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MAÎTRE CARROSSIER

GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares

  Paulo F. Gonçalves
B.A., A.V.C.PFG

  Consulte-me sem compromisso!!!

PFG

Contacte o seu agente de viagens ou a

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

A bordo e em terra celebramos Portugalidade

           (514) 884-0522

 Seguros :
> Doença grave
> Hipoteca
> Salário
> Vida

8261 BOUL. ST-LAURENT
 (514) 389-0606

Ver  pág. 9

Mosti Mondiale 2000
35 variedades de mosto

à sua escolha
Incluindo

VINHO VERDE

UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS AQUELES QUE FAZEM VINHO

Vendem-se  barris de Whiskey
e barris novos importados de

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

Serviço de análise do seu vinho

ATENÇÃO : SE NÃO TEM SELO
DA MOSTI MONDIALE

É PORQUE NÃO É MOSTI MONDIALE

$32.00
20 LITROS

GRAPOLLO
D'ORO

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

AVEO 5 portas
$149/mês

Aluguer 48 meses
Entrada $2028
20.000 km anuais

Tel.: 279-6301

CHEVROLET-OLDSMOBILE-CADILLAC
CAMIÕES CHEVROLET

Comece a Primavera com o bom pé com     ClermontClermontClermontClermontClermont
Contacte o vosso amigo António Saraiva

Clermont,Clermont,Clermont,Clermont,Clermont, é bem claro. É menos caro !

363 Rua St-Denis
(entre Laurier e Rosemont)

AVEO-5 2004

Assinatura de registos para
pedido de referendos
Anjou
e Luís
Miranda,
jubilam
com os
resultados

Michelle Courchesne,
um dos melhores trunfos de Charest
Valores partilhados, interesses comuns

Eleições a 28 de Junho

Ver  pág. 2

Senhor Santo Cristo dos
Milagres em Montreal

O que tinha de acontecer, aconteceu. Sem surpresas, pois que a data já circulava em muitas
bocas, o Primeiro-ministro Paul Martin, atravessou domingo de manhã  a Promenada Sussex para
pedir à Governadora Geral do Canadá de dissolver a Assembleia, desencadeando assim o início
das hostilidades eleitorais. Pela trigésima oitava vez, os canadianos irão às urnas no dia 28 de Junho.

Será interessante ver como reagirá a
população face aos candidatos liberais,
sobretudo após todas as acusações e outros
tantos desmentidos, falsidades e imbróglios,
no que respeita o escândalo das comanditas.
Para  já, o PM é contestado em muitos círcu-
los de Este a Oeste do país e a sua cota de
popularidade é muito baixa. Prevê-se, na
melhor das hipóteses, um governo liberal
minoritário. O que, nas circunstâncias, já não
será nada mau para o PM. Mas daqui até lá,
muita água passará sob as pontes… e a massa
humana que compõe a população, dir-se-ia
que por vezes gosta de ser enganada pelos
políticos… Aguardemos.

Seguiremos os acontecimentos.Ver  pág. 9
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Manchetes

Kevin Carvalho

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

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

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

Courriel: carvalhok@nationalcar.com

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exteriorPara tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exteriorPara tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exteriorPara tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exteriorPara tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior

6327 Clark, Montreal   Tel.: 362-1300 Fax: 362-8882

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

Fábrica e sala de exposição :

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

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

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

AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA
Adélia Ferreira

Advogada

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

FERREIRA LEMPICKA Avocates

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

Europeias
Edgar Correia

A sondagem realizada pela
Universidade Católica para
vários órgãos de Comunicação
Social, divulgada na semana
passada, confirma a existência
de um gravíssimo problema
nacional: o estado de igno-
rância em que se encontram
muitos dos nossos concidadãos
em relação às questões euro-
peias e a falta de noção da sua
importância para o presente e
futuro, quer individual quer da
sociedade e do país a que per-
tencemos.

De outra forma não pode
considerar-se, por exemplo,
que 53% dos portugueses não
faça a mínima ideia de quando
vão ser as próximas eleições
para o Parlamento Europeu.
Que 79% ignorem de todo
quantos são os deputados a
eleger por Portugal. Que só 13%
considerem que as decisões
tomadas pelo Conselho Euro-
peu têm muito impacto na sua
vida. Ou que apenas 15% valo-
rem dessa mesma forma as
decisões tomadas pela Comis-
são Europeia.

Dizer que este panorama
não é exclusivo dos temas euro-
peus ou sublinhar a elevada
dimensão do desconhecimento
em relação a outros tópicos
relevantes da vida política e
social, por si não adianta nada.

A questão é saber se compre-
endemos este problema como
um dos mais graves, se não o
mais grave, dos “handicaps”
com que a sociedade portu-
guesa está confrontada no
Mundo e na Europa de hoje. E
se, a partir daí, analisamos os
factores históricos, culturais,
sociais e as responsabilidades
políticas por este nosso atraso.
E se consideramos as linhas
para a sua ultrapassagem.

Linhas que têm a ver com a
Educação, com a Comunica-
ção Social, com a cultura enten-
dida no seu sentido mais amplo.
Mas que têm a ver, em primeiro
lugar, com a forma como se
desenvolve a própria vida políti-
ca, com o funcionamento das
instituições democráticas, com
a postura e a intervenção das
organizações partidárias e com
os seus protagonistas.

Tomemos, por exemplo, o
caso actual do “projecto de
Tratado que estabelece uma
Constituição para a Europa”
que, a não surgirem dificul-
dades de última hora colocadas
por Tony Blair, os governos da
União Europeia se preparam
para aprovar logo a seguir às
eleições para o Parlamento
Europeu.

Seria tão grande o seu des-
conhecimento por parte dos
portugueses, com a sua corres-
pondente apatia, se os titulares
do Governo e da Assembleia da
República tivessem assumido a

sua responsabilidade de man-
ter os portugueses devida-
mente informados sobre os
complexos problemas coloca-
dos pelo alargamento da União

e pelo aprofundamento da sua
dimensão política, e sobre as
diversas posições que se con-
frontam? E não teriam eles tido
o imperativo dever de propor-
cionar um mínimo de infor-
mação aos cidadãos, nomea-
damente através da edição e
divulgação do “projecto de
Tratado” que tem estado a ser
negociado pelos governos?

Os partidos políticos, para
além das responsabilidades que
detêm nas decisões dos órgãos
de poder, desempenham um
papel fundamental na infor-
mação dos cidadãos e na for-
mação de uma opinião demo-
crática esclarecida.

Ora, este papel não é exercido
quando a informação e o de-
bate político contraditório ce-
dem perante o marketing elei-
toral ou são substituídos pelo
populismo. Como está, infeliz-
mente, a manifestar-se na pre-
sente campanha pré-eleitoral e
levou já uma das candidaturas
a substituir a (bem necessária)

argumentação crítica em
relação ao projecto de tratado
da Constituição Europeia pelo
repetido e primário esconjuro
dela ser “maldita”.

j
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4231, Boul. St-Laurent
Montréal (Québec) H2W 1Z4

Tél.: (514) 284-1813
1-866-684-1813

FAX: (514) 284-6150

E-Mail: jornal@avozdeportugal.com
Adresse électronique:

www.avozdeportugal.com

La Voix du Portugal
The Voice of Portugal

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

“Défusion”
LUIS MIRANDA PASSA O TESTE

Conceição Rosário

Quinta-feira dia 20 de Maio,
no Golf de Anjou, aproxima-
damente 100 colaboradores da

equipa de Luís Miranda, espe-
ravam ansiosamente os resul-
tados finais do processo de
registo de assinaturas (10%) o
que daria direito a um referen-
dum no dia 20 de Junho de
2004.

Já se esperava que o resul-
tado tivesse sido atingido e o
contentamento era visível na
maior parte dos rostos. Luís
Miranda e Andrée Huneault
conviviam e agradeciam os
convidados presentes seguros
de que passariam à segunda
etapa.

E por volta das 21h foi o delí-
rio total, os resultados foram
anunciados, vitória não somen-
te para Anjou, mas também
para 22 antigas municipali-
dades da Ilha de Montreal, e
para cinco ex-cidades da Mar-
gem-Sul que passaram o exa-
me e reclamam assim um refe-
rendo no próximo dia 20 de
Junho. Para surpresa dos oposi-
cionistas, na região de Que-
beque todos as cidades dos

subúrbios terão direito ao
processo de consulta.

Luís Miranda entrevistado

pela Radio-Canada in loco, mal
podia ser ouvido com o som dos
aplausos e dos gritos, “Anjou
c’est a nous” e “Luís”.

Anjou et St-Laurent aponta-
dos como exemplo de que não
conseguiriam obter o número
necessário de assinaturas sur-
preenderam todos os oposicio-
nistas obtendo respectiva-
mente 16,9% e 18,5%.

 Anjou necessitava de 2997
assinaturas obteve 5058 e ne-
cessitam para se desunirem de
(35%), ou seja, 10 489 votos.

O que se pode afirmar neste
momento é que os resultados
obtidos através do Québec não
são uma boa noticia para a ad-
ministração de Gerald Trem-
blay. Primeiramente o campo
do “Não”à desunião, subesti-
maram grandemente o descon-
tentamento dos novos Mon-
trealenses, quando projec-
taram somente 10 referenduns
na ilha.

O ministro dos Assuntos
municipais, Jean-Marc Four-
nier, por sua vez, mostrou-se
satisfeito com os resultados
desta consulta publica, esti-
mando que tenha permitido
aos cidadãos de recuperar o
direito de palavra.

Por sua vez Luís Miranda
radiante, cansado depois de um
dia bem repleto de emoções, de
semanas de lobbing e de porta
a porta para convencer os seus
cidadãos a assinarem o registo,
afirmou; “É uma grande vitória,
não sabíamos o que iria dar,
embora eu estivesse sempre con-
fiante que os cidadãos iam estar
comigo e decidir o que era certo
para Anjou, o direito de votar
para a autonomia duma cidade,
sem que lhes sejam impostas leis,
de uma maneira pouco demo-
crática. Agora temos de arre-
gaçar as mangas e trabalharmos
forte para ganhar o referendo do
dia 20 de Junho. Estou positivo
tenho uma boa equipa por detrás
de mim. É um novo desafio que
estamos prontos a afrontar e
vamos trabalhar para a vitória”.

Esta noite de euforia, ter-
minou com a actuação de ma-

neira espontânea de Lúcia Be-
lo, que sem micro e sem música
conseguiu animar e pôr os
quebequenses a cantarem em
coro o refrém dos seus fados.

Resta-nos desejar a Luis Mi-
randa e à sua equipa bom su-
cesso na batalha que ira en-
frentar durante este mês.
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 Açores & Madeira

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

Agência de Viagens
LisboaLisboaLisboaLisboaLisboa

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

       VERÃO 2004
contacte-nos

para conhecer as novas tarifas
FINALMENTE    Porto directo!

Viagens para Portugal
ou qualquer outra parte do mundo

50% a 70% de desconto

Importateur Distributeur

Preços especiais para empreiteiros
e proprietários de blocos de apartamentos
em todos os nossos azulejos de 1ª qualidade
importados de Italia, assim como colecções
Indus, Athena, Polis, Ragno, acessórios de casa
de banho,  de Sergio Leone, etc...

 4833 Jean-Talon est  (514) 727-6293

CÉRAMIQUES SOLANO

Quintas e Sextas
 Permanente sem amoníaco
 Tintas
 Cortes e penteados para toda a família
 Facial           Depilação a cêra

A DINÂMICA E O PROFISSIONALISMO AO SERVIÇO DA BELEZA
VISITE-NOS DE TERÇA A SÁBADO

89 Rachel Oeste  Tel. (514) 842-9929 Prop. Edite

Salão de Cabeleireira EDITE Unisex

TÉNIS DE CAMPO
CTIT não abdica da formação

O Clube de Ténis da Ilha
Terceira (CTIT) está a come-
morar vinte e cinco anos de
vida. Para o presidente da di-
recção, José Eduardo Soares, a
escola de ténis é o garante de
um futuro risonho, isto sem
esquecer o decisivo capítulo
das infra-estruturas.

Navio “Endeavour” poderá ser alvo
de providência cautelar por suspeita
de afundamento do “Rufe”

O navio de passageiros “En-
deavour”, suspeito de ter
abalroado uma embarcação de
pesca ao largo da ilha do Pico,
esteve ontem novamente no
Porto da Horta. O presidente da
Associação de Pescadores do
Pico admitiu que poderá ser
interposta uma acção cautelar
contra o navio.

Manuel Eleutério Serpa,
presidente daquela Associação,
adiantou em declarações ao
Correio da Horta, que o
advogado da associação já está
a estudar a hipótese de
avançar com a medida judicial
de forma a evitar que o navio
continue a operar nos mares
dos Açores.

Edilidade lança concurso para
construção de novos fogos em
rabo de Peixe

A Câmara Municipal da Ri-
beira Grande acaba de lançar
o Concurso Público para a
construção de novos fogos a
custos controlados no Bairro
dos Pescadores, freguesia de
Rabo de Peixe.

O concurso agora lançado
pela edilidade da costa Norte
da Ilha de São Miguel, tem por
objecto a cedência de um ter-
reno para construção de fogos
de habitação social em regime
de custos controlados e é efec-
tuado no âmbito dos Acordos
de Colaboração para o Desen-

volvimento da Habitação esta-
belecidos entre a Câmara Mu-
nicipal da Ribeira Grande, o
Instituto Nacional de Habi-
tação e a Direcção Regional de
Habitação. Refira-se que o 2º
Acordo de Colaboração proto-
cola a construção de mais 72
fogos.

A cedência do terreno será
feita pela autarquia ao con-
corrente ou ao consórcio que
após realização do Concurso
Público venha a ser escolhido

para a construção dos previstos
no caderno de encargos, assim
como a execução das infra-
estruturas necessárias e arran-
jos exteriores, nomeadamente,
zonas verdes, praças, arbo-
rização, pavimentação e enqua-
dramento e qualificação ur-
bana da zona de intervenção,
de acordo com o exigido no
caderno de encargos e que a
edilidade adquirirá posterior-
mente.

Após a escolha do concor-
rente ou consórcio, o prazo
máximo para a execução das

obras, não poderá ser, segundo
o caderno de encargos, supe-
rior a  trinta e três meses.

As propostas deverão dar
entrada nos serviços da Câma-
ra Municipal da Ribeira Gran-
de até às 16h30 do 30º dia após
a publicação do concurso em
Diário da República, reali-
zando-se o acto público no dia
útil imediatamente seguinte à
data limite de recepção das
propostas.

Municípios com
marina da Europa querem
promoção turística conjunta

A Associação Europeia de
Municipalidades com Marina
(AEMA) pretende desenvolver
a promoção turística conjunta
dos portos de recreio, através
de um programa que poderá
dispor de um milhão de euros
de financiamento comunitário.

O presidente do conselho
geral da AEMA, Júlio Barroso,
adiantou hoje à agência Lusa
que a implementação do pro-
jecto, já aprovado no âmbito do

programa comunitário regio-
nal Interreg III C Sul, será
agora analisada no congresso
de associados que se inicia
sexta-feira na cidade da Horta.

Segundo Júlio Barroso, que é
também presidente da autar-
quia de Lagos (Algarve), os
cerca de 40 municípios euro-
peus representados no IV Con-
gresso Europeu de Localidades
com Marina vão definir, assim,
os termos como vão efectuar
essa promoção.

Promovido em conjunto pela
Câmara Municipal da Horta e
AEMA, o encontro conta com a
participação de municípios de
Portugal, Espanha, França,
Bélgica, Itália, Grécia e Croá-
cia.

O congresso decorre na Hor-
ta, cidade da ilha do Faial que,
segundo dados recentes do
Serviço Geral de Estrangeiros
e Fronteiras, dispõe da marina
mais movimentado do país, a
segunda da Europa e o quarta
em todo o mundo.

Em 2003, o principal porto de
recreio dos Açores recebeu
1.142 iates e cerca de quatro

mil tripulantes, a maioria pro-
veniente de França, Inglaterra,
EUA, Suécia, Holanda, Ale-
manha e do Continente por-
tuguês.

O recorde de entradas na
Marina da Horta, ponto de
paragem obrigatório para os ve-
leiros que atravessam o Atlân-
tico pela sua posição geográ-
fica, foi registado em 2001, ano
em que aportaram na ilha do
Faial 1.174 embarcações RF

Casos do dia
Santo “enfiados” na lama

Polémica instalada em redor
do novo mercado parece estar
longe do fim

Os vendedores de produtos
hortifrutícolas que trabalham
junto ao mercado do Santo da
Serra estão fartos de serem
atirados de um lado para o
outro.

A polémica continua insta-
lada e agora o descontenta-
mento é maior, uma vez que
estes vendedores, que não
possuem barraca própria no
mercado, foram transferidos
para uma zona, no interior do
parque de estacionamento em
terra, que fica toda lamacenta
quando chove.

Recorde-se que a autarquia
de Santa Cruz tinha a intenção
de retirar todos os vendedores
do parque de estacionamento
– o que não aconteceu até a-
gora – mas já terá mandado

encerrar duas barracas de
comes e bebes que lá existiam.

Uma dessas barracas era
explorada pela família de Fer-
nando Gaudêncio, uma das
vozes críticas da «descoor-
denação» que diz existir na-
quele mercado municipal.

Esta família possuía um es-
paço no antigo mercado e che-
gou a solicitar apoios da União
Europeia para a criação de
emprego próprio. Após as o-
bras, entre promessas não cum-
pridas e o encerramento da
barraca, estão agora com um
problema para resolver que
pode chegar a tribunal.

Gaudêncio acusa a Câmara
de não querer dialogar e de não
ter realizado um concurso pú-
blico para a atribuição dos
espaços no mercado, alguns
dos quais nem sequer estão,
actualmente, a ser explorados.
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Continente
4

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

75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

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

40ANOS
1963-03

URGÊNCIAS SÁBADO
GUY-CONCORDIA (Metro)

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

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

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

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

Clinique Dentaire
Le Faubourg

1616 Ste-Catherine o.
suite 2030

Falamos
Português

•Fiscalidade
Declarações de impostos pessoais e corporativos
TPS & TVQ e outras obrigações fiscais

•Contabilidade geral
Serviços de Contabilidade para PME’s
Balancetes e demonstração de resultados

•Gestão de pessoal
Processamento de Salários e outras remunerações
Relatórios para a C.C.Q., e/ou Comité Paritaire

•Gestão de empresas
Acompanhamento e planificação das operações da sua empresa

•Serviços diversos
Traduções oficiais, Reconhecimento de assinaturas
Secretariado
Preenchimento de formulários
Pensões
Financiamentos pessoais e comerciais
Projectos de investimento e ou abertura de novas empresas

•TRATAMENTO PROFISSIONAL DAS SUAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTOS

(INCOME TAXES – RAPPORTS D’IMPOTS)

“O IMPORTANTE NÃO É QUANTO RECEBEU... É O QUE RESTA SEU!”

Não perca tempo, nem dinheiro, utilize os serviços profissionais da JOEM.
Nós respondemos às vossas  perguntas e sugerimos-lhe a MELHOR MANEIRA de DIMINUIR os

vossos impostos LEGALMENTE

4242 Boulevard. St. Laurent, suite 201, Montreal, H2W 1Z3

J/O/E/M  É  A  SOLUÇÃO!
TEL.: (514) 842-2443   -   FAX: (514) 842-1252

(514) 484-3795

Ligue e escute uma mensagem
DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO

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

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

Importadores de frutas e legumes
Fornecemos: •restaurantes  •hoteis  •mercearias

•hospitais  •"dépanneurs"  •crèches  •etc...

• Terra preta ou jardim 5 sacos por 10.00$
• Estrume de ovelha        4 sacos por 10.00$
• Videiras                                      15.99$ ou 3 por 45.00$
• Arvores de fruta                                        34.99$ cada

Temos tudo para o seu jardim
Arbustos caixas de flores e legumes

As famosas couves tronchudas e galegas

SUPER ESPECIALDE MAIO

Compre 10 baldos de mosto Galo (20 l)
Nos oferecemos 1 de graça

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

•Cabernet  • Sauvignon  •etc...

LES ALIMENTS C. MARTINS
123, Villeneuve Este

(entre Coloniale  e de Bullion)

100% satisfação garantida
ou dinheiro reembolsado

GALO

20 LITROS

$40.00

HOSPITAL DE LAGOS
IGS afasta anestésicos
como causa de mortes

A Inspecção-Geral da Saúde
(IGS) concluiu as investigações
às duas mortes no Hospital de
Lagos, a 31 de Março e 2 de
Abril, referindo que os anes-
tésicos usados não foram a
causa dos óbitos.

O Hospital de Lagos registou
duas mortes, quando os pa-
cientes se preparavam para
entrar no bloco operatório para
pequenas cirurgias.

O secretário de Estado da
Saúde, Carlos Martins, adian-
tou à Agência Lusa que o rela-
tório da IGS foi entregue na
última sexta-feira ao ministro
Luís Filipe Pereira.

O bloco operatório de Lagos
está encerrado desde Abril,
mas deverá ser reaberto «em
breve e assim que estiverem
reunidas as condições para o
seu normal funcionamento»,
referiu o governante.

As duas vítimas sofreram
paragens cárdio-respiratórias
depois de lhes ter sido admi-
nistrado o mesmo anestésico,
com a substância activa pro-

pofol, aprovada em Portugal
desde 1987.

Um relatório preliminar da
IGS apontava para erro hu-
mano e levou à suspensão por 90
dias da médica anestesista, o
que foi contestado pela Ordem
dos Médicos, que punha em
causa o fármaco genérico uti-
lizado.

«O certo é que o documento
conclui que não existiram alte-
rações aos produtos anestésicos
utilizados no Hospital de Lagos
e que pudesse provocar as duas
mortes», acrescentou Carlos
Martins, após a inauguração do
Centro de Saúde de Monchi-
que, no Algarve.

Portugal a leste
Fernando Augusto Morais

presidente da Associação
Nacional das PME

A Europa, as suas regiões, e
em especial Portugal, vão en-
frentar, a partir de agora, mui-
tos desafios nos próximos anos,
incluindo um dramático au-
mento das disparidades sociais
e económicas, devido ao alar-
gamento, à provável aceleração
na reestruturação económica
emergente da globalização, aos
efeitos da revolução tecno-
lógica, ao desenvolvimento da
economia e da sociedade do
conhecimento, ao envelhe-
cimento da população e ao
crescimento da imigração.

Como os desafios mais impor-
tantes tendem a ultrapassar as
fronteiras nacionais, os cida-
dãos europeus, onde se incluem
os portugueses, os seus repre-
sentantes eleitos devem pro-
curar, cada vez mais, a ajuda
da União Europeia.

Em Março de 2000, os chefes
de Estado e de Governo de-
finiram, na Cimeira de Lisboa,
uma estratégia tendente a tor-
nar a Europa, até 2010, na eco-
nomia, baseada no conheci-
mento, mais competitiva e dinâ-
mica do Mundo, passando tal
estratégia pelo cumprimento da
Carta Europeia das Pequenas
Empresas, promulgada du-
rante o Conselho Europeu de
Santa Maria da Feira, em 19 e
20 de Junho 2000.

A estratégia integra vários
elementos destinados a incen-
tivar o empreendedorismo, a
inovação e a investigação, por
forma a equipar melhor a Euro-
pa e as suas regiões, no combate
aos efeitos da mudança econó-
mica e social.

No Conselho de Gotembur-
go, em Junho de 2001, esta
estratégia foi ampliada com
uma nova prioridade para pro-
tecção do ambiente e para a
concepção de um modelo de
desenvolvimento mais sus-
tentável.

Se as origens desta mudança
são globais, os impactos, em

contrapartida, são regionais e
locais. É por isso que, desde
1999, a Associação Nacional
das PME, em colaboração com
a sua Confederação Europeia -
www.ceaprne.org, tem pro-
curado,  de  forma   indepen-
dente do Estado, garantir, de
acordo com os objectivos da
Cimeira de Lisboa, da Carta
Europeia da Pequena Empresa
e Gotemburgo, que o cresci-
mento sustentável e a compe-
titividade para o nosso país se
transformem numa prioridade
nacional.

Por exemplo: estão a ser afec-
tados à sociedade de infor-
mação, com início no ano 2000
e até 2006, mais de cinco mil
milhões de euros, no âmbito de
programas europeus para as
regiões menos desenvolvidas
(objectivo n.° 1). Esta assis-
tência foi decidida para ajudar
as zonas mais pobres da União
a concretizar os objectivos da
iniciativa comunitária, um
elemento básico da estratégia
de Lisboa. Sem esta ajuda, a
Europa teria de enfrentar um
agravamento da factura digital
e um aumento das tradicionais
diferenças entre ricos e pobres
ou entre empregados e de-
sempregados.

De facto, as políticas regio-
nais e sociais da União Europeia
são os seus principais instru-
mentos para a concretização
das agendas de Lisboa e Go-
temburgo, o que fazem da úni-
ca maneira que interessa à
maioria dos seus cidadãos, ou
seja, mediante o apoio a pro-
jectos que criem novas opor-
tunidades de emprego e me-
lhor qualidade de vida.

Este trabalho estará longe de
chegar ao fim quando a actual
geração de programas euro-
peus terminar no próximo ano
de 2006. Um compromisso de
longo prazo é indispensável se a
União quiser representar o
papel de principal parceiro dos
estados-membros e das regiões,
relativamente aos desafios
colocados pela globalização.
Isto requer a manutenção de
uma política regional ambi-
ciosa a nível europeu, que ac-
tue como um “fundo de cres-

cimento” da Europa, destinado
às regiões e zonas da União
agora alargada com reais ne-
cessidades.

Como o demonstram os dife-
rentes projectos reunidos na
Agenda 2000/2006, são consi-
deráveis as vantagens poten-
ciais que uma política como
esta, devidamente aproveitada,
podia trazer para a nossa econo-
mia e para o bem-estar de todos
nós portugueses.

A Agenda 2000/2006 vem
orientando para Portugal trans-
ferências do Fundo de Coesão
no montante aprovado de 50
mil milhões de euros, ou seja, a
bonita soma de 10 mil milhões
de contos.

Ora, se pensarmos que o so-
matório destas transferências
reais era mais do que suficiente
para modernizar Portugal, terá,
forçosamente, de chegar à ha-
bitual conclusão que não! Não
é suficiente dizer-se que Portu-
gal, em matéria de PEC - Pacto
de Estabilidade e Crescimento
- tem as suas contas tempo-
rariamente desafogadas com a
UE, o facto é que este ocasional
equilíbrio resulta do uso e
abuso excessivos do instru-
mento dos impostos, bem co-
mo do corte ao investimento
público, e não de reformas que

potenciem e sustentabilizem
um crescimento saudável a
médios e longos prazos.

O corporativismo do Estado,
donde depende a subsidio-
dependente concertação social
e muitos outros poderes insta-
lados, não apenas ajuda a deslo-
calizar as transferências do
Fundo de Coesão, de que é
exemplo o relatório arrasador
do Tribunal de Contas, em
relação à execução da med. 1.1
do PÕE/PRIME, publicado em
13/04/2004, mas também coo-
pera interessadamente em
todas as políticas assimétricas
nacionais: combate à pobreza,
desemprego, saúde, justiça,
desertificação, educação, for-
mação, habitação, etc..

No final, como são sempre os
mesmos a cometer os conhe-
cidos e habituais erros, não se
entende muito bem, por que
razões, depois, esses mesmos
erros são corrigidos por aque-
les que sempre os cometeram...

- Será certo que o princípio da
sabedoria é errar, errar, errar,
mas cada vez menos, menos e
menos? Contudo, o que se vem
constatando é que os nossos
decisores erram, erram, er-
ram, mas cada vez mais, mais e
mais.

25º aniversário do
Divino Espírito Santo em Montreal

Iniciaram-se as festividades da comemoração do 25º aniversário
do Divino Espírito Santo em Montreal com uma missa solene
celebrada pelo Rev. Padre José Maria Cardoso, coadjuvado pelo
Rev. Padre Laurensius Ruba e Monsenhor Augusto Cabral, sendo
acompanhados por cânticos do grupo coral do Santo Cristo.

De notar, este domingo do Espírito Santo, o 6º, em que num
gesto bonito foi coroado o Padre José Maria Cardoso, pertencia a
aquele Grupo Coral. No exterior, a Filarmónica do Divino Espírito
Santo de Laval tocou o Hino do Espírito Santo, fazendo-se
acompanhar depois por cânticos do grupo coral e pelos foliões que
cantaram várias quadras como: Levanta a coroa no ar/da
Santíssima Trindade/Para ela abençoar/Toda a Humanidade e
ainda, Ela que nos vai deixar/Espírito Santo Divino/Que para na
igreja entrar/De novo ao seu destino. Ao mesmo tempo, nas
escadas do templo, foi lançada uma pomba branca, símbolo da
pureza do Espírito Santo.

Informam-se os interessados de todos os dias até ao final da
semana haverá terço às 7 horas pm, na sala do espírito Santo.

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
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Opinião
Augusto Machado

Predial
213 Rachel Este
Tel. 845-7201

A Predial vende há mais de 25 anosJ. Vieira
Cel. 914-3491

C.Modesto
Cel. 235-0906

Villeray St-Michel
9 apart.Boa condição 8 apart. Bom investimento

Aproveite o “Boom” imobiliário.
Venda por si mesmo com

comissão reduzida
Informação grátis de tudo que
há de disponível no seu sector.

Avaliação, hipoteca

• STE-THÉRÈSE
 Dunkin Donuts, Bom preço.
Possib. de sócio
• BOIS-DE-FILION
Restaurante Double Donuts,
possib. de sócio
• Villeray, 5 plex, excelente condição
• Villeray, Cottage, 4 qtos cama,
2 c. banho

PARA  ACÇÃO RÁPIDA  24/24 CONTACTE-NOS HOJE AINDA

Propriedade comercial c/garagens
para lavagem de carros.

Bom investimento.
Taxas de juros mais baixas

do que nos bancos

A BODA REAL

Durante o último fim-de-sema-
na o país inteiro esteve com os
olhos cravados no écran da tele-
visão para ver as imagens e ouvir
os comentários, que muitos não
passaram de alcoviteirices, sobre
o Casamento Real  em Espanha do
príncipe  Felipe de Borbón e Leti-
zia Ortiz.

Tal como num conto de fadas, um bonito príncipe e uma prin-
cesa plebeia, apaixonam-se, casam-se e para sempre serão felizes.
Ao som da música mágica de Haendel, milhões de telespec-
tadores em todo o mundo estiveram pregados à televisão para
assistir em directo, àquilo que os nossos vizinhos consideraram –
que foi  um dos “casamentos do século”. A Espanha esteve em
festa. A boda do príncipe de Astúrias, herdeiro ao trono, ajudou os
espanhóis, pelo menos durante alguns dias, a esquecer as feridas
causadas pelos terríveis atentados de 11 de Março, cujas
consequências abalaram fortemente a tradicional auto-estima dos
espanhóis. Por razões de segurança, durante alguns dias as
fronteiras voltaram aos tempos antigos – a serem rigorosamente
controladas, o espaço aéreo encerrado e mais de 20 mil polícias nas
ruas e nos telhados de Madrid. Os espanhóis souberam aproveitar
o casamento real para lançar uma das maiores operações de
“marketing” nacional de que há memória em Espanha. As
imagens da cerimónia nupcial foram divulgadas desde Portugal
à Índia, dos Estados Unidos ao Japão. Em Madrid estiveram du-
rante uma semana milhares de jornalistas de todo o mundo.
Assistiram à boda real  cerca de 1400 convidados especiais:
monarcas, chefes de Estado, herdeiros de trono, empresários e
membros de “jet-set” internacional. O presidente da República,
Jorge Sampaio, e sua esposa, Maria José Ritta, também foram
convidados especiais assim como  D. Duarte Pio, duque de
Bragança, e sua mulher. Mas o que talvez mais atraiu a curio-
sidade das pessoas nesta boda real foi o facto de  um dos príncipes
mais desejados do mundo se ter apaixonado por uma bonita
jornalista da TVE, divorciada e plebeia dos quatro costados. O
amor vence tudo.Todavia, tal é o espanto daqueles que dão pouca
importância à monarquia e que vivem do lado de cá de Badajoz,
o interesse exagerado da imprensa portuguesa pelo casamento
real do país vizinho.  Sábado, dia da boda, as três estações
portuguesas de televisão: RTP, SIC e TVI transmitiram a
cerimónia em directo. Foi, no mínimo, uma overdose de uma
verdadeira seca. Repetidamente os mesmos comentários, as
mesmas imagens, os mesmos disparates ou as repetidas
descrições dos incontornáveis lugares-comuns. Mesmo assim as
pessoas continuavam coladas aos écrans da televisão. Perdoem-
me os monarcas, mas o que é de mais acaba sempre por aborrecer.
Porque é que, centenas de milhares de portugueses, na sua maioria
mulheres, (e já explico porquê) passaram o dia inteiro a ver a boda
real?No Sábado, dia do casório, cerca de uma da tarde, chegava
eu de Caminha quando de repente ouço  uma enorme gritaria. Era
o meu vizinho a ralhar com a mulher. O homem trabalha na
construção civil e aos sábados, sempre que pode, faz os seus
biscates. Tudo começou quando o marido chegou esfomeada e
logo ao entrar a porta cheirou-lhe a queimado e depara com a
mulher confortavelmente sentada no sofá a seguir com muita
atenção todos os momentos da boda real na televisão. – Ó Maria
Amélia, olha que me cheira a queimado!, disse ele.  A mulher tão
entusiasmada com a cerimónia dos noivos, não ligou ao comentário
do marido. O homem dirige-se à cozinha e encontra, em cima do
fogão a gás um tacho dentro do qual a mulher tinha posto horas
antes, um frango a estufar. Tirou a tampa e, para seu desânimo,
encontrou pedaços de frango transformados em carvão.
Enervado, agarrou na panela e lançou-a janela fora. E em seguida
o televisor voou também ficando em mil bocados. A mulher, a
gritar, fugiu para a rua.

4510, Cartier
angle Mont-Royal

527-8701

CENTRE DENTAIRE
DR. CATHERINE LUU

DENTISTERIE GÉNÉRALE, ESTHÉTIQUE ET PROTHÈSES
NOUS ACCEPTONS LE BIEN-ÉTRE SOCIAL, LA CARTE
D'ASSURANCE MALADIE, L'ASSURANCE DENTAIRE

JOUR • SOIR • SAMEDI • URGENCES

Mt-Royal
Autobus 97 Est

Papineau
Autobus 45

Especializado na cozinha portuguesa
Grelhados na brasa

3750, rua Masson, Montreal
Tel.: (514) 721-8885

Assembleias dos Açores e
da Madeira continuam “coxas…”

Fernando Cruz Gomes

Zangados. Abertamente zanga-
dos. Ainda somos daqueles que
acreditamos, vez por outra, nas
promessas dos políticos. Achamos
que aquilo que se diz, em matérias
que têm a ver com o todo geral de
um País é… mesmo para valer. A não
ser, evidentemente, que nos dêem
uma explicação convincente. E até
à data ninguém nos explicou porque

é os açorianos residentes fora das fronteiras das ilhas – e são
numericamente mais do que os que vivem lá… - não vão votar para
as respectivas Assembleias Regionais.

Nem os Açorianos nem os Madeirenses, entenda-se.
É que, na recente revisão da Constituição Portuguesa, que, no
dizer de muitos, tenta o “aprofundamento da democracia”,
deixaram os políticos de fora uma promessa feita. Mais do que isso.
É que a promessa, pelo menos visívelmente, tinha sido feita sem
pressões de qualquer espécie.

Com palavras espalhadas por toda a parte, primeiro Vítor Cruz,
presidente do PSD Açores, e depois, Carlos Ávila, na sua condição
de director-geral do PS Açores, disseram a quem estas linhas
taraça que era quase “dogma de fé”, no melhor sentido do termo,
fazer com que na revisão da Constituição Portuguesa, ficasse
consignada a criação de círculos para os açorianos e madeirenses
residentes no exterior no que toca às eleições regionais.
Foram promessas… que não passaram disso mesmo. E que, de
facto, é importante esclarecer. Quando os representantes dos dois
maiores Partidos – que fazem os dois terços necessários – fazem
uma promessa não cumprida, alguém, tem de assumir as culpas.
A não ser que, nas sedes dos respectivos partidos, alguém tenha
travado a intenção…

De um lado e do outro, diz-se, agora, que o acordo de revisão
constitucional “permitirá o aprofundamento da democracia”,
especialmente “com o aprofundamento das autonomias regionais
dos Açores e da Madeira, que conhecem um avanço na sua
capacidade de adoptarem legislação específica”. Pois. Haverá, de
facto, democracia plena sem que a maioria dos açorianos não
votem na sua Assembleia Regional?

O aprofundamento das autonomias regionais é capaz de ter
ficado explícito em palavras, mas não em factos. Pelos vistos, houve
mais poderes legislativos para as regiões autónomas dos Açores e
Madeira, designadamente a extinção da figura do Ministro da
República, que será substituído por um “representante da
República”. Só que isso não se nos afigura suficiente. Tão pouco
apaga a “mancha” dos que nos prometeram a criação de círculos
da emigração para as Assembleias Regionais.Para já, vamos vendo
e ouvindo as reacções. E apraz-nos salientar que o deputado so-
cial-democrata eleito pelo círculo da Europa, Carlos Gonçalves,
responsabilizou o PS pela não consagração na revisão cons-
titucional do direito de voto dos emigrantes madeirenses e
açorianos nas eleições regionais. Pelos vistos, a concessão do
direito de voto aos emigrantes madeirenses e açorianos nas
eleições regionais - analisado na semana passada na Assembleia
da República - era uma proposta do PSD à qual o PS queria
acrescentar o direito de voto para os açorianos e madeirenses
residentes no continente, condição rejeitada pelos social-
democratas.Para o deputado socialista eleito pela Europa, Carlos
Luís, “as pessoas que estão fora da Madeira e dos Açores não
devem ficar privadas desse círculo eleitoral porque são todas
migrantes”.Mais uma vez… ficamos sem saber o que se passou.
É que, de facto, pelos vistos, os dois maiores partidos dizem ter
querido… a tal votação.

Então quem é que fez marcha atrás?

Foi pena
Colaboradores da imprensa étnica

Raul Mesquita

Cada vez que um colaborador,
de qualquer jornal, deixa de o ser,
levantam-se logo vozes de
lamentações, por vezes lamúrias
de concorrentes com falta de
assuntos para encherem as suas
páginas. Um nunca mais acabar
de sarcasmos mascarados de boas
intenções. Com estóica paciência

vamos ultrapassando esses rosários de penas, sem prestar-mos
grande atenção aos profissionais da desinformação. Por nosso lado,
manteremos o desejo de fornecer aos nossos leitores uma
informação que seja verdadeira, mesmo se por vezes, não for do
agrado de uns quantos. Porque num tempo de comunicação glo-
bal, não há espaço para a mentira, para a camuflagem dos
acontecimentos. Todavia, essa forma de transmitir terá de se
apoiar em factos provados e as notícias têm de ser úteis e fiáveis,
sem procurarem menosprezar reputações. O colaborador, porque
é voluntário, porque é benévolo, deve ser ainda mais escrupuloso
nos seus escritos. A comunicação é sobretudo isso: comunicação.

Sem rodeios, mas sem extrapolações ou afirmações não
comprovadas.

Uma maior moderação é portanto, não aconselhável, antes
necessária.

Por outro lado, um jornal não poderá ser uma vitrina de
vaidades. De auto-elogios ou de louvores fabricados, retratos de
roteiros que apenas interessam o próprio.

Não pode um jornal comunitário, que luta com abnegação para
flutuar num mar cheio de escolhos, existir, sem a colaboração
benévola de vários amantes da escrita, numa participação que não
poderá ser outra coisa que desinteressada. Manifestamente
alheada de qualquer tipo retribuição. O prazer da escrita, da
exposição de ideias, da transmissão pelo relato sério e rigoroso de
acontecimentos que possam interessar uma maioria de leitores.
Uma comunidade. Os casos pessoais, os ajustamentos de contas, os
recalcamentos na consequência de atritos, de conflitos
interpessoais, antigos ou recentes, não são assuntos de
informação. Cada qual os resolverá à sua maneira, fora das
páginas.

Convém salientar, que não poderão os responsáveis de qualquer
órgão da comunicação social, curvar-se a imposições ou
disfarçadas formas de chantagem, a fim de conservar nas suas
fileiras elementos que contestam estes princípios. Se um
colaborador é importante pelo trabalho que exerce, pela
colaboração amável e gratuita que oferece a um órgão
informativo, resta que, no final da linha, o mais importante será
sempre, guardar intacta a credibilidade da informação vinculada
pelo organismo. Pelo jornal.

Credibilidade e existencialidade à qual todos os colaboradores
devem sentir-se ligados.

Não confundamos, porém, informação com a execução de
adversários.

A liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, estão
irreversivelmente garantidas pela Constituição e pela Carta dos
Direitos e Liberdades todavia, no mesmo contexto, o nome e a
reputação de qualquer cidadão é um importante valor
democrático que tem de ser rigorosamente protegido.

Assim, qualquer colaborador que pretenda utilizar a facilidade
de acesso ao público que um jornal oferece para seu único prazer,
deverá procurar outros meios para a concretização dos seus
desejos.

Nem sempre é fácil a gestão da comunicação. Ela terá no entanto
de ser efectuada com rigor, com transparência, sem subestimar
a inteligência dos leitores, procurando elevar o discurso e sem cair
em “conversas de lavadeiras” até porque no fundo, todos temos
esqueletos no guarda-fatos.

Estamos de acordo com aqueles que nos dizem que foi pena um
tal ter abandonado. É sempre pena ver partir alguém. Mas teremos
de respeitar as opiniões daqueles que por razões que lhe são
próprias, perderam a chama sagrada da informação pela
informação.

E é pena.
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Vária
EFEMÉRIDES DE 26 de Maio

Principais acontecimentos registados no dia 26 de Maio:

1182 - O rei D.Afonso Henri-
ques concede o primeiro foral à
vila de Coruche, no Ribatejo.

1521 - Martinho Lutero é
banido pelo Édito de Worms.

1834 - Em Portugal, a Con-
venção de Évora Monte põe
fim à Guerra Civil, marcando a
vitória do Liberalismo, expressa
na facção de D.Pedro IV.

1874 - Morre, em Lisboa, o
magistrado português Joaquim
António de Aguiar.

1887 - Entre Portugal e a
China é assinado o tratado de
amizade e comércio. Neste
Tratado, a China reconhece a
Portugal o direito de ocupação
e governo do território de Ma-
cau.

1892 - Morre o general e
engenheiro Francisco Maria
de Sousa Brandão, do grupo
fundador do Partido Republi-
cano português.

1895 - Morre o escritor portu-
guês Gervásio Lobato, autor de
“Lisboa em Camisa”.

1904 - Nasce o pianista Vlado
Perlemuter, um dos maiores
intérpretes do século XX e da
música de Maurice Ravel.

1937- O Egipto passa integrar
a Sociedade das Nações.

1940 - II Guerra Mundial.
Evacuação da Força Expe-
dicionária Britânica em Dun-
querque.

1942 - II Guerra Mundial. O
general Rommel lança a gran-
de ofensiva alemã no Norte de
África.

1954 - É descoberto, no Egip-
to, o barco fúnebre do Faraó
Keops.

1970 - Decorre, na Suiça, com
apoio do Partido Socialista do
país, o I Encontro dos Núcleos
da Acção Socialista Portuguesa
no Estrangeiro. É aprovada a
Declaração de Princípios do
movimento na origem do PS.

1972 - O Presidente dos EUA,
Richard Nixon, e os dirigentes
soviéticos assinam o acordo
SALT-1 para limitação dos siste-
mas de mísseis inter-continen-
tais. É também assinado o Tra-
tado Anti-Mísseis Balísticos.

1974 - O I Governo provisório
fixa o primeiro Salário Mínimo
Nacional em 3.300 escudos
mensais, um mês após o 25 de
Abril, entrando em vigor a 27
de Maio. O valor representa um
aumento superior a 100% para
muitos trabalhadores portu-
gueses. Tendo em conta os
preços correntes, em Portugal,
os salários registaram, em mé-
dia, uma subida de 36,3%, em
1974, e de 32,3% em 1975.

1979 - Israel entrega, for-
malmente, ao Egipto, a sobera-
nia de El Arish, capital do Sinai,
que ocupou durante mais de
12 anos. A devolução é feita nos
termos do novo acordo de paz
entre os dois países.

1983 - Em Portugal, o Conse-
lho de Ministros cria a Reserva
Ecológica Nacional, integran-
do todas as áreas indispen-
sáveis à estabilidade do meio
ambiente e à utilização racional
dos recursos naturais, para o
ordenamento do território.

1988 - O escritor português
Vergílio Ferreira vence o Gran-
de Prémio de Romance e Nove-

la da APE.
1995 - Morre o cineasta norte-

americano Friz Freeleng, 89
anos, criador da Pantera Cor-
de-rosa, galardoado com cinco
Óscares.

1999 - O Manchester United
vence a final da Liga dos Cam-
peões, ao derrotar o Bayern,
por 2-1.

2002 - Na Colômbia, Álvaro
Uribe vence as eleições presi-
denciais com 53% dos votos, na
primeira volta.

- O realizador Roman Polan-
ski recebe a Palma de Ouro do
Festival de Cannes pelo filme
“O Pianista”, história da sobre-
vivência do músico polaco Wla-
dyslaw Szpilman, no gueto de
Varsóvia, durante a ocupação
nazi.

2003 - Os membros da Agên-
cia Espacial Europeia, orga-
nismo que Portugal integra
desde 2000, chegam a acordo
sobre o lançamento do pro-
grama europeu Galileo, sistema
global de posicionamento por
satélite.

- O livro de poemas “Duen-
de”, de António Franco Alexan-
dre, é distinguido com o Prémio
D.Dinis da Fundação Casa de
Mateus.

Este é o centésimo quadra-
gésimo sétimo dia do ano. Fal-
tam 219 dias para o termo de
2004.

Pensamento do dia: “Ques-
tiono-me se a guerra não é
provocada senão pelo único
objectivo de permitir ao adulto
voltar a ser criança, regredir
com alívio à idade das fantasias
e dos soldadinhos de chumbo”.
Michel Tournier (1924), escri-
tor francês.

O cansaço da indignação

e

Para

informações e

reservas

consulte hoje

mesmo o seu

agente de

viagens

Sempre que vá a Lisboa ou
ao Porto viaje com o
profissionalismo, a

segurança...
E o conforto com que

sempre Sonhou...

Viaje com a Accord Travel
e

Já vos aconteceu estarem
doentes, irem a uma urgência,
esperarem horas e horas, al-
guém vos fazer sentir que não
deviam estar ali, porque nem
sequer estão moribundos, e
voltarem depois para casa ain-
da doentes, cheios de culpa e
muito infelizes?

Já tentaram arranjar um
papel ou pagar qualquer coisa
num daqueles departmentos
públicos, velhos e cheirando a
mofo, com empregados can-
sados e desmotivados e que
parece termos entrado numa
repartição do terceiro mundo?

Já passaram pela cena triste
de dar voltas à cabeça e cravar
familiares distantes para “arru-
mar” os miúdos entre a saída
das escolas e a hora a que os
podem ir buscar?

Já vos aconteceu ter de re-
correr à polícia e de repente
ficarem confusos com a buro-
cracia de tudo aquilo e o enco-

lher de ombros que se depreen-
de da atitude geral?

Já precisaram da justiça e
deram conta de como é cara,
enrolada, às vezes desligada do
senso comum e sempre lenta,
lenta, tão lenta que só por isso
fica injusta?

E já vos riscaram o carro por
nenhum motivo? Já ficaram
sem cartão de crédito ou débito
sem perceberem porque já
tiveram de pagar despesas que
não fizeram nem autorizaram
mas que por razões inexpli-
cáveis vos apareceram na con-
ta? Acredito que sim. Que tudo
isto ou pelo menos algumas
destas coisas já se tenham
passado convosco, e que por
isso mesmo se tenham sentido
indignados.

Espero, entretanto, que não
tenham muito pouco dinheiro,
muitos filhos, doentes ou idosos
a cargo.

Espero, que não saibam de

nenhuma criança maltratada,
de nenhuma mulher violada,
de nenhum louco inofensivo e
sem abrigo.

Espero, entretanto, que não
tenham tenham ficado desem-
pregados, que não tenham sido
colocados na prateleira, nem
que tenham sido burlados por
um qualquer vendedor de so-
nhos.

Espero que não tenham sido
abandonados, deserdados,
esquecidos ou humillhados.

Espero, sobretudo, que não
tenham tido nenhuma doença
grave nem tenham na família
pessoas com “handicaps”, toxi-
co-dependentes ou sindromas
raras.

Espero que nada disto vos
tenha acontecido ou vos venha
a acontecer, não só pelo mais
elementar princípio, que uns
dizem cristão e outros só huma-
no, de não desejar mal ao nosso
semelhante, mas pelo valor que
concedo ao direito a indigna-
ção.

Verifico com mágoa, que
passados uns tantos limites e
confrontadas muitas vezes com
a impotências, a ausência de
recursos, o vazio de poderes e
de responsabilidades, as pes-
soas deixem de se indignar.

Como se a indignação tam-
bém morresse de cansaço.

Natércia Rodrigues

No passado dia 15 de Maio foi
com enorme prazer que estive-
mos no subsolo da igreja  St.Cruz
para assistimos ao 1º aniversário
da Rádio Clube Montreal.

Logo à nossa entrada depara-
mos com a Luisa Calado (proprie-
tário da rádio) que fazia questão
de receber todos os convivas
desejando-lhes boas vindas e
entregando uma pequena lem-
brança a cada um, e foram cerca
de 300, as pessoas que respon-
deram aoconvite para em família
festejar a passagem deste aniver-
sário.

Quanto ao programa estabe-
lecido para esta festa, primava
pela inovação pois apresentava
pela primeira vez em Montreal
numa festa deste género, além do
jantar, uma mesa da meia-noite,
só visto em casamentos e bapti-
zados.

Mas disso já falaremos mais
tarde, antes tempo para em dois
dedos de conversa com aLuisa

transmissão do terço durante a
semana às 20h e com alguns
programas feitos a pensar na
nossa Comunidade, de segunda
a sexta. Como a Luisa nos confi-
denciou ainda a rádio é uma
criança que só agora aprendeu a
andar, pois precisa da ajuda de
todos e conta com a participação
de todos para poder ser a rádio
que os Portugueses de Montreal
merecem ter.

E lançou o convite a quem
quiser participar ou tornar-se
membro activo da rádio só terá

de telefonar ao 514-849-9901 e
será bem-vindo.

Voltando à festa é de salientar
a qualidade do jantar servido
com brio por alguns jovens da
nossa comunidade, uma ementa
bem pensada e bem confeccio-
nada, com várias pessoas a pedi-
rem para repetir o caldo verde, a
salada de marisco e mesmo o
prato de carne, e outras talvez
com vergonha a não pedirem e a
ficarem com água na boca por
mais.

Bem pensado igualmente a
actuação dos artistas convidados,
Duc Roldão Andrade e Daniel
Liberon. Durante o jantar foi o
momento do fado com Marta
Raposo e uma surpresa bem
agradável: Sylvia Moniz.

Depois e para ajudar a fazer a
digestão de tão suculento jantar
o Dj Xmen e Joe & Duarte fizeram
que toda a gente estivesse na
pista de dança para dançar e
pular, intercalado pelo sorteio de
alguns prémios (de presença e
umas tantas arrematações, che-
gou um dos momentos altos da
noite: o cortar do bolo de ani-
versário e aí as cerca de 300 vozes
ajudaram a dar força à faca para
cortar tão magnífico bolo.

Logo depois a mesa da meia-
noite, um buffet oferecido por al-
guns dos melhores restaurantes
da nossa comunidade, aonde
podíamos encontrar de tudo um
pouco, desde pratos quentes a
fruta e doçarias, um regalo para
os olhos e para os nossos estô-
magos, durante o buffet foi a vez
de Rui Mateus nos servir o diges-
tivo através dos acordes do seu
acordeão.

para ficarmos a saber o que foi
igualmente o 6º ano da Rádio
Clube em Montreal, que depois
de altos e baixos e quando se pre-
via o seu encerramento a Luisa

que fazia parte das pessoas que
trabalhavam na altura e com o
arrojo que se conhece dela e por
acreditar que é possível ter uma
rádio a funcionar 7 dias por sema-
na, 24 horas por dia, em Portu-
guês e que a nossa comunidade
merecia continuar a usufruir
deste privilégio, pegou na rádio e
dai lá vai um ano, que ela e a sua
equipa tem lutado para continuar
a oferecer a nossa comunidade
uma rádio com programas bem
diversificados, passando pelo
prato forte que é o desporto,
(transmitindo todo o ano a tota-
lidade dos jogos de futebol —
com especial destaque este ano,
para a transmissão na íntegra de
todo o Euro 2004-indo até a trans-
missão da missa ao domingo,
directamente de Santa Cruz, à

Aniversario da Rádio Cube Montreal
João Mesquita
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Na Associação Portuguesa do Espírito Santo
Saboroso jantar cultural em honra do “Neptuna”

Texto de António Vallacorba e fotos de Sylvio Martins

A Tuna Académica da Es-
cola Superior de Enfermagem
de Angra do Heroísmo, Nep-
tuna, tem estado de visita artís-
tica a Montréal, numa iniciativa
cultural do Carrefour des Jeu-
nes Lusophones du Québec.

Na sexta-feira passada, a
Associação Portuguesa do Espí-
rito Santo (APES)             obse-
quiou o simpático agrupamen-
to com um jantar em sua hon-
ra, perante uma assistência
que rondou a centena de convi-
vas, na sua maioria naturais da
“Ilha Lilás”.

Foi – passe-se o termo – uma
lufada de ar fresco músico-cul-
tural que nessa noite passou
graciosamente pela sede da
APES (e, imaginamos, pela
comunidadee em geral nos
demais dias em que actuou),
rodeada, também, de muita
saudade e emoção.

Na apresentação desta tuna
e para falar um pouco sobre a
colectividade anfitriã, estive-

ram, respectivamente, Sandy
Gonçalves e Antero Branco,
depois da mui agradável refei-
ção, confeccionda pelo perito da
especialidade que reconhe-
cemos em Norberto Lima.

Não obstante o Neptuna ter
presentemente 50 elementos,
contudo apenas 22  se deslo-
caram a Montréal, incluindo o
seu padrinho, o enfermeiro
Miguel Gomes (é também apa-
drinhado pela enfermeira Saa-
vedra Bruges), sendo a maioria
deles(as) naturais da Terceira;
dos demais, cinco são oriundos
de S. Miguel, dois do Conti-
nente (Alcácer do Sal e Porto);
um de S. Jorge, um de Santa
Maria e o outro da Graciosa.

Do seu reportório musical
original, de variada influência,
mas com fortes raízes açoria-
nas, A Vida do Estudante, Sofia,
Eternamente Tunante, Tão
Sofrido é o Amor, Fado e Hino
da Tuna, Zé Caloiro, Bailinho,
etc., foram algumas das inter-
pretações que se fizeram ouvir
nesse serão e que encheram a
sala com aquele “sabor” típico
das nossas saudosas ilhas.

O Neptuna, nome inspirado
no simbolismo do deus mitoló-
gico Neptuno, Senhor das Á-
guas e Mares do Atlântico que
banham as costas das ilhas
açorianas, foi fundado em Se-
tembro de 1999 por um grupo
de 9 jovens irreverentes, seden-
tos de música e de festa e o

desejo de criar algo novo em
que pudessem deleitar toda a
motivação, energia e gosto pela
tradição académica.

A sua estreia verificou-se a 18
de Março de 2000, durante o
encontro internacional de En-

fermagem Cohére, realizado
em Angra do Heroísmo.

Para além dos certames que
anima nas diferentes ilhas,
registe-se sobretudo as par-
ticipações nos festivais Ciclone,
I e II Olé Tunas, num dos quais

alcançou o prémio de “Melhor
Instrumental”.

No ensejo da passagem deste
grupo misto de estudantes pela
APES, um dos elementos da

Cont. na pág. 10

Comunidade
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Comunidade
Senhor Santo Cristo dos Milagres
Sempre inspirados, de fé inabalável

Texto e fotos de António Vallacorba

Aí estiveram no seu melhor
durante no fim-de-semana tran-
sacto, na Missão Santa Cruz, as

sempre saudosas festas do
Senhor Santo Cristo dos Mila-
gres, o grande esteio das nossa
vidas.

Para as presidir, deslocou-se
até nós o Monsenhor Augusto

Cabral, da Diocese dos Açores,
Angra do Heroísmo, e que
muito nos ajudou a senti-las
mais profundamente.

É incrível como, ante a insta-
bilidade do tempo, subitamente
o Senhor nos tivesse obse-
quiado, para sua glória, com
um domingo maravilhoso, em
termos de sol e desse mar de
gente de fé inquebrantável
(muita da qual, às centenas, de
Toronto, Brampton e Oakville,
no Ontário), que inundou o
recinto festivo e participou na
mui nobre procissão.

Aliás, uma grandiosa pro-
cissão, já em 38ª edição e acom-

panhada pela Filarmónica Por-
tuguesa de Montreal, Filar-
mónica do Divino Espírito San-
to de Laval e Banda de Nossa
Senhora dos Milagres, das mais
participadas de sempre, contri-

buindo para tal a incorporação
dos 22 elementos do Neptuna -
Tuna Académica da Escola Su-
perior de Enfermagem de
Angra do Heroísmo, Terceira -
; uma vintena de estudantes da
escola de música da Filarmó-
nica Lira Bom Jesus, e respon-
sáveis, de Oakville; e de diri-
gentes do Convívio Santa-
clarense do Ontário, nas pes-
soas de José M. Lima (o famoso
carteiro), Lúcia M. Cabral,
Fátima Paiva e respectivos
consortes.

Isto, evidentemente, para
além das inúmeras promessas,
do clero, comissões de festas,
associações, colectividades
recreativas, grupos afectos à
Missão, políticos, muita juven-
tude, cavalheiros em opas, etc.

Recolhida a procissão, a Co-
missão de Festas ofereceu uma
recepção às pessoas que se

incorporaram naquela mani-
festação pública da nossa fé.

A tarde festiva começara com
a cerimónia eucarística, con-
celebrada por Monsenhor Au-
gusto Cabral, padre José M

Cardoso e padre Laurensius
Ruba, coadjuvados pelo diá-
cono António Ramos, com a-
companhamento pelo grupo
Coral do Senhor Santo Cristo
dos Milagres, sob a direcção de

Filomena Amorim.
Para Monsenhor Cabral,

natural do florido concelho do
Nordeste, S. Miguel, e que
proferiu uma eloquente homí-
lia, Cristo foi um “mediador
entre Deus e os homens”, mas
acabando por ser “condenado
à morte como um escravo e
como destruidor da ordem so-

cial”, em consequência do
processo religioso e político que
Lhe lançaram: um processo
religioso, da parte dos judeus;
um processo político, da parte
dos romanos.

Brilhantíssimo arraial, com
actuação do Neptuna e con-
certo pela Filarmónica do Di-
vino Espírito Santo de Laval; e
baile, no subsolo da igreja,
animado pelo conjunto “Re-
quest”, mantiveram os feste-
jantes na melhor das disposi-
ções e contribuindo, por isso,
para o agrado geral do am-

biente.
Esta solenidade “arrancou”

aprazivelmente no sábado com
a mudança da imagem do “Ec-
ce Homo”, celebração eucarís-
tica, concerto pela Filarmónica

Portuguesa de Montreal e baile
animado pelo “Pre-Ex”, sendo
posteriormente na semana
seguida dos tríduos prepara-
tórios.

A segunda-feira, dia da rai-
nha Vitória, terá sido porven-
tura o menos agradável dos três
dias festivos. À hora em que
preparávamos esta reporta-

gem, chovia copiosamente e
ameaçando, consequentemen-
te, depois da missa, a realização
do agendado arraial, com con-
certo pela Banda de Nossa
Senhora dos Milagres; mas, por
outro lado, sem perigo para a
certeza de um bom serão no
subsolo do templo, para o baile
cuja animação apontava para a
actuação do conjunto “Con-
tact”.

Serviço de bazar e de bar,
com a assídua procura às irre-
sistíveis bifanas e malassadas,
assaz loirinhas e fofas; arrema-

tações, incluindo as de gado,
por Simão Balança, consti-
tuíram outras das populares
actividades dos dias festivos.

Entretanto, aparenta-se bas-
tante promissora a presente

temporada festiva, especial-
mente com o advento, neste
fim-de-semana, da passagem
do 25º aniversário dos festejos
locais em honra do Divino Es-
pírito Santo, cujos símbolos,
numa outra cerimónia muito
solene, no referido domingo e
em que a Filomena Amorim
orientou uma vistosa encena-

ção da primeira coroação desta
tradição, em Alenquer, no
tempo da rainha Santa Isabel e
D. Dinis, foram mudados da
igreja para o salão do Divino
Espírito Santo.

Parabéns à Missão e à Comis-
são de Festas, nas pessoas dos
seus responsáveis, respecti-
vamente, padre José M. Car-
doso e José de Sousa, com uma
palavra de muita simpatia e
admiração para as incansáveis
senhoras da cozinha e demais
colaboradoras.
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Manchetes
Michelle Courchesne,
um dos melhores trunfos de Charest
Valores partilhados,
interesses comuns

É este o título do plano de
acção 2004-2007 apresentado
pela Ministra da Imigração e
das Relações com os cidadãos,
Michelle Courchesne, quinta-
feira passada, na sala de baile
do Centre Sheraton em Mon-
treal, e que tem como objec-
tivos principais assegurar a to-
tal participação dos quebe-
quenses oriundos das comuni-
dades culturais no desenvol-
vimento do Québec.

“As nossas perspectivas demo-
gráficas e a necessidade aumen-
tada de mão-de-obra, actual e
previsível, incitam-nos a assu-
mir uma maior liderança e a
renovar a nossa maneira de
agir, para que os recém-chegados
e os Quebequenses das comu-
nidades culturais possam parti-
cipar plenamente na sociedade”,

indicou a Ministra.
Michelle Courchesne mos-

trou-se profundamente conhe-
cedora do Plano de Acção,
vivendo com paixão a apre-
sentação de cada um dos qua-
dros exemplificativos, projec-
tados num ecrã gigante.

Extraordinária comunica-
dora, cativante por excelência,
Michelle Courchesne foi maes-
tro numa assembleia compos-
ta por várias centenas de pes-
soas oriundas creio, de todas as
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comunidades culturais, e de
representantes de organismos
pró-governamentais.

Este trabalho ao qual a Minis-
tra consagrou grandes ener-
gias e tenacidade é “fruto duma
digressão ministerial nas regiões
do Québec, de uma jornada de
consultação com parceiros co-
munitários e institucionais da
Grande Montreal organizado
pelo Conselho das Relações inter
culturais e das constatações
entendidas aquando da con-
sultação geral sobre a plani-
ficação trienal da imigração
2005-2007, o plano -Valores
partilhados, interesses comuns, -
propõe novos meios de acção,
específicos e adaptados às reali-
dades actuais” declarou a Minis-
tra Courchesne.

“Usufruindo de um orçamento

acrescentado de 21 milhões de
dólares, o plano de acção arti-
cula-se à volta de cinco eixos de
intervenção que se completam e
se reforçam. Estes desdobram-se
em 38 novas medidas que visam
maneiras para a imigração cor-
responder às necessidades do
Québec, no respeito dos seus
valores; que a inserção no mer-
cado do trabalho seja rápida e
durável; que a aprendizagem da
Língua Francesa seja uma ga-
rantia de êxito; que o Québec

seja orgulhoso da sua diversidade
e que a Capital nacional, a me-
trópole e as regiões sejam
cúmplices na acção”, pode ler-se
no documento fornecido.

Este plano, extremamente
bem elaborado e documen-
tado, tem várias inovações que
deixarão marca na integração
e desenvolvimento de imigra-
ção na sociedade quebequen-
se. A preocupação da Ministra,
que é seguramente um dos
melhores trunfos do governo
Charest, vai para uma melhoria
do estatuto de imigrante, numa
intenção de integração harmo-
niosa no concerto da sociedade.
É louvável, direi mesmo, notá-
vel a acção e as intenções de
Michelle Courchesne, que em
cada dia se diferencia da maio-
ria dos seus predecessores e se
aproxima, em termos de caris-
ma e de humanismo, do grande
Ministro da Imigração que foi
Geral Godin.

Michelle é da mesma têm-
pera. Do género de pessoas
responsáveis que vêm na imi-
gração uma força, um modo de
equilíbrio entre a demografia e
o desenvolvimento do terri-
tório, e a quem se devem dar

ocasiões de poderem demons-
trar qualidades e competências
que contribuirão à riqueza
comum.

Por entre as diversas inter-
venções preconizadas no Plano
de Acção, está a matéria de
promoção, de informação e de
recrutamento, que serão me-
lhor adaptadas a fim que no
estrangeiro, os candidatos à
imigração, possam estabelecer
os seus percursos de integração
social e profissional; será tam-

bém realizada uma maior ade-
quação entre as necessidades
de mão-de-obra do Québec e a
selecção de trabalhadores qua-
lificados; acrescentados novos
meios, mais dinâmicos, que
permitirão acelerar a apren-
dizagem do Francês, assim
como um serviço de
acompanhamento personali-
zado que favorecerá uma inser-
ção mais rápida no mercado do
trabalho.

O impacto, o êxito, deste
plano de acção será suportado
por diversos planos regionais,
concebidos em parceria com
agentes socioeconómicos, que
incluem organismos das comu-
nidades culturais, correspon-
dendo às especificidades da
Capital nacional, da metrópole
e das regiões do Québec. “As
regiões que o desejarem poderão
apostar na riqueza inestimável
dos novos cidadãos na sua estra-
tégia de desenvolvimento. A
região da Capital nacional tem
um grande potencial de acolhi-
mento para os novos residentes e
estou persuadida que as medidas
próprias ao seu desenvolvimento
que serão reveladas esta semana,
reforçarão a sua posição de
segundo pólo de atracção do
Québec” declarou a Ministra.

Como é do conhecimento
público, a imigração repre-
sentou nos últimos anos 60% do
crescimento da população acti-
va, contribuindo assim a ate-
nuar os efeitos do envelhe-
cimento populacional. O Qué-
bec reconhece deste modo,
mais do que nunca, o contri-
buto estratégico da imigração
no desenvolvimento da Pro-
víncia.

Deverá porém, ser mais es-

truturada e activada em fun-
ção das necessidades de mão-
de-obra e de um equilíbrio das
nacionalidades dos candidatos,
de modo a não permitir abusos
de certos conselheiros de imi-
gração. Isto significa que ha-
verá um grande controlo na
entrada de novos imigrantes,
de modo a que não sejam ori-
undos do mesmo país ou do
mesmo sector. Uma maior di-
versidade populacional e em
função de qualificações mais
procuradas.

“Os aspectos sociais, económi-
cos e culturais interpelam a
sociedade quebequense e torna-
se necessário de pôr em comum
os nosso esforços para a realiza-
ção deste plano de acção que é
portador de risonho futuro para
o Québec”, acrescentou Mi-
chelle Courchesne.

Informa-se de que Le Plan
d’action Des valeurs partagées,
des intérêts communs, se en-
contra disponível no site:

www. mrci.gouv.qc.ca.

Raul Mesquita
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Na Associação Portuguesa do Espírito Santo
Saboroso jantar cultural em honra do “Neptuna”

Cont. da pág. 7

tuna entregou algumas lem-
branças ao presidente desta

associação, Artur Couto, tendo
este retribuído o simpático
gesto com um envelope con-
tendo o montante líquido dos
dinheiros apurados com a rea-
lização desta festa.

Tal como Sandy Gonçalves
explicou na altura, esta pre-

sença do “Neptuna”, que se
insere no âmbito promocional
da Cultura planeado pelo Car-
refour para este ano, teve ainda
os apoios de Alfred Dallaire –
Memória, Rôtisserie CocoRico,

Anges Gourmet, Domino’s
Pizza, Paolo’s Café, Discoteca

Tokyo e Soares & Filhos; Pei-
xaria S. Miguel, Missão Santa
Cruz, Restaurante Estrela do
Oceano, e do Sport Montréal e
Benfica, onde, à data da pu-
blicação deste jornal, estava
agendada a realização de um
jantar.

Ainda segundo a Sandy, para
2005 o Carrefour vai trazer até
nós um agrupamento de Ponte
de Lima, do norte de Portugal.

Depois da actuação do Nep-
tuna, que terminou, para en-

canto de todos, com uma muito
sentida rendição do cartão-de-

visita do cancioneiro tercei-
rense, “Olhos Negros”, o serão
continuou muito alegre, dessa
vez com os elementos do grupo
integrados no concorrido baile
que se seguiu, animado pela
boa música do Tony Medeiros.

Por esta feliz iniciativa, sau-

damos a APES, o Carrefour des
Jeunes e o Neptuna, ao qual
desejamos as maiores felici-
dades pessoais e artísticas.

No Centre Pierre Péladeau
Alexandre – O Grande

Raul Mesquita

Cada vez mais me convenço
de que Alexandre da Costa
deve ter tido um violino por
berço. Todos conhecem bem a
história musical deste prodígio,
que felizmente conserva os pés
bem assentes no chão e não se
deixa embriagar pelos sucessos
que o acompanham.

Sempre sorridente, afável e
respeitador do seu público,
Alexandre é como o vinho do
Porto. Esse precioso néctar
oriundo da região do Douro,
terra natal do seu avô materno:
melhora com a idade.

Desde pequeno que para ele
a música se encontra inserida
em todas as coisas. Para Alex,
sentir a música é um acto natu-
ral. É como respirar. Como
alimentar-se. Faz parte do seu
dia a dia, É companheira inse-
parável e fiel.

Por isso ele lhe dedica a sua
existência e as suas melhores
energias, num aperfeiçoamen-
to constante que lhe reco-
nhecem os melhores peritos da
arte.

Claude Gingras, conceitua-
do crítico de música do Jornal
La Presse, dedica-lhe quase
meia página na edição de sába-
do passado, fazendo realçar as
excelentes qualidades e perfec-
cionismo de Alexandre, apon-

tando igualmente algumas
anomalias do programa im-
presso. Na sua opinião, Alexan-
dre devia estar melhor acom-
panhado em termos de enqua-

dramento, de gerência. Po-
rém, sobre o artista, diz o co-
nhecido homem da música
“Ele fez um recital completo sem

partição e com um total à von-
tade técnico que afirma a plena
possessão do texto”. Em cada
interpretação, Alexandre exer-
ce com excelsitude os seus
talentos de execução numa
alternância de sons que atinge
a perfeição, tanto na execução
de Solitário, a obra criada para
ele por Robert Lafond, como
nas Canciones populares de
Manuel de Falla, nas obras de

Mozart, de Fritz Kreisler, de
Bach ou Sarasate.

Sintetizando o recital e me-
lhor do que eu, diz Claude Gin-
gras, nesta passagem do seu

texto: “Bach foi interpretado
cheio de força e ao mesmo tempo
com sobriedade. Durante 16
minutos o jovem violinista fez
admirar a articulação, a justeza,
a musicalidade e o sentido estru-
tural e rítmico de um mestre.
Em contrapartida, os populares
Zigeunerweisen de Sarasate
valeram-nos o máximo de sedu-
ção e de louca virtuosidade, onde

algumas pequenas liberdades
com o valor das notas estiveram
aqui legitimadas”.

Os dois acompanhadores de
Alexandre da Costa foram i-
guais a eles próprios, O pianista
Matt Herskowitz e o alto Jean-
Philippe Tremblay, foram exce-
lentes nas suas execuções,
salientando-se também a dan-
çarina flamenca Maria Pari-
sella.

O público ovacionou de pé
durante vários minutos, for-
çando duas representações
suplementares.

Excelente recital.

Comunidade
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Comunidade
5º Encontro Internacional Literário abrace

Texto: Maria Marta de Souza Machado e fotografia: Adelaide Vilela

Caros leitores, hoje onze de
Maio de dois mil e quatro, de
Brasília – Brasil, vou levar meu
coração até vós, até ao Canadá.
Mas dentro desta minha cai-
xinha preciosa vai um lindo
País, o Uruguai, situado ao sul
da América do Sul, nas mar-
gens do Rio-mar da Prata.   Vou
também contar o motivo que
me levou à esta cidade capital,
linda e acolhedora, a Mon-
tevideu! Foi o sonho e a poesia

a partilha com os numerosos
participantes vindos dos quatro
cantos do mundo. Escutando
aqueles escritores e suas pala-
vras maravilhosas também sinto
nascer em mim uma maior
riqueza a qual, hoje, aqui e a-
gora, partilho com todos vocês.

Apesar de os livros e a leitura
não serem prioridade para a
maioria das pessoas, ainda
existem aqueles que tentam
fazer da força da palavra o seu
objectivo de vida. Essa força é
que move os fundadores do
Movimento aBrace - Soli-
dariedade entre criadores,
cujo único intento é a união
entre escritores e poetas, num
esforço hercúleo para manter
viva a Literatura e toda sua
magia.

Foi com esse compromisso
que esses escritores e poetas se
reuniram em Montevidéu, en-
tre os dias 19 a 25 de Abril.
Vieram de diversos países:
Uruguai, Argentina, Brasil,
Peru, Equador, México, Co-
lômbia, Chile, Porto Rico, Ca-
nadá (representado pela jorna-
lista portuguesa Adelaide Ra-
mos Vilela), Austrália, Para-
guai. O encontro foi organizado
e coordenado pelos editores
Roberto Bianchi (Uruguai) e
Nina Reis (Brasil), sendo deno-
minado:

5º ENCUENTRO INTER-
NACIONAL LITERARIO
ABRACE - SOLIDARIDAD
ENTRE CREADORES.

A programação, organizada
com carinho e atendendo aos
objectivos do encontro, cons-
tou de palestras feitas pelos
próprios escritores, cada um
expondo seu ponto de vista a
respeito de temas da actua-
lidade, como: “Criação literária
pela paz, ante a violência”, “O
autor frente à globalização, num
marco de novas opções” e “In-
fluência da linguagem como
agente transformador da cul-
tura”. Houve momentos de
poesia e de prosa, em que todos
tiveram oportunidade de apre-
sentar seus poemas, contos ou

crónicas, já lançados em livros,
para os amigos presentes.

   Foram também adminis-
tradas aulas por professores
universitários locais, sobre a
cultura literária em geral, as
línguas e as danças nativas que
estão ressurgindo na América
Latina, o aparecimento de no-
vos autores no mercado edito-
rial, etc.

Ao lado da seriedade das
palestras, aulas e círculos de

poesia, a parte recreativa não
foi descuidada. Os escritores
fizeram passeios a Piriápolis e
Punta del Este, incluindo visi-
tas a museus, atrações turís-
ticas, galerias de arte, feiras
artesanais, coquetéis e jantares
de confraternização, além de
shows de dança e de música,
sempre muito atraentes e diver-
tidos. Todos se emocionaram
ao ver a beleza e a arte da dança
típica local, o tango, magis-
tralmente apresentado por
jovens e crianças de apenas
sete a dez anos.

    De todas as atrações, a
mais significativa foi a visita a
uma escola municipal de Piriá-
polis, quando seiscentas crian-
ças, em traje de gala, recep-
cionaram os escritores em
grande estilo. Houve músicas
ao piano, canto em conjunto
por todas as crianças, decla-
mação de poesias. Foi realmen-
te um momento fantástico.
Alguns escritores agradece-
ram a homenagem, declaman-
do também suas poesias. Em
dado momento, tomada de
entusiasmo e com o bom hu-
mor que lhe é tão peculiar, a
jornalista Adelaide, do Canadá,
sentou-se no chão, entre as
crianças, tornando-se apenas
mais uma aluna entre os alunos

da escola visitada.
Adelaide foi uma das per-

sonalidades marcantes desse
encontro. Sempre activa, dinâ-
mica, inteligente, munida de
sua inseparável máquina foto-
gráfica, registrava todos os
momentos do encontro. Dizia

sempre que não se importava
em fotografar-se, mas aos ami-
gos, de quem queria levar boas
recordações. E sempre dirigia
palavras divertidas e sábias
para todos que dela se acer-
cavam.

Outra personalidade que
deixou saudades foi a poetisa
colombiana, Bella Clara, uma
mulher que faz jus ao próprio
nome: Bela. Muitíssimo extro-
vertida, alegre, expansiva,

dançarina de ritmo invejável e
possuidora de grande sensi-
bilidade poética, Bella Clara
deixou marcas em todos os
participantes.

Lina Zerón, do México, tor-
nou-se também figura impor-
tante e muito querida no encon-
tro, pela inteligência, simpatia,
presença cativante, como tam-
bém pelo merecido reconhe-
cimento no mercado editorial
internacional.

 Mas que significa Abrace? 
 Abrace é um movimento

criado por Roberto Bianchi
(Uruguai) e Nina Reis (Brasil),
que coordena a edição de auto-
res novos e antigos, propor-
cionando a todos a oportu-
nidade de lançarem seus livros
e fazê-los conhecidos pelo públi-
co leitor.

Abrace é um movimento que
se destaca pela “Solidariedade
entre criadores”, em que os
poetas e escritores se tornam
amigos e se ajudam mutua-
mente, sem invejas nem estre-
lismos.

Abrace é um abraço entre
países, cujos escritores se
reúnem anualmente para falar
de sonhos, de poesias, de
Literatura, do desenvolvimento
das letras e da intelectualidade.

 Abrace é a utopia do bem, do

amor, da amizade que, ainda
semente, em breve se
tornará uma árvore de
grandes frutos, como bem o
disse Adelaide Ramos Vilela: “É
uma árvore cujas pernadas se
estendem pelos quatro cantos
do mundo...”

 

Dr. Jasmin R. Pitre
chiropraticien

Chamo-me A. Dubé. Em 1970, após a
ablação da vesícula biliar, fiz uma
hemorragia que provocou flebite,
trombose e uma nevrite na mão direita.
Em 1975, diagnosticavam-me a artrose

generalizada. Tive uma cirurgia devido a uma tripla
fractura do tornozelo direito e instalaram-me uma
placa de metal. Em 1980, tive um cancro num seio. Fiz
radioterapia e tomei medicamentos muito fortes para
tentar aliviar as dores que provocam frequentemente
otites e sinusites. Tinha o ombro esquerdo deslocado,
sentia dores intensas e passava noites sem dormir.

Em 1983, os médicos davam-me 6 meses de vida.
Desesperada, procurei um quiroprático.  Não foi fácil
no início. E hoje continuo a tratar-me lá! Posso agora
levantar o meu braço e tenho mais força na mão. As
dores são menos frequentes, a respiração e o sono
melhores, a concentração e as ideias mais claras.  No
início dos tratamentos, eu funcionava a 20%, hoje
funciono a 80%. Continuo regularmente os meus
tratamentos. Obrigado à quiroprática que acrescentou
anos à minha vida e melhorou a sua qualidade.

O Dr. Pitre informa-vos que tem o prazer de se ocupar
da clientela do Dr. Langevin, que se encontra numa
reforma bem merecida.

O Dr. Pitre fala Francês e Inglês.

Centro Quiroprático da Saúde Vertebral
7229 St-Denis (a dois passos do Metro Jean-Talon)

Para mais informações visitem o sítio:
www.chiropratique.ca.tc

Telefone para (514) 274-2415

Centro Quiroprático
da Saúde Vertebral
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UM SERVIÇO DO

MILLENNIUM

BCP

(514) 287-3370

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est             273-9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 987-7666

HISPANO-LUSO
220  Rua Rachel Est   849-8591

LATINO
177 Mont-Royal Est 849-1153

LISBOA
355 Rachel Est 844-3054

TAGUS
4289 St-Laurent 844-3307

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent   849-6619

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent             845-5335

FILMAGEM DE CASAMENTOS
SYLVIO MARTINS             240-5196

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

862-2319

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

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

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

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

Consulado-Geral
de Portugal

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

Tel.: (514) 499-0359

HORÁRIO DE ABERTURA

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

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

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent 288-3019

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

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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  845-5804

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

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

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

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

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

MÓVEIS
ARCA
4117 St-Laurent              842-0591

MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent             845-6028

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

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

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

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

RESTAURANTES
CANTINHO
3204 JARRY E               729-9494

CASA VINHO
3750 MASSON               721-8885

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.               844-4588

SOLMAR
111 St-Paul E               861-4562

TASCA
172 Duluth E               987-1530

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

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel                                 725-2626

SATÉLITES
LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval                                  947-1479

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

Fax: 844-6283

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

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

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

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

Para ligação:

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

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

número

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

Alimentado por:

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

Portugal 7.9¢
Estados Unidos 4.9¢
Reino Unido 5.9¢

LIGUE PARA PORTUGAL
POR APENAS 7.9¢ POR MINUTO!

Angola 39¢
Brasil 18¢
Canadá 3.9¢

Grande duplex 2X5½, cave bem
terminada, garagens, belo jardim

ROSEMONT

ST-MICHEL

CENTRE-VILLE

Triplex, 3x6½ todo renovado.
VILLERAY

José Montez
Esc.: 374-9250
254-0216-254-6139

ST-LEONARD

ST-LEONARD

Triplex 1x5½ + 2x3½, garagem,
impecável

5plex, de luxo 2x5½+3x4½,  garagem
e lareira.

Duplex 2x5½ , garagem, todo
renovado.

Prédio com 8 apartamentos,
bem situado, rend. $40.000

Grande triplex de luxo, renovado.
Ver para crer !

ST-LEONARD

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

A caça aos ovinhos
Foi o título que os Jovens em

Acção deram a uma actividade
dedicada aos mais pequeninos

e realizada na cave da Igreja de
Santa Cruz no dia 3 de Abril,
após a missa do meio-dia.

Terminada a celebração,
todos as crianças, 150 no total,
desceram ao salão onde lhes foi

oferecido um “lunch” e iniciou-
se a seguir a caça aos ovinhos,

uma actividade mesclada de
jogos e brincadeiras que con-
tou também, com a projecção

de um filme para as suas idades.
Devem ser felicitados os or-
ganizadores e os pais das crian-
ças, que colaboraram em per-
feita harmonia, esperando-se
que repitam a actividade no

próximo ano.

Vou deixar o serviço de polícia no próximo dia 2 de Junho, após
30 anos de serviço. Durante estes 20 últimos anos, trabalhei no

posto 32 que incluía uma gran-
de parte da comunidade por-
tuguesa. Gostei de vos servir e
vocês serviram-me. Quando
solicitava a vossa ajuda estavam
sempre prontos para ajudar em,
diferentes causas humanitárias.

Obrigado e talvez nos encon-
traremos em Portugal.

 Donald Craft

Adeus ao nosso protector

26-05-04.pmd 2004-05-25, 17:0812
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Serviços &  negócios
PRECISA-SE

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

Roberto
(450) 678-1588

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

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

(514) 708-3207

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

(514) 820-5247

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

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

109 000$

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

Arlindo  (Alain) Velosa

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

DU CARTIER-VILLERAY
7170  St-Laurent

Avaliação gratuita

72  CASAS  VENDIDAS  EM  2003

VENDIDA
VILLERAY

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

AHUNTSIC

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

$229.000.

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

de existência.
Preço para venda rápida:

$24.000.

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

www.yourwindowcleaner.com
wave@yourwindowcleaner.com

Tel.: (514) 737-9750

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

NOVIDADE

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

REMAX Alliance Inc.

CARLOS   AGOSTINHO

Informação gratuita - casas, hipoteca...

Vendida

VENDID
A

EXPERIENCE
Hall of Fame
Club 100%OR

ST-MICHEL 8 plex bem situado.
Grandes apartamentos

CENTRO-ESTE - Bom triplex
Rendimento. Só $189.500

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

VENDIDA

VENDIDA

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

249.500.00

249.500.00

319.000.00

319.000.00

VENDID
A

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

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

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

Procuramos empregados para
trabalhar em jardins. Falar portu-
guês de preferência.

Rolande: (450) 442-3751

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

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

VENDE-SE

Paisagistas c/exp. em “pavé uni”,
asfalto, etc. Trabalho em Laval.
Salário baseado na experiência.
Contactar contra-mestre.

António Cabral
(450) 963-3462

Oferta de emprego

Contactar Varina Alumínio
Tel. (514) 362-1300

Padeiro com experiência, a tempo
parcial.

Padaria Notre-Maison
(514) 844-2169

Precisa mulher para fazer limpeza
1 ou 2 dias por semana.Das 9h às
15h00, $60 por dia.Com experiência
e referências.Limpeza e engomar.

Tel. (514) 223-0580
Deixe uma mensagem

Cozinheiro (a), 40 horas por semana,
e empregado (a) de mesa, no
restaurante Porto Brasa.
Contactar George Freitas

ou Agostino Ferreira.
Tel. (450) 682-1955

Mulher para fazer limpeza.  Três
vezes por semana.  Das 9h às 15h.

Tel. (514) 893-6656

Família Italiana em Laval procura
empregada doméstica, a tempo
inteiro.  As tarefas incluem limpeza,
lavagem de roupa e fazer companhia
a pessoa idosa (79 anos).  Deve falar
Francês ou compreender Italiano.
Referências necessárias.

Carmen
(514) 387-4363, das 8h ás 17h
(450)661-4286, das 18h ás 21h

Armação de Pêra
T2 mobilado, bem equipado, uma
«pérola», garagem 2 lugares,
arrecadação, situado a 10 minutos da
praia.

Pede-se € 125,000
Tel. (514) 389-1298

Cozinheiro, a tempo inteiro ou parcial.
Para cozinha Italiana.

Apresente-se ao
Restaurante Da Franco

233, Notre-Dame O. Velho Mtl

Padeiro ou pasteleiro a tempo inteiro.
Tel. (514)272-0362

Costureiras c/exp. em alta costura
para salão de vestidos de noiva e de
“soirée”. Tempo inteiro ou parcial.
Imediato.

Tel. (514) 781-1329

Portimão – Algarve
No último andar, apartamento com
2 quartos, cozinha, salão, 3 grandes
terraços, perto da praia da Rocha
e do Vau, construção recente.
Bom preço.

Tel. (514)386-0271

ALUGA-SE

Quarteira-Algarve

Para férias. 4½(T2), com 2
qtos fechados, todo
equipado, na rua principal
a 100 metros da praia.

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

Campo e praia.  Casa a 3km de
Nazaré.  Dorme 8 pessoas.  Ainda
disponível para o Euro2004.

Contacte (514)382-5051 ou
www.quintasol.net

A companhia Mundo 55 Impor-
tação & Exportação está à procura
de profissionais c/ experiência no
ramo dos vinhos e outras bebidas.
Vantagem se já tiver contactos em
Portugal.
Para mais informações,
contactar Henrique Laranjo.

Tel. 514.781.4807

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

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

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

Olívia Paiva Joseph Oliveira

DU CARTIER INC

CENTRO-ESTE

Auteuil, LavalBOISBRIAND

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

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

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

MERCIER

PLATEAU

DUVERNAY

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

Rua Conloniale, Duplex
com cave de 5 pês.  Em
muito bom estado

Duplex impecável. 2x 5 1/2, com
cave acabada, 3 qtos de cama,
garagem, casa de banho renovada.

DU CARTIER INC

Inês Voltz
Agent immobilier Affilié

Courtier Immobilier Agrée

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

Rosemont
Grande condo de 2
andares, 3 qtos,
garagem, cst. 2001,
sector Angus
$ 279.000.

PAVAGES CSF
Operador para estendedouro de
asfalto.

Tel. (514) 352-7430
Fax (514) 352-7180

Um empregado para trabalhar em
construção e conduzir camião.  Deve
possuir carta de condução Class1.

(514) 376-0862

Procuramos operadores com
experiência (mínimo de 1 ano)
em máquina de costura, para casacos
de mulher, especializando só
em algibeiras. Tempo inteiro,
39 horas, pago a hora, bom salário,
boas condições de trabalho. Emprego
na fábrica só.

Empregados sérios,
telefonar Lucia
(514)387-4363

Pessoa responsável para limpeza de
escritório situado em West Island, a
tempo parcial. Deve possuir carro.

(514) 865-3384
(514) 624-3437

 - Mobília de quarto de jantar, em
muito bom estado.
- 2 máquinas de ginástica.

Tel. (514) 955-8155

4 bilhetes para o EURO 2004

(514) 725-6234
(514) 262-7572

Oração à Nossa Querida Mãe
Nossa Senhora Aparecida, Querida Mãe,

Nossa Senhora Aparecida, Vós que amais e
guardais todos os dias, Vós que sois a mais bela
das mães, a quem eu amo de todo o coração, eu
Vos peço mais uma vez que me ajudeis a alcançar
esta graça por mais difícil que seja (fazer o
pedido). Sei que Vós me ajudareis, me acom-
panhareis até à hora da minha morte. Amén.

Rezar um Pai-Nosso e três Ave-Marias. Fazer
esta oração três dias seguidos e alcançará a graça
por mais difícil que seja. Mandar publicar. Caso
extremo, fazer a oração em três horas. Agradeço
à Nossa Senhora Aparecida por esta graça.

S.A

Homem trabalhador e de confiança
para a manutenção geral de edifícios
comerciais para uma companhia de
imobiliária tempo inteiro.

514-355-7171

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

Olga : 582-1771

DIVERSOS
Tem problemas com o seu com-
putador? Cursos privados e públicos
(Setembro) Redes de computa-
dores. Apanhou um vírus e não o
pode tirar, precisa de ajuda sobre
alguns assuntos. Telefone para
mim:

Sylvio : 240-5196

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

Tel.: (514) 277-2416

Pequenos
anúncios

284 - 1813

Operador de máquina de costura,
para uma fábrica moderna. Deve ter
experiência em binding flatlock,
overlock e em máquina de 2 agulhas.

Apresentar-se no
9500 Meilleur, #400

Pedir Maurice

26-05-04.pmd 2004-05-25, 17:0813
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Conservação de energia
Climatização e Aquecimento

6816 boul. St. Laurent, Montreal
762-1697

“A Família Scally está ao vosso serviço”

Aparelhos
a

liquidar

Venham ver

Preços
incríveis

sistemas de ar condicionado, termopompas, lareiras, chaminés

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

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

Synergie FSynergie FSynergie FSynergie FSynergie FutureutureutureutureutureSynergie FSynergie FSynergie FSynergie FSynergie Futureutureutureutureuture

GRANDE LIQGRANDE LIQGRANDE LIQGRANDE LIQGRANDE LIQUIDUIDUIDUIDUIDAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

Export Depot
Electrodomésticos e Aparelhagens de 220 volts

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

DESDE $599DESDE $599DESDE $599DESDE $599DESDE $599
DESDE $149DESDE $149DESDE $149DESDE $149DESDE $149

Melhor Marca, Melhores Preços
PREÇOS MAIS BAIXOS NOS CONTENTORES PARA

PORTUGAL - GARANTIDO
PORTA  A PORTA

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO
* UM POR FAMÍLIA

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

Os Quadros mais caros de sempre
Rapaz com cachimbo, de Picasso, comprado por um

Retrato do Dr. Gachet

No Moinho de la Galette

Rapaz com
cachimbo

1º Picasso
Rapaz com cachimbo

2º Van Gogh
Retrato do Dr.Gachet

3º Renoir
Moinho de la galette

4º Rubens
O Massacre dos
inocentes

5º Van Gogh
Retrato do
Artista sem Barba

6º Cézanne
Cortina,
Jarro e compoteira

7º Picasso
Mulher de
Braços Cruzadas

8º Van Gogh
As Íris

9º Picasso
Mulher Sentada
num Jardim

10º Picasso
As Núpcias de Pierette

11º Picasso
O Sonho

12º Picasso
Eu, Picasso

ESTRADAS
Atenção às multas

JÉSUS É A SOLUÇÃO
PARA SEUS PROBLEMAS
E NECESSIDADES. VENHA

PARA FAZER A EXPERIÊNCIA

DOMINGO ÁS 16H. SEXTA 19H30
NA IGREJA CRISTÃ VITORIOSA

4270 PAPINEAU, ESQ. C /RACHEL

As alterações são tantas, que
o Governo fala de um novo
Código da Estrada. Já apro-
vado em Conselho de Minis-
tros, o diploma cria multas mais
pesadas para vários excessos, a
começar pelo de velocidade.
Conduzir com mais de 0,5 gra-
mas/litro de álcool no sangue
continua proibido, mas se o
balão passar de 0,8, fica-se com
uma infracção muito grave
registada. Quem fale ao tele-
móvel enquanto guia, não paga-
rá mais, mas incorre numa
infracção grave. Transportar
passageiros sem cinto será
punido, sobretudo, tratando-se
de crianças. E o Governo estu-
dará a criação de testes de sa-
liva para o controlo de drogas.
Descontos, só está previsto um:
multas pagas na altura ou den-
tro de 15 dias são cobradas
pelos valores mínimos.

O PREÇO DA
INFRACÇÃO
Excesso de velocidade nas
localidades
(40 km a mais)
€ 300 a € 1500

Excesso de velocidade fora
das localidades
(60 km a mais)
€ 300 a € 1500

Abuso de álcool
€ 500 a € 2 500
(metade se for menos de 0,8 g/l)

Falar ao telemóvel
€ 120 a € 600

Passageiros sem cinto
€ 120 a € 600

A Voz  de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com

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

Tel.: (514)284-1813

anónimo, acaba de atingir o
preço mais elevado de sempre
num leilão, destronando assim

Van Gogh. O pintor espanhol
ocupa agora metade dos
lugares no “top” 12 das vendas.
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A VOZ DE PORTUGAL,  26  de  Maio  de  2004  - Página 15

Vária

Props: Oscar, Rogério

Venha assistir aos jogos de futebol
de Portugal e de todos os países do mundo

através da via satélite

> Ecrã gigante com sistema
   de som

> Privado Video Poker

> Bilhares e futebol de
   mesa

Tel.: (514) 277-0600
7659 rue St-Denis H2R2E7

Eleições imediatas!
George Bush ordena Dos Santos

O Presidente norte america-
no, George W. Bush, irritado
com as dores de cabeça no
Iraque, recebeu em audiência
o chefe de Estado angolano,
José Eduardo dos Santos, no
passado dia 13 de Maio, sem os
habituais protocolos e discur-
sos oficiais de pompa e circuns-
tância reservado aos amigos do
Tio Sam. Durante o encontro,
Dos Santos tentou convencer
George Bush do seu novo mo-
delo de governação assente na
transparência e boa governa-
ção.  Ao contrário do que é
propalado pelos serviços de
informação do Governo, forma-
da pelo MPLA, George Bush
não se mostrou impressionado
e foi muito incisivo, peremptó-
rio, pragmático e metódico.

E para desfazer qualquer mal
entendido, a Embaixada Ame-
ricana em Angola publicou no
passado dia 21 de Maio, um
comunicado, bastante elucida-
tivo - Os Estados Unidos, defen-
de a organização de eleições
como «um passo crucial no
processo de reconciliação de
Angola pós-guerra». Por conse-
guinte, prosseguiu o comunica-
do de imprensa - o Secretário
de Estado, Colin Powell prome-
teu oferecer assistência neces-
sária no sentido de assegurar
uma corrida livre, justa e bem
organizada. «Os Estados Uni-
dos exortam, por isso, o gover-
no angolano a agir rapidamen-
te com vista a determinar uma
data final para a realização das
eleições gerais», textualiza o
comunicado, pondo ponto final
aos rumores de um eventual
sucesso de Dos Santos pelas
Américas. Dos Santos, conheci-
do e temido, pelos confrades
lusófonos, deu início a esta
campanha diplomática em Ca-
bo Verde. Por lá, recebeu o
presidente da Costa do Marfim,
que  numa visita inesperada,
para a imprensa, recorreu à
ajuda de José Eduardo dos
Santos, para eventuais apoios
ao seu regime, confrontado
cada vez mais com fortes mani-
festações da Oposição.Durante
a sua estada em Cabo Verde,
não fez qualquer declaração
aos jornalistas e limitou-se,
segundo a imprensa local, a
elogiar a calçada portuguesa à
entrada do hotel onde decor-
reu o encontro.

Entrada de Leão
Em Cabo Verde, dos Santos

afinou as chuteiras para con-
quistar e ludibriar com um
discurso articulado a moda dos
altos estadistas, o derrotado
Bush, projectando uma ima-
gem nova e cristalina, de ho-
mem sério e honesto, límpido
de qualquer maldade, alérgico
a pensamentos pecaminosos;
como a lapidação do patrimó-
nio, do tesouro nacional, da
corrupção institucional, enfim,
um JES igual a sua imagem.

Claro em Terras dos pés des-
calços quem brilha é rei. E em
grande estilo dos Santos disser-
tou: Como sabem, conquistá-
mos a paz em 4 de Abril de
2002, depois de mais de quatro
décadas de conflitos armados.
Em primeiro lugar contra o
poder colonial, pelo direito de
sermos independentes. Depois,
pela necessidade de defesa
dessa mesma independência
contra as agressões externas e
a destabilização interna provo-

cada por forças empenhadas
em conquistar o poder pela
força das armas.

E para que serviram os cuba-
nos contratados com ajuda dos
comunistas portugueses para
inviabilizar os acordos de Al-
vor... O levantamento contra os
designados fraccionistas por
discordarem com o rumo que o
País levava... A diabolização da
FNLA... Os massacres no Pica-
Pau, em pleno período de transi-
ção...A perseguição e massa-
cres aos brancos portugueses
ou não nos musseques e baixas
de Luanda... a perseguição e
assassínios dos homens da fé,
religiosos e cristãos.. E a caça
aos homens de negócios, qua-
dros, académicos, cientistas e
industriais, faziam parte da
necessidade de defesa dessa
mesma independência?

Sem pejo, desafiando tudo e
todos, José Eduardo dos
Santos, feito dono de Angola
minimizou o desejo da maioria
dos nacionalistas angolanos
considerando que apesar dos
muitos pronunciamentos de
alguns sectores da Oposição,
que gostariam de apressar o
restabelecimento do calendá-
rio eleitoral sem atender à cir-
cunstância de que a actual
situação de pós-guerra requer
ainda alguma ponderação e
bom senso, tem sido igual-
mente o Governo a dar os pri-
meiros passos para criar as
condições que permitam que
as próximas eleições reflictam
de facto a vontade soberana do
Povo da República de Angola,
afirmou o Presidente angolano.
Que lindo... e ainda dizem que
o povo tem memória curta

Saída de Cão
Nesta sua visita de trabalho

de dois dias aos Estados Unidos
da América, Zé-Dú, como é
tratado em círculos mais próxi-
mos, tentou abordar questões
relacionadas com a recons-
trução de Angola no pós-guer-
ra, a estabilidade regional, o

combate ao HIV/SIDA e a
guerra global contra o terroris-
mo. Porém, o Presidente dos
EUA, George Bush ao contrá-
rio das expectativas do seu
homólogo, condicionou qual-
quer envolvimento do seu exe-
cutivo sem que Angola corres-
ponda aos novos interesses
externos americanos que pas-
sa essencialmente na criação
de uma força de interposição
africana de manutenção da
Paz; a consolidação do insi-
piente processo de democra-
tização; o combate à corrupção
institucional; a transparência
relativa aos projectos de susten-
tação social; a cultura do diálo-
go transversal e o fim da prepo-
tência e abusos de autoridade.
Depois dos escândalos verifica-
dos com a divulgação de ima-
gens de soldados americanos a
humilharem os Iraquianos,
George Bush, está a perder
protagonismo interno e endu-
receu a sua posição com os
novos amigos. Podemos con-
cluir que Dos Santos, em Cabo
Verde, brilhou e desfilou a sua
opulência e irredutível posição
em não consultar as forças
políticas nacionais para a mar-
cação e calendarização do pro-
cesso eleitoral. Em África, dos
Santos teve uma entrada de
Leão e nos Estados Unidos, uma
saída de Cão com uma mão
cheia de tarefas obrigatórias
por cumprir no mais breve e
curto espaço de tempo. E para
que não haja dúvidas o Embai-
xador Americano em Angola,
Cristopher Dell, disse que em
nenhum momento o Presiden-
te George Bush terá persuadi-
do José Eduardo dos Santos a
concorrer às próximas eleições
presidenciais, contrariando
assim, informações que circula-
ram em Luanda e que davam
como certo o apoio dos EUA a
uma recandidatura do actual
Chefe de Estado angolano. O
diplomata americano esclare-
ceu que o que ficou claro neste
encontro foi o “timing” para a
realização das eleições, que
poderão ocorrer em 2005/06,
conforme foi anunciado pelo
próprio Presente José Eduardo
dos Santos em Washington.

Por José Manuel Costa

O NOSSO RIBEIRINHO GOLEOU
E O IMPACT BATE A SELECÇÃO HAITIANA 6-0

Sylvio Martins

O IMPACT de Montreal im-
pôs-se 6-0 contra a selecção
haitiana com 4000 espectadores
no Complexo desportivo Clau-
de-Robillard, um jogo amigável
disputado no âmbito das activi-
dades organizadas em Mon-

treal que visam sublinhar o
bicentenário da independên-
cia de Haiti. Joel John Bailey,
um avançado do IMPACT,
desmarcou-se com quatro go-
los em de 10 minutos na se-
gunda part do jogo. Mauro
Biello e o nosso Ribeirinho,
António Ribeiro, completaram
a marca .

A selecção haitiana era com-
posta dos melhores jogadores
de origem haitiana do Quebe-
que e dos Estados Unidos, e
reforçada com novos valores de
uma juventude que será a

esperança da equipa nacional
haitiana de futebol.

O IMPACT desde de o início
não perdeu ainda nesta época
(3-0-1) na Liga - A, para a sema-
na o IMPACT vai jogar contra
o LYNX de Toronto. As duas
equipas vão enfrentar-se pela
primeira vez nesta época e o
jogo vai ser disputado na Sexta-
feira 28 de Maio às 19h30 no
Complexo desportivo Claude-
Robillard, e depois vão reen-
contrar-se no dia seguinte às
18h00 em Toronto.

Confessionário
Por José de Sousa

Não tem tempos livres, não
gosta muito do frio, não gosta de
ser invisível, mas gosta de
gastar dinheiro em carros. É o
Marc Dinis, aliás o Manuel
Mota, artista da Nova Ingla-
terra.

VP- Como se define a si pró-
prio?

MD-Musicalmente a alma do
povo imigrante, simples e con-
vivial.

VP- Qual a sua melhor vir-
tude?

MD-Ser bom para todos

VP- E o seu pior defeito?
MD-Ser muito mal organi-

zado

VP- Qual a sua melhor recor-
dação de infância?

MD-Fugir de vigiar Praga
para ir jogar futebol

VP- Se voltasse atrás, o que
preferia não repetir?

MD-O tempo, não volta para
trás.

VP- Quando criança, que
profissão sonhava vir a ter?

MD-Ser jogador de futebol
profissional

VP- O que significa para si a
vida?

MD- Um bocado muito cur-
to. Quando começas a conhe-
cer já é tarde demais.

VP- Em que época histórica
gostaria de ter vivido e porquê?

MD- No futuro. Gostaria de
ver todos os avanços da tecno-
logia

VP- Qual é o melhor sítio do
mundo?

MD- Naquele onde te sentes
feliz

VP- E o pior?
MD- No norte, nas terras

frias. Não gosto do frio

VP- O que é viver imigrado?
MD- Tentar melhorar a vida,

sempre recusando o passado.

VP- Qual a viagem mais agra-
dável que fez?

MD- Tenho muitas, mas a
mais agradável foi a S. Miguel
com o meu conjunto.

VP- Quais as características
que mais admira no sexo opos-
to?

MD- Ser reservada, meiga e
vestir-se bem.

VP- O que mais o incomoda
nos outros?

MD- A mentira. Fazerem-se
mais do que os outros.

VP- Como costuma ocupar
os tempos livres?

MD- Não tenho tempos li-
vres.

VP- O que mais lhe agrada
no seu trabalho?

MD- Quando estou a cantar
e vejo nas bocas das pessoas
que estão cantando comigo.

VP- E o que mais lhe desa-
grada?

MD- As viagens

VP- Em que é que mais gosta
de gastar dinheiro?

MD- Comprar carros

VP- Qual o seu prato pre-
ferido?

MD- Quando tenho fome
qualquer coisa serve

VP- Qual a sua canção prefe-
rida?

MD- “Saudade a você”, da
minha autoria, claro.

VP- Qual o melhor livro que
leu.

MD- “Prawde new world”

VP- Qual o melhor filme que
viu.

MD- Os filmes de Bruce Lee

VP- Que notícia gostaria de
encontrar amanhã no jornal?

MD- Não há mais terrorismo.

VP- Qual o seu personagem
imaginário preferido? Porquê?

MD- O “Marc Dinis” porque
eu sou o Manuel Mota.

VP- Se fosse invisível para
onde iria? Para ver e ouvir o
quê?

MD- Não gosto de ser invisí-
vel.

VP- Qual a personagem inter-
nacional que mais admira e
porquê?

MD- O Buonno do conjunto
U2

VP- E qual a personalidade
nacional e porquê?

MD- Gosto muito de Santana
Lopes

VP- O que pensa deste con-
fessionário?

MD- Fez-me pensar mais
naquilo que sinto.

VP- Se fosse todo-poderoso,
qual a principal medida que
tomaria?

MD- Acabaria com o racismo

VP- Qual o provérbio em que
mais acredita?

MD- Vive hoje como se fosse
o último dia da tua vida.
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Jarno Trulli e Renault - Impecáveis
    Hélder Dias

 
O céu estava bastante ene-

voado nesta manhã de sába-
do ,mas, nem as condições
meteorológicas, nem o preço
excessivo dos bilhetes, — bem
como o exagerado custo de
vida, impediram os milhares de
adeptos, de verem, os seus
ídolos correrem em casa. É
Monte Carlo, Mónaco, está
tudo dito. Nas ruas o perfume
inconfundível de um Chanel,
no rosto uns óculos especiais de

um Giorgio Armani a fazer
realçar, ainda mais, estas fulmi-
nantes belezas femininas, con-
tracenando ao mesmo tempo
com o colorido dos monolu-
gares que compõe este acto
magistral circo que é a F1.Mas
Mónaco, sempre foi assim des-
de 1929, ano da primeira apre-
sentação de uma corrida da
F1.Vários pilotos se fazem hoje
recordar, tal como, Gilles Ville-
neuve que, em virtude da corri-
da se efectuar num circuito
urbano,  defendia a hipótese de
ver as ‘’qualifs’’ se desenro-
larem como presentemente,
um monolugar de cada vez.
Ayrton Senna o ‘’Mágico’’ que
venceu seis vezes o G.P. de
Mónaco que mantém ainda o

recorde e, a partir de hoje,
outros nomes mais virão, tais
como, Jarno Trulli ‘’Renault’’
que pela primeira vez na sua
119º participação a um Grande
Prémio, consegue a primei-
ra posição na linha de partida.
Ralf Schumacher ‘’Williams’’
que arrancou o segundo me-
lhor tempo do dia mas, penaliza-
do, por ter trocado de motor no
treino de quinta-feira seria
retrogradado ao 12º lugar. O
terceiro melhor tempo perten-
ceu a Jenson Button da ‘’Bar’’.

Domingo com um dia de sol
magnífico e com uma linha de
partida bem diferente do que
normalmente estamos habitua-
dos a ver, foi abortado o sinal de
largada, pois, o monolugar de

Olivier Panis “Toyota’’ recusou
alinhar com problemas de or-
dem mecânica, mas...depois
daí seria o espectáculo!.. Ta-
kuma Sato da Bar foi o homem

da partida, infiltrando-se no
meio da pista, ultrapassou tudo
e todos até ocupar por um certo
período o terceiro lugar na
corrida, mas...traído pelo motor
Honda, seria contrariado a
abandonar, causando ao mes-
mo tempo e isto derivado pela
nuvem de fumo originada pela
explosão, um espectacular aci-
dente a Fisichella ‘’Sauber’’
que voou por cima do mono-
lugar de David Coulthard “Mc-
Laren’’. A partir de então os
abandonos foram sucessivos,
onze no total, Michael Schu-
macher ‘’Ferrari’’ a 42 voltas
(que não conseguiu assim bater
o recorde de Ayrton Senna) e
logo após a neutralização da
corrida derivado ao acidente
de Fernando Alonso ‘’Renault’’
que se encontrava na segunda
posicão. Michael Schumacher
que efectuou uma visita aos
pits digna de louvor e de uma
super táctica da Ferrari encon-
trando-se na quinta posição,

Schumi regressaria a pista em
terceiro lugar. A McLaren não
terminou com nenhum piloto
em pista pois David Coulthard
e Kimi Raikkonen tiveram que

abandonar. Vitoria, pois, impe-
cável de Jarno Trulli e da Re-
nault que conseguiram um fim
de semana à altura dos seus
desejos “serem um dos me-
lhores entre os melhores”. Os
restantes lugares pontuáveis
couberam a Jenson Button da
Bar, Rubens Barrichello da
Ferrari, J.P. Montoya da Will-
iams, Filipe Massa da Sauber,
Cristiano da Matta da Toyota
Nick Heidfeld da Jordan e Oli-
vier Panis da Toyota.

Uma palavra de apreciação
para Jenson Button ‘’Bar’’que
no final da corrida mos-
trou todo um magnifico estilo
de pilotagem conseguindo
terminar a prova a 0,5 seg. do
vencedor. Um facto notório é
que os três primeiros pilotos
que terminaram este Grande
Prémio, têm terminado desde o
início do campeonato todas as
corridas nos lugares pontuá-
veis.

Bravo para eles.

GP Mónaco
1. Jarno Trulli, Ita (Renault)
2. Jenson Button, GB (BAR-Honda)
3. Rubens Barrichello, Bra (Ferrari)
4. Juan Pablo Montoya, Col (Williams-BMW)
5. Felipe Massa, Bra (Sauber-Petronas)
6. Cristiano Da Matta, Bra (Toyota)

Mundial de pilotos
1. Michael Schumacher, Ale 50 pontos
2. Rubens Barrichello, Bra 38
3. Jenson Button, GB 32
4. Jarno Trulli, Ita 31
5. Juan Pablo Montoya, Col 23

Mundial de construtores
1. Ferrari 88 pontos
2. Renault 52
3. BAR-Honda 40
4. Williams-BMW 35
5. Sauber-Petronas 7

Próximo encontro a 30 de Maio no Grande Prémio da Europa
em Nurburgring. Até lá use como sempre a sua prudência nas
estradas e siga o velho conselho amigo: Se conduz não beba.

 

Jacques Villeneuve de volta?
Efectivamente é o que temos vindo a seguir ultimamente e que

tudo leva a crer, que entre os rumores que circulam ,existe algo
de verdade, quem o disse foi precisamente o Director técnico da
Williams+bmw,Patrick Head que interrogado por jornalistas
admitiu ter havido um encontro entre o piloto canadiano e a equipa
Britânica ‘’ao que eu penso Villeneuve ainda não se reformou’’
dizia P.Head.No que respeita ao eventual treino que J.Villeneuve
efectuara logo apos o G.P.da Europa, bem como a possível
participação no Campeonato do Mundo 2004 ao volante de um
Williams, mais precisamente no Grande Prémio do Canadá, pelo
momento não passa efectivamente de um rumor mas...não há fogo
sem fumo!.. 
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