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Há 24 anos morria Gilles Villeneuve
Hélder Dias

Como o tempo – Esse gigante! como diz o poeta Manuel Parada – passa
tão rapidamente!.. Há 24 anos que no dia 8 de Maio, em 1982, falecia Gilles
Villeneuve, pai do Campeão do Mundo de ‘97 e actual piloto da BMW-
Sauber, Jacques Villeneuve. Gilles Villeneuve sofreu um acidente quando
efectuava uma secção de treinos, em Zolder, a contar para o Grande Prémio
da Bélgica. Quem não recorda com saudade aqueles incríveis duelos em
pista, com Pironi, Piquet, etc.? Dotado de um estilo bem diferente de todos
os pilotos da sua época, era sem dúvida alguma o mais destemido, direi
mesmo o mais arrojado de todos. Gilles Villeneuve começou por pilotar um
McLaren, mas foi na FERRARI que permaneceu até ao último dia da sua
carreira. Não conseguiu conquistar títulos, mas mesmo assim, em 1979
seria Vice Campeão do Mundo.

Vejamos pois em números, o que fez Gilles Villeneuve na Fórmula 1:
Permaneceu na F1 de 1977 a 1982, a sua melhor posição no Campeonato:

2* (1979), G. Prémios disputados: 67, Vitórias: 6, Pódios: 13, “Pole
posições”: 2, Primeira fila: 8, Voltas mais rápidas: 8, Pontos: 107, Voltas
percorridas: 3282, quilómetros percorridos: 15196, G. Prémios na
liderança: 534, Quilómetros na liderança: 2254.
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Festa Na Senhora de Fátima em Kingston
A Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval organiza

uma excursão a Kingston para a festa Nossa Senhora de
Fátima, no domingo 14 de Maio. (450) 629-5228.

CONCURSO CESARIA EVORA
Vencedores deste concurso são:
CD da Cesaria Evora -Rogamar
- Evaristo Medeiros, Laura Ferreira,  Jennifer Pacheco,
Teresa Augusto, Teresa Labao
CD da Cesaria Evora autografado
- Americo Salvador, João Manuel Francisco
Discografia completa da Cesaria Evora
- Joana Monteiro Hernandes
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Mãe
Tu és a mãe mais querida que eu já vi

Crias-te teus filhinhos dignamente
E hoje minha mãe eu penso em ti

Quando tu, me embalavas docemente

Aqueles tempos lindos, que já lá vão
Em que tu, não tinhas mãos a medir

Cosias à noite a roupa, ao serão
Enquanto nós, já estávamos a dormir

Na mesa éramos tantos para jantar
Já não falando no gato, e no cão

Para comermos, tu punhas-te a ralhar
E sabe Deus, quantas vezes com razão

Lembro os sacrifícios que passavas
Em tempos, que lavavas roupa no rio
E lenha p’ro borralho, que apanhavas

Para que nós, nunca passasse-mos frio

Nesses tempos duros da era antiga
Não havia máquinas, nem televisão

A sorrir tu cantavas uma cantiga
E na mesa nunca faltas-te com o pão

E essas rugas que tu no rosto tens
Só demonstram o teu valor profundo
Fazem de ti a mais linda, das mães
E a melhor que existe neste mundo.

Circunstâncias adversas do destino fize-
ram-me  um dia encontrar o Eduino Martins.
Com emoção do momento, eu disse: espero
nunca mais relacionar-me com este senhor,
pese toda a competência, o professionalismo
e compreensão que demonstrou. Mas o
nunca mais é uma palavra que devia ser
abolida do dicionário. Como na pedra filosofal,
a constante da vida muda diáriamente e áquilo
que ontem dizíamos nunca mais, fazêmo-lo
hoje. No dia 29, tive o prazer de assistir aos
45 anos da Voz de Portugal e alguém me dizia
que nesta época em que a Internet e a
televisão divulgam todas as notícias, estes
jornais perdem o interesse. Eu discordei por
várias razões : primeiro por divulgar a nossa
língua, que deve ser protegida, mas acima de
tudo, pela informação que nos dá das nossas
tradições, dos costumes,  das festas e das
notícias das pessoas que conhecemos e com
quem convivemos.

Num período em que são raros os casa-
mentos que chegam às bodas de prata,
quando as pessoas mudam de emprego com
frequência, 45 anos de vida é um período

muito longo, se tivermos em conta a diver-
sidade da Comunidade Portuguesa. É ne-
cessário coragem, dedicação e algum al-
truísmo para sobreviver todos esse anos.

Quando me reformei, não o fiz para deixar
de trabalhar, pois até fazia algo que gostava,
foi sobretudo para não cumprir horários, nem
aturar patrões, queria sentir-me livre de fazer
o que queria, quando me apetecia. Entre os
muitos projectos estava o de escrever,  que
já fazia parte dum prazer pessoal, mas a
reduzida formação académica não chegava
para ser escritor, mas foi A Voz de Portugal
que me deu essa opurtunidade de me ajudar
a passar algum tempo, duma forma pessoal,
desinteressada e peculiar, desenvolvendo a
matéria cinzenta e quem sabe, evitar que o
Alzeimeher chegue. Agradeço à direcção do
jornal, ao Sylvio (o meu primeiro professor de
informática), ao Eduino Martins que agora
encontro regularmente. Desejo muitos mais
anos de vida à A Voz de Portugal e que os
autodidactas com o seu curso da Univer-
sidade da vida nos contem as suas histórias.

Não digas: Nunca mais
Victor Hugo

José da Conceição

Nova actividade
para os mais novos

No dia do 4 de Maio, lançou-se uma nova
actividade para os jovens da comunidade. A
escola D. Dinis vai oferecer novos cursos
sobre este jogo, muito conhecido, que é o
xadrez. Esta actividade é realizada pelo Sr.
Jorge da Pina em colaboração com o Carre-
four lusophone. Esta actividade vai permitir
às crianças um momento de criatividade e
aprendizagem deste jogo. O jogo de xadrez
é conhecido pela as suas virtudes académicas
e intelectuais. O jogo de xadrez não é só um
jogo simples, mas um jogo de estratégia que
existe desde da Média Idade.

A escola de xadrez D. Dinis realiza-se todas
as quintas-feiras, às 17:30, depois do serviço
de ajuda aos deveres, organizado pelo
Carrefour lusophone, na Missão de Santa-
Cruz, no 60, rua Rachel Oeste. Todos estão
bem-vindos, e aproveite esta actividade para
aprender um jogo rico em pedagogia ou de
vos melhorar nesse jogo milenário.

Dia da Mãe
A Casa dos Açores do Quebeque celebra o dia da Mãe com

um jantar sábado, dia 13 de Maio, às 19h30, na sua sede.Para
mais info:(514)388-4129.
Dia da Mãe no Benfica

O Sport Montreal e Benfica organiza o Dia da Mãe
Domingo 14 de Maio às 12h30. Para mais informações
contactar: (514) 273-4389.
Dia da Mãe no Oriental

O Clube Oriental, realiza no dia 13 de Maio um jantar
dançante do dia da mãe abrilhantado pelo conjunto estrelas
da noite. Para mais informações: 514-342-4373.

Nossa Senhora de Fátima
Diz-se que dia no 13 de Maio de 1917,

Nossa Senhora apareceu a três pastorinhos
numa pequena localidade perto de Fátima:
Cova da Iria. Estas aparições tornaram-se
muito importantes, tanto no nosso país como
fora dele. Esta história ficou muito conhecida
não só entre os católicos, mas também para
as pessoas de outras religiões.

É uma história de esperança e coragem,
que chama a atenção das pessoas para mui-
tos valores importantes da nossa sociedade.
Entre 13 de Maio e 13 de Outubro de 1917,
Nossa Senhora terá aparecido seis vezes a
três crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta, que
ajudavam os pais como pastores (“uma
Senhora mais brilhante que o Sol”, diziam
eles). Era uma de época de guerra e Santa
Maria terá trazido uma mensagem de paz,
pedindo aos homens para terem fé.

Ao mesmo tempo, na última aparição, a 13
de Outubro, Nossa Senhora parece ter
mostrado a todos os que estavam na Cova da
Iria um sinal visível de sua presença. Este
acontecimento ficou conhecido como “O
Milagre do Sol”. Sabem porquê? É que,
aparentemente, o Sol começou a brilhar de
uma maneira estranha e não queimava os
olhos de quem o olhasse directamente.

Perto de 70 mil pessoas dizem ter visto o
Sol a crescer, a “andar” no céu e a mostrar a
todos a imagem de Maria, Jesus e São José,
que abençoavam o mundo. Diz-se que nesse
mesmo dia fez vários milagres e curou muitas
pessoas através dos três pastorinhos!

Segundo os pastorinhos, Lúcia, a criança
mais velha, era a única que conseguia falar
com Nossa Senhora. As outras conseguiam
apenas vê-la!
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DIA DA EUROPA

Portugal tem papel importante
O ex-Presidente da Repú-

blica, Jorge Sampaio, consi-
dera que a presidência portu-
guesa da União Europeia, em
2007, vai ser uma tarefa muito
exigente e que necessita do
empenho de todos. Esta ideia
é partilhada pelo presidente
do Parlamento Europeu que,
em entrevista à TSF, não tem
dúvidas em afirmar o papel
importante que Portugal vai
desempenhar no futuro da
UE.

No segundo semestre de
2007 Portugal assume a pre-
sidência da União Europeia,
uma missão que, na opinião
de Jorge Sampaio, vai ser
«muito exigente».

«Vai ser um ano muito
cheio de eventos, há muitos

pontos de interrogação por aí,
alguns deles graves (...)vai
ser uma presidência muito
exigente com alguns temas
europeus da maior comple-
xidade. É bom estarmos cons-
cientes disso e darmos o nos-

so contributo para poder ser
uma presidência importante
e significativa à escala euro-
peia», adiantou Jorge Sam-
paio.

Nesta entrevista, Sampaio

insiste na ideia de que os
portugueses devem acreditar
na Europa e manter o debate
europeu de forma perma-
nente e em articulação com a
agenda interna.

À semelhança do antigo
Chefe de Estado, também
Josep Borrel, presidente do
Parlamento Europeu, não
tem dúvidas em afirmar o
papel importante que Portu-
gal vai desempenhar no fu-
turo da União quando assu-
mir a presidência.

Portugal vai ter um papel
importante a desempenhar
porque esse momento, o
segundo semestre de 2007,
vai ser um semestre forte»,
adiantou Borrel.

Grávidas de Elvas podem ser assistidas em Badajoz
O protocolo em causa reali-

zado entre a Administração
Regional de Saúde do Alen-
tejo (ARSA) e as autoridades

de Saúde da Extremadura
espanhola, define a assis-
tência a prestar às parturien-
ses e aos recém-nascidos de
Elvas e Campo Maior no Hos-
pital Materno-Infantil de Ba-
dajoz, depois do encerra-
mento do bloco de partos de
Elvas.

«Neste momento temos
duas maternidades a funcio-
nar, Portalegre e Évora, e
acabámos por assinar ontem
um protocolo com a mater-
nidade da Infanta Cristina de
Badajoz», afirmou a presi-
dente da ARSA, Rosa Valente
Matos. As mulheres de Elvas
e Campo Maior que estejam
grávidas podem optar por
uma daquelas três hipóteses,
sendo que a maternidade de
Badajoz é a que se encontra
mais próxima. A responsável
afirmou que o objectivo desta
mudança é «criar às mulhe-
res alentejanas melhores
condições para que possam
ter os filhos em segurança».

«Neste momento se as mu-
lheres de Elvas e Campo
Maior quiserem ter os seus
bebés em Badajoz podem tê-
los», afiançou.

Rosa Valente Matos escla-
receu ainda que o acompa-

nhamento durante a gravidez
continuará a ser garantido em
Elvas, com a comparticipa-
ção do Estado. De qualquer
forma, as grávidas de Elvas
que optem por ter os filhos
em Badajoz deverão ter uma
primeira consulta no hospital
espanhol, entre as 32 e as 36
semanas de gravidez.

Entretanto a porta-voz do
Movimento Cívico Pró- Ma-
ternidade de Elvas, Odete
Alves, admitiu que, para já,
«nada se pode fazer» quanto
à decisão de encerrar a sala
de partos de Elvas, até final
da semana, embora tenha
esperanças numa futura rea-
bertura.«Não vamos parar a
luta. A maternidade até pode
encerrar já no próximo fim-
de-semana, mas quem sabe
se não voltará a reabrir depois
do tribunal emitir uma de-cisão
acerca da providência cautelar»,
defendeu Odete Alves.

Depois de muita tinta que
correu, o dossier das contas
das “Sanjoaninas 2005” está,
finalmente, encerrado. Isto
segundo uma nota informa-
tiva subscrita pela comissão
das maiores festividades pro-
fanas açorianas. O documen-
to começa por dizer que “so-
bre as contas das Sanjoaninas
2005 urge esclarecer alguns
pontos que são de fulcral
importância”, desde logo o
facto de que “as contas foram
apresentadas, documenta-
das, justificadas e aprovadas
pela Câmara Municipal de
Angra do Heroísmo”. “Derra-
pagem ou buraco financeiro,
como queiram interpretar,
são algo que acontece há
muito nas Sanjoaninas, po-
rém, no ano 2005, a derrapa-
gem foi mais pequena que
em anos anteriores”, acres-
centa.No seguimento disso, a
comissão das festas, presi-
dida por Paulo Marcelino,
frisa que “existe uma clara e
cabal justificação” para tal,
nomeadamente, derivada da

SANJOANINAS 2005 - Câmara
de Angra assume dívidas

descentralização das festivi-
dades para o Porto das Pipas:
“com esta deslocalização foi
gasto mais do que o que esta-
va previsto, uma vez que, por
exemplo, em cima dos dias
do arranque das festas, a co-
missão foi confrontada com a
necessidade de ter de alugar,
no exterior da ilha, duas ten-
das para a montagem das
tascas, para além de outras
despesas que, entretanto,
foram surgindo na comissão,
pela utilização do espaço do
porto da cidade, num total de
cerca de 125 mil euros”. Nou-

tra frente, acrescenta a refe-
rida nota, “a comissão apre-
sentou candidaturas às direc-
ções regionais da Cultura,
Turismo e Juventude, de for-
ma a que, à semelhança de
anos anteriores, pudesse-
mos beneficiar de apoios
provenientes dos incentivos
concedidos com o objectivo
da promoção turística dos
Açores”.

 Por fim, a comissão afirma
“lamentar o sucedido e tudo o
que foi feito, dito e escrito” e
considera “esperar que, defi-
nitivamente, sejam saldados.
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O iberismo
Augusto Machado

É comum, nestes tempos de crise, muitos portugueses
desejarem ter o mesmo nível de vida que os nossos
vizinhos espanhóis. Daí que alguns, desiludidos com a
política e com a situação económica no país, expressem
frases menos patrióticas como: “Olhe, que entreguem isto
aos espanhóis”, ou: “Não me importava de pertencer à
Espanha – sempre teria uma vida melhor”, ou ainda: “Estou
farto de viver neste país do ´faz-de-conta’, de políticos
incompetentes e irresponsáveis”. Ouvir alguém que está
desempregado, que tem uma família para alimentar e não
tem dinheiro para pagar a renda no princípio do mês ou que
necessita de ser internado num hospital mas não há vagas,
não nos surpreende, num acto de desespero, que diga que
preferia ser espanhol. O que surpreendeu a Nação foram
as declarações em Espanha do Ministro das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações, Mário Lino, ao dizer que
Portugal e Espanha têm uma história comum e uma língua
comum e que a nação Ibéria pode vir a ser uma realidade
que tanto o Executivo espanhol como o Governo português
procuram. E vai mais longe: o ministro confessa ser um
iberista convicto e acrescenta: “É  uma teoria política viável
para os dois países a unificação de Portugal com a Espanha”.

Está lançada a confusão e a polémica no Governo
socialista de José Sócrates. Eis um ministro da República
Portuguesa, que jurara a Constituição, a defender a união
dos dois países propondo a unificação territorial da
Península Ibérica. As infelizes declarações do ministro fo-
ram feitas em Santiago de Compostela, (Galiza) onde
participou numa conferência sobre “o papel das infra-
estruturas no desenvolvimento do Noroeste peninsular”.

O ministro Mário Lino, antigo militante do PCP, considera
que “a visão ibérica de certas matérias não impede que cada
país defenda os seus interesses”. Entretanto, o ministro da
Economia, Manuel Pinho, tem uma opinião menos
“iberista” considerando que “Portugal tem muito a ganhar
com uma Espanha próspera: pela vizinhança e porque a
Espanha é cinco vezes maior”. Mas admite que “os
espanhóis têm beneficiado muito mais da relação que
mantêm com Portugal do que o inverso”.

É notório o grau de dificuldades que os empresários
portugueses encontram em Espanha. Neste momento o
comércio entre os dois países parece ter apenas um sentido
único. Actualmente, os espanhóis, economicamente, já
conquistaram o país enquanto os portugueses, para investir
em Espanha continuam a encontrar inumerosos
obstáculos. Portugueses sentem-se infelizes. Segundo
uma sondagem recente 85 por cento dos portugueses
responderam que não são felizes. Uma clara falta de auto-
estima. E o mesmo número também pensa que se Portu-
gal fosse uma marca comercial não teria futuro. Reina o
pessimismo e a pouca esperança na posteridade. E não é
para menos - quando se vive num dos países mais pobres
da Europa mas com mais carros de luxo e de alta cilindrada
per capita. Compreende-se, pois, o desabafo das pessoas
que trabalham e continuam a viver em dificuldades. Custa
aceitar, isso sim, são declarações dum ministro que, em vez
de transmitir confiança aos portugueses, ainda nos deixa
mais deprimidos.

Em Montreal até 2011
O Grande Prémio do Canadá terá lugar no circuito Gilles-

Villeneuve até o ano 2011. É o que confirmou Normand
Legault, promotor da corrida, ao Jornal de Montreal, no
ambiente do Grande Prémio da Europa. Uma cláusula no
acordo actual permite prolongar de cinco anos este acordo. O
homem de negócios do Quebeque e Bernie Ecclestone,
responsável da comercialização da F1, aparentemente não teve
a discutir muito tempo. “Entendemo-nos na base nesta
cláusula, e o contrato foi prolongado. Não há nenhuma
apreensão a ter no que se refere ao Grande Prémio do Canadá
“, explicou ao Journal de Montreal. Normand Legault desejaria
obter também da Cidade de Montreal, o direito exclusivo de
exploração do circuito Gilles-Villeneuve, ele que acaba de
render de novo ao Alan Labrosse, o processo da apresentação
da corrida Champ Car, no mês de Agosto. A regulamentação
prevê apenas duas corridas automóveis sobre a ilha Notre-
Dame por verão. De acordo com o Jornal de Montreal,
Normand Legault teria a intenção de apresentar uma prova do
campeonato Nascar (série Bush).

Pierre Bourque desmente-se
O ex-presidente da Câmara Municipal de Montreal, Pierre

Bourque, deixa a vida política municipal. Deixa por
conseguinte os seus postos de chefe do partido Visão
Montreal, de conselheiro de Rosemont-Petite-Patrie e de líder
da oposição no conselho municipal. O executivo de Visão
Montreal escolheu a Sra. Noushig Eloyan para substitui-lo no
conselho, e o Sr. François Purcelle, para dirigir o partido. O ex-
presidente camarário tinha indicado, o mês passado, que faria
um ponto sobre o seu futuro antes do conselho geral do seu
partido, Equipa Bourque/Visão Montreal. A sua derrota na
eleição de Novembro de 2005 foi o elemento decisivo da sua
decisão.

“A eleição de 2005 era para mim o momento de verdade
sobre a minha capacidade de dirigir de novo esta cidade e
insuflar uma nova direcção”, declarou o Sr. Bourque.

Otava preferida que Montreal
Após ter visto a equipa de hóquei de “les Canadians” ser

eliminada das competições da Copa Stanley, Montreal acaba
de receber uma outra notícia negativa em menos de 24 horas.
O Hoquei Canadá atribui a organização do Campeonato
Mundial de Hóquei Júniores de 2009 à cidade de Otava, que
era a 4ª candidata. A capital canadiana ganhou sobre Montreal,
Toronto, Calgary/Edmonton e Saskatoon. Montreal esperava
obter este torneio, o jogo das estrelas e a escolha dos
jogadores amadores da Liga nacional hóquei para celebrar o
centenário do Tricolore. O Canadá organizou o acontecimento
pela sexta vez: Vancouver (2006), Halifax (2003), Winnipeg
(1999), Red Deer (1995), Saskatoon (1991) e Montreal
(1978). A Federação internacional de hóquei também confiou
o encontro no Canadá em 2012.

Da palavra aos actos, é a nova
regra do governo federal

O governo Harper depositou um orçamento à altura das
suas promessas eleitorais. As medidas orçamentais são
centradas sobre as empresas e as famílias com crianças. A
contar do 1 Julho, as famílias obterão 100 $ por mês para cada
criança de idade pré-escolar. Os consumidores beneficiarão
também de uma baixa de um ponto da TPS, enquanto os
utentes do transporte em comum poderão deduzir o custo da
carta mensal de transporte. Em contrapartida, os contribuintes
verão a taxa de imposição sobre a fracção de rendimento mais
baixo passar de 15% para 15,5% durante o mesmo período.

Do seu lado, as empresas beneficiarão de baixas de impostos
e de taxas de 1,7 mil milhões em dois anos. As principais
medidas, ou seja a eliminação da taxa sobre o capital e
diferentes créditos de imposto relativos nomeadamente à
contratação de aprendizes, entram em aplicação
imediatamente.

No que tem a ver com o desequilíbrio fiscal, Otava
compromete-se a efectuar vastas consultas com as províncias
em vista de resolver a pergunta no Outono.
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Povo errante, foi a 13 de Maio de 1953 que, a bordo
do Satúrnia, chegámos a estas paragens à descoberta
de nova vida e de mais rasgados horizontes.

O que é a comunidade luso-canadiana? O que é a cultura luso-
canadiana? O que é a identidade luso-canadiana?

Perguntas mais do que pertinentes que activam novas
interrogações e que, inevitavelmente, trazem ao terreiro das
migrações o eterno confronto entre os velhos deuses e
demónios do melting pot, da assimilação , do
multiculturalismo, do interculturalismo,do gueto e da tribo.

No enquadramento das comemorações dos 50 anos da
comunidade portuguesa do Canadá, solicitei, para a minha
página web Satúrnia,  alguns textos de autores luso-
canadianos de diferentes quadrantes e visões que, pelo seu
conteúdo, nos ajudassem a abordar esta problemática e a
identificar os critérios indispensáveis à construção da nossa
identidade cultural como componente crucial da nossa nova
identidade social em terras canadianas.

Foi  de lá que respiguei os excertos avulsos que aqui
reproduzo e que me parecem de certo interesse para a
compreensão da dimensão  deste tema sempre actual e
fascinante e que reflectem claramente as antagónicas formas
de  abordar e encarar a nossa presença em terras canadianas.

(...)Sou um luso-canadiano – a geração hifenizada – muito
orgulhoso do meu hífen na lapela do país onde vivo.
Reconheço agora que um hífen não é uma fronteira — é um
traço de união, uma ponte que abraça dois mundos, o
parapeito de uma janela aberta para dois universos diferentes,
que eu poderei escolher ou fundir, conforme a posição em
que projectar o meu olhar na linha de horizonte do futuro.(...)

(Aida Baptista-Toronto)

(...)Transpor fronteiras, galgar oceanos, pelo sonho que
redunda em exclusão. Navego no bojo de alheia terra, tendo
por bússola o sempre adiado regresso. Renunciei à
autenticidade de um viver português que me fora destinado.
Um destino pátrio não se finta, incólume, porque é condição
humana ser-se fiel à língua a à terra que moldaram o ser para
o mundo. No dia em que emigrei, deixei de celebrar a vida, e
aprisionei-me nas malhas, pelos meus filhos tecidas, na
prometida terra da abundância. Agora, eles são canadianos
puros. Enquanto eu viver, manter-lhes-ei, a memória
gastronómica da pátria, com rojões, sopa de feijão, morcela e
torresmos. Eu, com fidelidade absoluta, olho-me, sinto-me e
penso-me, irremediável e dolorosamente português.

Português amargo, para o resto de meus dias.(...)
(Barbosa Tavares-Brampton)

(...)Independentemente de me sentir uma mescla de
culturas e experiências sociais, sei que a defesa da minha
língua, o português, será para os meus filhos uma herança de
valor inquestionável. Com ela terão os mecanismos
linguísticos para um diálogo com o seu passado familiar,
presente e futuro.(...)

(Eduardo Bettencourt Pinto-Vancouver)
(...) Á medida que mudam as fronteiras de alguns países, e

desaparecem as de outros, o que nos resta é uma identidade
resultante da intersecção de várias “identidades”, de funções
que desempenhamos, e de causas ou assuntos com as quais
nos identificamos e dos quais retiramos alguma noção de
quem somos.(...)

(Herder Ramos-Toronto)

(...)No que diz respeito aos jovens aqui nascidos, criados e
educados os mesmos confrontam-se com um espectacular
manancial de culturas e línguas. Por esta razão o jovem sente
despertar mais do que nunca o interesse pelas suas raízes.
Mas nesta situação específica as raízes não são, como até
agora se pensava, a aprendizagem da língua portuguesa. É
sobretudo a procura de informação que facilite o estímulo para
o encontro destas raízes, que se revelam como um sentimento
muito particular traduzido numa memória individual, fruto das
experiências de cada um na família, na comunidade e junto dos
grupos sociais em que se integram.(...)

(Humberta Araújo-Toronto)

(...)A terceira geração está a sair de casa. Está abrir-se à
Lusofonia, às novas religiões, às novas comunidades, às novas
realidades sexuais, aos novos idiomas, às novas culturas e
muito mais.(...)

(Nelson Faria-Montreal)

(...)Não seria sensato se Portugal descuidasse a diáspora e
as segundas gerações emigrantes, sob pena de perder uma
importante vitalidade criativa da sua raiz. Da passada
subjugação à inércia, resultante de uma pureza enclausurada,
até à presente hábil opressão da sua voz enquanto colónia
cultural das grandes potências económicas, parece-me um
percurso que oscilou de um extremo ao oposto. Em
contrapartida, talvez nos valores da diáspora residam muitas
das possíveis soluções para enfrentar o globalismo de
homogeneização cultural que se avoluma.(...)

(Paulo da Costa-Vancouver)
(...)Nunca emigrei, mas sou emigrante. Nunca imigrei, mas

também não tenho a firme certeza de onde parti e aonde
cheguei. Sou errante, errante na essência da minha identidade.
Vagueio por entre os meus antepassados. Venho semeando
raízes ao longo dos anos. Mas, em vez de me encastrar na
terra, instintivamente, vou rolando como uma bola de neve,
cujo movimento cíclico me obriga a sobrepor camadas. E,
assim, ganho uma forma, forjo uma especificidade, acentuo,
simultaneamente, as diferenças e similitudes que carrego
comigo. (...)

(Sandy Gonçalves-Montreal)

(...)olho no  espelho
a mesma pessoa em dois sítios
nascida no mundo
em dois lugares
duas identidades em um só corpo.(...)
(Susan Soares-Vancouver)

Para concluir, em jeito de rescaldo,  será apropriado afirmar
que, não obstante as diferentes leituras e abordagens desta
problemática, onde se reconhece um certo e normal choque
de gerações, o que realça de todos os testemunhos é que
quanto mais caminhamos pelas veredas da diáspora,  mais nos
transformamos, entrelaçamos e caldeamos com as multidões
peregrinas que, vindas por outros trilhos, afluem de outros
mundos e outras vidas. Sempre assim foi, sempre assim será.
É sabedoria velha ciclicamente esquecida e relembrada.

Mas até que destino nos conduzirão os nossos passos? Isso
é um  fascinante enigma, tão ciosamente guardado como o
enigma da própria vida.

O que é a comunidade luso-canadiana?

Luís Paiva de Carvalho(Toronto) que descreve a presença
portuguesa no Canadá
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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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Encontro de Ex-Combatentes do
Ultramar Português em Toronto

Texto de Manuel António Pereira e fotos de Guilherme Álvares Cabral

Foi no passado dia 9 de Abril que no Dundas Banquet Place
em Toronto teve lugar um encontro de confraternização de

antigos militares portugueses, organizado pela Comissão
Organizadora de Ex-Combatentes do Ultramar do Ontário, na
sua terceira edição, e composta por José Mário Coelho,
Eduardo Resende, Tibério Branco, José Palmela, Luís Reis,
Artur Sousa, Arménio Costa, Manuel de Paulos, Victor Costa
e Monsenhor Eduardo Resendes, e ao qual assistiram quase
quatrocentos convivas.

Além da honrosa presença da Consulesa-Geral de Portugal
em Toronto, Dra. Maria Amélia Paiva, foi convidado de honra
vindo de Portugal especialmente para o efeito, o General Alípio
Tomé Pinto acompanhado de sua esposa.

Presentes também o Comendador Frank Alvarez e esposa
assim como Manuel António Pereira, Manuel dos Reis e
respectivas esposas e Guilherme Álvares Cabral, todos vindos
propositadamente de Montreal para assistir ao encontro.
Vindos de Winnipeg também, estiveram presentes Pedro
Correia e esposa e Horácio Medeiros, ambos dirigentes da
Associação Portuguesa dos Veteranos da Guerra, em
Winnipeg, no Manitoba. Presente neste encontro a Sra.
Verónica Marcos, viúva do Ex-Combatente Domingos

Marcos.
Este encontro, marcado por muitas manifestações de

solidariedade e patriotismo, iniciou-se com a entrada na sala do
estandarte da Comissão Organizadora de Encontros do
Ultramar no Ontário, levado por Manuel António Pereira
(Montreal) e Pedro Correia (Winnipeg), seguidos da
Consulesa de Portugal, do General Tomé Pinto, membros da
Comissão e Monsenhor Eduardo Resende, tendo este
presidido à cerimónia da bênção do estandarte. Momento alto
e solene foi o toque de silêncio em memória dos Ex-comba-
tentes falecidos, executado por Tony Silveira, recordando o
recente falecimento de um dos Capitães de Abril, Coronel
Carlos Fabião. Seguidamente os Hinos Nacionais do Canadá
e Portugal foram cantados com perfeição pela linda Nancy

Comissão Organizadora dos Encontros de Ex-Combatentes do Ontário

Pedro Correia (Winnipeg) e Manuel António Pereira
(Montreal) apresentando o novo estandarte da Comissão

Guilherme A. Cabral, Manuel A. Pereira e esposa (Montreal), Pedro
Correia e esposa (Winnipeg) e Eduardo Resende e esposa (Toronto)

Costa, fardada de 2o Sargento e em fato camuflado.
Na parte gastronómica, não podia ser melhor, em qualidade

e em quantidade, cartão de visita da Europa Catering. O
almoço com entrada de rodelas de chouriço, azeitonas,
seguido de sopa, salada, 1o prato de peixe, 2o prato de carne
com camarões, sobremesa e café, regado de vez em quando
por um bom tinto português. Espectacular, não houve
ninguém que tivesse ficado com fome até porque em todos
estes pratos houve a possibilidade de repetir. Não repetiu só
quem não quis. A seguir ao almoço houve intervenção da
Senhora Consulesa de Portugal, do dinâmico Eduardo
Resende da organização anfitriã, respectivas homenagens e
discursos dos visitantes de Winnipeg e Montreal, entrega de
ramos de flores às respectivas esposas e subsequente troca
de lembranças. Por seu lado as comitivas de Montreal e de
Winnipeg foram alvas de oferta de uma salva gravada,
perpetuando este encontro. A seguir o General Tomé Pinto,
coadjuvado pelos membros da Comissão, procedeu à impo-
sição e entrega de medalhas comemorativas a todos os ex-
combatentes presentes, que foram mais de cem.

É de salientar a impecável actuação do Mestre de Ceri-
mónias, José Mário Coelho, que em determinada altura e
visivelmente emocionado e com a lágrima no cantinho do olho,

recebeu a agradável surpresa das mãos do General Alípio
Tomé Pinto a imposição da Medalha de Ouro de Mérito Militar
e as Insígnias de Prata de Comportamento Exemplar,
simultaneamente com a entrega do boné da Força Aérea das
mãos de sua esposa, Esmeralda Coelho.

Foram lidas mensagens de solidariedade para com os ex-
combatentes , da Comissão de Vancouver, enviada por
Armindo Santos e também do Presidente da Direcção da
Associação Nacional dos Combatentes do Ultramar, Dr.
António Ferraz.

No seu discurso, o General Tomé Pinto, com uma
impressionante folha de serviços, destacando-se 2 missões
em Angola e uma na Guiné, dirigindo-se aos ex-combatentes
e companheiros de armas, primeiramente agradecendo o
convite que lhe foi feito pela Comissão Organizadora,
felicitando a mesma pela iniciativa, dizendo ao mesmo tempo
que já era altura dos Governantes olharem para os Ex-
Combatentes do Ultramar com a dignidade que merecem,
dignidade esta que é justa e hà muito devida, tendo sido muito
aplaudido. Tibério Branco, membro da Comissão ofereceu ao
Senhor General Tomé Pinto uma salva de prata comemorativa
deste III encontro.

Por outro lado, sua esposa D. Maria Lucília Pinto, recebeu
das mãos do Monsenhor Eduardo Resendes, um lindo ramo
de flores. O General Tomé Pinto ofereceu à Comissão um livro
intitulado “25 de Novembro de 1975, os Comandos e o
Combate pela Liberdade”.

Num canto da sala esteve patente em exposição, fotografias,
artigos militares, livros , memoriais, etc.

A festa foi interrompida com a certeza que continuará no
Domingo de Ramos do próximo ano.

Carta da Semana: Ás de Copas, que significa Principio do
Amor. Amor: Poderá dar início de uma nova etapa afectiva
da sua vida. Desfrute-a. Saúde: Liberte-se do stress, procure
reduzir o ritmo alucinante em que vive.
Dinheiro: Poderá alcançar os seus objectivos se apostar nos

seus projectos.
Números da Sorte: 37 Números da Semana: 1, 3, 18, 19, 22, 29

Carta da Semana: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Combata os ciúmes, tudo o que é excessivo poderá
fazer com que haja desentendimentos.
Saúde : Esteja tranquilo, não tem motivos para se preocupar.
Dinheiro : Seja prudente, não são aconselháveis gastos

nesta fase. Seja prudente.
Números da Sorte: 39 Números da Semana: 8, 11, 36, 45, 47, 49

Carta da Semana: O Eremita, que significa Procura.
Amor: O seu parceiro poderá exigir uma maior liberdade de
acção. Tente não pressioná-lo.
Saúde : Evite que o cansaço o domine. Divirta-se mais.

Dinheiro: Desenvolva novas actividades profissionais e financeiras.
Poderá colher bons frutos.
Números da Sorte: 9 Números da Semana: 5, 15, 29, 33, 34, 40

Carta da Semana:  A Temperança, que significa Equilíbrio.
Amor: Seja observador, nas amizades mais chegadas poderá
encontrar um verdadeiro amigo. Saúde: Abrande o seu ritmo
de vida, dê tempo a si mesmo. Dinheiro: Nos negócios, seja
cauteloso com os contactos que realiza.

Números da Sorte: 14 Números da Semana: 9, 12, 22, 34, 45, 48

Carta da Semana: 2 de Copas, que significa Amor.  Amor:
Invista no relacionamento a dois. Dê a atenção necessária ao
seu par. Saúde: Recomenda-se uma alimentação equilibrada.
Dinheiro: Procure melhorar a sua capacidade de gestão dos
proventos.

Números da Sorte: 38 Números da Semana: 7, 22, 36, 45, 48, 49

Carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concretização.
Amor: Para reconquistar um velho amor, seja você mesma.
Saúde: Beba muita água. Dinheiro: Fase favorável para
investimentos.

Números da Sorte: 44 Números da Semana: 2, 14, 22, 29, 37, 47

Carta da Semana:  6 de Paus, que significa Ganho.
Amor: É natural que venha a conhecer alguém por quem se
irá apaixonar. Saúde: Abrande o seu ritmo profissional, dedique-
se à família. Dinheiro: Período de grande tensão, gastos

inesperados.
Números da Sorte: 28 Números da Semana: 11, 32, 38, 39, 44, 47

Carta da Semana: Rei de Paus, que significa Coragem.
Amor: Seja mais sociável, traduza um clima de tranquilidade.
Saúde: Atravessa uma fase regular.
Dinheiro : Profissionalmente está tudo bem, relaxe.

Números da Sorte: 36 Números da Semana: 7, 15, 19, 23, 32, 41

Carta da Semana: O Mágico, que significa Habilidade.
Amor : Clima de harmonia e estabilidade. Saúde: Alguns
excessos na alimentação, cuide de si.Dinheiro: Com prudência
fará o negócio certo.

Números da Sorte: 1 Números da Semana: 2, 14, 21, 24, 28, 33

Carta da Semana: A Papisa, que significa Mistério. Amor:
A chama do amor irá reacender, esteja atento.Saúde : Acautele-
se relativamente a tudo o que possa originar acidentes.
Dinheiro: Seja poupado, pense no futuro.

Números da Sorte: 2Números da Semana: 1, 12, 26, 36, 44, 46

Carta da Semana:  O Enforcado, que significa Sacrifício.
Amor: Aprenda com as crises e não repita os erros do passado.
Saúde: Evite sobrecarregar-se desnecessariamente.
Dinheiro: Desde que controle a sua obsessão por comprar,

tudo ficará bem.
Números da Sorte: 12 Números da Semana: 2, 13, 37, 45, 47, 49

Carta da Semana: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Deixe a insegurança de lado e invista num
relacionamento mais atencioso e afectivo.Saúde : Saiba que
a sua vitalidade atravessa um período culminante.Dinheiro:

Seja poupado e não é boa altura para efectuar transacções comerciais.
Números da Sorte: 21 Números da Semana: 4, 18, 19, 26, 37, 42
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Origem do Dia das Mães
A mais antiga forma de celebração da

maternidade pode ter sido as celebrações de
Réia, a mãe de todos os deuses, na antiga
civilização grega. Em Roma, o festival que
mais se assemelhava ao Dia das Mães era

dedicado a Cibele, também considerada mãe
dos deuses. As cerimónias em sua home-
nagem duravam três dias, numa festa conhe-
cida como “Hilaria”.

No século XVI, a Inglaterra comemorava o
chamado “Domingo da maternidade” no
quarto domingo da Quaresma. Nessa época,
a maioria dos jovens de baixa renda da Ingla-
terra trabalhava como serva para a população
rica e, como seu emprego ficava muito longe
de suas casas, viviam na casa de seus empre-
gadores.

No domingo das mães, eles tinham folga e
eram encorajados a ir para casa, passar o dia
com suas mães. Com a disseminação do
cristianismo na Europa, o nome da come-
moração mudou, e passou a honrar a “Mãe
Igreja”, um poder espiritual que dava a vida e
protegia a todos. Com o passar do tempo, as
duas comemorações foram conjugadas e esse
domingo passou a honrar tanto as mães como
a Igreja.

Nos Estados Unidos, Anna Jarvis é a
idealizadora do feriado. Em 1907, ela começou
uma campanha para instituir o Dia Nacional

das Mães. Ela conseguiu que a pequena
cidade de Grafton, na Filadélfia, celebrasse o
Dia das Mães no segundo aniversário da
morte de sua própria mãe, Anna Reese Jarvis.

No ano seguinte, a comemoração se espa-
lharia por toda a Filadélfia. Logo, Anna e seus
colegas de causa começaram a escrever para
padres e políticos de todo o país, na tentativa
de nacionalizar a comemoração. Em 1991,
eles conseguiram o que queriam, e o Dia das
Mães foi celebrado em quase todos os Esta-
dos norte-americanos. Em 1914, o presidente
Woodrow Wilson fez um comunicado oficial,
proclamando o Dia das Mães como feriado

nacional, a ser celebrado sempre no segundo
domingo de Maio.

O cravo, flor favorita da mãe de Anna Jarvis,
tornou-se o símbolo das mães, após ter sido
usado na celebração de 1907 em Grafton. Os
cravos brancos significavam a pureza, doçura
e eternidade do amor de mãe. Com o tempo,
os cravos brancos tornaram-se símbolo da
mãe que já faleceu, enquanto os vermelhos
representam a mãe viva.
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“Dominga” do casal Rosa e Antero Branco

Na melhor das tradições terceirenses
Texto de António Vallacorba

Fotos de Sylvio Martins

A Rosa Maria e o Antero
Branco tiveram o seu lar
cheio com os símbolos do
Divino Espírito Santo, o calor
e a fraternidade de fami-
liares e amigos, por ocasião

da terceira “dominga” do império da
Associação Portuguesa do Espírito Santo
(APES), vulgo Hochelaga, e em que nas
cerimónias religiosas o Antero foi a coroar
durante a missa de domingo passado, na Igreja
de Santa Cruz, presidida pelo padre José Maria
Cardoso.

Foi, sobretudo,
um acontecimen-
to que ficou marca-
do pela riqueza das
suas nobres tradi-
ções, fartura e mui-
ta alegria – dessa a

que os seguintes versos dão fé:
“O Espírito Santo está passando por aqui/

Quando ele passa, tudo se renova/ A tristeza
vai, a alegria vem/ Quando ele passa, tudo se
renova/ A alegria vem, vem p’ra ti, p’ra mim
também”.

Assim, pois, se cantava logo após a reza do
terço, presidida pela Elizabeth, filha do casal,
num ritual pleno de devoção, amizade e
contentamento ao longo dos pertinentes dias
da semana em referência, tendo os dois
últimos dias, sábado e domingo, sido preen-
chidos com actividades na sede da APES,
decorada a preceito e num ambiente assaz
típico desta colectividade.

No sábado, por exemplo, foi servida uma
refeição da tradicional carne guisada à moda da
Terceira (picado) logo após a oração do terço
e a animação musical do baile pela discoteca

do Jimmy Farias.
Chegando-se ao dia ma-

ior, o domingo da coroação
já referida, teve este o
encerramento apoteótico
por que se esperava, com
a tão esperada refeição
das saborosas sopas, cozi-
do e a super-deliciosa alca-
tra, de comer e chorar por
mais. E o “mais”...houve-o
em abundância, graças a

Deus, tanto naqueles ingredientes, como nos
vinhos, licores, massa sovada, arroz doce,
etc., sem esquecer, no dia anterior, os fa-
mosos coscorões da família Godinho.

Outrossim, e num dos momentos mais al-
tos do dia, muitos de nós foram alegremente
surpreendidos com a actuação da Tuna de
Ouro, sob a direcção de Filomena Amorim, e
que aparentemente muito sucesso tem co-
nhecido onde se há exibido.

Resumindo, e para parafrasear o prof.
FranciscoMaduro Dias, “A verdadeira solida-
riedade do Espírito Santo, a nossa soli-
dariedade, aquela que faz muita gente traba-
lhar durante meses, mesmo que seja com o
‘olho na alcatra’ lá no fim, só existe hoje

verdadeiramente entre nós no povo e nos
poetas”. Entretanto, lembramos que o “bodo”
da APES se realiza de 20 a 27 do corrente,
datas que compreendem a escolha dos be-
zerros e a recitação do terço. O Antero e a
Rosa são naturais da ilha Terceira, sendo ele
funcionário da Universidade MgGill. Ambos
se distinguiram durante os vários mandatos
do Antero como presidente e/ou membro da
APES. Presentemente, ele e ela fazem parte
do elenco de colaboradores da Missão Portu-
guesa Santa Cruz. Felicitamos o casal Branco
por este momento muito significativo das
suas vidas, cuja devoção e conduta pessoal
foram uma doce inspiração para todos nós.

A Primeira Comunhão na Santa Cruz
Texto de Sylvio Martins e fotos de Michael Estrela

Queridas crianças, escrevo-vos a pensar no
tempo - já lá vão muitos anos  em que também
eu era menino como vós. O dia da Primeira
Comunhão é uma grande festa na paróquia.
Recordo como se fosse hoje, quando, junto
com os da minha idade, recebi pela primeira
vez a Eucaristia na igreja paroquial da minha
terra. Costuma-se registar este aconte-
cimento no álbum de família, para que não seja
esquecido. Geralmente tais fotografias
acompanham a pessoa pelo resto da sua vida.
A atmosfera daqueles momentos são magia e
torna-se a pureza e a alegria no encontro com
Jesus.

No domingo,7 de Maio de 2006, foi uma
celebração muito especial e aí vem a minha
homenagem fotográfica a todas estas crian-
ças que estavam presentes. Parabéns.

A Primeira COMUNHÃO
Primeira Comunhão,

quando entramos em comunhão
com Nosso Senhor,

abrindo nossa alma para seu amor...

Sempre será um marco na vida,
e um marco muito importante,

uma prova da nossa Fé,
da nossa crença no Criador,

que merece todo nosso amor.

Vamos receber com amor,
o corpo de nosso Criador,

através da hóstia consagrada,
e assim nossa vida estará abençoada...

Sylvio Martins

Com muita Fé se rezou,
Esta semana foi um encanto!
Muito bem a Elizabeth citou

O terço ao Divino Espírito Santo.

Parabéns jovem bela
Que, comovida, rezava.

Se houvesse muitos como ela,
Esta tradição jamais acabava.

Que bela coroação,
Excelente e bem organizada!

Senti tanta emoção
Ao ver minha esposa coroada.

Fiquei tão emocionado
Vendo aquela coroa bela.

Comovido, à bandeira abraçado
Pedi saúde para ela.

A sopa era deliciosa,
Foi tudo uma delícia verdadeira.

A alcatra tão saborosa,
Bem à moda da Terceira.

Escrevo porque sou sincero,
Não sou soberbo nem vaidoso.

Parabéns Rosa e Antero,
Estava tudo maravilhoso!

Bem haja quem trabalhou!
Parabéns a todos vós!

Espírito Santo nos abençoe
E dê saúde a todos nós.

Carlos Martins

Com muita Fé se rezou
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18º Convívio Sãobentonense
Mélanie Cordeiro

Sábado, dia 6 de Maio, realizou-se no sub-
solo da Igreja Santa Cruz o 18º convívio
Sãobentonense. Para aqueles que nunca
ouviram falar, é um jantar
tradicional que comemo-
ra as festas de São Bento
(freguesia portuguesa do
concelho de Porto de
Mós que fica situada
no centro do país)
em Portugal.

As recordações e
as saudades dos emi-
grantes da América
do Norte fizeram
em que a tradição
continuasse de ma-
neira a que possa
ajudar aquele sítio
que os viu nascer. A
primeira festa foi
feita no estrangeiro e
teve lugar em Hartford,
Connecticut, nos Estados
Unidos. A equipa fez com que todos pu-
dessem relembrar as tradições daquele

cantinho do qual tinham tantas saudades. A
razão principal da festa era para conseguir
angariar fundos para comprar uma ambu-

lância. Depois de uns anos, a
festa passou também a ser
em Montreal. Havia prati-
camente só pessoal de São
Bento e conforme aos anos
passados, a quantidade de

pessoas vai aumentando.
É uma festa onde nem

só os Sãobentonenses
estavam presentes,
mas como diz o nosso
Hino “quem for de fora
também lá pertence”
(rir). Um convívio que
permite conhecer um

pouco mais sobre algu-
mas tradições da aldeia e

durante a noite podemos
ouvir o som da música mais

recente!
Até ao ano que vem e Parabéns

à equipa 2006!
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Fotos da Semana

As anedotas do Joãozinho

SudokuSudokuSudokuSudokuSudoku

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

A década de 90 foi a mais produtiva e a que tornou o anime
num fenómeno mundial, e que conquistou o mercado da
animação, ultrapassando totalmente os cómicos americanos.

Também trouxe uma nova
realidade, as convenções de
anime/manga, que se ex-
pandiram por toda a Europa
e pelo mundo, conseguindo
muitas vezes ultrapassar
eventos de “Star Trek”, e
criando laços especiais entre
os fãs de anime, que efecti-
vamente, tornaram o anime
cada vez mais poderoso.
“Infelizmente” isto levou à
realidade japonesa do “Ota-
ku”.

Em termos de animes,
esta década trouxe-nos su-

cessos como o “Dragon Ball Z”, “Rurouni Kenshin”, “Né-on
Génesis Evangelion”, “Cowboy Bebop”, “Ranma ½”, “Sailor
Moon”, “Vision of Escaflowne”, “Trigun”, “Card Captor
Sakura”, ou os filmes que tiveram um grande sucesso, como
“Ghost in the shell”, “Ninja Scroll”, “Princess Mononoke”,
entre muitos outros filmes de sucesso. Nota-se neste período
um aumento de qualidade da animação, como se pode
observar em “Cowboy Bebop” ou em “Brain Powerd”, como
também uma aposta cada vez maior nas Ost’s (original sound
tracks), que já vêm dos anos 80, mas que nesta década é muito
mais evidente como se pode verificar em séries como “Saber
Marionette J”, ou “GTO”. Assim uma união cada vez mais forte
entre a J-Music e o anime, duas vertentes da cultura japonesa
que se têm afirmado internacionalmente.

Houve também um novo fenómeno que surgiu em 1997, o
Pokémon, que conquistou o mercado de forma ainda mais
rápida que o “Dragon Ball Z”. Devido aos jogos video  tornou-
se um dos “produtos” com
maior lucro de sempre, que
veio de “mãos dadas” com
uma nova realidade, que con-
sidero infeliz: Uma menor
aposta na qualidade dos en-
redos, e mais em séries que
demoram muito tempo, e
que produzam lucros o mais
elevados possível, como é o
caso de Pokémon ou Digi-
mon, em que basta inventar
novos “bonecos” para exis-
tirem mais episódios. Ou seja,
é uma série que parece não
ter fim, e o fim será súbito,
dependendo do seu sucesso.

A Internet é outra realidade
que apareceu no final da dé-
cada de 90, que permitiu uma maior expansão do anime,
principalmente com o surgimento de Fansubs. Estas
permitiram que muitos animes que não saíam do Japão, ou que
saíam tardiamente pudessem chegar mais depressa à Europa
e aos EUA, para além do facto de ter permitido a existência de
co-munidades cada vez maiores de fãs de anime, que pudes-
sem falar entre si, independentemente do seu local. Estando
eu em Portugal, posso falar com alguém no Japão em tempo
real.

Desta forma, a informação sobre anime chega mais
facilmente, o que permitiu um maior conhecimento, disponível
para todos que tenham um PC e ligação à Internet.

Por fim, falando da década actual, não vou aqui falar dos
animes, pois não me é possivel referir quais são os maiores
sucessos de uma década que não acabou. Mas posso afirmar
que a realidade vivida no Japão, em termos de anime, é de uma
estagnação de qualidade. Há uma cada vez maior repetição de
séries de sucesso e uma aposta cada vez menor em séries
experimentais. As companhias começaram a apostar só em
apostas seguras. Devo dizer que há algumas excepções, como
o foram “Noir”, “Saikano”, ou “Last Exile”,”Full Metal Alche-
mist” entre outras. A aposta actual é em séries como Inuyasha,
Naruto, One Piece, Digimon, Yu-gi-oh, ou seja, séries com
muitos episódios, com boas audiências, e que fiquem assim

muito mais caras de adquirir (quantos
mais episódios, mais DVD’s, mais di-
nheiro), e que mesmo com qualidade (eu
até gosto muito destas séries), a ver-
dade é que muitos episódios são só para
“encher”!

Espero que o anime continue em
força e que se espalhe em toda a
parte do mundo.

A História do Anime II
Sylvio Martins

- O meu filho é formidável! Só tem 5 anos e já levanta 10
quilos!
- Pois o meu ganha-lhe. Só tem 3 meses e de noite levanta-
nos a todos!

Pergunta numa prova global:
- Defina excreção.
Resposta de um aluno iluminado:
- Excreção é quando a gente se enfia todos num autocarro
e vai passear.

Professor: Quantas pernas tem o cavalo?
Aluno: Quatro.
Professor: E como se chama?
Aluno: Quadrupede.
Professor: E tu, quantas pernas tens?
Aluno: Duas.
Professor: E como te chamas?
Aluno: João.

Fazendo jus ao título que ostenta, o terceiro filme da
série “Missão Impossível” revelou-se missão
impraticável durante um período que envolveu inúmeros
realizadores, mudanças de elenco e tempo suficiente para
Tom Cruise conhecer, noivar e ser pai de uma menina
com a actriz Katie Holmes.

A adaptação cinematográfica da série de culto com o
mesmo nome é talvez a mais interessante e prolífera,
tendo em conta que o concorrente directo é a franchise
de “O Caminho das Estrelas”. Um veículo de direcção
criativa para diferentes realizadores, têm apenas em
comum a produção de Tom Cruise (e a sócia de longa data
Paul Wagner), o próprio como protagonista e o actor Ving
Rhames (o núcleo da equipa IMF). Isso e a frase “este
disco, destruir-se à em 5 segundos” seguido da
musiquinha mais trauteada da história da televisão.

A época do blockbuster já abriu e começa bem.
Siga “Código Da Vinci”, “Piratas das Caraíbas”, “X
Men3” e “Super Homem - o Regresso”.

Missão Impossível 3

Parabéns ao José, bem acompanhado no teu aniversário.
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Pensamento da semana

Quarta-feira 10-05 Sexta-feira 12-05 Sábado 13-05 Domingo 14-05Quinta-feira 11-05 Segunda-feira 15-05 Terça-feira 16-05

Programação desta semana

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

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

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

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

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

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

02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:15 Entre Nós- Jorge Fernando
09:45 Europa
10:00 Portugal No Coração
12:15 Notícias Rtp Madeira
12:30 Magazine Canadá Contacto
13:00 Portugal Em Directo
14:00 Sonhos Traídos
15:00 Telejornal
16:05 Contra-Informação
16:15 A Alma E A Gente
16:45 Estádio Nacional
18:30 Canadá Contacto
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Sonhos Traídos
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Contra Informação
21:30 Telejornal Açores
22:00 Bombordo - O Mar À Mesa
22:30 Trio De Ataque
00:00 Portugal À Vista
00.30 O País Em Memória
01:00 Repórter África

O Mundo do vinho

O Douro dá cartas
Mario Silva

A região do Douro, que celebra este ano o 250º aniversário
de fundação, tem vindo a guindar-se a um lugar cimeiro no
panorama vinícola mundial. A fama granjeada tem sido tal que
já se apelidam os novos enólogos de The Douro boy’s !

E quando se diz fama, aparecem logo os preços
elevadíssimos. Se os preços dos Barca Velha, Chryseias,
Batutas, Charmes, Poeira, Pintas, Vales da Corça, Fojo, etc
faziam franzir o sobrolho, o último a aparecer no mercado, o
Vertical  de Cristiano Van Zeller, provoca comichão! A 175
cada garrafa está-se numa Champion League milionária e não
num campeonato nacional! Será que algum dia virei a provar
esse vinho? A ver vamos, como diz o cego...

Mas o Douro tem muitos outros vinhos a oferecer ao
consumidor que não tem a carteira a abarrotar de  ouros.
Vinhos de qualidade certificada a preços correctos. A SAQ
comercializa dois vinhos tintos Douro de muita boa qualidade
a preço comedido. Trata-se do Porca de Murça 2001 a 23,10$
e o bem conhecido Calços do Tanha 2003 a 21,15$. Dois tintos
que prestigiam o Douro e que não desfalcam a carteira do
apreciador.

Dizem as más-línguas que a água é a melhor bebida...depois
do vinho! Certo é que há restaurantes que, paralelamente à
carta de vinhos, apresentam também a Carta de águas! E se os
restaurantes portugueses quiserem inovar neste segmento de
mercado têm muito por onde escolher, porque Portugal tem
excelentes águas para consumo. A prová-lo, a cotação
conseguida pela água do Luso numa prova organizada pelo
jornal La Presse. A nossa água (num universo de 22 águas de
diversos países) é uma das que menos sais minerais tem e uma
das mais baratas. Que os nossos restauradores aproveitem a
onda... Alivin Canada, Boul. St-Laurent,  suite 204,
Montreal – Tel: 514-844-8532.

O fundo de uma agulha é bastante espaçoso para dois
enamorados; mas o mundo todo é pequeno para dois
inimigos. Solomon Ibn Gabirol

Lendas da Minha Terra
Lenda das Sete Cidades - Açores
Conta a lenda que o arquipélago dos Açores é o que hoje

resta de uma ilha maravilhosa e estranha onde vivia um rei
possuidor de um grande tesouro e uma imensa tristeza por
não ter um filho que lhe sucedesse no trono. Esta dor tornava-
o amargo com a sua rainha estéril e cruel com o seu povo. Mas
uma noite perante os seus olhos desceu uma estrela muito
brilhante dos céus que aos poucos se foi materializando numa
mulher de beleza irreal envolta em luz prateada. Com uma voz
que mais parecia música essa mulher prometeu-lhe uma filha
bela como o sol sob a condição que o rei expiasse a sua
crueldade e injustiça através da paciência. O rei teria que
construir um palácio rodeado por sete cidades cercadas por
muralhas de bronze que ninguém poderia transpor. A
princesinha ficaria aí guardada durante trinta anos longe dos
olhos e do carinho do rei. O rei aceitou o desafio. Decorreram
28 anos e com eles cresceram a impaciência e o sofrimento do
rei, que um dia não aguentou mais. Apesar de ter sido avisado
que morreria e que o seu reino seria destruído, o rei dirigiu-se
às muralhas, desembainhou a espada e nelas descarregou a
sua fúria. A terra estremeceu num ruído terrível e das suas
entranhas saíram línguas de fogo enquanto que o mar se
levantou sobre a terra e a engoliu. No fim de tudo, restaram
apenas as nove ilhas dos Açores e o palácio da princesa,
transformado agora na Lagoa das Sete Cidades dividida em
duas lagoas: uma verde como o vestido da princesa e a outra
azul da cor dos seus sapatos.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Lenda da Fonte da Moura- Santarém
A muito antiga Fonte da Moura que ainda hoje existe nos

arredores de Santarém tem na origem a história da per-
seguição dos Mouros por D. Afonso Henriques, após a
conquista da cidade. Um grupo de cavaleiros, liderado pelo
jovem rei, seguia já há dias pelos campos quando, cheios de
sede, procuraram uma fonte. Foi então que surpreenderam
uma jovem moura fugitiva que ao ser questionada onde ficaria
a fonte mais próxima lhes disse que era muito longe, acrescen-
tando em tom de desafio que se o Deus dos cristãos era tão
poderoso que fizesse nascer ali mesmo uma fonte. Talvez
então ela se convertesse. D. Afonso Henriques desceu do
cavalo e retirou-se para rezar e, de repente, ouviu-se um som
surdo e viu-se um jacto de água límpida e fresca que formou
um pequeno regato. Os cavaleiros ajoelharam-se perante o
milagre e a jovem moura, que chorava de emoção, prometeu
dedicar a sua vida ao Deus cristão.

A fonte ficou para sempre conhecida como a Fonte da
Moura.

O Hino Nacional
O Hino de Portugal tem uma história original.A sua música

e letra foram criadas pelo compositor Alfredo Keil e pelo poeta
Lopes de Mendonça, 21 anos antes de serem oficialmente
adoptados como Hino Nacional. A canção original surgiu em
1890, como um canto patriótico de revolta contra o Ultimato
que a Inglaterra impusera a Portugal na sequência da disputa
pelo controlo de territórios em África.A esta canção foi dado
o nome «A Portuguesa» e o seu sucesso foi imediato.Na
Revolução fracassada de 1891, os republicanos adoptaram
com cântico e a música foi então proibida. Mas permaneceu
viva no espírito popular, até ser de novo cantada
espontaneamente a 5 de Outubro de 1910…

A Bandeira Nacional
A Bandeira de Portugal é o símbolo vivo do nosso

passado.Nela está representada a nossa história e cada um dos
elementos que a integramtêm um significado próprio. As
cores do fundo estão ligadas aos ideais republicanos. Para além
deste facto considera-se que o verde, que é a cor da Natureza,
representaa Esperança e a Liberdade, o vermelho que é a cor
do sangue, representa a Vida.Os outros elementos centrais,
os símbolos mais importantes da História de Portugal. A
esfera armilar representa os Descobrimentos portugueses; a
faixa a vermelho com os castelos representa a independência
de Portugal; O escudo com as Quinas representa o nascimento
da Nação.
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EM  9 DE MAIO DE 2006
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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

Consulado Geral
de Portugal

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

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

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

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

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

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

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
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UM SERVIÇO DO
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
    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

†

†

MONT-ROYAL CLUB
Procuramos pessoa para trabalhos gerais

– pessoa idosa de preferência. Oferecem-
se boas condições de trabalho e boas
vantagens sociais, tais como fundo de

pensão, seguro de dentes e medicamentos.
Os candidatos interessados podem

comunicar com o Sr. Isidro, pelo telefone:
(514) 842-5454

Primavera
Chegou a primavera

O iverno foi-se embora
e com ele foi a minha tristeza.

A primavera devolveu-me alegria
Alegria ao ver tanta beleza colorida

Alegria ao ver crianças
brincando la fora

Desfrutando do bom tempo.
Que bom respirar o ar fresco

da Natureza
Tocar na terra ao plantar as flores

Ver florescer as lindas flores.
Que beleza ao ver os passaros voarem

e cantando tambem alegres
por ter chegado esta estaçao magnifica.

Que bonito ver as borboletas
beijando as flores

E nos fugindo das abelhas
tudo isto é uma maravilha.

Lucia Calisto

Cantinho da Poesia

Hino à Mãe
Mãe… poesia

Num poema de versos de amor.
Mãe…sintonia

Das palavras com doce sabor.

Mãe…carinhos
És suave e sorris sem mentires

Mãe…generosa
Tu dás tudo sem nada exigires.

Refrão
Mãe...

Luz divina
Meu doce bem

Como tu
Não há mais ninguém

Serás sempre
Minha mãe querida

Mãe...
Eu por ti

Irei mais além
Palavra mais bela

Qu’ o mundo tem !...
Tu és todo o sentido

Da vida!...

Mãe…com candur
O meu rosto em teu peito descansa

Mãe…só ternur
E afecto me deste em criança

Mãe… mãe infinda
Serás sempre por mim muito amada.

Mãe… rosa linda
Num jardim a mais delicada.

Refrã
Mãe…minha aurora

És a jóia mais bela que existe.
Mãe…protectora

Só tu sabes quando eu estou triste.

Mãe…minha guia
Tu és vida e ‘sperança sem fim,

Mãe…que alegria
Era ter-te sempre junto a mim !...

Refrão
Euclides Cavaco

A Voz de Portugal - Tel.: (514) 284-1813

Engraça Brum Miranda
1922 - 2006

Faleceu em Montreal, no dia 7 de Maio de 2006, com
83 anos de idade, Engraça Brum Miranda, natural de
Rabo de Peixe, São Miguel, Açores, esposa do já
falecido Luís Miranda.

Deixa na dor seus filhos Engraça (António Cabral),
Luís (Sylvie Dubreuil), José (Fátima Silva); seus
netos Vanessa, Shawn, Jessica, Karl e Kim; suas
irmãs Italvina, Maria de Jesus e Rosa, assim como
outros familiares e amigos.

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

Uma missa de corpo presente tem lugar hoje, quarta-feira 10 de Maio, às
10h00, na igreja St-Vincent Ferrier, seguindo depois o corteje fúnebre para
o cemitério Repos St-François d’Assise, onde irá a sepultar.

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.

Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o dia em
sufrágio pela sua alma, que se realiza domingo, 14 de Maio de 2006, pelas
12h, na missão Santa Cruz.

Maria Teresa Mota Pacheco
1922 – 2006

Faleceu em Montreal, no dia 8 de Maio de 2006, com
84 anos de idade, Maria Teresa Mota Pacheco, natural
do Caboco, Vila da Lagoa, S. Miguel, Açores, esposa
do já falecido Carlos Bento Pacheco.

Deixa na dor seus filhos (as) Zenaide (Carlos Medeiros),
Berta (José Tavares), Odette (José Freitas) e Carlos
(Madalena Cruz), seus 12 netos e 7 bisnetos, assim
como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1922, Rosemont, Montréal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

Uma missa de corpo presente tem lugar hoje, quarta-feira 10 de Maio, pelas
11h30, na missão Santa Cruz, seguindo depois o corteje fúnebre para o
Mausoléu St-Pierre, no cemitério Notre-Dame-des-Neiges, onde irá a
sepultar.
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.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o  dia
em sufrágio pela sua alma, que se realiza domingo, 14 de Maio, pelas 12h,
na missão Santa Cruz.

VENHAM VENHAM VENHAM VENHAM VENHAM VISITVISITVISITVISITVISITARARARARAR
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www. avozdeportugal.com
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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

Companhia estabelecida há mais
de 15 anos procura pessoa com
experiência para colocação de
“pavé-uni” e muros de blocos e
condutor com carta de condução
classe 3. Bom salário.

(514) 444-4669

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

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

Carlos (514) 231-7583

Procuramos operadores com
experiência em máquinas “plain” e
“overlock”. (514) 845-6680

Homens sérios e pontuais, com
experiência, para colocação de “pavé-
uni” e muros. Deve ter carta de
condução. Contactar Dias: (514)
704-6422

Procura-se pessoa para trabalho geral.
Varina Alumínio: (514) 362-1300

ALUGA-SE

MASSAGENS

Aluga-se apartamento 5 1/2  perto do
metro Iberville.

(514) 376-1786

Empregada de mesa e ajudante-
cozinheiro. Da segunda-feira à sexta-
feira. Situado na esquina de St-Laurent
e Crémazie. (514) 389-2606

Contentores a partilhar, para a zona
de Aveiro. Partida em fim de Junho.

(450) 926-8271

Empregados com experiência, para
colocar “pavé-uni” e muros. Muito

bom salário. Falar Francês ou
Inglês. Contactar

Marc: (514) 999-6260
Procuramos padeiro com experiência.
Contactar Angelo: (514) 363-
5312

Pessoa para limpeza de casa e
cozinhar, a tempo inteiro. 9h às 17h.
Excelente salário. Posto permanente.
Ter carro uma vantagem. Falar
Francês ou Inglês.

(514) 396-2997
Agence Phil Globe

Pessoa com experiência para cortar
a relva e para o mantimento do terreno
à volta da casa. Tempo inteiro. (514)
777-2513 ou (450) 664-0310

Pessoal, com ou sem experiência,
para o ajuntamento ou a instalação de
escadas e corrimãos de alumínio e
aço. Contactar Enza (514) 327-
2200, ou apresentar-se no
8975 Pascal Gagnon, em St-
Leonard.

FÉRIAS NO ALGARVE?!
Apartamento 3 1/2,  todo
equipado, a 20 minutos da praia.
Situado em Albufeira, Algarve.

(514) 244-1310

CONTENTORES
NOUVEAU – NOUVEAU

Excellent massage chinois
“esalen”, thaï, 4 mains.

Toutes nationalités. 10h à
24h. 7167 rue St-Hubert

(Métro Jean-Talon).
(514) 273-5482
Engageons.

Contentor de 40 pés, para a zona
das Caldas. Partida: 19 de Maio
de 2006.

Contactar Rui Serpa.
(514) 273-9638

CURSO

Vende-se vestido de noiva, com
véu. Lindíssimo. Em renda, seda e
tule. Tamanho 8. Usado apenas 6

horas. Preço: $200 firme.
Telefonar para

(514) 744-0479

VENDE-SE

Procuramos empregados de mesa
e ajudante de mesa ( busboy) a
tempo inteiro, ou parcial.

(514) 389-0606, ou
apresentar-se no 8261

boul. St-Laurent.

Condo Resort  à venda, com
rendimento, em Mont-Tremblant. Ao
pé da montanha, no hotel “Sommet
des Neiges”. Unidade sobre 2 pisos,
todo mobilado, cozinha, sala, lareira
a gás, varanda privada, grande quarto
principal com “bay-window”. Venda
pelo proprietário: (514) 812-4796

Casa – 4 assoalhadas recuperada.
Terreno 1800 m2 com anexos e
garagem. Situada na Lagoa Parceira,
2km de Caldas Rainha, 5km praia
Foz Arelho. Preço: 125,000 Euros,
negociável.

Contactar, em Portugal:
+919130622 Maria José

+962046543 Maria de
Fátima

Montréal: (514) 270-8862

Mercedes 1993, 4-matic, 4 portas.
Impecável. Nunca usado no Inverno.
4 pneus novos. Tudo eléctrico. Leitor
CD/cassete. Bom preço.

(514) 288-9884 ou
(514) 880-2381
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Koeman diz adeus ao Benfica…

Tudo a postos para o Europeu…

Helena Resende

Depois de não ter alcançado nenhum dos
objectivos que o Sport Lisboa e Benfica tinha
delineado para a época futebolística que
terminou no passado dia 7 de Maio, Luís
Filipe Vieira anunciou em conferência de
imprensa que Ronald Koeman acaba de
deixar o clube da “Luz”. O técnico holandês
vai regressar ao PSV Eindhoven, termi-
nando assim o seu ciclo à frente do plantel
dos encarnados, atribuindo essa saída a
motivos de natureza pessoal.

Durante a conferência de imprensa que o
clube da Luz deu na passada segunda-feira,
Ronald Koeman afirmou que apesar de só ter
estado durante uma temporada no Benfica, a
sua breve passagem foi suficiente para se
render à “grandeza do clube da Luz”.

“Tive contactos de vários clubes na última
semana, sobretudo do PSV Eindhoven, pensei
com a minha família e disse ao Sr. Veiga que
estava aberto a escutar propostas. O dia de
segunda-feira foi intenso e cheguei a acordo
com o PSV por dois anos. Para mim é impor-
tante regressar à Holanda mas isso não quer
dizer que estivesse descontente. Foi uma
experiência muito grande. Estive em vários
clubes na Europa mas nesta temporada pude
ver a grandeza do Benfica, é enorme e vou
recordar para sempre a minha passagem por
este clube”, concluiu Ronald Koeman.

“Objectivos mantém-se”
Apesar da saída de Ronald Koeman do

comando técnico dos encarnados, Luís Filipe
Vieira afirmou em conferência de imprensa
que tal facto não irá afectar a estabilidade do
clube e que os objectivos continuam a ser os

mesmos.
Sobre o futuro treinador, o presidente do

Sport Lisboa e Benfica assegurou que apenas
depois da digressão a Moçambique, o mesmo
será escolhido e divulgado. “O Benfica não tem
nenhum treinador e antes de virmos de
Moçambique não haverá nenhum de certeza.
Não vale a pena especular. O Benfica está
estável e acho que não é por sair o treinador ou
um jogador que o clube vai perder a esta-
bilidade”, afirmou Luís Filipe Vieira.

Um grupo de 23 atletas integrou a lista de
eleitos para o estágio que está a decorrer em
Melgaço, tendo em vista a preparação para o
Europeu que se disputará dentro de 15 dias.

Com objectivos claros de formar um grupo
unido e conciso, Agostinho de Oliveira
lançou um alerta a todos os jogadores,
frisando que quem se sentir frustrado por não

estar presente no Mundial, será automa-
ticamente excluído da lista para o Europeu de
Sub-21. “Fiz sentir aos jogadores que se
eventualmente tivessem o desejo de per-
tencer à Selecção A, e se ficassem muito
frustrados por isso não acontecer, seria
preferível sair do grupo de trabalho”, concluiu
o seleccionador.

Confiança é a palavra de ordem…
Com a aproximação do Europeu de Sub-21,

os jogadores parecem estar animados e
confiantes com uma boa participação de Por-
tugal no campeonato e segundo Bruno Vale,
a equipa das Quinas tem todas as capa-
cidades para alcançar o primeiro lugar no
campeonato. “Temos tudo para sermos
campeões. Jogamos em casa, perante o nosso
público, apresentamos uma boa equipa e acho

que podemos ser campeões”, adiantou o guarda-
redes português.

Bilhetes “voam” com rapidez
Com o Europeu à porta, o público tem

aderido entusiasticamente à compra dos
bilhetes. O jogo de estreia da selecção nacional
no campeonato da Europa da Categoria, que

terá lugar no Estádio Municipal de Braga, diante
da selecção francesa, já se encontra com a sua
lotação esgotada e os restantes jogos no qual
a selecção nacional participa, encontram-se
igualmente a ser bastante procurados.

Segundo Gilberto Madaíl “Estes são, de facto,
indicadores significativos da forma extra-
ordinária como o Povo Português está a encarar
esta competição e um sinal inequívoco do inter-
esse que o Europeu suscita. Por isso, e para que
ninguém fique de fora desta grande festa, deixo
aqui um apelo aos ‘retardatários’ para que não
guardem para a última hora a aquisição dos
ingressos, sob risco de perderem a oportunidade
de viver de perto um evento desportivo com a
dimensão do Campeonato da Europa de Sub-
21”, concluiu o Presidente da Federação
Portuguesa de Futebol.

Leão não falhou

LIGA DE HONRA

Alegria e tristeza em contraste

Sem margem para dúvidas: o Sporting tem
entrada directa na Liga dos Campeões da
próxima temporada. Venceu o Braga, como
lhe competia, mas nem precisava porque, na
hora do tudo ou nada, o Benfica igualou tudo
o que falhou nesta temporada e saiu pesa-
damente derrotado de Paços de Ferreira,
uma espécie de ex-condenado que encon-
trou redenção neste encontro, não deixando
margem para contas na questão da fuga à
despromoção.

Com o título entregue ao FC Porto, ficara
quase tudo o resto para a derradeira ronda.
Os dragões até tinham compromisso que
poderia influir na entrega de um lugar na Taça
UEFA da próxima temporada. Adriaanse fez
descansar os titulares, motivando críticas de
Rui Alves, porque o seu Nacional estava na
luta directa com o Boavista pelo tal lugar.
Afinal, no rescaldo do confronto o destaque
foi para o comportamento dos portistas,
sobretudo de Andersson, o brasileiro que
mostrou pormenores de craque, justificando
algumas das expectativas que tem gerado. E
o jogo acabou empatado, o que seria suficien-
te para o Nacional, mas os madeirenses
fizeram questão de vencer em Setúbal, não
deixando o seu lugar na UEFA dependente

de terceiros. João Loureiro é que, no rescaldo
das duas últimas jornadas, pôs tudo em causa
dentro do Boavista e adivinha-se o divórcio
com Carlos Brito...

 Mais decisões. O Sporting garantiu cedo,
pelos pés de João Moutinho, o segundo lugar,
deixando apenas a questão das descidas em
aberto. Pois bem... quando a Naval marcou em
Penafiel, a Académica viu-se num verdadeiro
aperto, mas recuperou do 0-2 frente ao Marí-
timo e o empate foi suficiente para atirar com
o Belenenses para a Liga de Honra. Afinal, a
equipa de José Couceiro, de entre aquelas que
dependiam apenas dos seus próprios resul-
tados, foi a única que falhou, perdendo em
Barcelos, frente a um Gil Vicente que estava na
mesma luta. E desceu, claro.

À entrada para a última jornada, as contas da
descida falavam em risco mínimo para Aca-
démica e Belenenses. Com a conjugação certa,
bem sequer precisariam de um ponto... A
pouco mais de dez minutos do fim da jornada,
os “estudantes” estavam na Liga de Honra e,
no final, foi o Belenenses quem chorou a
despromoção. Para além do Gui-marães e do
Rio Ave, claro, mas esses já estavam
moribundos...

Estando tudo decidido quanto à subida,
dadas as presenças do campeão Beira-Mar e
do Aves na próxima edição da Liga, a última
jornada reservou uma luta entre cinco equi-
pas em fuga à despromoção, contrastando a
alegria de uns com a tristeza de outros. O azar
acabou por bater à porta do Covilhã e Morei-
rense, enquanto Portimonense, Vizela e
Feirense fizeram a festa da permanência. Os
serranos foram mesmo infelizes. A empo-
lgante recepção ao Chaves traduziu-se numa
igualdade a... cinco bolas, que, contudo, foram
insuficientes para a equipa orientada por José
Dinis consolidar um lugar nos escalões
profissionais. E, por breves instantes, até
chegou a estar com um pé neste escalão, mas
um golo apontado perto do final do encontro
foi invalidado pelo árbitro algarvio Nuno
Almeida e a queda aconteceu. A sentença do

Moreirense já estava encontrada há muito
tempo. Os cónegos sempre andaram pelos
últimos lugares da tabela, embora se tenham
assumido, no início da temporada, como
candidatos à subida, e nem a goleada na Maia
foi suficiente para se manterem na Liga de
Honra. Motivos para festejar teve o Portimo-
nense. O nulo no Marco de Canaveses chegou
a colocar em perigo a continuidade no segundo
escalão, mas os resultados finais nos outros
campos deram a tranquilidade aos algarvios.
Ao Vizela e Feirense bastaram os golos de
Artur Jorge e Djalmir, respectivamente, para
continuarem por aqui.

Subir é difícil, mas a queda pode acontecer
quando menos se espera. Assim se resume a
saída do Moreirense das provas profissionais.
Há cinco anos saltou da II Divisão B até à
SuperLiga.
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O alemão Michael Schumacher da Ferrari venceu pela
segunda vez consecutiva na época, esta feita, o Grande Prémio
da Europa, disputado em Nurburgring, na Alemanha,
vencendo assim, podemos dizê-lo, em casa.

Na segunda posição, ficou o espanhol Fernando Alonso da
Renault, enquanto Filipe Massa oferecia à Ferrari a terceira
marcha do pódio e a sua primeira presença no mesmo. Kimi
Raikkonen da McLaren, Rubens Barrichello da Honda,
Giancarlo Fisichella da Renault, Nico Rosberg da Williams e
Jacques Villeneuve seriam os restantes pilotos a pontuar.

Depois de ter rodado variadíssimas voltas atrás de Fernando

Alonso, a Ferrari e Michael Schumacher tentaram, na primeira
entrada aos “pits”, saírem na frente, mas… Só depois da
Renault ter feito antecipadamente a sua segunda paragem é
que a Ferrari vai às “boxes” e volta à pista em primeiro lugar, não
permitindo a Alonso até ao final qualquer tentativa de
ultrapassagem.

A Mclaren, com Kimi Raikkonen, ainda tentou tirar a
vantagem que Filipe Massa tinha no final, mas não conseguiu
ultrapassar o jovem piloto brasileiro. Um facto importante que
marcou esta prova seria efectivamente os abandonos: apenas
13 carros dos 22 que começaram a corrida, viram a bandeira
da chegada.

Evidentemente, mais uma vez incluído neste pacote de
pilotos, está o nosso compatriota Tiago Monteiro da
MidlandF1 que, depois de efectuado toda uma corrida,

terminaria na 12ª posição, à frente, mais uma vez, do seu
companheiro de equipa Cristhijan Albers. Tiago estava
felicíssimo e disse “Este é o tipo de corrida que eu realmente
gosto. Desde o começo da temporada, o Cristhijan e eu nunca
tivemos a oportunidade de competir entre nós sob condições
normais de corrida - foi a primeira vez que pudemos disputar
assim. Acho que tivemos um bom ritmo, especialmente no
começo da corrida. Eu tive uma boa largada e ultrapassei alguns
carros, então aproveitei esta vantagem e forcei o máximo que
conseguia”.

Quanto ao oitavo classificado da prova, Jacques Villeneuve
da BMW, ele considera-se satisfeitíssimo com o resultado
obtido e disse-nos: “Em geral, foi um óptimo resultado para
nós. Eu tive uma boa disputa com Fisichella. Com o carro que
ele tem, achei que me ultrapassaria, mas continuou atrás até
à segunda parada nas ‘boxes’, o que foi bom. Quando eu saia
das ‘boxes’, cada vez com mais quantidade de combustível, era
difícil pilotar, mas os pneus tinham bom ritmo”.

Mas vejamos o filme de sábado, quando das classificativas
para a melhor posição na linha de partida e nas quais Fernando
Alonso “Renault” deu o toque de ordem para este fim-de-
semana, ao arrancar impecavelmente a “pole-posição” neste
Grande Prémio da Europa. A partir de agora, o “menino “de
Oviedo terá que lutar sozinho, pois, segundo nos parece, a
Ferrari está de volta, o que o provam a segunda posição na linha
de Michael Schumacher e o terceiro lugar de Filipe Massa.

Em contrapartida, o companheiro de equipa de Alonso,
Giancarlo Fisichella, não esteve presente para o ajudar e o
décimo segundo lugar na grelha comprova da má colaboração
do piloto Italiano. Fisichella, que no final da secção se dirigiu às
“boxes” da BMW insultar Villeneuve, queixando-se que o piloto
quebequense o havia atrapalhado na segunda fase da
classificação. Jacques Villeneuve foi considerado culpado pelos
comissários de pista e seria penalizado de dois lugares na linha
de partida. Tiago Monteiro, MidlandF1, depois de ter
conhecido um bom treino na parte da manhã, não foi feliz
quando da sua volta rápida, pois uma falsa bandeira vermelha
assinalada em pista viria a prejudicar o piloto Português. “O
carro está com um melhor balanço e tudo espero para amanhã”
dizia Tiago.

Falando da corrida, o director técnico da Ferrari, Ross Brawn,
afirmou que a estratégia da primeira parada no G.P. da Europa

foi crucial para Michael Schumacher conseguir dar mais voltas
antes do segundo “pit stop”. “Nós tivemos de trabalhar duro
até a segunda parada, mas o facto de a Renault ter parado antes
permitiu-nos dar mais voltas com o combustível extra que
tínhamos, o qual foi fantástico para a segunda parada. Era
importantíssimo ficar duas ou três voltas a mais porque os pneus
estavam mais rápidos quando ficavam prestes a serem

mudados” dizia Brawn.
 David Coulthard, representante

dos pilotos de F1 vai reunir-se na
próxima quarta-feira, antes do G.P.
de Espanha, com os proprietários
das equipas para debaterem as alte-
rações ao novo formato classifi-
cativo, o qual o homem forte da

Fórmula 1, Bernie Ecclestone, diz ter encontrado talvez a
solução de agrado com todas as equipas, elas reclamando que
os dez últimos concorrentes em pista declararem a gasolina
que pretendem levar para a corrida, podendo assim fazerem
a volta mais rápida com o mínimo de gasolina. Próximo
encontro a 14 de Maio no Grande Prémio da Espanha, em
Barcelona. Até lá, sejam prudentes nas estradas.

Michael Schumacher e a Ferrari vencem duas de seguida
Classificação do GP da Europa:
1. Michael Schumacher (Alemanha), Ferrari
2. Fernando Alonso (Espanha), Renault
3. Felipe Massa (Brasil)
4. Kimi Räikkönen (Finlândia), McLaren-Mercedes
5. Rubens Barrichello (Brasil), Honda
8. Jacques Villeneuve (Canadá), BMW Sauber~
12. Tiago Monteiro (Portugal), Midland

Classificação do Mundial de pilotos:
1. Fernando Alonso (Espanha) 44 pontos
2. Michael Schumacher (Alemanha) 31
3. Kimi Raikkonen (Finlândia) 23
11. Jacques Villeneuve (Canadá) 6
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