolongará até ao dia 10 de
Junho.

Era o primeiro dia da Primavera, a sala estava repleta de
convivas, quase todos órgãos da comunicação social
quebequense e portuguesa. Entre eles destacamos a Rádio
Canada, a famosa cronista Madame Francine Grimaldi,
representantes do Lusopresse e da Voz de Portugal, a rádio
club portuguesa e a televisao portuguesa FPTV. Deleitados
com um suculento jantar e afagados com a voz melodiosa da
SÃO, passámos momentos muito agradáveis. No momento
musical e acompanhando a artista, estiveram Carlos Ferreira,
ao piano, e José João, à viola. Este evento teve a colaboração
dos patrocinadores Agencia de Viagens Algarve, que ofereceu
uma viagem e cujo sorteio efectuar-se-á durante um jantar; “A
flor do Lar” e a companhia de vinhos “Porto Cabral”.

Para todos, deixamos um agradecimento muito especial, e
que este sentimento de partilha possa num futuro próximo, ser
extensivo a outros mais. Para todos aqui deixamos um convite:
aproveite esta oportunidade para visitar e viver alguns
momentos de saudade através da música e da cozinha da nossa
terra, no restaurante SOLMAR.  O nosso muito obrigado e os
nossos parabéns ao Sr. David Dias, bem como a sua equipa,
assim como os votos de sucesso nestas actividades que
sempre, directa ou indirectamente, enaltecem a comunidade
portuguesa.

Um novo sabor brasileiro
vai invadir Montreal

Papagayo

João Marcello Bôscoli e André Szajman, os fundadores/
presidentes do selo paulista Trama, estavam de passagem por
Montreal e concederam à Voz de Portugal uma entrevista exclusiva.
Estão planeando uma lista impressionante de artistas que querem
trazer ao Canadá.

Fundado em 1998, Trama começou como um dos únicos selos
brasileiros independentes que deixavam a liberdade total aos seus

artistas que eles produziam. Dessa autonomia, nasceram grandes
obras da “Nova música brasileira”, como Otto, Fernanda Porto, etc.
Infelizmente, os fundadores depararam-se com grandes
difículdades para entrar nos médias presentes de comunicação por
não representarem as correntes comerciais. Além de fundar o selo,
começaram a iniciativa de criar um trampolim para esses novos
artistas. No mesmo estilo que myspace.com, eles criaram um
espaço virtual para qualquer melomania: Tramavirtual.com.br conta
hoje com mais de 240,000 artistas! E tudo isso de graça!

Agora, Trama vai chegar ao Canadá, conjuntamente com
Brahma, a nossa cerveja nacional.  Na campanha de marketing da
Labatt (proprietária da licença de Brahma) Trama vai participar
produzindo vários artistas do novo som brasileiro no resto do
mundo, passando pelo Canadá. Em vez de transmitir a imagem de
estereótipos (como foi com o fracasso da campanha da Bavária),
Brahma está valorizando a ginga brasileira. Esse jeito brasileiro de
adaptar-se de maneira flexível a qualquer situação imprevista.  Na
musica é repre-sentado por esse movimento de artistas que
misturam estilos modernos  enquanto guardando uma identidade
brasileira forte. Aqui, foi a essa maneira que o povo quebequense
teve que adaptar-se para manter a sua identidade, apesar de estar
cercado de anglo-saxónicos.
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As anedotas do Joãozinho
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SudokuSudokuSudokuSudokuSudoku

Foto da semana

Na aula de Economia:
- Joãozinho, diga o que é o salário mínimo nacional.
- É o vencimento que permite ao trabalhador levar uma vida
familiar equilibrada... nos 10 primeiros dias de cada mês

O Pai pergunta ao Joãozinho:
- Gostas de ir à escola ?
Ele responde:
- Gosto de ir e vir, não gosto é de lá estar.

Joãozinho para a tia Leocádia:
- Porquê pões tanto pó de arroz na cara, tia?
- Para ficar mais bonita...
- E porquê não ficas?

- Joãozinho o teu trabalho de casa?
- Está aqui!
- Mas, só fizeste 3 das 6 contas que marquei!
- Era para a professora não perder tanto tempo a corrigi-las!!

Pensamento da semana
Se algum dia alguém lhe disser que seu trabalho não é o de um
profissional, lembre-se:
“Amadores construíram a Arca de Noé, e profissionais,
o Titanic.”

A Idade do Gelo 2: Descongelados

Manny, Sid e Diego estão de regresso numa nova e
incrível aventura.

A Idade do Gelo chegou ao fim e os animais estão
deliciados com o seu novo mundo - um paraíso descon-
gelado, cheio de parques de água, géisers e poços...

Mas quando, Manny o mamute, Sid a preguiça e Diego
o tigre, descobrem que as milhas de gelo derretido
poderão inundar o seu vale, eles têm de avisar os outros
animais seus companheiros, e de alguma maneira
encontrar um caminho para escaparem ao dilúvio que se
aproxima.

Shia LaBeouf um possivel «Transformer»!
A IGN Filmforce confirmou o recente rumor: Shia

LaBeouf, (“I robot” e “Constantine”) está em conver-
sações para interpretar o jovem herói, Sam, da grande
adaptação da série de animação da Tv; “Transformers”,
para o cinema.

Uma produção da Paramount, que contará com a
realização de Michael Bay, (“Bad Boys II” e “Pearl Har-
bor”) e terá a mega produção do
mestre Spielberg.

Os habitantes do planeta Cy-
bertron serão libertados no
grande écran do planeta Terra a
4 de Julho de 2007.

Ocean’s 13 arranca em Julho
A sequela vai mesmo em frente, com o elenco

reforçado com a veterana Ellen Barkin.
George Clooney e companhia não conseguiram resistir

a mais uma reunião de larápios e vão preparar mais um
golpe. Segundo a Variety, a Warner Bros. já deu luz verde
ao projecto e, claro, abriu os cordões à bolsa. No dia 21 de
Julho, Ellen Barkin vai juntar-se a George Clooney, Brad
Pitt, Matt Damon, Don Cheadle, Andy Garcia, Bernie Mac,
Casey Affleck, Scott Caan, Eddie Jemison, Carl Reiner,
Elliot Gould e Shaobo Qin. Desta vez Julia Roberts e
Catherine Zeta-Jones vão faltar à festa.

A realização continua a cargo de Steven Soderbergh.
Quanto ao enredo, pouco se sabe ainda, apenas que a
personagem de Ellen Barkin vai seduzir o incauto Matt
Damon.

Vendas mundiais de
música caíram 3% em 2005

As vendas mundiais de música caíram 3% no ano
passado, para 21 mil milhões de dólares – 17,3 mil
milhões de euros – anunciou esta sexta-feira a Federação
Internacional da Indústria Fonográfica. De acordo com
um relatório da IFPI (sigla em inglês), as vendas de
temas online não estão a compensar o declínio crescente
das vendas de CD´s.

As receitas de música digital (de lojas online e download para
telemóveis) triplicaram para 1.1 mil milhões de dólares – 908
milhões de euros – de acordo com o documento. As vendas
no retalho, por sua vez, caíram 2,4% para 33 milhões de dólares
– 27,6 milhões de euros. CD´s e DVD´s viram as suas receitas
cair em 6,7% e 8% no número de unidades vendidas. Depois dos
ataques letais dos sites de downloads ilegais, que começaram
no início dos anos 90, a indústria fonográfica ripostou
agressivamente com a criação de alternativas legais, como a loja
online iTunes, da Apple. O principal mercado mundial de
música, os Estados Unidos, caiu 3%, enquanto o Segundo maior
Mercado, o Japão, permaneceu inalterado.

Sobre o Rocha...
Sylvio Martins

Tenho acompanhado o Fernando Rocha desde o início.
Sobre ele, devo dizer o seguinte: o humor que ele faz não será
aquele com que mais me identifico, mas admiro não só o
talento que ele tem para o fazer - porque contadores de
anedotas há muitos e são quase todos deprimentes; saber
contar anedotas requer arte, senão estamos perigosamente
em território de Canty, o Cantinflas Português ou daqueles
tipos irritantes das festas, armados em engraçados, mas
também a vontade que o Rocha tem para fazer evoluir o seu
estilo, não estagnar e experimentar coisas diferentes.

Dois exemplos: a série de animação da qual ainda passaram
alguns episódios na SIC, e que era muito engraçado, e as
experiências recentes dele para  fazer do seu número mais do
que simplesmente “o Rocha a contar anedotas”.

Estive com ele num dos seus espectáculos em Portugal há
vários anos  e o arranque do número dele foi maravilhoso de
timing, de gestão do silêncio, de comédia física. Ele foi
anunciado, entrou no palco, sentou-se no banco alto que lá
estava enquanto as pessoas aplaudiam; o aplauso desvaneceu-
se naturalmente, e o Fernando Rocha continuou sentado no
banco, a olhar para o público em silêncio.

Aos poucos, as pessoas começam a rir-se, algumas com um
certo nervosismo e desconforto. Ao que o Rocha diz, ultra-
cool: “O que é que foi? Assim que chegam ao vosso emprego,
também começam logo a trabalhar?”,  e foi a explosão de riso
geral.

Achei aquele um dos arranques mais inspirados e divertidos
de um número cómico que vi nos últimos tempos. Além do
mais (e esta é a parte em que o Marketing vai gozar comigo,
porque lá estou eu a dizer bem das pessoas...), é uma
excelente pessoa, um tipo honesto, consciente do produto que
faz e para quem o faz e não rejeitando oportunidades de
experimentar outros caminhos (como aconteceu num dos
episódios do INIMIGO PÚBLICO TV, em que ele alinhou na
perfeição na notícia que
dizia que o próximo dis-
co de anedotas dele se-
ria editado pela Deu-
tsche Grammophon).
Creio que ele ainda vos
vai surpreender.

Sábado, dia 8 de
Abril, vai ser a sua
primeira visita a Mon-
treal, e devemos vê-lo
porque ele é real-
mente um artista das
anedotas e de histó-
rias.

Helena do Portus Calle com o presidente
do Benfica no jogo entre Benfica-Liverpool.
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Programação desta semana

11

03:00 Bom Dia Portugal
06:00 Praça Da Alegria
09:00 Jornal Da Tarde
10:15 Entre Nós
10:45 Retratos Do Parlamento
11:05 Portugal No Coração
13:00 Quiosque
13:15 Notícias Rtp Madeira
13:30 Europa Contacto
14:00 O Melhor Amigo...
15:00 Sonhos Traídos
15:00 Telejornal
16:00 Goleador Dos Açores
16:30 Prós E Contras
19:30 Europa Contacto
20:00 Jornal Das 24 Horas
21:00 Sonhos Traídos
22:15 Contra Informação
22:30 Telejornal Açores
23:00 Goleador Dos Açores
00:00 Bocage
01:00 Repórter África

03:00 Bom Dia Portugal
06:00 Praça Da Alegria
09:00 Jornal Da Tarde
10:15 Entre Nós
11:05 Portugal No Coração
13:00 Quiosque
1315 Notícias Rtp Madeira
13:30 Áf. Do Sul Contacto
14:00 Portugal Em Directo
15:00 Sonhos Traídos
16:00 Telejornal
19:00 Portugal À Vista
19:30 Áf. Do Sul Contacto
20:00 Jornal Das 24 Horas
21:00 Sonhos Traídos
21:45 Telejornal Madeira
22:15 Contra Informação
22:30 Telejornal Açores
23:00 Musical
00:45 A Nossa Europa
01:00 Repórter África

03:00 Bom Dia Portugal
06:00 Praça Da Alegria
09:00 Jornal Da Tarde
10:15 Entre Nós
11:05 Portugal No Coração
13:00 Quiosque
13:15 Notícias Rtp Madeira
13:30 Brasil Contacto
14:00 Portugal Em Directo
15:00 Sonhos Traídos
16:00 Telejornal
17:05 Contra-Informação
17:15 Festival Rtp
19:30 Brasil Contacto
20:00 Jornal Das 24 Horas
21:00 Sonhos Traídos
21:45 Telejornal Madeira
22:15 Contra Informação
22:30 Telejornal Açores
23:00 As Mil E Uma Vozes
         Do Festival
00:45 Por Outro Lado
01:30 Olhar O Mundo
02:00 Repórter África

03:00 70x7
03:30 Floresta Mágica
05:00 Ser Mais Sabedor
05:45 2010
07:30 Portugal À Vista
08:00 Brincar A Brincar
09:00 Jornal Da Tarde
10:00 Parlamento
11:00 Conhecer A Península
11:30 A Nossa Europa
12:15 Tendências
12:45 Bombordo
13:15 Notícias Rtp Madeira
13:30 Atlântida (Açores)
14:00 Venezuela Contacto
15:30 A Alma E A Gente
16:00 Telejornal
17:15 Febre de sábado
19:30 Venezuela Contacto
20:00 Jornal Das 24 Horas
21:00 A Alma E A Gente
22:30 Futebol 1ª Liga
23:30 Telejornal Madeira
01:00  Heranças de Ouro

01:55 Da Terra Ao Mar
02:30 Pop Up
03:00 As Lições Do Tonecas
03:30 Sms - Ser Mais Sabedor
04:30 Universidade De Aveiro
05:00 Eucaristia Dominical
06:00 Todos Ao Pavilhão...
07:00 Brincar A Brincar
08:00 Jornal Da Tarde
09:15 Eurodeputados
10:15 Top +
11:00 Triângulo Jota
12:00 Notícias Rtp Madeira
12:15 Notícias De Portugal
13:00 Magazine Timor Contacto
13:30 Futebol: 1ª Liga
16:15 As Escolhas De Marcelo
16:45 Contra-Informação
18:30 Heranças D´Ouro
19:00 Jornal Das 24
20:30 Telejornal
21:30 A Tourada À Corda
23:30 Descobrir Portugal
01:00 Contra Informação

02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:15 Entre Nós
09:45  Parlamento Europeu
10:05 Portugal No Coração
12:00 Nós
12:15 Notícias Rtp Madeira
12:30 Eua Contacto - N. Inglat
13:00 Portugal Em Directo
14:00 Sonhos Traídos
15:00 Telejornal
16:30 Contra-Informação
16:45 Bombordo
17:15 Bocage
18:00 Glamour
18:30 Eua Contacto - N. Inglat
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Sonhos Traídos
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Contra Informação
21:30 Telejornal Açores
22:45 Prós E Contras
00:45 Repórter África

02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:15 Entre Nós
09:45  Parlamento Europeu
10:05 Portugal No Coração
12:00 Quiosque
12:15 Notícias Rtp Madeira
12:30 Canadá Contacto
13:00 Portugal Em Directo
14:00 Sonhos Traídos
15:00 Telejornal
16:05 Contra-Informação
16:15 A Alma E A Gente
16:45 Estádio Nacional
18:30 Canadá Contacto
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Sonhos Traídos
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Contra Informação
21:30 Telejornal Açores
00:00 Portugal À Vista
00:30 O País Em Memória
01:00 Repórter África

O Mundo do Vinho
A região do Dão

Mario Silva

A par da do Douro, uma das mais antigas em Portugal.
Situada entre os contra-fortes da Serra da Estrela e a região
delimitada da Bairrada, o seu clima é considerado Atlântico. A
região é pluviosa e beneficia da protecção das montanhas que
a rodeiam.

Os seus vinhos eram, antigamente, dos mais procurados.
Um certo laxismo, aliado a um conservadorismo muito beirão,
fez com que a região fosse ultrapassada por outras muito mais
dinâmicas. Actualmente, assiste-se a um ressurgimento do
Dão, corporizado pela Quinta dos Carvalhais, da Sogrape,
Álvaro de Castro, Dão-Sul, Quinta dos Roques, Quinta de
Cabriz, Quinta da Garrida ( Caves Aliança)  e outros pequenos
produtores mais inovadores. Há quem diga que a famosa casta
Touriga Nacional nasceu no Dão. É bem possível. Nas castas
brancas, há uma delas que dá bons vinhos: a Encruzado. A
Malvazia, Cercial, Bical e Verdelho entram também na feitura
dos brancos, tornando-os muito atractivos.

Nas castas tinta, a Touriga Nacional é a rainha. Muitos
produtores estão a apostar em vinhos varietais desta casta. Ao
em vinhos de lote com as castas Tinta Roriz e Alfrocheiro.

No Canadá, tanto no Ontário como no Québec, os
consumidores podem adquirir os Quinta dos Roques, os
Quinta dos Carvalhais e os Quinta de Cabriz. Estes, a muito
bom preço para a qualidade que oferecem.

Mas nem tudo são boas notícias. Português que se preze e
que gosta de vinho lembra-se, de certeza, do Dão Terras
Altas, um dos vinhos mais antigos à venda no Canadá! Pois é,
a LCBO do Ontário vai retirá-lo da lista. Mais um ícone da
comunidade lusa-canadiana que desaparece.  Para compensar,
o Dão parece ressurgir e querer alcançar o lustro do antanho.
Os nossos votos de apoio nesta iniciativa. Convidam-se os
leitores a  apresentar-nos questões relacionadas com  o mundo
do vinho, podendo para o efeito, enviar uma mensagem  com
o tema preferido para alivin@alivin.ca . Alivin Canada, Boul.
St-Laurent,  suite 204, Montreal – Tel: 514-844-8532

Lendas da Minha Terra
Lenda do Milagre da Nazaré
Esta lenda remonta ao ano de 1180, quando D. Sancho I

liderava a reconquista do Alentejo e do Algarve e D. Fuas
Roupinho, seu cavaleiro, defrontava os mouros em Porto de
Mós, fazendo prisioneiros o rei Gamir e a sua filha. Tempos
mais tarde, o rei mouro morreu e a jovem princesa inconsolável
quis conhecer melhor o Deus dos cristãos e, sobretudo, a Mãe
desse Deus. D. Fuas Roupinho levou-a a conhecer a imagem
de Nossa Senhora da Nazaré que ele venerava e deixou-a
perto da imagem enquanto foi caçar.

Montava D. Fuas Roupinho o seu cavalo quando vê passar
um vulto negro e estranho. Pensando ser um veado,
perseguiu-o e o animal em desafio passa por ele uma e outra
vez, o que desperta mais ainda o seu desejo de o apanhar. A
perseguição torna-se feroz até que quando está prestes a
apanhá-lo o cavalo pára junto a um precipício, mesmo sobre o
mar. O cavalo empina-se desesperado e o veado desfaz-se em
fumo.

D. Fuas Roupinho clama por Nossa Senhora da Nazaré e
cavalo e cavaleiro salvam-se, ficando as patas traseiras gravadas
no rochedo, marca essa que ainda hoje existe. D. Fuas
Roupinho corre para junto da Virgem a agradecer a protecção
e promete levar a imagem para o local do milagre. Mais tarde,
mandou construir a capela da Nossa Senhora da Nazaré nesse
mesmo local que ficou a ser conhecido por Memória, em
homenagem ao extraordinário milagre que salvou este herói
português.

Lenda da Nazaré
A lenda da imagem de Nossa Senhora da Nazaré remonta

a tempos antigos quando o monge grego Ciríaco fugiu com ela
para Belém de Judá e a entregou a S. Jerónimo, que por sua vez
a enviou a Santo Agostinho, que por sua vez a entregou ao
Mosteiro de Cauliniana, a doze quilómetros de Mérida. Foi aqui
que puseram à imagem o nome de Nossa Senhora da Nazaré
por ter vindo da cidade Natal da Virgem.

Quando os mouros derrotaram os cristãos obrigando o rei
Rodrigo a fugir para Mérida, este levou consigo a imagem mas
não se sentindo aí seguro fugiu de novo na companhia do
abade Frei Romano que possuía uma preciosa caixa de
relíquias que tinha pertencido a Santo Agostinho. Chegaram
os dois fugitivos mais mortos do que vivos ao sítio da
Pederneira, hoje chamado da Nazaré, na costa do Atlântico,
onde decidiram separar-se. Rodrigo instalou-se no monte de
S. Bartolomeu e Frei Romano no monte fronteiriço,
combinando comunicarem-se por intermédio das fogueiras
que acendiam à noite. Uma noite a fogueira de Frei Romano
não se acendeu e Rodrigo foi encontrar o seu companheiro
morto.

Apavorado, foge com a imagem e a caixa de relíquias para ir
morrer perto de Viseu. A imagem e a caixa de relíquias foram
encontradas por uns pastores em 1179.

As empresas de
nuestros hermanos

Augusto Machado

É uma nova invasão espanhola. Mas desta vez a arma secreta
são os milhões de euros que investem em Portugal. Investem
em todos os sectores da economia. Fazem investimentos em
áreas onde os portugueses não arriscam. E, ao contrário dos
empresários nacionais, os espanhóis têm mais paciência –
quase sempre investem em projectos de rentabilidade a longo
prazo. É como quem diz: viemos para ficar.

Portugal, para os empresários do país vizinho, tornou-se numa
mina de ouro. Não precisam (nem ninguém os obriga) de falar
português, têm um método de trabalhar mais eficaz, logo,
produzem mais e com preços mais baixos abafam o mercado
português. Tomemos o exemplo aqui do Alto Minho, onde vivo,
desde Viana do Castelo até Melgaço, nos dias de feira são mais
os galegos a feirar que portugueses. No vale do Lima e do Minho
um  número elevado de empresas (Já há quem diga talvez a
maioria) são espanholas. E na era da globalização ninguém
parece estar incomodado com a presença em massa de galegos
e castelhanos (quase) a dominarem a economia do país. As
pessoas o que querem é emprego. Já não dão grande impor-
tância às batalhas do passado entre estes dois países. Um dos
sectores que mais tem atraído as empresas espanholas é o
sector imobiliário português que vêem Portugal como uma
“verdadeira oportunidade de negócio”. A Ferrovial, a Madrilisboa
e a Hercesa são algumas das empresas espanholas a investir,
em força, no imobiliário português. Estima-se que só na área
metropolitana de Lisboa a maioria do sector imobiliário já esteja
em poder dos “nuestros hermanos”. São os exemplos dos
empreendimentos na zona de Entrecampos, o Parque Oriente,
o Portas do Tejo e o Parque Lisboa, no Parque das Nações.
Recentemente, a empresa Ferrovial lançou-se no Grande Porto
com o projecto de Gaia-Mar Residence para construir 600
apartamentos e, no entendimento da companhia, “tratou-se de
uma sequência natural de estratégia de desenvolvimento no
país”. E o mesmo responsável da empresa acrescenta: “Estando
a nossa presença em Lisboa já consolidada, era só uma questão
de tempo de expandirmos as nossas actividades na área do
imobiliário aqui no Norte do País”.  Mas as apostas dos espa-
nhóis em investir em Portugal que, infelizmente, depende
muito do investimento estrangeiro, não ficam por aqui; a Quinta
de São Martinho, na zona de Alcabideche é outro dos empre-
endimentos que se encontram actualmente a ser promovidos
pela empresa para a construção de apartamentos. E na mira dos
espanhóis está ainda, para breve, o lançamento de um
aldeamento turístico no Algarve.

A verdade seja dita, desta vez os nossos vizinhos invadem-nos
não com armas mas sim com uma estratégia utilizando,
naturalmente, o poder económico. E nós, como sempre, cá
vamos continuando a tocar pífaro na fresca ribeira...
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                             514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est 514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est 514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent 514.844.3307

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

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

514.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

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

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

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

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

                                           514.385.3541

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

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

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

     514.277.7778
Eduino Martins, Cel.: 514.862.2319

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

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

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

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

Consulado Geral
de Portugal

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

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

4ª das 9h - 12h30 e das 14h-17h

UM SERVIÇO DO

Site Web
www.cgportugalmontreal.com

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

514.287.3370

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

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

ENSINO ESCOLAR

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035
514.583.0031
514.704.0006
514.593.9950
514.525.9575
514.271.0943
514.655.4689

IGREJAS

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

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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

CH TV
Portugalíssimo
Rádio  Centre-Ville
Radio Clube Mtl.

514.522.4150
514.483.2362
514.495.2597
514.849.9901

RÁDIO E TELEVISÃO

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

514.842.6822
514.896.3100

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

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

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

RESTAURANTES
CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE  E. 514.858. 6030

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.        514.844.4588

RESTAURANTE  DA  LILLO
615, Jarry E., Montreal       514.276.1888

SOLMAR
111 St-Paul E.                                   514.861.4562

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

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

       514.946.1988

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain 514. 842.3373

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

MÓVEIS
MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent                                514.845.6028

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

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent                      514.985.2411

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

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                          514.288.2082
PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod                                      514.272.0362
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Carlos Vieira
1963 – 2006

Faleceu em Montreal, no dia 1 de Abril de 2006, com 42 anos de idade, Carlos
Vieira, natural da Lagoa, São Miguel, Açores, filho dos já falecidos Alvira
Ferraz e Manuel Vieira.

Deixa na dor seus três filhos Vanessa, Justin e Mathiew; seus irmãos (ãs)
Maria, Fátima, Margarita, Gilberto, José, Artur e Jorge Vieira, sobrinhos
(as), assim como muitos amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:

Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, boul. St-Martin este, Laval
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O velório do defunto realiza-se amanhã, quinta-feira 6 de Abril, das 19h às
22h, e sexta-feira, 7 de Abril, das 14h às 17h e das 19h às 22h. O funeral
terá lugar sábado, 8 de Abril, às 10h00, na igreja Notre-Dame-de-Fatima.

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

Procura-se
Procura-se homem para tarefas múltiplas, para
uma pequena quinta de 10 acres, situada a 1
hora de Montreal. Deve cuidar de pequenos

animais, limpar a casa,… Refeições e quarto (num
bachelor, na residência) fornecidos. Referências

exigidas. Deve ter entre 25 e 45 anos.

Enviar informações e retrato recente para:
P.O. Boz 154, Succ. Ahuntsic, Montréal, QC,

H3L 3N7

ANTÓNIO CABRAL
1923-2006

Faleceu em Montreal com a idade de 82 anos, o
Sr. António Cabral, membro da comissão de
festas da Missão Santa Cruz, esposo da Sra.
Cizaltina Pereira, naturais da cidade da Ribeira
Grande, São Miguel, Açores.

Deixa na dor sua estimada esposa; seus filhos,
Gorete, Tony(Alana) e Auxiliadora(Barry), seus
netos, Marwa, Tamer, Karim, A.J., Alex e Andie;
sua irmã Lurdes Piques, cunhados(as),
sobrinhos(as), assim como muitos outros
familiares e amigos.

Uma missa de corpo presente teve lugar na Missão Santa Cruz, presidida
pelo Rev. Padre Laurensius Ruba e animada em cânticos pela Sra. Filomena
Amorim, seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção ao Cemitério
Rideau-Garden, Pierrefonds, onde foi a sepultar, descansando para a
eternidade.

A família enlutada 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 fúnebres estiveram a cargo de:
MAGNUS POIRIER inc.

10300,boul.Pie-IX,Montréal.
Tel : 515-727-2847

Director: José Teixeira

...

†

†

†

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

Maria do Carmo do Chões
1918 – 2006

Faleceu em Montreal, ontem, dia 4 de Abril de 2006, com 87 anos de idade,
Maria do Carmo do Chões, natural de Alcanena, Portugal, esposa do já
falecido José Coutinho.

Deixa na dor sua filha Maria do Carmo Coutinho; seus netos João Paulo
(Nicole Allard) e Miguel Augusto (Nova Duarte); seus bisnetos Joseph e
Sabrina, assim como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral terá lugar sábado, 8 de Abril, às 10h00, na Missão Santa Cruz.

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

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal

CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e

para enquadramento de
portas de metal.

700 boul. Industrial
BLAINVILLE

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

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

EMPREGOS

13

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

Contactar Fernando
(514) 843-8480

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

Empregados para pavimento de
asfalto (pá, rodo, …) com mínimo de
5 anos de experiência nessa área.
Também procuramos jornaleiro para
colocação de “pavé-uni”, com 5 anos
de experiência. (514) 863-8879

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

Contactar: (514) 995-9745

Procura-se pessoa para trabalho geral.
Contactar Varina Alumínio:

(514) 362-1300

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

ALUGA-SE

VÁRIA

Escritório de Representação

Empregada de balcão, para a
pastelaria Anges Gourmets.

(514) 281-6947

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

Contactar Carlos
(514) 231-7583

Paisagista, para “pavé-uni”, muros e
escadas. Pessoa séria. Bom salário,
conforme experiência. Deve ter carta
de condução.

(514) 323-2527

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

514-355-7171 ou
info@plexon.ca

Pessoa para conduzir camião 6 rodas
que deverá também trabalhar em
“pavé-uni”. Com experiência

(514) 829-9131
Pessoa para lavar louça, com
experiência. Trabalho de noite, das
17h à 1h30 da manhã.

(514) 836-3066

Padeiro, a tempo parcial ou inteiro.
Zona de St-Michel. (514) 389-8723

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

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

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

ou telefonar:  (514) 341-6168 local 501

Industries Empire Maintenance

EUA: Taxas de Juro sobem pela 15ª Vez
No passado dia 28 de Março, tal como antecipado pelos mercados
financeiros, a Reserva Federal dos EUA subiu a principal taxa de
referência para 4.75%, naquela que foi a 15ª subida do ciclo iniciado
em Junho de 2004.
Desde essa data, a taxa a que a autoridade monetária dos EUA
empresta dinheiro aos bancos comerciais (a taxa dos Fed funds),
já subiu 3.75%, face ao nível de 1% que vigorou entre Junho de
2003 e Junho de 2004.
No comunicado de imprensa, e tal como antecipado, as indicações
sobre as condições económicas que estiveram subjacentes à
decisão ficaram igualmente inalteradas, em linhas gerais.
Considera a Reserva Federal que o abrandamento da actividade
no quarto trimestre de 2005 foi temporário e devido a factores
pontuais, e já corrigidos, com o crescimento no primeiro trimestre
de 2006 a recuperar fortemente. No entanto, ao longo dos próximos
meses dever-se-á assistir a uma moderação do ritmo de expansão
da actividade, para níveis mais sustentáveis, ou seja, para uma
situação em linha com a utilização de todos os recursos disponíveis,
nomeadamente trabalho, sem gerar pressões inflacionistas.
Ao nível da inflação, contudo, apesar da subida dos preços da
energia e de outras matér ias-pr imas,  não há indicações de
desenvolvimento de maiores r iscos, como patente nos níveis
relativamente baixos de inflação, e nas expectativas de inflação
por parte dos agentes económicos, igualmente controladas.
No entanto, estando a economia a operar numa situação próxima
do pleno emprego (a taxa de desemprego está num mínimo de 5
anos, em 4.8%), os riscos são ainda de que possa haver transmissão
dos preços da energia e outras matérias-primas aos preços no
consumidor. Com efeito, num clima de procura interna dinâmica,
as empresas poderão sentir uma maior capacidade de passar parte
desses custos mais  e levados em que incor reram aos seus
cl ientes.
Neste contexto, a avaliação de alterações futuras das taxas de
juro permaneceu inalterada face à indicação dada em Janeiro
passado, com a consideração de que as taxas de referência
poderão ainda subir pelo menos mais uma vez, para 5.0%.
De acordo com as expectativas de mercado, patentes nos actuais
níveis de taxas de juro, essa subida adicional poderia ocorrer em
Maio ou Junho próximos, sendo que os mercados a vêem como
a última subida deste ciclo.
Os riscos permanecem enviesados no sentido de taxas de juro
mais elevadas, mas uma potencial subida adicional, para 5.25%,
estaria dependente de dados económicos muito mais fortes do que
aqueles que têm sido divulgados recentemente. Um importante
factor de risco prende-se com o mercado imobiliário, que tem vindo
a dar sinais de correcção. O dado mais recente, relativo às vendas
de habitações novas, revela não só uma forte queda no número de
habitações vendidas, como um aumento do prazo médio de venda
e uma redução do preço de venda.
Na medida em que a valorização que o sector imobiliário teve nos
últimos anos se reflectiu num significativo aumento da riqueza dos
consumidores, a Reserva Federal dos EUA estará a acompanhar
mais de perto os desenvolvimentos neste mercado.

Alemanha: Confiança
dos Agentes Económicos Recupera
Os dados mais recentes,  re lat ivos à conf iança dos agentes
económicos, na Europa, têm surpreendido pela positiva, atingindo
máximos históricos em vários casos.
O caso mais significativo é o da Alemanha, onde a confiança dos
empresários atingiu um máximo desde a reunificação, em 1990,
com uma melhoria generalizada em todas as componentes de
relatório. Com efeito, por sectores de actividade, além da forte
confiança dos empresários do sector industrial (relacionada com
o forte volume de encomendas de exportações), houve a continuação
da recuperação da confiança em sectores mais dependentes da
procura interna, como o retalho e a construção.
Es ta  s i t uação ,  ad i c ionada  à  me lho r ia  da  con f iança  dos
consumidores, indicia uma recuperação, a prazo do consumo
privado, embora os dados mais recentes sobre as vendas a retalho
não evidenciem, ainda, essa situação.
De qualquer modo, a opinião consensual é de que estes dados
validam uma situação de retoma sustentada da actividade na
maior economia da zona euro.
Neste contexto, os mercados anteciparam uma mais rápida subida
das taxas de referência pelo Banco Central Europeu, possivelmente
com a próxima alteração já em Maio, quando a taxa de juro a que
o BCE empresta fundos aos bancos comerciais a subir para 2.75%.
Até ao final do ano, as expectativas continuam a ser de uma subida
gradual das taxas de juro, até 3.25%.

Portugal: Medidas de Desburocratização
Esta semana, o Governo apresentou um conjunto de 333 medidas,
destinadas a simplificar o relacionamento entre os cidadãos e as
empresas com a Administração Pública.
Várias dessas medidas já tinham sido gradualmente anunciadas,
como as que mencionámos em anterior “Comentário”, publicado
em Fevereiro.
Algumas das medidas serão implementadas de forma gradual até
ao final do ano, e incluem procedimentos tão simples como a
matrícula automática dos alunos da escola, sendo automaticamente
renovada a matrícula anterior; o fim da necessidade de apresentação
de prova de rendimentos para atribuição de abono de família,
cabendo aos serviços do Estado a utilização da declaração de IRS.
Outra medida inclui, a partir de 2007, que a declaração de IRS já
venha preenchida com os campos de que a Administração Pública
tem conhecimento, como os rendimentos, retenções na fonte e
descontos para a Segurança Social.
Em breve, o Governo vai também apresentar as linhas orientadoras
da Reforma da Administração Pública, com a definição das novas
estruturas dos serviços do Estado.
Estas medidas incluem-se dentro do Programa de redução do
défice público, que em 2005 terá ficado ligeiramente abaixo de 6%
do PIB.

Cavalheiro português, 64 anos,
educado, procura senhora viúva, que
vive só e que gosta do campo. Para
viver uma vida a dois, em harmonia.

Escrever para : 26, Fulford;
Fulford (Québec),

J0E 1R0

Homens e mulheres para trabalhar na
limpeza.

Contactar Cândido
(514) 884-6186

Senhora para cozinhar o jantar, à
noite, em Westmount.

(514) 486-9531

Recherchons personne travaillante,
aimant faire ménage résidentiel. Doit
être minutieuse, fiable, avoir le
souci du détail, donner
résultats impeccables. Pour
appartement meublé, loué à des
touristes. Secteur : Boul. St-Laurent
/ des Pins. 5 à 7 jours par semaine.
$10 / heure. Flexible.

(514) 845-7711

Assistente dentária com experiência,
para clínica dentária. Tempo inteiro
ou parcial, a discutir.

(514) 845-6283

3 1/2, livre no dia 1 de Julho, no bairro
Rosemont (De Lorimier).

(514) 721-5329

Procura-se espaço num contentor,
para a zona de Aveiro ou centro do
país.  (450) 672-4687

Baile da Pinha
O Sport Montréal & Benfica organiza
este sábado, 8 de Abril, às 20h30, na
sua sede (100 Bernard O., em
Montreal), o Baile da Pinha.

Para informações:
(514) 273-4389

COMUNIDADE

Bachelor , tudo incluído. Muito
limpo. Casa bem nova. Muita
claridade. Tranquilo. Zona St-Michel
(14e Avenue).Disponível imedia-
tamente.Contactar Margareth:

(514) 725-9859
Depois das 18h

É com grande prazer que vos informo, que graças à
colaboração do Jornal A Voz de Portugal vai ser possível
de estarem informados sobre os programas Luso-
Montreal que serão apresentados na CH – canal 14.
Dia 12 Abril, 20h (Repetição – sábado, dia 15, às 12h30)
Entrevista com o cantor Jorge Ferreira ; Mensagem de
Páscoa pelo padre José Maria Cardoso;
Mensagem de Páscoa pelo padre José Arruda; Entrevista com
João Carlos Cunha e Bolos da Páscoa – (Pastelaria Bela Vista)
Dia 19 Abril, 20h (Repetição – sábado dia 22, às 12h30)
Entrevista com Manuel Justino e Lídia Vasconcelos, alunos
da pintora/professora
Mercês Resende dos Reis; Entrevista com Fernanda
Salgueiro -   sobre cidadania e cartões de residência
permanente – C.A.S.C.
Dia 26 Abril, 20h (Repetição – sábado dia 29 às
12h30)
Entrevista com Tanya Michelle Contente, aluna da profes-
sora Mercês Resende dos Reis. Teremos a oportunidade
igualmente de a ver dançar; Entrevistas com o publico,
quando da festa da Radio Clube Montréal; Entrevista com
(convidado a determinar) sobre a responsabilidade dos
adultos para com as crianças, adolescentes.
Dia 3 Maio, 20h (Repetição – sábado dia 6 as 12.30)
Entrevista com João Balança - Presidente da ‘Filarmónica
Portuguesa de Montréal’; Entrevista com Jacinta Amâncio
– Directora –Geral da C.E.P.M.
Conto convosco todas as quartas-feiras pelas 20h00.
Muito grata pelo vosso apoio ao longo de todos estes anos.

Luisa Querido

Pequenos anúncios

284 - 1813

Programação CH – Luso-Montréal

Senhora autónoma, com carta de
condução e que fale françês, para
companhia duma senhora idosa,no
sector Ahuntsic.Oferecem-se boas
condições.

Contacte: 514-570-0007
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Breve

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

  CLÍNICA DE OPTOMETRIA  LUSO

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

Exames da vista  -  Óculos - Lentes de contacto

Associação Cultural Recreativa
Portuguesa de Lasalle

Um grupo de sócios desta
Associação Portuguesa parti-
cipou este ano na 27ª edição
da Marcha Popular de Lasal-
le, uma iniciativa que levou a
marchar os 10 Kms ao longo
da pista de ciclismo do Boul.
Lasalle, junto ao Rio St.Lau-
rent tanto os filhos/as, como
os pais e mães, os avôs e as
avós na bela manhã do dia 26
de Março. Todos marcharam
e terminaram a marcha ga-
nhando assim uma medalha

e vão receber um diploma em
casa para comprovar a sua
participação nesta grande
marcha popular de Lasalle.
Um passeio para a saúde e o
bem-estar físico destes nos-
sos amigos da A.C.R. P.L. pois
o exercício é o melhor remé-
dio para uma vida saudável.

Os representantes da Câ-
mara Municipal de Lasalle
estiveram presentes bem
como a organização de LA
COURSE ET MARCHE PO-

PULAIRES DE LASALLE,
Les Kilomaítres de Lasalle
que agradeceram e aprecia-
ram esta participação por
parte desta nossa Associação
Portuguesa. Parabéns à nova
direcção da A.C.R.P.L. por
esta iniciativa. É preciso
continuar a marchar e a
participar nos eventos da
comunidade portuguesa
de Montreal.

Vamos lá decidir isto!
O Sporting passou em Guimarães com mais um golo de

Liedson e o FC Porto respondeu ontem com mais três golos
ao Gil Vicente, estes com o significado especial de se estarem
a transformar numa nova imagem de marca no Estádio do
Dragão, por o 3-0 se repetir pela terceira vez consecutiva em
jogos caseiros da Liga. Como ambos ganharam, aí está a confir-
mação de que no próximo sábado teremos o jogo do ano, ou
se quiserem do título, pois a passada larga dos dois candidatos
não permite outra leitura. O Sporting já vai num recorde de dez
triunfos consecutivos, desde o empate em Janeiro com o
Marítimo, enquanto o FC Porto soma cinco, todos sem sofrer
golos, desde a derrota na Luz. Como isto torna improvável que
venham a ceder muitos pontos nas quatro jornadas seguintes
- os portistas ainda vão ao Bessa e os leões à Amadora e a Vila
do Conde, o que nada poderá representar de grave... -, Alvalade
vai dar indicações precisas sobre quem ficará em vantagem,
sendo as leituras do mais simples que existe: o Sporting precisa
de vencer para tomar a dianteira, qualquer outro resultado
deixará os dragões bem perto do título, até por representar de
seguida vantagem no confronto directo, desde que não se trate
de um empate sem golos. Claro, ainda há o Benfica! Embalado
nas jornadas mais recentes, o campeão vai aguardar com
expectativa o dia em que pelo menos um dos rivais perderá
pontos. Mas os encarnados, que até possuem depois o
calendário mais difícil, ficarão sempre a quatro ou mais pontos
da liderança, pelo que o seu triunfo em Belém apenas serviu,
por enquanto, para manter a chama acesa.

O Rio Ave ao conseguir bater o Setúbal, entrou no grupo dos
ligeiramente aliviados, Naval e Belenenses, aqueles que têm
34 pontos e já começam a ver a marca dos 40, os que se
“convencionou” serem os pontos da salvação.

Paços de Ferreira, Guimarães - despediu-se matemati-
camente da Europa que ambicionava... e Gil Vicente como
verdadeiramente aflitos. Sobra a Académica, com 33 pontos
ainda preocupantes. Entre todos eles, temos na próxima
jornada quatro jogos de tirar a respiração e capazes de alterar
estas contas todas...

Deco: «Benfica é talvez a equipa
que defende melhor na Champions»

Deco assume que espera defrontar um Benfica a jogar no
contra-ataque, esta tarde, no Camp Nou, pois reconhece que
o adversário e bom a fazê-lo, mas os maiores elogios vão para
a defesa do campeão português.  «O Benfica é talvez a equipa
que defende melhor na Champions. E depois  sai no contra-
ataque». «Mas o Benfica também tem de marcar e, por isso,
também tem de ir à procura do golo», lembrou Deco . O tema
em Barcelona continua a falta de golos, mas a resposta já é
também conhecida: não há preocupação. «Estamos a criar
ocasiões, isso é o mais importante. Devemos estar prepa-
rados para não conseguirmos marcar golos nos primeiro
minutos, mas vamos seguramente conseguir fazê-los»,
assegurou Deco.

Robert Pires no Villarreal?
O internacional francês do Arsenal,
colocado recentemente na «rota» do
Benfica, poderá ter já assinado
contrato de duas temporadas com os
espanhóis do Villarreal.

Camacho admite
regressar ao Real Madrid
José Antonio Camacho admite voltar
a assumir o comando técnico do Real
Madrid mas só o fará, esclarece, se
puder trabalhar à sua maneira. «De
outra forma não aceitaria nada»,
dispara. Quanto a trabalhar com
muitos internacionais, o técnico
espanhol recorda que já fez o mesmo
no Benfica.

Scolari deixa o alerta: «Dificul-
dades vão ser maiores»
Luiz Felipe Scolari aproveitou a
passagem por Portugal do troféu do
Campeonato do Mundo para lembrar
que as dificuldades inerentes ao
Mundial serão «muito maiores» do
que aquelas que a Selecção Nacional
enfrentou no Euro2004, onde foi
finalista.

Maciel sancionado com dois
jogos de suspensão
O jogador brasileiro do U. Leiria vai
cumprir dois jogos de castigo e pagar
multa de mil e quinhentos euros na
sequência da agressão (pontapé) ao
médio do Sporting João Moutinho,
durtante o jogo realizado a 18 de
Março.

Ronaldinho arrebata mais
uma distinção
O internacional brasileiro não pára de
arrecadar distinções. Desta feita o
avançado do Barcelona foi galardoado
com o Troféu Comunidade Ibero-
americana, relativo aos melhores
desportistas de 2005.

«Estou feliz mas quero
PSG na Europa» (Pauleta)
Pedro Pauleta voltou a demonstrar os
seus dotes de goleador ao apontar o
seu primeiro «hat trick» ao serviço do
Paris Saint-Germain, na vitória de
ontem sobre o Bordéus, por 3-1. O
açor ambiciona ir mais longe na lista
dos melhores marcadores mas quer
também um lugar nas provas
europeias.

Taça Challenge - Andebol
Presidente do Governo
felicita Sporting da Horta

O presidente do Governo Re-
gional dos Açores, Carlos César,
remeteu ao Sporting Clube da
Horta uma mensagem de felici-
tações pela sua passagem, este
fim-de-semana, à final da Taça
Challenge em Andebol. Na mis-
siva, Carlos César congratula-se
com a “brilhante passagem à final da Taça Challenge em
Andebol, um feito histórico do desporto açoriano e nacional”.
O chefe do executivo expressa, ainda, ao grupo de trabalho
“votos de êxito na final desta importante competição
internacional, frente ao Steua de Bucareste, último passo de um
marco de glória ímpar na história do clube e do desporto de alta
competição dos Açores”. O Sporting da Horta qualificou-se
para a final da Taça Challenge em Andebol ao empatar na Suiça,
frente ao BSV Bern Muri (28-28), depois de ter ganho, por 32-
25, na primeira mão da meia final, disputada na Horta.
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De baliza a baliza:
Guarda-redes marca golo da vitória do Varzim

O jogo não corria bem ao
Varzim, que jogava reduzido

a dez jogadores, na recepção
ao Moreirense. A formação
poveira precisava de ganhar
para manter aceso o sonho da
subida à Liga e via o futuro
tornar-se sombrio, quando o
guarda-redes Ricardo mar-
cou o golo que haveria de dar
o triunfo ao Varzim. De baliza
a baliza. «No início nem perce-
bi bem o que se tinha passa-
do, fiquei cheio de dúvidas».

As perguntas sucediam-se
na cabeça do guarda-redes
de 23 anos. «Será que a bola
entrou, será que não entrou,
será que estou a sonhar, será
que não estou? Nem sabia
bem o que pensar». Os gritos
dos adeptos nas bancadas
confirmaram mesmo que a
bola entrara na baliza de Palat-
si. «Fiquei sem reacção», re-
vela. «Nem sabia como feste-
jar. Nunca tinha marcado um
golo e nunca tinha pensado

como havia de festejar se
marcasse um».

«Engraçado que o
Palatsi já tinha marcado
um golo assim»

Lá se lembrou então de
correr ao encontro dos com-
panheiros. Para trás ficara
uma jogada da qual não se vai
esquecer tão depressa. «Co-
meçou com um atraso do
Figueiredo que me deixou
pressionado por um avan-
çado do Moreirense», lem-
bra. Bati logo a bola com força
para a afastar daquela zona de
perigo, apanhei-a bem, ela
tomou muita velocidade, ga-
nhou força também por causa
do vento forte, bateu no chão,
fez um efeito estranho e pas-
sou por cima do Palatsi. Ele
ainda correu para ver se evi-
tava que ela entrasse na baliza,
mas entrou mesmo». Um
alívio cheio de felicidade. «Há
remates que saem melhor
do que outros, este saiu muito

Romario enfrentará
o Impact

O jogador de futebol de 40 anos Romario assinou um contrato
com a equipa de Miami da Primeira Divisão do United Soccer
League, a liga onde evolui o Impact de Montreal. Romario foi um
dos grandes jogadores, ganhando a Taça do Mundo de Futebol
em 1994 com o Brasil.

Montreal lança-se na corrida
Em 2009, a equipa de hó-

quei “Les Canadiens” cele-
brará o 100º aniversário da
sua fundação. A direcção do
“Tricolor” desejaria oferecer-
se um bonito presente para
sublinhar este acontecimen-
to, apresentando o Campeo-
nato do mundo do hóquei
júnior de 2009. O presidente
do clube, Pierre Boivin, e o
Comissário da Liga de hóquei
júnior do Quebeque, Gilles
Courteau, encontrarão os
meios de comunicação social,
sexta-feira, pelas 14h30, no
Centro Bell de Montreal. As
cidades de Edmonton, Cal-
gary, Toronto, Otava e Saska-
toon desejam também apre-
sentar este prestigioso tor-
neio. O último Campeonato
mundial de hóquei júnior
realizou-se em Vancouver.
Gerou lucros de 9 milhões de

dólares. De acordo com a re-
gra, metade dos lucros é en-
tregue à Hóquei Canadá, 35%
são entregues à Liga Cana-

diana de hóquei, enquanto
que a associação local de hó-
quei menor da cidade orga-
nizadora recebe 15 %.

-

bem. Graças a Deus».
Graças a Deus para Ricar-

do. Para Palatsi, que estava do
outro lado do campo na baliza
do Moreirense, nem tanto.
«Engraçado que ele já tinha
marcado um golo assim quan-
do estava no V. Guimarães
contra o Moreirense e agora
aconteceu-lhe ser ele a sofrer
um, também no Moreirense.
Espero que não me aconteça
agora sofrer eu um golo as-
sim», sorri.

«No final cumprimentei-o,
falei com ele, disse-lhe que
eram coisas que aconteciam,
que eram raras mas que fa-
ziam parte do futebol».

De pouco parece ter ser-
vido. «Ele estava muito aba-
tido e percebe-se que esti-
vesse.

Para um guarda-redes deve
ser a pior coisa que pode
acontecer. Tão cedo não vai
esquecer isto tudo».
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Helena Resende

“Tornar o sonho… numa realidade”
O Estádio da Luz tinha casa cheia para

assistir a mais um jogo de campeões e de
velhos rivais na maior prova Europeia de
Futebol.

Para os “encarnados” esta prova é agora o
“tudo ou nada”, uma vez que o Benfica se
encontra cada vez mais afastado da revalidação
do título de Campeão Nacional, e inclusive
devido à eliminação da Taça de Portugal nos
quartos-de-final da prova.

Apesar dos catalães terem disposto de mais
oportunidades de golo, os encarnados não se
deixaram intimidar pelas críticas e bateram-se
muito bem, conseguindo assim um impor-
tante e confiante empate, a zero golos.

Agora tudo ficará decidido a 5 de Abril,
quando as duas equipas voltarem a encontrar-
se, em Barcelona para o desfecho dos quar-
tos-de-final da Liga dos Campeões.

Memórias antigas…
Estes dois clubes, já são velhos conhecidos

do futebol Europeu e ambos já se tinham
encontrado anteriormente, em duas ocasiões
distintas.  Na primeira ocasião, o Benfica
conseguiu levar a melhor frente ao Barcelona.
Foi na designada época áurea dos encar-
nados, na década de 60, onde em Berna, no
Wankdorf Stadion, a equipa da Luz acabaria
por vencer os espanhóis por 3-2 e sagrar-se
Campeã Europeia de Futebol. Os tentos para
a equipa da “Luz” acabariam por ser apontados
por José Aguas, Ramallets (que marcou na
própria baliza) e por Coluna.

Trinta anos mais tarde, o Barcelona acabaria
por se “vingar” da derrota em Berna, onde na
fase de grupos da Liga dos Campeões, os
espanhóis – após um nulo arrancado na “Luz”
– acabaram por vencer os encarnados por 2-1
em Espanha.  Nesse mesmo ano, o Barcelona

acabaria por chegar à final da Liga dos Cam-
peões e conquistar inclusivamente o troféu,
onde na final – no antigo estádio de Wembley,
em Londres – o actual treinador do Benfica:
Ronald Koeman, através de um livre directo,
ofereceria a única Taça dos Campeões Euro-
peus, que o Barcelona conquistou até à data.

Mudar o rumo da história…
Relativamente a anteriores encontros com

equipas da vizinha Espanha, a verdade é que
a estatística não é muito favorável ao Sport
Lisboa e Benfica, que apenas venceu por uma
vez, nas seis deslocações ao país de “nuestros
hermanos”. Esse único triunfo foi conseguido
na época de 1982/1983, na primeira elimi-
natória da Taça UEFA, em Sevilha, frente ao
Real Betis Balompié.

Mas o sonho ainda não terminou… e no
próximo dia 5 de Abril, o Benfica vai continuar
a lutar pelo glória e mística de outros tempos,
quando no Estádio de “Camp Nou”, o cam-
peão nacional voltar a defrontar o Barcelona.

E a equipa da Luz promete surpreender,
assim como fez com os gigantes ingleses:
Manchester United e Liverpool.

Isto porque, o Benfica sabe que só há um
caminho a percorrer e que a crença numa
possível vitória é a sua maior arma, uma vez
que se há equipa que nada tem a perder, é
precisamente a equipa Portuguesa, que
depois de muitos anos afastado desta com-
petição, está actualmente a fazer uma cam-
panha que superou todas as expectativas.

O sonho contínua a ser alimentado por
todos os adeptos e espera-se um caloroso
apoio destes em terras vizinhas. Agora resta
esperar para ver se o sonho de passar às meias
finais da prova, sempre se tornará numa
realidade…

FERNANDO ALONSO “RENAULT”

Domina e vence G.P. da Austrália
Fernando Alonso “Renault”

continuou a dominar impeca-
velmente a Fórmula 1, ven-
cendo e convencendo este
Grande Prémio com um sa-
bor dos tempos antigos. Fer-
nando Alonso, depois de ter
ultrapassado o Inglês da Hon-
da, Jenson Button, detentor
da “Pole” só perdeu a lide-
rança da corrida nos “pit-
stops”. Kimi Raikkonen, “Mc-
Laren” e Ralf Schumacher da
Toyota completaram este

pódio. Os outro pontos foram
atribuídos a Nick Heidfeld
“BMW”, quarto lugar, Gian-
carlo Fisichella “Renault”,
quinto, Jacques Villeneuve
“BMW”, sexto, Rubens Barri-
chello “Honda”, sétimo, e
finalmente, Scott  Speed “To-
ro Rosso” que marcou o seu
primeiro ponto de honra na
F1, mas que, em audiência, a
FIA castigou com 25 segun-
dos por ter ultrapassado Da-
vid Coulthard “Red Bull”
quando a bandeira amarela
estava imposta. Rubens Bar-
richello “Honda”, também
marcou os seus primeiros
pontos da temporada, depois
de ter vivido umas lamen-
táveis qualificações e uma
corrida onde o seu desem-
penho deixou muito a de-
sejar.

Mas, logo à partida, de-
senrolaram-se cenas que há
muito não eram visíveis nes-
ta modalidade, como o pião
efectuado por J.P. Montoya 
“McLaren”, quando fazia a
sua volta de reconhecimento
e Giancarlo Fisichella que
abortava a largada, calando o
seu motor na grelha de par-
tida. O carro de segurança
marcou a sua presença por
quatro vezes. A primeira saída
foi nas primeiras voltas por-

que Filipe Massa, na sua en-
trada, entrou em contacto
nas traseiras de Cristhian
Klien e de Nico Rosberg, vin-
do a perder o controlo do seu
monolugar e batendo forte
contra o muro de segurança,
obrigando-os ao abandono.
Muitos acidentes e aban-
donos foram marcados neste
grande prémio de F1, onde
somente 13 monolugares
cruzariam  a linha de chega-
da. Dos acidentes mais es-

pectaculares, destacamos o
de Michael Schumacher “Fer-
rari” e de Vitantonio Luizzi
“Toro Rosso”, destruindo por
completo os seus monolu-
gares, não sofrendo no entan-
to os pilotos algum dano cor-
poral. Schumacher queixou-
se, dizendo “Tentei pressio-
nar Button durante todo o
tempo, mas tive muitos pro-

blemas a nível dos pneus, não
encontrando nem equilíbrio,
nem controlo de temperatura.
Quando o carro fugiu de frente,
aí sim! Apercebi-me que tinha
dado o máximo  possível”.

Quanto ao nosso compa-
triota Tiago Monteiro “Mid-
land F1”, encontrando-se na
12ª posição, devido a um pro-
blema hidráulico que afectou
a caixa de transmissão, teve

de dizer o seu adeus a Mel-
bourne. “Os tempos por volta
estavam a ser bons rela-
tivamente aos nossos rivais e
melhores que o meu com-
panheiro de equipa. Penso que
poderia ter terminado nos dez
primeiros mas, claro, não era
o meu dia” disse entristecido
o nosso Tiago, prosseguindo
“O problema hidráulico foi
frustrante, mas percebo que
nas corridas este tipo de coisas
aconteçam. Fico no entanto
satisfeito pelo carro ter tido um
bom comportamento. Estou
mais motivado para a próxima
corrida” comentava Tiago
Monteiro que viajou até Sin-
gapura, antes de regressar a
Portugal.

Jacques Villeneuve ‘BMW”
esteve muito bem durante
todo o fim-de-semana. O pilo-
to quebequense, depois de
ter sido retro-gradado de dez
lugares por troca de motor
esteve impecável, quer nas
classificativas de sábado, quer
na própria corrida, termi-
nando a mesma na sexta po-
sição. Jacques, largando déci-
mo-nono com o tanque com-
pletamente cheio de com-
bustível, após dez voltas roda-
das, já era o décimo-primeiro,
embora  com um enorme
inconveniente, os pneumá-
ticos demoravam bastante
tempo a aquecer e a visita do

carro de segurança à pista era
constante. Dos três pilotos
que optaram por uma só pa-
ragem nas boxes, o único
que saiu vencedor foi Jac-
ques.

Em última hora soubemos
que Ralf Schumacher poderá
vir a ser penalizado e perder
mesmo o terceiro lugar pois,
Nick Heidfeld da BMW-Sau-
ber participou aos Comis-
sários da FIA que havia sido
ultrapassado por Ralf, quan-
do a corrida estava neutra-
lizada com as bandeiras ama-
relas.

CLASSIFICAÇÃO
1º Fernando Alonso
2º Kimi Raikkonen
3º Ralf Schumacher
4º Nick Heidfeld

Próximo encontro a 23
de Abril, no Grande Pré-
mio de Imola, em S. Mari-
no. Até lá, sejam prudente
nas estradas.
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