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Water Quality
ASSOCIATION

MEMBER

•Mais um milénio...
•Mais um século...
•Chegou a hora

(450) 665-9426

O  e x p o e n t e  m á x i m o
d a  s u a  q u a l i d a d e  d e  v i d a
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Yves Caron
12 anos de
experiênciaÊtes-vous fait pour Volkswagen?

Vai regressar a Portugal?   Venha ver-nos!
Estamos preparados para a conselharmos  com todo o profissionalismo

Inúmeros clientes da vossa comunidade satisfeitos a 110%

Nordest Volkswagen
10395 Boul. Pie IX, Montréal

Tel.: 325-3422  Fax: 325-9326
http:www.nordestvw.com

TDI
•Beetle  •Golf - Passat - Cabriolet

Confecção de alta costura
Cortinados, colchas, almofadas

e acessórios decorativos

O nosso lema:
•Serviço cortês
•Serviço amigável
•Serviço eficaz

Tratamento profissional das suas declarações de impostos.
"O importante não é quanto recebeu... É o que resta seu!"

j/o/e/m é a solução!  Tel.: (514) 842-2443  Fax: (514) 842-1252

Le Petit Portugal
A antiga "Casa Benfeito"

Tel.: 849-3426
4257 Hotel de Ville, Montreal

Especializada no fabrico de enchidos:
�chouriços   �morcelas  �chouriço mouro   �etc...

�Carnes  �Frutas  �Legumes

Peixe frito para fora
às  Quintas e Sextas

O novo ano capicua
Por Hélio Bernardo Lopes

Acabámos de entrar no novo ano de
2002, que é, pois, um ano capicua. Diz-
se, normalmente, que é um ano de
sorte, no que mais não é, no entanto,
que uma mera regra empírica, que
admite naturalíssimas excepções. Uma
regra que pode até mesmo o não ser,
mas tão-só a mera enunciação de uma
fantasia. Um facto, porém, é certo: o
novo ano nasce com um pouco de
guerra por todo o lado... E surge,
mesmo, com evidências muito fortes
de mais guerra, porventura nuclear, e
de uma recessão económica que já
atingiu as grandes praças
internacionais: baluartes que eram
como tal apresentados, mas que se
mostraram na sua plena realidade, que
é a de estruturas sem outro
sustentáculo que não seja, de facto, o
alienante aumento do consumo - e de
tudo...- e o alargamento explosivo da
fronteira separadora de ricos e pobres.

Hoje, já dentro deste ano capicua, a
situação que se vive é simplesmente
esta: temos mais e muito melhor, mas
muito mais mal distribuído, numa nova
situação que é já de recessão, perante
o nascimento de novos e muitíssimo
perigosos conflitos que, há apenas uns
poucos de anos, raros poderiam pensar
que viessem a ocorrer. Agora sim, é
que se chegou ao verdadeiro tempo
do tão badalado Mundo Cão.

Mais concretamente e no nosso seio,
os inesperados resultados das recentes
eleições autárquicas acabaram por
determinar mudanças bem mais
profundas do que, a uma primeira vista,
poderia imaginar-se. É claro que,
perante a situação internacional, que
atinge já praças das mais importantes,
como acontece com o Japão, a
Alemanha e, também agora e já depois
de 11 de Setembro, os próprios Estados
Unidos, não poderá também Portugal
deixar de vir a ser atingido e de algum
modo.

A atitude do ainda actual governo,
de parceria com uma execução que,
sob muitos aspectos, foi extremamente
deficiente, foi socialmente acertada,
procurando extirpar os dramas sociais
e humanos que encontrou, e

Ver pág. 2

Nova moeda passa o 1º teste

�Tudo como é habitual� é a expressão
que o porta-voz da principal federação
comercial alemã utiliza para resumir o

primeiro sábado depois da chegada
do euro, com o dia de compras a
decorrer normalmente.

O fim de semana é considerado um
teste crucial para o funcionamento do

Ver pág. 2

Ferro Rodrigues:
Exoneração ou
impedimento?

(Lusa) - O ainda ministro do
Equipamento Social, Ferro Rodrigues,
está a ponderar se opta pelo

impedimento como membro do
Governo ou pela exoneração, sendo

Ver pág. 2

Santana Lopes:  �Terreiro do Paço
aos cidadãos de Lisboa�

Pedro Santana Lopes, empossado
no Domingo presidente da Câmara
Municipal de Lisboa, quer devolver o
Terreiro do Paço aos cidadãos e por
isso disse que pedirá ao próximo
primeiro-ministro para não continuar
com os Ministérios instalados naquela
zona.

Durante o seu discurso de tomada
de posse, na Sala Nobre da Câmara de
Lisboa, Pedro Santana Lopes disse
que ia �desafiar� o novo Governo, que
será eleito dia 17 de Março, a não se
instalar no Terreiro de Paço.

Numa sala cheia de convidados,
Pedro Santana Lopes disse ainda
querer acabar com o cargo de
Governador Civil de Lisboa, medida

Ver pág. 2

Rui Rio: �Não haverá
construções no Parque da Cidade�

O presidente eleito da Câmara do
Porto, Rui Rio, garante que nos
próximos quatro anos nada será
construído no Parque da Cidade, e
considerou pouco democrático o aval
que Nuno Cardoso deu sexta-feira a
dois projectos de construção na zona.

Numa entrevista ao programa �Nós
e os Outros� da RDP/Antena 1, Rio
considerou a tomada de decisão do
autarca cessante, Nuno Cardoso, �tudo
menos democrática�.

Nuno Cardoso aprovou sexta-feira
dois projectos de construção
apresentados pela Imoloc para terrenos
contíguos ao Parque da Cidade,
alegando que não podia adiar por mais
tempo uma decisão e que não tinha
motivos para os �chumbar�.

Tel.: (514) 334-4232

Teresa Ferreira
Decoradora
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TERRA NOSSA BRASIL
•Novelas brasileiras
•Notícias-Revistas
•Música e vários produtos do Brasil

Tony Ribeiro e Lisete Rodrigues
8 Rachel este, Montréal

Tel.: (514) 849-9337

Oferecemos:
�Desporto
�Transmissões directas
  dos jogos de Futebol
�Noticiário
�Transmissão da missa

�A participar em todos os nossos
concursos promoções
�Anúncios de carácter pessoal e com
fins não lucrativos nas ondas da Rádio
Clube CIJM
�Possibilidade de obter descontos em
alguns comércios participantes nas
nossas promoções

4181, St-Dominique, Montreal H2W 2A7
Para mais informações: (514) 844-2456

CIJM oferece-lhe um programa  inovador

onde reina a música, a alegria e o bom humor,

24 horas por dia e 7 dias por semana!

Por apenas $10. por mês de cota terá direito:

euro, depois dos contratempos
dos primeiros dias, como os
sinais de falta de moeda e a
subida de preços. Mas, a invasão
dos hipermercados e das ruas
comerciais em toda a Europa
não parece ter causado
problemas à nova divisa.

No entanto, a questão acerca
do desaparecimento de
circulação das moedas
nacionais continua a colocar-
se, podendo ser antes das datas
limite previstas e que se situam
entre 27 de Janeiro e 28 de
Fevereiro, consoante os países.

Mais de 50 por cento dos
pagamentos eram feitos em
euros no final de sexta-feira em
toda a zona aderente à nova
moeda e praticamente todos os
distribuidores de notas dos 12
países entregava euros.

Segundo a comissão, os
pagamentos em euros

representavam mais de 80 por
cento na Holanda e Grécia, en-
tre 50 e 65 por cento em Portu-
gal, Alemanha, Finlândia,
Áustria, Luxemburgo e Irlanda,
e entre 25 e 50 por cento em
todos os outros países, como
França, Itália e Espanha.

A transição controlada e
calma estende-se a todos os
países, com o primeiro sábado
de compras a decorrer sem
problemas também na Irlanda,
Finlândia, apesar dos saldos de
Inverno já se terem iniciado, ou
Holanda, onde as agências
bancárias tiveram as portas
abertas algumas horas, ao
contrário do que é habitual.

Portugueses com
duas moedas

Até ao final de Fevereiro, os
portugueses vão conviver com

escudos e euros na mesma
carteira, mas em Março já só
poderão utilizar a moeda única
europeia, que entrou  em vigor.

O ministro das Finanças,
Guilherme de Oliveira Martins,
defendeu que a melhor solução
para os consumidores é a dupla
circulação de escudos e euros,
que permite pensar nas duas
moedas.

Oliveira Martins, que fez um
levantamento em euros numa
caixa multibanco na zona de
Belém, em Lisboa, salientou
que a dupla circulação foi a
solução adoptada em todos os
países da zona euro, com
excepção da Alemanha.

O ministro considerou que a
transição imediata para o euro
seria mais vantajosa para os
comerciantes, mas optou-se
pelo interesse dos
consumidores.

Nas primeiras nove horas, as
caixas multibanco com a moeda
única europeia registaram 106
mil levantamentos, num valor
total de 5,212 milhões de euros
(mais de um milhão de contos).

De acordo com o porta-voz
do Banco de Portugal, a
distribuição do euro �está a
decorrer normalmente� no país.

Excepcionalmente, as
tesourarias do Banco de Portu-
gal estiveram abertas dia 1 en-
tre em Lisboa, Porto, Évora,
Castelo Branco, Vila Real,
Braga, Viseu, Coimbra, Faro,
Funchal e Ponta Delgada.

Nova moeda
cont. da pág. 1

preservando a essência de
estruturas, sem as quais, falar
de dignidade humana não passa
de uma retórica hipócrita: fo-
ram os casos do Serviço
Nacional de Saúde e da
Segurança Social. Porque já se
vê: entregar a gestão de tais
estruturas ao sector privado ou,
pior ainda, privatizá-las, é
recusar, na prática, o direito à
dignidade humana! Que
ninguém se iluda...

De modo que, vá-se por onde
se for, os tempos que aí vêm,
não sendo, de modo algum, os
de um qualquer descalabro
económico, serão sempre de
contenção e dureza, onde terão
importância decisiva as
medidas a adoptar para
minimizar o sofrimento dos
portugueses. É claro que é
possível minimizar o défice
público sem ir pela trágica via
de querer fazer uma revolução
em tudo o que é estrutura do
Estado ou política, porque se
for essa a via, para lá da
recuperação que vier a
conseguir-se, o que acabará por
sobrevir é um fosso mais
acentuado entre ricos e pobres,
e um aumento acentuadíssimo
da fragilidade dos cidadãos
perante a contingência. Basta
ter presentes estes dados
simples: ainda que funcionando
mal, hoje, todos os portugueses
podem ser atendidos se não
estiverem bem de saúde. E, no
domínio das pensões e
reformas, o sistema agora em
vigor está garantido até 2040.
É, nos domínios mais
importantes para a dignidade
da vida, um importantíssimo
espólio que é deixado.

Veremos, pois, se quem hoje
contesta a política prosseguida
pela actual maioria vai, no caso
de ascender ao exercício do
poder, extinguir, ou mesmo
destruir, as mais importantes
conquistas dos portugueses
neste regime da Constituição
de 1976. Esperemos que, dentro
da contingência que a vida
sempre comporta, este novo
ano capicua nos não traga uma
qualquer dor desnecessária...

Novo ano
capicua

2002 começa com
novos preços

A partir de dia 1 de Janeiro, os
portugueses pagam menos pela
gasolina, mas mais pela
electricidade e pelas portagens
de alguns lanços de auto-estrada
e das Pontes 25 de Abril e Vasco
da Gama.

O preço da gasolina vai descer
11 escudos para 172 escudos
(0,8579 euros) reflectindo o
novo sistema de cálculo dos
preços dos combustíveis, que
passam a ser ajustados
mensalmente. O gasóleo deverá
manter-se nos 130 escudos
(0,6484 euros) por litro.

As tarifas de venda de energia
eléctrica vão subir 2,4 por cento
para os clientes residenciais e
entre 1,4 e 2,4 por cento para os
clientes empresariais.

Quanto às portagens, na
Ponte 25 de Abril, os veículos
pagarão agora entre 141 a 252
escudos a mais do que em 2001,
enquanto o aumento na Ponte

Vasco da Gama será mais baixo,
entre 10 e 44 escudos.

A Auto-Estradas do Atlântico,
que explora a rede de auto-
estradas do Oeste, A8 e A5,
optou por só alterar o tarifário
de alguns lanços.

cont. da pág. 1
esta última solução considerada
a melhor nos planos político e
ético.

De acordo com um membro
do Governo contactado pela
agência Lusa, a fórmula para
corresponder ao desejo de
Ferro Rodrigues abandonar o
Governo logo que seja eleito
secretário-geral do PS �não tem
qualquer precedente directo na
história constitucional
democrática, desde 1982�.

Há, contudo, um exemplo
próximo que remonta a 1983,
quando o então vice-primeiro-
ministro Freitas do Amaral
optou por solicitar o
impedimento das suas funções
de um Governo que já havia
sido exonerado pelo então
Presidente da República,
Ramalho Eanes.

Neste momento, o Presidente
da República e o Governo estão
a analisar qual a melhor de duas
soluções jurídicas, ambas em
respeito pela Constituição da
República, para corresponder
ao desejo de Ferro Rodrigues
abandonar a pasta do
Equipamento Social.

A primeira solução passa por
Ferro Rodrigues invocar a
figura do impedimento em
relação às suas funções
governativas, que, se for aceite
pelo Presidente da República,
deixa em funções os actuais
secretários de Estado do
Ministério do Equipamento
Social, cabendo em primeira
instância a tutela da pasta ao
primeiro-ministro.

Se for esta a solução, Ferro
Rodrigues desliga-se material-
mente do executivo de
Guterres, mas, no plano for-
mal, continua a ser ministro do
Equipamento Social até à
substituição XIV Governo
Constitucional.

No entanto, membros do
Governo salientaram à agência
Lusa que a invocação da figura
do impedimento não é
totalmente pacífica em termos
jurídicos, porque o texto
constitucional apenas a prevê
directamente para situações de
doença (ou outro motivo grave),
embora se admita a sua possível
extensão para casos urgentes
de ordem política.

A segunda solução para Ferro
Rodrigues é a exoneração pelo
Presidente da República, o que
provocará a imediata queda dos
seus secretários de Estado.

Num segundo momento,
para resolver o vazio provocado
por essa exoneração, o
primeiro-ministro pode solicitar
ao Presidente da República e
renomeação dos secretários de
Estado do Equipamento Social,
cabendo em primeira instância
ao chefe do Governo a tutela da
pasta.

Pelas últimas intervenções
feitas pelo ainda ministro do
Equipamento Social ficou a
ideia de que prefere a solução

da exoneração, tanto por
motivos políticos, como por
razões de ordem ética.

No plano ético, Ferro
Rodrigues, se for exonerado,
ficará formalmente afastado do
Governo, solução que também
lhe concede maior autonomia
em termos de acção política até
às eleições legislativas.

Santana Lopes

Ferro Rodrigues

que recebeu muitos aplausos.
Santana Lopes falou ainda da

situação actual da cidade,
apontando como erradas a
gradual desertificação
populacional, a degradação do
parque edificado e as novas
construções �sem respeito pelas
leis� urbanísticas.

cont. da pág. 1

cont. da pág. 1

CENTRO DE CARNE

F.  I A S E N Z A  I N C .
3266, Bélanger Este, Montreal
10847, Pie IX, Montreal-Norte

VENDA POR GROSSO E RETALHO

AOS MELHORES PREÇOS E MELHOR

QUALIDADE

PORCO INTEIRO
OU METADE
PRESUNTO

E ESPÁDUA INTEIRA
DE PORCO

$1.19/LB

Figado de
porco

"Pancetta"
de Porco

Filete de
porco inteiro

$1.99/LB

Reserva-se o direito de limitar as quantidades

"Capicolli"
de porco

$1.99
 /LB

.99¢
/LB

.99¢
/LB

$1.39/LB

Carne para
salsichas

$1.49
 /LB
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Opinião

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

75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

Mário da Silva C.d.'A.Ass.
Normand Langelier C.d.'A. Ass.
António Pereira C.d.'A.Ass.

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

Onde está a verdade?
Fernando Cruz Gomes

Na Eurolândia
Novo Ano nova moeda

Desde o primeiro de Janeiro
que cerca de 300 milhões de
europeus passaram a ter uma
única moeda. Entre os países da
União Europeia só a
Dinamarca, Suécia e Reino
Unido ficaram de fora do euro. O
novo espaço económico e
monetário promete crescimento
e estabilidade, mas para já o
benefício mais visível foi o
desaparecimento do câmbio en-

Por Augusto Machado Já é tarde para destrinçar
mentiras. Mais tarde será para
entendermos a �verticalidade�
de alguns dirigentes africanos. E
mesmo fadados como estivemos,
desde sempre, a viver paredes
meias com África, há �teses� cuja
verdade nos escapa, da mesma
forma que há políticos que mais
nos parecem �aprendizes de
feiticeiros� cujo saber não entra

Não há muito, Jorge Heitor
trouxe à nossa consideração um
artigo que é por demais
�excêntrico� para o enten-
dermos. De resto, as notas que
alinha frente à curiosidade dos
eventuais leitores são
�polìticamente incorrectas� em
quantidades de quanto baste. É
que ele acentua que um Partido
de Luanda - o chamado Partido
Unidade e Paz para Angola
(UPA) - denuncia que o
presidente José Eduardo dos
Santos teria planeado invadir a
Zâmbia para eliminar Frederick
Chiluba. É que �tão amigos que
eles eram...� não parece credível
a versão.

Acentua-se, afinal, a certeza
de que algo estaria por detrás
das notícias postas a circular
acerca da captura do secretário-
geral da UNITA, Paulo
Lukamba �Gato�. Na base
dessas notícias, que já foram
desmentidas, estaria o tal plano
para eliminar Chiluba. Assim, a
modos que a papel químico do
que se teria passado, em 1997,
quando as chamadas Forças
Armadas Angolanas, dizendo
que perseguiam forças da
UNITA, na zona do Soyo e por
ali perto, entraram no Congo
(Brazzaville) e colocaram na
presidência Denis Sassou-
Nguesso, em substituição de
Pascal Lissouba. Agora, a
�receita� era fazer o mesmo,
dizendo que perseguia um
nutrido grupo de elementos da
UNITA - e nutrido porque até
levaria a coluna de veículos de
Jonas Savimbi. Passava para o

lado de lá e eliminava o seu
anterior amigo Chiluba.

Talvez não seja verdade.
Talvez que tudo isso não passa
de boato. Mas a verdade é que
há quem diga que Levy
Mwanawasa (agora já
presidente da Zâmbia) é tido
como amigo de Jonas Savimbi,
o que poderá fazer perigar os
planos de Eduardo dos Santos
para Angola.

Seria por isso a �cortina de
fumo� em que avolumava a ideia
da prisão de �Gato� e a morte de
Sakala, mentiras que já foram
desmentidas.

Com toda a gente em Angola
a querer a paz... quem é que
continua interessado na guerra?
Se soubermos responder à
pergunta, com verdade,
teremos por aí a chave para
fazer avançar um processo que
já ultrapassou as fronteiras do
Governo e da UNITA. E que já
está nas mãos da população
civil. Oxalá agora que a ONU e
os Estados Unidos saibam
interpretar todos estes sinais e
consigam agir em
conformidade.

Às vezes, dói vermos
organismos como a ONU e
países como os EUA a apoiarem
�democratas� como Kabila e
Eduardo dos Santos. Que são
apenas dois dos que tentam, a
todo o custo, evitar que a África
avance para os caminhos da
Paz e da Concórdia que abriria
as portas à prosperidade e ao
bem-estar das populações.
Custa-nos mas... �é a vida�!

na nossa percepção. O defeito é bem capaz de ser nosso.

a partir de

$299.00

INTRACOMMAR  INC.

Prop.: A. Januário  364-0795

•Venda  •Serviço
•Instalação •Programação

Para um serviço profissional garantido, contacte-
nos ou visite a nossa sala de exposição

Sistema

Sistema RCA
com carta,
instalado

$699.00

a partir de

$299.00

Reparações de receptores e antenas grandes

Receba a
RTPi  + GLOBO + SPORT TV

através de uma parabólica de 18"
por apenas $50/mês

Um mal endémico

Ao longo destas quase três
décadas de vida democrática,
que se vem acentuando, entre
nós, uma das piores marcas dos
nossos brandos costumes:
nunca ninguém é responsável
por nada! E, quando o é, acaba
sempre por ser do patamar mais
baixo da escala social,
mostrando que, afinal, muito
do que se atribuía de mal à
prática judiciária comum antes
de Abril, é hoje muito pior.

Para provar que é assim,
bastará recordar um lamentável
acontecimento que decorreu na
zona do Estoril, menos de dois
anos antes do fim da II
República, e que custou a
condenação em tribunal
comum de três familiares
directos de personalidades do
maios elevado estrato da vida
pública e financeira. Não
acredito que tal fosse hoje
possível, à luz das mil e uma
razões que todos hoje podemos
ver ao dia-a-dia da nossa vida
social. E, para sustentar esta
minha impressão, abordo a
seguir dois factos recentes.

Em primeiro lugar, o caso
Vale e Azevedo. Acaba de ser
conhecida a decisão do
Conselho Distrital da Ordem
dos Advogados, de o suspender
das suas funções de causídico.
E quantos anos se passaram
desde que se deram as queixas
que levaram a uma tal decisão?
Ora, logo ao ser dada a notícia,
de pronto se referiu que o ora
visado poderá ainda recorrer
para o Conselho Supremo do
seu organismo de classe
profissional. Portanto, tem
cabimento a questão: quanto
mais tempo ainda? Mas logo ali
se referiu que, mesmo sendo
mantido algum tipo de castigo,
ainda assim poderá recorrer
para um tribunal administrativo.
E lá volta, uma vez mais, a
questão: mais quanto tempo
ainda? Ou seja: muito

provavelmente, pouco ou nada
virá a acontecer, porque,
entretanto, tudo poderá vir a
prescrever. É o que se tem visto.

Há, todavia, um outro caso,
de bem maior gravidade, e que
acaba de ocorrer há ainda
poucos dias, desta vez no inte-
rior das instalações de um posto
da GNR!! E aí está já a
justificação: um cordão, com que
prendia as calças, e que não
havia sido detectado!! Mas,
então, como é que as calças se
prendiam?! Pois, não é verdade
que até os atacadores são
tirados?! E ninguém é
responsável? Ninguém?!

Mais espantoso, ainda, é o
silêncio generalizado a que se
remeteu toda a população: tem
medo de quê? Das mafias russas,
ou ucranianas? Mas, então, para
que servem ali as autoridades
policiais e judiciárias?! De quem
é que a população tem medo,
que nem colaboração simples -
como seria chamar a força
pública - se determinou a
praticar? Porque só por essa
razão é que o ucraniano fez o
que se viu: teve de tomar uma
loja pela força, para que alguém
acabasse por se ver forçado a ter
de chamar a GNR!

Entendo que o Ministério
Público - para lá da Inspecção
Geral de Administração Interna,
no âmbito do funcionamento
da GNR - tem de levantar as
razões que levam ao medo de
uma população inteira se
exprimir publicamente no que
se diz ser um Estado de Direito,
do Primeiro Mundo e membro
da União Europeia, bem como
na recusa de chamar a força
pública perante a solicitação de
alguém em estado de evidente
desespero! Temos todos que
lutar contra o crime
organizado e contra a
instalação do medo, um
pouco por todo o País!

Hélio Bernardo Lopes

tre os doze países que adoptaram a nova moeda.

Terça-feira, um de Janeiro de
2002. Um dia muito especial
para Portugal e para os países
europeus que adoptaram o
euro. Há mesmo quem pensa
que o êxito da moeda única
pode ajudar a amadurecer a
ideia duma Europa politica-
mente mais unida ou seja:
género de Estados Unidos da
Europa ou um sistema político
assim parecido. Um sonho?
Talvez. Só o futuro o dirá. Para
já, o facto de os lusitanos
pertencerem à União
Económica Monetária já em si
é um sonho realizado. Embora,
mesmo com euros no bolso,
infelizmente continuamos ser
os mais pobres da �eurolândia�.

É verdade que conseguimos
cumprir critérios de conver-
gência e entrar no �pelotão da
frente� do euro, mas também
temos que admitir que
abundam as diferenças entre
os países que aderiram à moeda
única. Portugal tem um
considerável número de
indicadores negativos. Entre
outros problemas, os portugue-
ses têm a esperança média de
vida e o rendimento �per capita�
mais baixo de entre todos os
países que adoptaram o euro. A
isto soma-se uma balança
comercial claramente defici-
tária, tal como a diferença entre
produção e consumo de
energia. Como positivo, a
economia nacional apresenta
uma das taxas de desemprego
mais baixas e receitas turísticas
satisfatórias.

Melhores ainda são os
resultados da Espanha, que
lidera  o �ranking� turístico da
zona euro graças à tradicional
demanda das suas praias por
turistas alemães e britânicos. A
Itália, apesar de décadas de
instabilidade política, mesmo
com um rendimento �per
capita� a meio caminho entre
Portugal e a Alemanha, a forte
indústria de Milão e Turim
garante um excedente comer-
cial aos italianos, cujas cidades
míticas e históricas permitem
prosseguir a luta pelo título de
principal destino turístico en-
tre o território de circulação da
nova moeda. Bem diversa é a

realidade da Grécia, o último
país a ser aceite como integrante
da nova moeda. O berço da
civilização ocidental tem que
lutar para não ser ultrapassado
por um Portugal ansioso de se
livrar da �lanterna vermelha�
no rendimento médio por
habitante. A Bélgica está numa
dimensão completamente
diferente. Os dez milhões de
belgas contam com o dobro do
rendimento médio lusitano.
Além de ser a capital da
eurocracia, o �país plano�
cantado em francês e flamengo
por Jacques Brel caracteriza-se
por ser uma das economias mais
internacionalizadas do mundo,
com dois terços das maiores
empresas controladas por
capitais estrangeiros. Não
muito diferente é o retrato da
Holanda, outro país com um
produto nacional bruto �per
capita� superior ao dobro do
português. Tendo a menor
percentagem de desempre-
gados da �eurolândia�. Bem
menores são as preocupações
do Luxemburgo, cujos 432 mil
habitantes - nomeadamente de
origens francesas, germânicas,
italianas e portuguesas - têm o
maior rendimento médio de
todo o planeta. Depois há,
segundo os entendidos nesta
matéria, o �núcleo duro�. Os
países completamente incon-
tornáveis que desde sempre se
empenharam na antiga Comu-
nidade Económica Europeia. O
eixo Paris-Berlim é, juntamente
com a Áustria e as três pequenas
e médias nações que formam o
Benelux, a espinha dorsal da
�eurolândia�, partilhando alta
produtividade e elevados níveis
de bem-estar. A Alemanha
mantém a liderança incontes-
tada e a responsabilidade de
ser a �locomotiva europeia�.

Pensamento da semana: - A
sabedoria consiste em o homem
ter a noção dos seus limites, em
compreender os seus próprios
limites, e, em especial, a sua
ignorância.  Karl Popper.     Alto
Minho, 05.01.02

Pequenos Anúncios
A Voz de Portugal

Uma venda certa por pouco dinheiro
844-0388
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Gouveia, Gouveia
507, Place d'Armes, suite 1704         T el.: (514) 844-0116
Montreal, Québec H2Y 2W8 Fax: (514) 844-9053

Filomena Gouveia  LL.B.

AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA

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

�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

Cartas à redacção
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Y Serviço de urgência

Prática
dedicada
à família

dentária

O Centro dentário Jarry
está ao seu serviço desde
há mais de 25 anos.  Aqui,
a ênfase está lançada num
serviço personalizado e compreensivo.
Além disso, nós utilizamos as mais
modernas técnicas de esterilização.

Inaugurámos
um novo

departamento
de higiene

com sala de
jogos para
as crianças

MÉTRO
JARRY

Oferecemos os seguintes serviços:
• acompanhamento, exame e limpeza
• restauração estética
• ortodontia
• coroas e pontes
• implantologia
• branqueamento
  dos dentes
• parodontia
  (gengivas)

Aguardamos os reembolsos da sua companhia de seguros
150, Jarry Este, Montreal
(514) 382-2071

(2 ruas a Este da St-Laurent

Especialistas: Dr A. Mortezai, Pediatra
e Alergologista (Alergias)

                      Dr F. Sangoul, Anestesista
         (Clinica da dor)

                     Dr I. Sebbag, Cardiologista

Clinique Médicale
AVICENNE

A sua clínica
de medicina geral

23, Rachel Oeste Montréal, Qué.
Para marcação: (514) 849-7373

Clinica geral: Dra B. Hejazi
                      Dra Maria E. Pedro

Adélia Ferreira
Advogada

240 ST-JACQUES  O. #400, MONTRÉAL, (QUÉBEC) H2Y 1L9
TELEFONE: (514) 369-1798                 FAX: (514) 369-8688

FERREIRA LEMPICKA Avocates

Membre de l’ordre
des psychologues du Québec

Elizabeth Schulz
Psychologue

Anglais, Français
Portugais et Espagnol TEl.: (514) 221-8624

Cartas à redacção
Morreu em Lisboa um grande
defensor da democracia

Foi-me anunciada a morte de um amigo da liberdade e da
democracia que viveu entre nós durante alguns anos.

Em nome da liberdade gostaria de aqui prestar homenagem ao
Rui Cunha Viana, grande humanista, que outrora à sua maneira,
soube contribuir para que o 25 de Abril �libertasse� um povo das
garras de um sistema politico que o anestesiou politicamente
quase cinquenta anos.

O Cunha Viana foi em Montreal director do jornal Luso Canadiano
após a morte do seu fundador Henrique Tavares Bello, e também
dirigente durante algum tempo do Movimento Democrático
Português de Montreal.

Como membro do MDP em Montreal, e militante quase desde
a sua fundação, tive a oportunidade de conhecer esse intelectual
e antifascista que foi Cunha Viana.

No MDP esse amigo foi exemplar no que diz respeito ao diálogo
e ao consenso de ideias das várias tendências que integravam a
oposição ao regime.

Sereno e pacifico nas suas intervenções, raramente se excitava
quando se debatia um assunto. Se a minha memória não falha, a
única vez em que vi no MDP indignar-se contra alguém, foi,
quando um certo A. Silva o tratou de �intelectual desonesto�.
Chocado com a acusação, respondeu com argumentos factuais,
demonstrando que o sectarismo político não tinha futuro naquela

cont. na pág. 10

instituição democrata.
Recordo-me uma ocasião numa reunião onde a sala estava cheia

de homens e a senhora Amélia Oliveira Vaz, colaboradora deste
jornal, fez uma intervenção e alguém interrompeu antes que a
senhora desse  a sua opinião, o Cunha Viana como moderador da
reunião interveio para que deixassem falar a senhora sem lhe
cortarem a palavra.

Também numa noite de Janeiro de 1969 lá pelas tantas da noite
naqueles debates que se faziam no MDP um jovem lhe perguntou:
�Afinal o que é ser antifascista�?  Já tarde para uma resposta
reflectida, o Cunha Viana acabou por dizer ao jovem que responderia
no próximo número do jornal Luso Canadiano. E a resposta veio.

�O que não é ser antifascista�:
� Viver para o dinheiro
� Opor o seu interesse ao interesse colectivo
� Falar com arrogância aos diminuídos e com humildade aos

poderosos
� Pensar que os velhos têm sempre razão e que os jovens são

sempre loucos
� Caluniar, intrigar, mentir
� Pensar que não é possível mudar o mundo.
� Ter medo de ideias novas
O Cunha Viana foi também um divulgador na sociedade de

acolhimento da repressão de que eram vítimas em Portugal
aqueles que usavam opor-se ao regime.

Foram numerosos os canadianos-quebequenses que passaram
pelo MDP de Montreal.

Recordo o Jean Pagé fundador da revista �L�Actualité� e jornalista,
o deputado e ministro Gérald Godin, o jornalista do �Devoir�
Clément Trudel, etc.

Resta-me dizer-te obrigado amigo, que os humildes e os
�danados� da sociedade de hoje possam seguir o teu exemplo e a
tua acção como cidadão e democrata que acreditavas num mundo
melhor onde seria possível mais justiça social na repartição dos
recursos naturais do Planeta que não podem ser só apanágio dos
poderosos.

Bem hajas!

Fernando Ennes Pires

As nossas contradições
Recentemente tive a oportunidade de assistir a uma reunião

organizada pela Caixa de Economia dos Portugueses de Montreal,
numa sala do Centro Comunitário Santa Cruz. A finalidade dessa
reunião era informar os sócios da caixa e discutir da possibilidade
de construir um lar da 3a idade sobretudo para pessoas em perca
de autonomia.

Os presentes na sala em maioria pessoas de idade madura foram
unânimes em afirmar que é uma necessidade urgente na nossa
comunidade.

Na conclusão dessa reunião não pude deixar de sentir uma
grande desilusão, primeiro por verificar que na comunidade
portuguesa o colectivismo deixa muito a desejar, pois quando se
pretende fazer alguma coisa há sempre uma grande oposição,
igualmente com os argumentos de alguns sócios que com certeza
não entenderam que a finalidade dessa reunião era unicamente de
esclarecimento aos sócios para ser feito um estudo se era possível
de realizar o projecto.

Mesmo considerando que o projecto é difícil de realizar, foi pena
que os sócios não tenham dado mais apoio, seria uma prova de
confiança na caixa e ajudaria a melhorar a sua imagem.

Ao verificar que na assistência estavam somente umas 20
pessoas que na maioria chegaram com meia hora de atraso e
alguns no fim da reunião e quando há poucos dias fui ver o
Sporting Benfica e que antes do jogo começar, já lá estavam mais
de 100 pessoas, não  pude deixar de analisar em que ponto está a
escala de valores da nossa comunidade.

Mas o que mais me chocou nessa reunião foi de ver que alguns
presentes perderam o tempo a comentar os escritos que estavam
num quadro, onde estava uma detalhada explicação do Baptismo.

Penso que numa sociedade democrática e livre as pessoas têm
o direito às suas opiniões desde que respeitem as opiniões dos
outros. A �Charte des Droits et Libertés du Canada� diz que a
religião, que seja qual ela for, deve ser aceite e respeitada.

A religião e a fé são sempre assuntos complexos e cada pessoa
tem o direito de escolher aquela que mais corresponde às suas
necessidades espirituais. Na minha modesta opinião todas as
religiões são boas desde que elas pratiquem o bem.

Sem querer tornar-me o Robin dos Bosques, creio que seria
justo analisar e esclarecer certos pontos.

Seria bom reconhecer que algumas das coisas boas que tem a
comunidade portuguesa, que são o orgulho de todos nos, elas
foram construídas pela comunidade católica.

Penso que é também lá que estão alguns organismos que se
preocupam a ajudar os mais pobres e desfavorecidos da
comunidade e onde existe varias actividades culturais.

De forma alguma pretendo afirmar que todas as pessoas que
frequentam a igreja católica são boas e santas, pois  como em todos
os organismos há pessoas com defeitos e qualidades.

No entanto quando verificamos que depois de 80 anos são
muitos os milhões de pessoas, de todas as nacionalidades que vão
a Fátima, com certeza que nem todos vão lá por fanatismo.

Que os milhares de Açorianos devotos do Senhor Santos Cristo
não devem ser todos de analfabetos.

Através dos séculos, foram muitos os missionários que
sacrificaram o bem-estar e por vezes a vida e foram por todo o
mundo para ajudar os povos mais desfavorecidos, não devem ter
sido todos frustrados que não sabiam fazer nada da vida.

Que pudemos dizer do Padre Bastos que há mais de 50 anos em
Peniche, fez mais pelos pobres que todos os políticos que por lá
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Opinião
O que se passa em Angola?

Fernando Cruz Gomes

De Angola sabe-se apenas, por
norma, o que Luanda quer que
se saiba. Do teatro das operações
de guerra ou mesmo dos negócios
que se vão fazendo e que
enriquecem altas figuras do re-
gime. Sempre foi assim e, pelos
vistos, no Futungo querem que
assim continui. As últimas horas
- ou os últimos dias, se quiserem...
- deixaram vir ao de cima
rumores em profusão. Todos eles

tendentes a dar a entender que o aparelho da UNITA está mais do
que debilitado. O que até é capaz de ser verdade.

O �Diário de Notícias� de
Lisboa, por exemplo, dizia que
o general Lucamba Gato,
secretário-geral da UNITA, teria
sido detido quando
surpreendido numa coluna
onde estaria também Jonas
Savimbi. Mais: o general seria
mesmo apresentado, nas
próximas horas, em Luena, para
onde estariam a convergir
figuras de proa do regime de
José Eduardo dos Santos. Com
Lucamba Gato, as forças
governamentais angolanas,
segundo as fontes daquele
Jornal, terão também capturado
uns quantos oficiais generais.
Na operação teria ainda sido
morto Alcides Sakala,
secretário para as relações
exteriores da UNITA.

Com a agitação no interior
das forças armadas angolanas a
subir de tom, surge uma fonte
bem colocada a desmentir a
alegada captura de Paulo
Lukamba �Gato� por forças
governamentais, no Moxico.
Segundo a mesma fonte
contactada pela Agência Lusa,

�todos os comentários à volta
da captura de Lukamba �Gato�
não passam de meras
especulações�.

O alarido e a desinformação -
que não nos repugna aceitar
terem nascido de Luanda, para
atingir determinados objectivos
- surge numa altura em que a
ONU parece estar a dar os
primeiros passos para
reabertura de diálogo entre
governo e UNITA. É que as
Nações Unidas e o antigo
representante do movimento
rebelde em Washington, Jardo
Muekalia, estiveram em
contacto para dar os primeiros
passos na reabertura dessas
mesmas negociações. Nesse
sentido, parece existir agora a
possibilidade de o secretário-
geral da ONU, Kofi Annan, se
deslocar a Luanda, para dar
impulso às negociações.

Aqui residiria, então, a
necessidade do Futungo de
Belas em fazer sair uma �cortina
de fumo� para não dar a
entender aos ultras do regime
que vai negociar e, de facto, há

necessidade de negociar. Os
técnicos brasileiros de
informação e contra-informação
que se encontram a assessorar
Eduardo dos Santos, sabem o
que fazem. Há a indicação, dada
por Ibrahim Gambari, que
esteve recentemente em
Luanda, que o governo
angolano levantou as suas
objecções a um papel da Igreja
em �facilitar� contactos com a
UNITA através das Nações
Unidas.

No encontro entre Jardo
Muekalia e Ibrahim Gambari, o
subsecretário-geral da ONU
teria manifestado o desejo de
se envolver a sociedade civil
nas negociações de paz, que
deixariam assim de ser apenas
negociações bilaterais entre o
governo e a UNITA. O
movimento de Jonas Savimbi
advertiu Ibrahim Gambari con-
tra qualquer tentativa de se fazer
da UNITA Renovada o inter-
locutor em nome do
movimento.

Um dado (relativamente)
novo é aquele que diz
defenderem os Estados Unidos
a necessidade de que devem
ser feitos esforços que tenham
como objectivo criar a confiança
mútua, como por exemplo a
negociação de dias de cessar-
fogo para vacinações entre a
população civil. Isto a despeito
de Luanda ter rejeitado uma
proposta da ONU para abrir
corredores humanitários.

Não restam dúvidas. Parece
estar a ser �cozinhada� qualquer
coisa de novo para aquele país
africano.

 A Voz de Portugal
o seu jornal

 à Quarta-feira

Adeus Guterres
O Povo disse basta!

Por Augusto Machado

Os resultados eleitorais de 16
de Dezembro deram, em geral,
uma profunda satisfação aos
portugueses. O povo saiu à rua e,
num gesto de lucidez, de Norte a
Sul, castigou os socialistas
levando o primeiro-ministro à
demissão. Adeus, Guterres. Não
deixarás qualquer saudade.

Eleições legislativas previstas para Março.

Houve mudança de rostos nas
principais cidades. Em Lisboa,
Santana Lopes, contra Portas e
a família Soares, contra tudo e
contra todos - venceu. A vitória
mais importante da sua carreira
política. No Porto venceu Rui
Rio também do PSD. O vencido,
Fernando Gomes, vaidoso e
arrogante, finalmente recebeu
o que merecia: Roma não paga
aos traidores. Os portuenses
não se esqueceram nem lhe
perdoaram. Insultar a
inteligência alheia é,
politicamente, um suicídio. A
sua principal arte política,
enquanto presidente da Câmara
do Porto, foi promover a vaidade
pessoal e festejar, na varanda
da autarquia, os êxitos dos
outros. Quem se está a rir de
tudo isto é Nuno Cardoso,
presidente da Câmara do Porto
até 16 de Dezembro e que
queria candidatar-se quando as
sondagens o davam como
favorito, mas do Largo do Rato,
em Lisboa,  sede do PS, vieram
ordens de que o candidato à

Câmara do Porto seria
Fernando Gomes. O resultado
foi uma vassourada para o PS e
o enterro de Gomes.

Estes resultados não
surpreenderam ninguém. O
país já há muito que precisava
de mudança. E o que levou o
PM à demissão não foi o desaire
autárquico,  mas sim, a situação
caótica em que fez mergulhar o
país, especialmente desde 1999.
O atraso crescente em relação
à Europa, a gravidade da
situação financeira, a falta de
coragem em manter um rumo -
como a reforma fiscal e a
ausência de projectos de
reformas sociais. Um cronista
dum semanário da capital
escreveu: - �Um regime
apodrecido. Adiámos  quase
todas as reformas estruturais
que o desafio europeu exigia.
Preferimos viver à conta dos
fundos comunitários e das
receitas das privatizações,
enquanto fomos cúmplices da
proliferação da evasão fiscal e
do enriquecimento à custa da

especulação. Mantemos, por
isso, muitos dos nossos atrasos
endémicos, designadamente
uma baixíssima produtividade
e uma assinalável iliteracia.
Abandonamos a indústria, a
agricultura, a pesca, a actividade
mineira, a marinha mercante.
E, praticamente, pusemos o país
à venda�. E acrescenta: - �Há
muito que não sabemos o que é
uma cultura de livre exame e
carecemos de espírito de
iniciativa económica, de risco e
de inovação. Este é o duro
retrato dum país na cauda da
Europa�.

Agora, brevemente, haverá
eleições legislativas. E embora
o PSD tenha ganho as
autárquicas duma forma quase
�efeito surpresa� não quer dizer
que a próxima luta entre os dois
maiores partidos sejam favas
contadas. O novo líder do PS,
Ferro Rodrigues, terá um estilo
e um método de combate
diferente de Guterres.
Enquanto Durão Barroso do
PSD continua a ter dificuldades
em se afirmar como um
verdadeiro líder - as sombras
de Marcelo Rebelo de Sousa,
Santana Lopes e Cavaco Silva
são fantasmas que não o largam.
E enquanto Guterres bateu com
a porta deixando o país e o
partido num caos, encontrar o
seu substituto não foi tarefa fácil.
Primeiro rolou o nome de
António Vitorino, deputado
europeu, este disse que prefere
ficar em Bruxelas. Depois Jaime
Gama, um dos melhores
ministros do Governo, acabou
por aceitar mas logo no dia
seguinte, alegando razões
pessoais, deu o dito por não
dito. Outros nomes surgiram
como Sócrates, João Soares. Por

Ver pág. 10

Solmar 1972-2002 = 30 anos ao serviço da comunidade

o mais antigo restaurante português de Montreal

Para comemorar o acontecimento propõe-lhe 4 serviços por $30.00!!
E isto 7 dias por semana, além de lhe oferecermos um cálice de Porto!!!

Mariscos, peixes, carnes, aves e caça fazem parte das nossas ementas preparadas com produtos
sempre frescos e da melhor qualidade.

Venha deliciar-se com uma refeição gastronómica escutando os nossos artistas e dançando ao som
de melodiosa música.

• Serviço de transporte gratuito ao estacionamento

111, rue Saint-Paul Est, Vieux-Montréal  Tel.: (514)861-4562 Téléc.: (514)878-4764
La Sauvagine 115 rue St-Paul Est  Tel.: 861-3210

A bela sala de jantar de Montreal para passar uma noite inesquecível

Refeições completas a partir de $10.95
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A NOSSA ARTE É A VOSSA IMAGEM

ABERTO DE SEGUNDA A SÁBADO /  DOMINGO COM MARCAÇÃO
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Opinião

Export Depot
Electrodomésticos e Aparelhagens de 220 volts

www.exportdepot.com
8100(M) Transcanada, St-Laurent, Qc Tel.: (514) 745-9999

DESDE $599 DESDE $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 $649

Quando virá o tempo de viver o tempo que tenho?
Ano Novo tempo novo
Por Manuel Alves Louro

A poesia do tempo
Antero de Quental, poeta português dos fins do

século XIX, nascido em Ponta delgada, (Açores) é o
autor do soneto �O Tempo�:

O Tempo

Deus pede estrita conta do meu tempo
Forçoso é do meu tempo já dar conta
Mas como dar sem tempo tanta conta
Eu que gastei sem conta tanto tempo?

Para ter minha conta feita a tempo
Dado me foi bem tempo e não fiz conta
Não quis, tendo tempo, fazer conta
Quero hoje fazer a conta e falta tempo

Ah! Se aqueles que contam com seu tempo
Fizessem desse tempo alguma conta
Não choraram como eu o não ter tempo

O vós que tendes tempo sem ter conta
Não gasteis esse tempo em passatempo
Cuidai enquanto é tempo de fazer conta.

Pensamentos em
liberdade

- « Os homens não têm tempo
de aprender nem de saber nada
», escrevia no seu livro « Le
petit Prince », Saint-Exupéry,
aviador francês, escritor, poeta,
filosofo, humanista, moralista...
desaparecido em 1944 na
aviação americana.

- « O tempo é a imagem móvel
da eternidade imóvel » (Platão)

- �Que anos tão curtos feitos
de dias tão longos�.
(Jankelevitch)

- �O homem ordinário
preocupa-se em passar o tempo;

o homem de talento preocupa-
se em empregá-lo bem�.
(Leibniz)

- �O tempo cura as dores e as
rivalidades porque mudamos;
não somos os mesmos que
éramos�. (Pascal)

-�Uma hora nao é uma hora; é
um vaso cheio de perfume, de
sons, de projectos e de estados
de alma�. (Proust)

- �Deus vive sempre e é
omnipresente... Ele constitui o
espaço e o tempo�. (Newton)

- �The time is the money�, o
tempo é dinheiro dizem os
ingleses;

- �O tempo é o pai da verdade�.
(Rabelais)

- As agulhas do meu relógio
mudam de posição, mas nunca
me dizem o que o tempo é�.
(Alain).

Poderíamos continuar sem
mais acabar!...

O tempo na filosofia
O que é o tempo?

O tempo é uma coisa que sei
quando ninguém me pergunta
o que é, mas que não sei o que
é quando se trata de explicá-lo,
dizia S. Agostinho. Não sei qual
será a reacção do leitor se disser
que o tempo não é nada.

O tempo é uma ideia
abstracta, construída na mente
do homem, a partir do
movimento no espaço, entre um
ponto de partida e um ponto de
chegada. O tempo que se conta
em horas é convencional.

Explico-me:
Como é evidente, o espaço

não pode existir fora do tempo;
é relativo ao tempo. O tempo
não pode existir sem espaço; o

tempo conta-se a partir do
movimento dos astros no
espaço. Espaço e tempo são
relativos um ao outro. Ora, tudo
o que é relativo é dependente e
tudo o que é dependente não
possui existência própria. Não
tem existência própria?...

De que depende então o
tempo?

Depende necessariamente
de quem é capaz de conceber a
relação das coisas entre elas, e
entre elas e o absoluto. Quem é
então capaz? Evidentemente
que não pode ser outro que o
homem, porque é o único ser
sobre a Terra que tem
consciência de si mesmo e de
tudo o que o rodeia. Por
consequência o tempo não é
uma realidade objectiva,
tangível, concreta, material. O
tempo é uma criação do
homem, é uma ideia abstracta
como afirmei acima.

O tempo é homogéneo,
contínuo, ilimitado e
indivisível, como indivisível é
uma ideia, um pensamento, a
inteligência e todas as
faculdades humanas.

Se o tempo fosse uma
realidade concreta, seria
divisível e então eu poderia pô-
lo de lado e guardá-lo até ao dia
em que, não tendo mais tempo
para viver, fosse buscá-lo onde
o guardei (como quem vai
buscar o dinheiro que
acumulou no banco) para juntá-
lo ao que me resta de vida para
prolongá-la.

O tempo é uma realidade
puramente metafísica,
subjectiva e fictícia; é um
�meio vazio� em que os
acontecimentos se produzem e
se realizam.

O Passado, sendo passado,
desapareceu, não existe mais;
existe apenas gravado no filme
da memória do homem.

O Presente também não
existe porque ao dizer presente
ele faz imediatamente parte do
passado... movimento perpétuo
do presente que levou
Lamartine (poeta e político
francês dos fins do século XVIII)
a exclamar: �Oh tempo para o
teu voo!�.

O Futuro, não sendo nem
presente nem passado, é como
a luz duma estrela que ainda
não chegou até nós. Ninguém
pode garanti-lo. Que nos resta
então? Resta-nos o homem. Por
isso podemos concluir que o
tempo é a memória é a memória
do homem. Perdida a
memória... perdido o tempo,
porque o Tempo É o Homem.

Em suma, o tempo é para o
homem o que a eternidade é
para Deus.

O Tempo Vivido
Para nao nos perdermos mais

neste assunto demasiadamente
especializado e mais ou menos
fastidioso para o grande público,
vamos agora aterrar o nosso «
avião » no aeroporto do con-
creto, deixando de lado o jogo
da pura abstracção.

Qual é a moral de toda esta
história? É que, no turbilhão da
vida todos se queixam do
tempo: não tenho tempo... falta-
me tempo... onde está o meu
tempo... não é tempo de ... Mas
todos querem possuir tudo (se
possível), que nada falte (se
possível), não faltar com nada
(se possível).

Ninguém tem tempo para
nada, o que explica que Tudo É
Urgente. De facto, de tal
maneira temos falta de tempo
que muita gente nem mesmo
cuida da saúde, sim, da saúde

que é a muleta da vida, o
invólucro do bem-estar, a
condição �sine qua non� de toda
a existência normal.

Mas apesar de tudo, toda a
gente corre. Em que direcção?...
Não se sabe. Corre-se atrás de
tudo: sucesso, riqueza,
felicidade, tempo, vida... Corre-
se para recuperar o tempo
perdido; corre-se todo o dia de
manhã até à noite; corre-se por
tudo e por nada; corre-se para?...

Tudo É Urgente:
Levantar cedo e depressa,

comer depressa, trabalhar
depressa, pensar depressa,
casar-se(?) depressa, andar
depressa, despachar-se para
dormir, dormir depressa, fazer
filhos depressa... e tudo
depressa para muitas vezes se
morrer depressa.

A sociedade actual parece
compreender mal a expressão
que diz que o tempo está sempre
do lado dos mais calmos
(�devagar que tenho pressa�) é
que aqueles que têm o tempo
mais ocupado são os que têm
sempre um �pedaço� a mais
para compartilhar com os
outros.

O Tempo é o elemento de
base mais precioso da
existência

Infelizmente os �médias� são
os primeiros a incitar as pessoas
a que se despachem, porque
tudo o que anunciam parece
ser indispensável ao bom
funcionamento da vida:
�Trabalhe depressa... Não

espere para amanhã...
Despache-se... Não se atrase...
Não perca esta oportunidade...
Depressa porque a sua sorte
está em jogo... Compre agora�...

Contudo, ousamos ainda
continuar a falar de gestão do
�stress� quando seria melhor
falar da gestão do �destress�?
Fala-se de doenças cardíacas,
de esgotamento, de cancro, das
doenças modernas, do
síndroma do �tu também tens
isto?�...

À força de nada se querer
perder, risca-se de faltar de
tempo.

Felizmente que o ser humano
beneficia duma vantagem que
o caracteriza singularmente.
Ele tem a liberdade intrínseca
de poder escolher, até mesmo
a utilização do seu tempo.

Uma das grandes causas do
�stress� actual, é a perda de
controle do tempo. Na nossa
época, o controle do tempo
tornou-se uma verdadeira
calamidade para a maior parte
das pessoas. O dia só com 24
horas parece ser insuficiente
para se poder fazer tudo.

É portanto necessário
aprender a escolher entre o que
se deve fazer e o que se gostaria
de fazer.

Conclusão: Em vez de
lutarmos contra o tempo
Domestiquemos o tempo.
Ora como o tempo é o homem,
então �Domestiquemos o
homem�.

Finalmente, chegámos ao
tempo de Ter tempo de
vivermos o tempo que temos!

No Rescaldo das Autárquicas
Por Lagoas da Silva

Numa análise aos resultados
das autárquicas, tentaremos
dissecar aqui, em síntese quem
perdeu e quem ganhou as
últimas eleições e porquê.

No Porto e em Sintra
perderam a arrogância e a
incompetência e ganhou a
coligação PSD/PP, encabeçada
na segunda pelo Professor
Fernando Seara, mas ganharam
sobretudo os sintrenses,
particularmente aqueles que ao
longo dos últimos anos vinham
a ser prejudicados pela política
camarária do PS.

Em Coimbra e em Cascais
saiu derrotada a incompetência
e ganhou a intenção de
mudança. Em ambos os
concelhos os eleitores devem
ter pensado que a coligação
PSD/PP seria sempre melhor,
tendo em atenção sobretudo a
obra feita ou não feita, e por isso
o melhor seria mudar.

Em Setúbal a derrota foi
também a da incompetência o
que levou os eleitores, desta
vez, a votarem de acordo com a
maioria do pensamento político
da zona, na certeza de que a
CDU poderia fazer melhor. Nós
também acreditamos que sim.

Évora. Aqui foi derrotado o
sonambulismo e sobretudo o
cansaço.

Ganharam o Partido
Socialista e as suas propostas.
Acreditamos que os eleitores
tenham apostado bem, porque
apostaram no crer, na vontade
e no interesse em fazer melhor.

Em Lisboa, não se poderá
dizer que perdeu a
incompetência. Na capital
perdeu a arrogância. Convém
contudo escalpelizar o
acontecido para explicar o
perder do Dr. João Soares.

Estamos em crer que ele terá
perdido no dia em que aceitou
o apoio de pessoas que foram
importantes no passado, mas
que hoje, quer se queira quer
não, já pouco dizem à maioria
dos portugueses. Mas pior do
que isso foi o ter-se rodeado de
pessoas que no decorrer da
campanha, para alem de
arrogantes, mostraram pouco
nível, sobretudo, pelo que se
ouviu, naquele seu desfilar de
ódio, que quase três décadas
passadas ainda lhe inunda a
alma. Perdeu também o Dr.
Paulo Portas. Ganhou o Dr.
Pedro Santana Lopes e a
coligação PSD-PPM.

A nível nacional venceu o PSD
e em muitos concelhos o PSD/
PP, pois é bom que se diga que
se não fosse o Partido Popular
não teriam sido ganhas as
câmaras do Porto, Penafiel,
Famalicão, Vila Nova de Gaia,
Coimbra, Sintra, Cascais i
muitas outras de menor
dimensão.

Convinha, em defesa da
verdade, que o Partido Social
Democrata tal reconhecesse e
não enveredasse já pela
arrogância, como tem feito o
Partido Socialista.

Mas nestas eleições quem
ganhou foi sobretudo o povo
português, que mais uma vez
provou ser coerente, castigando
aqueles que tendo tido todas as
condições para governar e bem,
não souberam ou não quiseram
fazer colocando Portugal, a
todos os níveis, na cauda dos
países da Comunidade
Europeia.

A Voz de Portugal
o seu jornal
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UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS
AQUELES QUE FAZEM VINHO!

Quer ir a passo seguro e ter a casa limpa?
Faça negócio com quem o recebe todo o ano

e com 100% de garantia.
Se quer alegria na sua casa,  sem

surpresas
desagradáveis, confie no Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000

35 variedades de mosto à sua escolha
MOSTO DISPONÍVEL EM GALÕES

DE 20 E 23 LITROS
$25.00 de desconto na compra de

barris de 100 litros.

GRAPOLLO
D'ORO

Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000
$32.00

20 LITROS

Para mais informações, contactar Marco
MOSTI MONDIALE 2000
5187, Jean-Talon Este St-Léonard - Tel.: 728-6831

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00

20 LITROS

Vendem-se barris de Whiskey e barris novos
importados de Portugal em carvalho e castanho,

de 5 a 250 litros.

NOVIDADE
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR

CANADIANO
EM PORTUGAL

EM 08-01-2002:

1EURO=1.4296cd

UM SERVIÇO DO
BANCO

COMERCIAL
PORTUGUÊS

TEL.: 287-3370

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
651 Jarry Est 273-9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 987-7666

FUNTASTIQUE ST-LEONARD
5765 Des Grandes Prairies 322-1030

VIAGENS GIRASOL
4220 S-Laurent 284-6400

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 e 289-9994
CASAMENTOS
BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent     844-8738

SPOSINA LUISA
7250 Maurice-Duplessis R.D.P  494-1854
www.mariagemtl.com-sposinaluisa

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

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

CONTABILISTAS
CABRAL & LOWENFELD
1010 Sherbrooke Oeste #920

 874-0324
GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent      232-3095

CORTINADOS
VOGA DRAPERIES
4401 Boul. St-Laurent 843-6262

DENTISTAS
DR. ALCINO DE SOUSA
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
4274 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 844-6212

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent      845-5335

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE INC.
4231 St-Laurent
Eduíno Martins 270-3111
Cel.: 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
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 Católica dos Paroquianos
N. S. de Fátima de Laval 687-4035
Igreja Evangélica
Pentecostal 638-5546
Igreja Pentecostal
Assembleia de Deus     376-3210
Igreja Cristã Vitoriosa 525-9575

RÁDIO E TELEVISÃO
Rádio Centre-Ville 495-2597
Rádio CFMB 483-2362
Radio CIJM                           844-2456

Consulado-Geral
de Portugal

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

Tel.: (514) 499-0359

HORÁRIO DE ABERTURA

Segundas, Terças e Quintas:
 9 às 15 horas

Quartas
9 às 17 horas

Sextas
9  às 12 horas

ASTRÓLOGO AFRICANO AIDARA

Tel.: (514) 374-2395   Fax: (514) 374-9755
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.

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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion   845-5804

IGREJAS
IGREJA CRISTÃ VITORIOSA
4270 Papineau, Mensagem 525-9575
HTTP.//pages.infinit.net/igrejavi.

Não viva mais no negativo,
a chave do sucesso está

ao seu alcance.
Descubra o caminho da felicidade

Consulte Luz e Esperança
Tel.: 463-4241 - 844-8738

"O seu futuro
revelado

pelas cartas"

IGREJA PENTECOSTAL PORTUGUESA
�UMA FAMÍLIA DE FAMÍLIAS�
2500 Boul. Rosemont (esq. Iberville)
Pastor:  Carlos  Figueredo 376-3210

IGREJA EVANGÉLICA LUSO-FRANCÓFONA
28 St-Charles, Ste-Thérèse

(450) 435-9834

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 669-7467

MÓVEIS
ARCA
4117 St-Laurent       842-0591
IBÉRIA
4078 St-Laurent       845-5777
MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent      845-6028
VIEIRA
4134 St-Laurent       842-2374

NOTÁRIOS
M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203
(por cima da Caixa Portuguesa)

    843-5626
EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

 (514) 985-2411
OURIVESARIAS
B. SERKOS
1530, Curé-Labelle,  suite 203

(450) 686-0026
OURIVESARIA
ROSAS DE PORTUGAL
3723, Boul. St-Laurent 843-8727

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

QUIROPRATAS
DR. NEIL MARCO VIOLANTE
DRA. CELINE MARTIN
7050, Jean-Talon Este, Anjou        351-1716

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

RESTAURANTES
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.      844-4588

SOLMAR
111 St-Paul E      861-4562

CASA MINHOTA
3959 Boul. St-Laurent                  842-2661

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
TRANSFERÊNCIAS
CORREIO PORTUGUÊS
Para Portugal em qualquer banco ou caixa
4068 Boul. St-Laurent

987-7600
VESTUÁRIO DE CRIANÇA
BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276  St-Laurent      843-7282

Não há vida sem problemas!
Para o vidente todos os problemas têm solução

SENHOR AFRICANO FODÉ
Quer encontrar o ente amado imediatamente?
Não hesite em contactar o médio vindo do centro mais importante
do Mediummit.
Dons hereditários de pai a filho.  Prediz amor, dinheiro, trabalho,
saúde, etc.
Resolve todos os problemas de amor, regresso do ente amado,
desenfeitiçamento, impotência sexual, emagrecimento.
Especialista em trabalhos ocultos mesmo os casos
desesperados.

O mais importante é obter bons resultados.
Homens e mulheres encontram-se!!!
Tel. 843-3350 (próximo Metro Sherbrooke e rua St-Laurent)

Escola Secundária Lusitana
Baile de finalistas « WINTER BLISS »

Data : Sábado, 19 de Janeiro de 2002
                 (A partir das 21.00 Horas)
Local : Associação Portuguesa do Canada
                  4170 St. Urbain
Animação: Discoteca J.F.Night Productions
Entradas: Bilhetes comprados com antecedência: 5- Livros
                  Bilhetes comprados à porta : 7- Livros
Para adquirir bilhetes, contactar os finalistas aos sábados até às

13.30 horas na Escola .
Nota : Este baile é para Jovens Adolescentes. Vem e traz um(a)

amigo(a).

Cartas à redacção

passaram.
Haveria muitos exemplos para encher as páginas dos jornais, no

entanto eu penso se todos nos fossemos menos críticos e mais
humanos e compreensivos haveria menos terrorismo e menos
guerra.

 Se os intelectuais e doutores, que sabem tanto, começassem
por aprender as 3 primeiras letras do abecedário, o ABC que são
sinónimos de A- Amor B-Bem C- Caridade, é muito provável que
não morressem tantos inocentes e o mundo seria melhor

Para terminar, recordo-me dum episodio passado há vários
anos. Havia lá na aldeia, uma pequena biblioteca, como os leitores
eram muitos houve necessidade de a mudar para uma casa maior.
Como não existia outro meio de transporte, arranjaram um burro
com uns cestos. O pobre animal passou muito tempo carregando
livros, mas o curioso é que no final, ele continuou sendo burro.

Victor Hugo

cont. da pág. 4

fim, Ferro Rodrigues, o pai do
rendimento mínimo em Portu-
gal aceitou liderar os socialistas.
Pertenceu ao MES (Movimento
de Esquerda Socialista). Apoiou
a candidatura de Otelo de

Saraiva à Presidência em 1976.
Pensamento da semana: - Se

ficarmos calados sobre os
nossos defeitos, eles inevitavel-
mente irão aumentar . Mikail
Gorbachev.

O Povo disse basta
cont. da pág. 5

Manuel do Couto
1927 - 2001

Faleceu em Montreal,  no dia 21 de Dezembro de 2001, com
a idade de 74 anos, o sr. Manuel do Couto, natural de Achadinha,
Nordeste, S. Miguel, Açores.

Deixa na dor sua esposa sra. Almerinda do Rego Melo,
natural dos Fenais da Luz, seus filhos José Manuel(Ilda Lima),
Bento Luís(Evelina Gouveia), Filomena(António Faria),
Almerinda(Agostinho Machado), Domingos, Paulo (já falecida
Filomena Gouveia), António (Natália Carreiro) e Alda(Segot
Choisy), 13 netos, sua irmã Virgília de Sousa, sobrinhos(as),
cunhados(as), assim como outros familiares e amigos.

O funeral teve lugar no dia 24 de Dezembro, após missa de
corpo presente, pelas 10h00, na Igreja de Santa Cruz presidida
pelo Rev. Padre Laflamme, seguindo depois o cortejo fúnebre
para o Mausoléu Marguerite d�Youville no cemitério Notre
Dame des Neiges, onde foi a sepultar.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

Alfred Dallaire Inc.
1120 Jean-Talon Este

Eduíno Martins, tel. 270-3111

A família enlutada, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem por este meio agradecer a todas as pessoas
que se associaram à sua dor ou que de qualquer outro modo
lhes manifestaram o seu pesar.

A todos um sincero Bem Hajam!
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Serviços & Negócios
M. Gassama

Vidente - Médio Africano
• Magia espiritual
• Dons hereditários
• Resolve os seus problemas
Amor • Desenfeitiçamento • Protecção •

• Sorte em dinheiro, comércio e
negócios

Fala francês e inglês
Resultados rápidos e garantidos

Tel.: (514) 278-4237

VENDIDA

77 CASAS
VENDIDAS EM 2000!

Arlindo Alain Velosa
Agent Immobilier Agréé

Esc. 382-0940
Cel.: 497-6200

VIMONT

Impecável, cave terminada 2
cozinhas, 2 quartos de banho, lareira,
grande terreno.

109 000$

IMPECÁVEL

Sector procurado, renovado com
materiais de qualidade, cave
terminada, lareira, garagem, pavé
uni, grande terreno.

578-582 rua De Liege.

IMPECÁVEL

VILLERAY

AHUNTSIC

PLATEAU

L.D.R.

VILLERAY

VILLERAY

Avaliação gratuita

109 000$

7465 rua Chabot

6343-6349 Avenue Des Erables

8995 rua Foucher

4625-4627 Boulevard St-Laurent

VENDIDA

VENDIDA
VENDIDA

VENDIDA
VENDIDA

VENDIDA
VENDIDA VENDIDA

VENDIDA

VILLERAY: Bom 2plex,
garagem nas traseiras, cave
acabada.

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

REMAX Alliance  Inc.

CARLOS AGOSTINHO

VILLERAY:Perto comunidade,
2plex com cave e garagem.

PLATEAU:St-Urbain local ideal, 6plex,
bom estado bom rendimento, $285.000.

AHUNTSIC: Duplex com bache-
lor, lareira e garagem, sómente
189.000.

MONTREAL: 3plex, 1970 garagem
+ bachelor, a 2 passos da
comunidade, óptimo preço.

ST-MICHEL:Bom triplex 28 pés,
bachelor, garagem, $159.000.

Informação gratuita - casas, hipoteca...

Longos anos de
experiência ao

serviço da
comunidade

VENDIDA

Para os vossos seguros: vida, hipotecários,
salário e investimento, consulte:

Maria Alice Macedo
Conselheira em segurança

financeira

Tel.: (514) 745-0425

VENDIDA

VENDIDA
VENDIDA

PRECISA-SE Faz-se transferências de
sistema de cassetes vídeo
para Portugal e vice-versa.
Também vendemos transfor-
madores para Portugal.

A.B.C. Electronics
4116, Boul.  St-Laurent

844-2461

VENDE-SE

Senhora para vender produtos
AVON.

844-2872

ARRENDA-SE

Espaço interior para guardar
carros durante o inverno.

842-0591

Padeiro e pasteleiro.
Padaria Notre Maison

844-2169

Bungalow destacado em St-
François Laval, grande terreno
de 10000pc. grande garagem,
lareira combustão lenta, cozinha
renovada, óptima casa, sem
vizinhos, na parte de trás, óptimo
para familia com filhos pequenos,
visite que vai gostar. Sómente
88 500.

(514) 979-2105
(514) 844-2872

DIVERSOS

Algarve / Portimão
3½com 1 quarto fechado,

salão com sofá, junto à praça
Teixeira Gomes e próximo do
ex-cais da sardinha.

A partir de $25 por dia.
Silvina

844-0388

Empregada para clinica dentária,
part-time, fluente em inglês,
francês e português, horário
Terças e Quintas das 17h às 20h
e Sextas das 14h às 18h
Sábados das 9h30 às 15h.

849-2373

VENDIDA

IMMEUBLES PRÉDIAL INC.
Courtier Imm. Agréé

213, Rachel Este
Esc.: 845-7201 - Res.: 337-1978
Fax: 845-7202

Casas à venda Montréal e arredores

NOVO NO MERCADO VILLERAY

Para mais informações, contacte Victor Raposo
Agente afiliado há 30 anos ao serviço da comunidade

Duplex 2X5½ impecável. Bom preço

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

AVALIAÇÃO GRATUÍTA ANTÓNIO BAPTISTA

PLAZA ST-HUBERT

ROSEMONT

MONTREAL - NORDANJOU

 TRIPLEX ST. GERMAIN

Se pensa vender ou comprar é só chamar

Lebrun e Souligny 1x5½+2x3½,  grande
terreno preço negoc.

99.500

Bungalow renovado. Armários de
cozinha em carvalho, 4 quartos,
cave terminada, telhado 2001.
Ocupação imediata. Visite. 144,500

COMERCIAL

TRIPLEX

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

TRIPLEX

7036-38 St-Hubert comercial com
cave+1x6½, rende $28.500/ano,
boas condições.

Prédio centro Anjou, preço muito
inferior ao valor municipal. 1 local
disponivel. Ocasião

COMERCIAL

Frente ao rio

$105,000.

Pequeno investimento, mas muito
interessante se habitar não tem
renda a pagar. Rende $1,300. mês.

Empregada doméstica para
limpeza de residência em
Boisbriand. Tempo inteiro ou
parcial.

(450) 434-0842

Empregada doméstica c/exp.
para limpeza de residência em
Outremont. Horário e dias
flexíveis. Deixar mensagem bem
clara.

272-1317

Empregada doméstica / ama 4
dias p/semana (Seg., Terça,
Quarta, Sexta) salário declarado.
Imediato.

735-5986
Empregados(as) para a caixa em
supermercado na zona
portuguesa. Tempo inteiro ou
parcial.

Lígia
844-5143

Ajudante de cozinha.
Manuel ou Lurdes

849-4447

Fabricante de lingerie precisa de
operadoras de máquinas c/exp.
em “overlock, bac-tac, tacking, 2
needle, pop elastic e overlock
elastic”. Precisa também de
operário para trabalho geral,
cortar pontas, inspecção e
empacotar.

388-1644

Casal para limpeza à noite
de preferência c/exp., 3
noites semana, 6 horas/dia.
Próximo auto estrada #13
em Laval.

(450) 437-1800

Cozinheiro c/exp. em cozinha
italiana para restaurante no
“Centre-Ville”.

Paulo
866-0831

entre as 10h e 16h

Empregada de balcão para
padaria, de preferência c/
experiência.

278-7047

Agente de viagens com ou sem
exp. Deve falar francês, inglês e
português. Ref. 8320

Enviar c.v.
844-6283

Chefe macaense para novo
restaurante de Macau a abrir em
Montreal. Candidato deve
conhecer cozinha tradicional
portuguesa e chinesa
(macaense).

Brian
583-3888

4½ semi-mobilado, próximo Metro
Langelier. Livre imediatamente.

355-3489

Máquina de assar frangos.
278-7047

Olívia Paiva
Agente afiliada

DU CARTIER INC

St-Michel:  Ao limite de St-
Leonard, 2x5½ com cave
acabada, garagem $159.000.

VILLERAY, Drolet e Liege, 5plex + 6½
na cave com entrada separada, 2
garagens, rendimento $37.620.

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

Joseph Oliveira
Agente afiliado

SAINT-DOMINIQUE:
Próximo da rua Beau-
bien, 15 apartamentos,
todos alugados, com
garagem e estaciona-
mento  para 5 carros.
Rendimento 80,000.$/
ano. Bom investimento.

NOVO NO MERCADO
ST-HUBERT, Bungalow
c/3 quartos + 1,   cave
acabada. $139,000.

ATENÇÃO
PROPRIETÁRIOS

Tenho clientes sérios para
a compra da sua casa.

Contacte-nos c/urgência

Empregada doméstica para
limpeza de preferência 5 dias
semana, salário declarado.

271-5492 das 4 às 10 pm
385-3511 das 9h às 3h00

Empregada doméstica para
limpeza, cozinha e tomar conta
de um bebé. Tempo inteiro.

(514) 482-5535

Jovem energética empregada
doméstica para l impeza e
engomar 5½ dias p/semana.
Deve compreender algum inglês.
Residência próximo do Metro
Plamondon. Bom salário.

Connie
875-4800

Senhor de origem italiano
procura senhora entre os 55
e 70 anos de idade, para
assunto sério.

729-6959

Arrenda-se espaço comercial com 6000
pés quadrados no Boul. St-Laurent

entre a Duluth e Rachel
(514) 844-0388

Céramique Solano

727-6293

em azulejos italianos de 1ª qualidade tais como a
colecção Athena, Indus, Ragno, Polis etc,  + acessórios

para salas de banho, Dell  Marson, Sergio Leone etc.

4833 Jean-Talon
Este, Montreal Linha verde: 1-888-294-5514

50% a 70%
de desconto
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Faça-nos uma visita ou contacte:
ALBANO SÁ ou CARLOS COSTA

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

SUPER ESPECIAL

�����������������������
123, Villeneuve Este

(entre Coloniale  e de Bullion)

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

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

100% satisfação garantida
ou dinheiro reembolsado

GALO

20 LITROS

$40.00

Entrega no

mesmo dia

Importadores de frutas e legumes
a grosso e a retalho

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

•crèches  •ect... Pessoalcompetente

TIPO
VINHO
VERDE

20 LITROS

$45.00

Batata Miuda

$6.99/50lbs
Cebola boa para guardar

$10.00/50lbs

Azeite extra-virgem

$45.00/12litros
Castanhas

$2.29/lb

•GRELOS  "ANDY-BOY"
•COUVES  •ETC...

Contacte-nos
para outros especiais
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