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Membre de
l'Ordre des
comptables agréés
du Québec

GEORGE PRENDA, C .A.

Assados sobre carvão de madeira
à maneira portuguesa.
No local ou para fora.

Props. Pedro dos Chões / Elvis Soares

IMPOSTOS

85 Villeray, Montreal,Qc.

4157 St-Laurent (Rachel)

Tel.: 232-3095

(514) 279-8828

20 de Março de 2002

Ano XL  Nº 11

Apontamento

Vitória
insípida
do PSD
* A. Barqueiro
Em termos percentuais, o
Partido Social Democrata
venceu o Partido Socialista
nas eleições legislativas de
domingo, com uma margem
mínima pouco superior a 2%.
As maiorias absolutas
pedidas ao eleitorado por
ambos os chefes daqueles
dois partidos não foram
concretizadas, pelo que será
necessária uma coligação do
PSD com o PP/CDS, para
que Durão Barroso possa
governar com estabilidade,
durante os próximos quatro
anos.
Dos resultados obtidos
pelos três partidos mais
votados, (o PSD 40,12% o
PS 37,85% e CDS 8,75%)
extraem-se as seguintes
conclusões: os sociais
democratas baixaram em
relação às sondagens que
antecederam o acto eleitoral;
os socialistas atingiram
números que não estavam
nas previsões de ninguém;
o CDS fez um brilharete com
a conquista de número
considerável de deputados
(14).
Pobre figura fez a CDU, da
responsabilidade do Partido
Comunista Português, que
baixou consideravelmente na
votação e número de
deputados (12), do que
resultou a passagem da
terceira posição com
representação parlamentar
para a quarta, por troca com o
CDS. O Bloco da Esquerda
levou a água ao seu moinho,
aumentando o número de
parlamentares para 3.

Vitória do PSD reforça viragem à direita da UE
(Lusa) - A vitória do PSD nas
eleições legislativas reforça a
viragem à direita da União
Europeia que passa a ter a
maioria dos governos dos
Quinze.
Depois da vaga cor-de-rosa
dos anos 1997-98, quando os
partidos socialistas triunfaram

contrário.
No ano passado, os partidos
conservadores ou liberais
ganharam as eleições em Itália
e na Dinamarca.
A direita voltou a ganhar este
domingo em Portugal e até ao
fim do ano poderá acontecer a
mesma coisa em França e na

Resultados
Partidos

Votos

%

PPD/PSD
PS
CDS-PP
PCP-PEV
B.E.

2179429
2055783
475267
378581
149677

40,12
37,85
8,75
6,97
2,76

em 13 dos 15 Estados-membros
da UE, assiste- se, desde 2001,
a um novo movimento de sinal

Mandatos
102
95
14
12
3

Alemanha.
Na realidade, a vitória do PSD
significa que os socialistas

europeus deixam de ter a
maioria dos lugares no
Conselho de Ministros da UE.

Os agrupamentos membros
da família do PPE (Grupo do
Partido Popular Europeu e

Democratas Europeus) estão
no governo ou fazem parte de
Ver pág. 2

O Salão da St. Enfant Jesus dança ao som dos Campinos
Fotografias e texto: Adelaide Vilela
No âmbito das comemorações do seu oitavo
aniversário, os Campinos do
Ribatejo, conjuntamente com a
Escolinha do grupo, organizaram no sábado dia nove de
Março um jantar convívio que
decorreu no subsolo da Igreja
St. Enfant Jesus.
O papel de anfitriões coube à
Clara (irmã do Director e
ensaiador dos Campinos) e a
Fernando Santos; ambos
desempenharam as suas tarefas
agindo com graça e
profissionalismo.
Atendendo a que a época de
Inverno é propícia à organização
de festas e eventos culturais e
atendendo ao frio que se faz

Ver pág. 2

Le Petit Portugal

A
Aantiga
antiga"Casa
"CasaBenfeito"
Benfeito"

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

Especializada no fabrico de enchidos:
chouriços morcelas chouriço mouro etc...
Carnes Frutas Legumes

Peixe frito para fora
às Quintas e Sextas

sentir por estas paragens
canadianas, os portugueses
reuniram-se mais uma vez à
volta da mesa, tanto para
conversarem e beberem uns
copos, como para passarem o
tempo e matarem saudades das
suas terras de origem - eram
talvez umas seiscentas pessoas.
Conhecendo-se a raiz do povo,
desnecessário é dizer que não
há festa sem comes e bebes. Lá
estavam o Fernando Cordeiro,
a Edite, sua esposa, e a grande
equipa de campinos e amigos à
volta da mesa gigante enchendo
e enfeitando milhares de pratos
e tacinhas. Uma coisa é certa Ver pág. 11

Restaurante Estrela do Oceano, (514) 844-4588
Bistro Oceano - (514) 843-3797
101-107 rua Rachel Est
Lançamento do CD de Luís Duarte
Excelente jantar e elenco de Fados a 23 de Março às 19h

Associação Portuguesa do Canadá
No Bistro e Restaurante todas as semanas ementas diferentes.
Pratos servidos nas salas ou para levar para fora,
a partir de $7.00

Manchetes da semana
Vitória do PSD
Cont. da pág. 1

em Bruxelas que a vitória
eleitoral em Portugal reforça o
PPE e a sua política europeia
favorável ao método comunitário e à solidariedade.
Estamos satisfeitos que os
nossos amigos portugueses
tenham ganho e esperamos que
isso seja seguido nos restantes
países da UE que em breve irão
ter eleições, acrescentou.
O PSD é membro do PPE
desde 1996 e Durão Barroso é
um dos seus vice-presidentes.
Os vencedores e os vencidos
Durão Barroso venceu as
legislativas de domingo, mas
teve de partilhar a vitória do
PSD com um adversário de
longa data, Paulo Portas, do
CDS/PP.
Durante a campanha

eleitoral, o líder do PSD apostou
na conquista da maioria
absoluta. O eleitorado não lhe
fez a vontade, mas o PSD
alcançou pelo menos mais 21
lugares no parlamento.
Sem força suficiente para
governar sozinho, a Barroso, o
vencedor da noite, resta
contudo garantir o apoio
parlamentar que lhe permita
governar com estabilidade.
O CDS/PP perdeu um
deputado, mas saiu da noite
eleitoral como um partido
charneira para garantir a
estabilidade do novo governo,
depois de as forças de esquerda
terem ficado em minoria na
Assembleia da República.
Portas conseguiu que o partido
ficasse em terceiro lugar,
ultrapassando a CDU e foi outro
dos triunfadores da noite.
O outro vencedor da noite
eleitoral surgiu da ala mais à
esquerda
da
política
portuguesa: Francisco Louçã,

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

Filete de
porco inteiro

"Pancetta"
de Porco
Figado de
porco
"Capicolli"
de porco
Carne para
salsichas

.99¢

/LB

1
$ .99
1
$ .39
1

$ .19/LB
/LB
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/LB

/LB

1
$ .49
1

$ .99 /LB
/LB

Reserva-se o direito de limitar as quantidades
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o rosto mais visível do Bloco de
Esquerda (BE), força que
conseguiu mais um deputado.
Aos dois de Lisboa alcançados em 1999, o BE somou
um no Porto.
O líder do PS, Ferro Rodrigues, acabou por perder as
eleições, mas a derrota foi
atenuada pela escassa margem
de dois pontos que separa PS e
PSD.
O sucessor de António
Guterres anunciou que se
recandidata à liderança do
partido num congresso a
realizar dentro de seis meses e
ao longo da noite muitos
dirigentes socialistas elogiaram
a performance do recém eleito
secretário-geral.
Quando faltam apurar os
votos dos emigrantes (que em
1999 deram três deputados aos
socialistas), o PS perde 17
deputados.
Carlos Carvalhas, secretáriogeral do PCP, surgiu mais uma
vez ao lado dos derrotados nas
urnas.
Depois da pesada derrocada
eleitoral das autárquicas, há três
meses, a CDU perdeu cinco
deputados nas legislativas.
No Porto, onde o renovador
João Amaral foi afastado das
listas de candidatos, os
comunistas perderam votos em
todas as freguesias e um
deputado.
Perderam ainda deputados
em Lisboa (dois), Setúbal
(menos um) e Braga (menos
um).
Manuel Monteiro, adversário
interno de Portas, com quem
disputou há dois meses a
liderança
do
partido,
apresentou-se como o melhor
posicionado para chegar ao
poder em aliança com o PSD,
mas é um dos perdedores da
noite eleitoral.
Apesar da subida eleitoral do
PSD nas urnas, o CDS/PP de
Portas resistiu. Monteiro ficou
sem grande margem de
manobra.
Nos Açores, o PS de Carlos
César, que em 2000 venceu as
regionais com maioria absoluta,
ficou agora reduzido a dois
deputados. Perdeu um mandato
para o PSD em relação ao 1999.
César foi um dos socialistas
derrotados no domingo.
José Sócrates, ministro de um
governo PS durante seis anos,
quatro dos quais na pasta do
Ambiente, viu-se envolvido na
polémica da co-incineração em
Souselas e Outão.
O PS acabou, embora
perdendo votos, por ganhar as
eleições nestas duas freguesias.
Em Castelo Branco, onde
liderou a lista socialista Sócrates
logrou ainda vencer a mediática
Maria Elisa, que encabeçava a
candidatura do PSD. Foi um
dos pouco socialistas vencedores.
Da noite eleitoral resultou a
certeza de que o Presidente da
República convidará o líder do
PSD a formar Governo, embora
não se saiba a sua base de apoio.

Oferecemos:
Desporto
Transmissões directas
dos jogos de Futebol
Noticiário
Transmissão da missa
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Açores
Especialistas debatem turismo rural em S. Jorge
(Lusa) - Especialistas da
Irlanda, França, Espanha e Portugal reúnem-se na I Bienal de
Turismo Rural Atlântico que

decorre de 19 a 21 de Abril na
ilha açoriana de S. Jorge,
anunciou a organização do
certame.

Vitória insípida do PSD

Cont. da pág. 1

A votação dos eleitores fora do país só estará apurada mais
tarde, prevendo-se que sejam dois deputados para cada um dos
dois partidos principais.
Não se revestiu de nenhum elemento de surpresa a derrota do
PS. Era previsível um revés de Ferro Rodrigues, depois da
retirada estratégica de António Guterres em Dezembro. Se a
alguém se podem imputar os resultados negativos das autárquicas
e das legislativas de domingo, será a Guterres que, embora
orador eloquente e talentoso, não soube conduzir os assuntos do
país com mão firme, deixando a decisão dos grandes problemas
ao critério de ministros inaptos e mal preparados para o
desempenho dos cargos assumidos.
Por outro lado, a campanha de Durão Barroso foi revestida de
erros e incongruências, peripécias que se reflectiram e atiraram
o PSD para um posição de dependência parlamentar do partido
de Paulo Portas, com as repercussões que só o futuro poderá
ditar. Anseia-se que a sua actuação como Primeiro Ministro seja
bem mais firme e coerente.
Analisando os resultados eleitorais, fácil se torna concluir que
o povo português privilegiou uma viragem à direita, depois de
meia dúzia de anos de governação de esquerda que, dado o
estado precário em que se encontram os sectores vitais da
nação, não atingiu objectivos favoráveis ao desenvolvimento
económico de Portugal.
Com o dispêndio autorizado para a construção de DEZ (10 )
novos estádios para Futebol, (que exagero!) poder-se-iam
considerar, em substituição, novos hospitais, modernas escolas,
ajuda a pequenas e médias empresas e apoio à agricultura e
pescas. Esta apreciação assemelha-se à linguagem dos
comunistas. Porém, note-se a grande diferença: o PC nunca teve
a coragem de denunciar os gastos dos socialistas para obras
grandiosas, daquelas que arruinam o país. Certamente por
razões eleitorais...mas um investimento político que não
resultou.
O cenário está bem à vista: Durão Barroso não poderá constituir
governo só com o apoio da sua representação parlamentar,
numa frágil e arriscada minoria. Terá, por isso, de estabelecer
acordos com Paulo Portas para uma coligação governamental
que, pela reputação e característica do líder do CDS, não dá
sólidas garantias de um governo longo e estável. Há o exemplo
do passado em que existiu a AD, uma coligação entre os
mesmos partidos, que se desfez a curto prazo e provocou
eleições antecipadas. Temos que reconhecer que Portas é muito
senhor do seu nariz!
Entretanto, quais são as perspectivas para o novo governo? O
Primeiro Ministro indigitado foi muito parco em promessas à
nação, durante a campanha.
Quer, em primeiro lugar, conhecer em pormenor o estado
real das finanças públicas e, neste sector, podem surgir surpresas
desagradáveis dissimuladas pelo poder socialista, durante seis
anos. Só depois estará em condições de orientar os negócios do
Estado no melhor sentido, eventualmente anulando projectos
grandiosos, como o do novo aeroporto da Ota. Estará ainda no
horizonte a redução dos custos dos estádios em construção, o
congelamento dos salários dos Serviços Públicos, a eliminação
de institutos oficiais em excesso e outras medidas de saneamento
financeiro que se afiguram indispensáveis..
Sem pretendermos adivinhar o futuro, receamos que tempos
difíceis surjam nesta curva apertada da vida portuguesa, com
incidência directa na economia do país e do seu povo.

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

Mário da Silva C.d.'A.Ass.
Normand Langelier C.d.'A. Ass.
António Pereira C.d.'A.Ass.
Tels.:(514) 282-9976
(514) 288-5177
Fax: (514) 848-0133

75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

Da iniciativa do Governo
açoriano, o encontro pretende
passar em revista assuntos
relacionados com a promoção
e organização do chamado
turismo de natureza, utilização do património construído
para fins turísticos e incentivos
e formação no sector.
Segundo o secretário regional da Economia, Duarte
Ponte, a realização nas ilhas de
um certame sobre essa temática
justifica-se porque a região tem
uma especial vocação para
actividade e aposta na sua
natureza intacta como
imagem da sua promoção.
Além de debates e conferências, o programa da I Bienal de
Turismo Rural Atlântico inclui
uma feira que reunirá diversos
operadores, associações
ambientalistas e representações de artes e ofícios
tradicionais.

La Voix du Portugal
The Voice of Portugal
4117A, Boul. St-Laurent
Montréal (Québec) H2W 1Y7
Tél.: (514) 844-0388
FAX: (514) 844-6283
E-Mail:
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www.smartnet.ca/users/avoz
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SUPER ESPECIAL !!

A partir de hoje, as primeiras novas 20 inscrições,
estarão isentas do habitual pagamento de $100.00.
Apresente este cupão para ter direito a esta promoção
4181, St-Dominique, Montreal H2W 2A7 Para mais informações: (514) 844-2456
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Vária
Consulado-Geral de Portugal
Nota informativa
Contagem de tempo de serviço militar de ex-combatentes
para efeitos de aposentação ou reforma
O Consulado Geral de Portugal em Montreal apresenta os seus
cumprimentos à comunidade portuguesa da sua área de jurisdição
e informa que no dia 11 de Fevereiro foi publicada no Diário da
República a Lei n.º 9/2002 .
O que é
A lei regula o regime da contagem dos períodos de prestação de
serviço militar de ex-combatentes para efeitos de aposentação ou
reforma.
O serviço militar prestado pelos ex-combatentes abrange o
período de tempo decorrido entre o mês de incorporação e o mês
de passagem à situação de disponibilidade, sendo também
considerado o aumento de tempo de serviço resultante da prestação
de serviço militar em condições especiais de dificuldade ou
perigo, designadamente 100%, 50% ou 20%.
Quem é abrangido
Os ex-combatentes subscritores da Caixa Geral de
Aposentações ou beneficiários do Sistema de Solidariedade
e Segurança Social, na situação de reforma ou aposentação, os
deficientes militares e aqueles que já efectuaram o pagamento das
quotizações ou contribuições referentes ao tempo de serviço
militar, nas seguintes condições:
* Mobilizados entre 1961 e 1975, para os territórios de Angola,
Guiné e Moçambique;
* Aprisionados ou capturados em combate durante as operações
militares que ocorreram no Estado da Índia aquando da invasão
deste território por forças da União Indiana ou que se encontrassem
nesse território por ocasião desse evento;
* Que se encontravam no território de Timor-Leste entre o dia
25 de Abril de 1974 e o da saída das Forças Armadas Portuguesas

FERREIRA LEMPICKA Avocates

Adélia Ferreira
Advogada

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

4242 Boulevard. St. Laurent, suite 201, Montreal, H2W 1Z3
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desse território;
* Oriundos do recrutamento local abrangidos pelas condições
anteriores;
* Os militares dos quadros permanentes abrangidos por qualquer
das situações anteriores.
Cálculo das quotizações ou das contribuições
Os subscritores da Caixa Geral de Aposentações podem gozar
dos benefícios da contagem de tempo de serviço efectivo, bem
como do aumento de tempo de serviço resultante da prestação de
serviço militar em condições especiais de dificuldade ou perigo.
Os beneficiários do Sistema de Solidariedade e Segurança
Social podem gozar do beneficio do aumento do tempo de serviço
resultante da prestação de serviço militar em condições especiais
de dificuldade ou perigo.
O valor das quotizações ou contribuições a pagar é apurado,
sem prejuízo da opção pelo regime até então em vigor, com base
na remuneração auferida e na taxa em vigor à data:
* Da prestação de serviço, se o ex-combatente já era subscritor
ou beneficiário no momento da incorporação; ou
* Da inscrição em qualquer dos regimes do sistema de protecção
social, no caso contrário.
O pagamento das quotizações ou contribuições pode ser feito de
uma só vez ou em prestações, nos termos previstos nos respectivos
regimes.
Complemento especial de pensão
Aos beneficiários do Sistema de Solidariedade e Segurança
Social é atribuído um complemento especial de 3,5% ao valor da
respectiva pensão por cada ano de prestação de serviço militar ou
duodécimo daquele complemento por cada mês de serviço.
Acréscimo vitalício de pensão
Os subscritores da Caixa Geral de Aposentações e os
beneficiários do Sistema de Solidariedade e Segurança Social que
tenham prestado serviço em condições especiais de dificuldade
ou perigo e que, ao abrigo da legislação em vigor, tiveram já pago
quotizações ou contribuições referentes ao período de tempo
acrescido de bonificação, têm direito a um acréscimo à sua
pensão, nos termos da lei.
Como fazer
Entregue, até 31 de Outubro de 2002, na Direcção Geral do
Pessoal e recrutamento Militar do Ministério da Defesa Nacional
ou nos Postos Consulares, o requerimento, dirigido à Caixa Geral
de Aposentações ou aos Centros Distritais de Solidariedade e
Segurança Social, solicitando:
* A contagem de tempo de serviço militar para efeitos de
aposentação ou reforma; ou
* A atribuição de complemento especial de pensão ou de
acréscimo vitalício de pensão.
No requerimento deve constar, entre outras:
* O número de Identificação Militar, e o ramo das Forças
Armadas a que pertenceu;
* O número de subscritor da Caixa Geral de Aposentações ou
de beneficiário do Sistema de Solidariedade e Segurança Social;
* O número de Bilhete de Identidade
O modelo de requerimento está disponível nos Serviços
consulares ou ainda na internet na página www.mdn.gov.pt

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 DIMPOTS)
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

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

CENTRO DENTÁRIO JARRY

Fiscalidade

Serviço de urgência dentária
Prática
dedicada
à família

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.

Informações
Ministério da Defesa Nacional
Direcção Geral de Pessoal e Recrutamento Militar
Av. Ilha da Madeira, n.º 1, 1400-204 Lisboa
Tel. (21) 301-7485
Fax (21) 301-3037
e-mail: antigoscombatentes@dgprm.mdn.gov.pt
Consulado Geral de Portugal em Montreal
2020, rue University, suite 2425
Montreal (Québec) H3A 2A5
Tel (514) 499-0359
Fax (514) 499-0366
e-mail: mail@cgmrl.dgaccp.pt

Exposição de Pintura
Soydades...? rumo aos Açores

Estará patente ao público a partir de 25 de Março na sala multiusos do Consulado Geral de Portugal uma exposição de pintura de
Maria Leonor de Moraes Silva (artista plástica da nossa
comunidade) que acaba justamente de regressar do continente,
onde expôs na Casa dos Açores do Norte, integrada nas
comemorações organizadas por aquela instituição, alusivas ao
Porto Capital Europeia da Cultura. Aproveitando essa deslocação
da artista, a Casa dos Açores de Lisboa convidou-a também a expor
nas suas instalações, o que se concretizou.
Agora de regresso entre nós a citada exposição poderá ser
admirada a partir da data acima referida e até ao dia 25 de Abril,
no horário regular do Consulado ou seja:
Segundas, terças e quintas das 9 às 15 horas
Quartas das 9 às 17 horas
Sextas das 9 às 12 horas.

Dia da Mulher e
5º aniversário do LusoPresse

O jornal LusoPresse comemora no próximo dia 24 dois eventos,
o Dia da Mulher e o 5º Aniversário dessa publicação. Essa
celebração terá lugar no Complexe Alfred Dallaire situado no
4231, Boul. St-Laurent, no próximo domingo pelas 14 horas.
Eis o respectivo programa:
Literatura (lançamento de livros)
* Viagens na Minha Era, de Onésimo Teotonio Almeida (autor
presente)
* Peregrinação: uma história das comunidades, com Duarte
Nuno Lopes
* Le Cinéma dElizabeth, de Robert Boivin
* Jamais de la vie, com Julia Légaré (editora das Éditions du
Passage)
Música, dança, poesia e exposições
* Violino com Luisa Pires e Yan Cyr-Haschijck
* Poemas pelos jovens da equipa jovem do LusoPresse e outros...
*Fotografias do Brasil (comunidade açoriana) e azulejos (Santa
Cruz)
Conferências
* A mulher portuguesa em Montreal : Jacinta Amâncio
* A palavra à mulher jovem: Elsa Vilarinho
* A mulher na política: Nathalie Rochefort
* A mulher brasileira em Montreal: Marluci Alves
* A mulher angolana em Montreal: Albina Maria
A Voz de Portugal apresenta a todos aqueles que contribuem
para a feitura do LusoPresse as nossas felicitações por mais este
aniversário.

273-9638277-1934
Oferecemos os seguintes serviços:
• acompanhamento, exame e limpeza
• restauração estética
• ortodontia
• coroas e pontes
Inaugurámos
• implantologia
um novo
• branqueamento
departamento
dos dentes
de higiene com
• parodontia
sala de jogos
(gengivas)

para as
crianças

Aguardamos os reembolsos da sua companhia de seguros
MÉTRO
150, Jarry Este, Montreal
JARRY

(514) 382-2071

(2 ruas a Este da St-Laurent

Filomena Gouveia LL.B.
AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA

Gouveia, Gouveia
507, Place d'Armes, suite 1704
Montreal, Québec H2Y 2W8

Tel.: (514) 844-0116
Fax: (514) 844-9053

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

4510, Cartier

Mt-Royal

Autobus 97 Est

Papineau
Autobus 45

angle Mont-Royal

527-8701
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GRAPOLLO
D'ORO

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00

$32.00

20 LITROS

Mosti Mondiale 2000

20 LITROS

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 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.

NOVIDADE

Vendem-se barris de Whiskey e barris novos
importados de Portugal em carvalho e castanho,
de 5 a 250 litros.
   
  
Para mais informações, contactar Marco
MOSTI MONDIALE 2000

5187, Jean-Talon Este St-Léonard - Tel.: 728-6831
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Comunidade
A Depressão II
Indícios estranhos e subtis da
depressão em atitudes e gestos

Por Manuel Alves Louro

Existem índices que não correspondem
à imagem que se tem geralmente de uma
pessoa deprimida. Muitas vezes são
sintomas tão ligeiros que passam
desapercebidos no meio ambiente e até
aos olhos dos médicos que, não tendo
sempre a formação especifica, não
descobrem a subtilidade de alguns sinais
e gestos.
Gestos e atitudes não habituais
Uma simples mudança de
comportamento
não
significa
automaticamente depressão. Mas um conjunto de índices reunidos
que aparecem gradualmente, trazem a pulga à orelha, diz o
especialista do Hospital de Montreal acima mencionado:
*Silêncio súbito;
*Tendência para dramatizar;
*Faltas repetidas de memória;
*Irritabilidade;
*Refúgio na rotina;
*Desleixo (deixar correr);
*Indecisão;
*Dores misteriosas;
*Revivescência brusca...
* Silêncio súbito
Gilberto, o entusiasta e folgazão da família, perde bruscamente
o bom humor. Torna-se apático, taciturno, e cada vez mais fechado
dentro de si. Quando a esposa lhe pergunta o que tem, ele
responde que tudo vai bem e refugia-se na música. Ela sugere-lhe
de consultar um especialista, ele recusa categoricamente.
Finalmente, após alguns meses de desespero crescente, ele tenta
pôr fim à vida. No hospital foi diagnosticada uma profunda
depressão. Em seis anos, cinco tentativas de suicídio. Hoje tem o
sentimento de que o pior já passou.
Acontece que os depressivos cortam todos os contactos com os
familiares e ficam sós no seu intimo, com pensamentos mórbidos
autodestructores. Contudo, diz o psiquiatra, continuam a fazer
uma vida normal, sobretudo no trabalho, de modo que o seu
estado real é difícil de detectar.
* Tendência para dramatizar
Acabou. O melhor é acabar com tudo, diz Cláudio, agente de
seguros, aos colegas. Ele acabava de receber uma contravenção
ao visitar um cliente. Os camaradas procuram acalmá-lo,
aconselhando-lhe repouso durante alguns dias... Trabalho perdido:
Cláudio continua angustiado e tenso.
Felizmente que o irmão discerniu nesta agitação os sinais de
depressão iminente e insistiu para que consulte um psiquiatra.
Parece que sofre de psicose maníaco-depressiva.
Uma pessoa optimista, pode bruscamente começar a ver tudo
negro. As pequenas contrariedades tomam então proporções
excessivas.
* Perdas de memória repetidas
Mãe de três crianças, Celina estava cada vez mais distraída:
começava a lavagem da roupa mas esquecia-se de a pôr na
máquina; subia e descia as escadas e esquecia-se do que tinha
vindo buscar; deitava fora os papeis em que acabava de escrever
as listas das obrigações do dia...
Levei muito tempo antes de aceitar de me tratar, admite
Celina, cuja mãe sofria também de depressão. Decidiu-se finalmente
a aceitar a ajuda e hoje leva uma vida normal. Logo que sente uma
recaída, consulta o médico que lhe receita a dose de medicamentos
necessários.
* Irritabilidade
Uma senhora queixa-se do filho que nunca a vai visitar e que a
vizinha não lhe diz adeus há já três dias. Uma amiga a quem se
confia faz-lhe notar até que ponto é agressiva. Ela, em vez de

Château Princesse
6452 Jean-Talon este,St-Leonard
Contactar Dominic ou Tony Moschella

Tel.: 253-3322 Fax: 253-7182
www.chateauprincesse.com
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O Baptismo de
Christopher Boutros

aceitar de discutir sobre o problema, zanga-se e grita: Eu digo o
que penso, e se eles não estão contentes o que têm a fazer é não
me falarem! É exactamente o que eles fazem retorque a amiga.
A agressividade e a cólera servem muitas vezes para encobrir a
tristeza e o sentimento de isolamento. Uma réplica acerba pode
degenerar em disputa, tendo como consequência que a pessoa
deprimida se desvaloriza ainda mais, agravando o seu mal.
* Refúgio na rotina
Um homem que gostava imenso de teatro, recusa-se
inesperadamente a acompanhar a mulher a ver uma peça,
preferindo ficar sozinho em casa. Ela acha que as atitudes do
marido são de tal maneira desconcertantes, há algum tempo, que
alerta o médico de família. Após exame aprofundado reconhece os
sinais anunciadores de uma depressão e começa o tratamento.
Uma pessoa que faz normalmente prova de iniciativa e que é fiel
aos seus gestos rotineiros pode ser proa de depressão diz o
médico. É por isso que a família deve estar sempre vigilante.
* Desleixo (deixar correr)
Geraldo era proprietário e gerente de um grande restaurante e
nunca recuava diante das responsabilidades. Após o nascimento
de duas filhas gémeas e um período de trabalho particularmente
duro, perdeu pé; perdeu o gosto de tudo. Segunda feira de manhã
chega ao escritório mal vestido e com aparência anormal.
Um desmazelo na vestimenta, na higiene pessoal ou na
alimentação; os olhos outrora brilhantes e que agora têm ar de
apagados... são índices de que a pessoa necessita de ajuda.
* Indecisão
No restaurante, uma senhora não é capaz de se decidir na
escolha da ementa e diz ao marido: Escolhe para mim. A mesma
coisa com a televisão: com o tele-comando na mão, ficava
imobilizada diante do ecrã, sem saber qual emissão escolher.
Nos deprimidos, mesmo a decisão mais banal parece por vezes
um obstáculo intransponível.
* Dores misteriosas
Muitas vezes de manhã, Geraldo levanta-se com a sensação de
que alguém o cravou com um punhal no peito. Outros queixam-se
de enxaquecas, de dores intestinais, de inconfortos de todas as
espécies que nenhum remédio consegue apaziguar.
* Revivescência brusca
Sempre que uma pessoa apática parece ter encontrado sem
motivos aparentes a vivacidade e entusiasmo, a família deve
redobrar de vigilância e de esforços. Os depressivos profundos
não têm força para se suicidar, mas atenção, diz o psiquiatra, desde
que adquirem um pouco de energia, podem decidir de passar ao
acto.
No dia em que Gilberto decidiu pôr fim à vida, apareceu diante
da família com ares estranhos: risonho, contente, repousado.
Dizia sentir-se melhor. Mas, segundo a esposa, mentia. Na
realidade, tinha enfim encontrado a solução para a dor que o
perseguia: o suicídio.
Que fazer com uma pessoa depressiva?
- Falar com a pessoa que manifesta sinais de depressão, tentando
descobrir o que ressente;
- Aconselhar-lhe alguém... e se necessário, acompanhá-la na
visita ao médico;
- Ter a certeza de que a pessoa toma os medicamentos e se
apresenta ao especialista regularmente;
- Dar-lhe conforto compreensivo e afectuoso, evitando os lugares
comuns e palavras superficiais, como: Coragem que isso passa;
- Levar a pessoa a consagrar-se às actividades preferidas e
escutá-la com compaixão;
- Sem negar a realidade da doença, dar sempre provas de
optimismo. Sobretudo nunca tomar à ligeira as ameaças de suicídio
ou mesmo as palavras mórbidas.
A depressão é um mal devastador mas, com a ajuda da
família, de amigos perspicazes e com o tratamento
apropriado, a maior parte destes doentes pode voltar a fazer
a sua vida normal.
(Associação Canadiana para a Saúde Mental)
Continua no próximo número
(O Porquê da depressão e tratamento)

No Domingo dia 3 de Março, realizou-se em Montreal, o
baptizado do menino Christopher Boutros.
Depois da cerimónia religiosa que teve lugar na igreja StGeorges, familiares e amigos foram recebidos num banquete no
Buffet Renaissance.
Os pais Josef Boutros e Sandra Silva, apresentaram babosos o
menino e partilharam com todos os presentes este feliz evento.
Os padrinhos foram Danny Silva e Ivone Boutros . Os avós
maternos, o conhecido casal Ildeberto e Graça Silva e avós

paternos Samia e Nadine Boutros.
Num ambiente elegante e animado pela J.G Night Productions,
D.J Jeff foi servido um fabuloso jantar e os convidados uns
portugueses e outros libaneses partilharam as músicas dos seus
respectivos países, houve também para as crianças um espectáculo
de magia também muito apreciado.
A Voz de Portugal felicita os pais, avós, padrinhos, e formula
votos de saúde e felicidade ao pequenino Christopher.

Centre des femmes de Montréal
O organismo em epígrafe propõe-vos um atelier-conferência
sobre o tema:
Familiarização com o medo
O medo é necessário ao ser humano. Ele assinala-nos que não
estamos em segurança e conduz-nos à prudência. Pelo contrário,
torna-se nocivo quando não tem razão de ser, é dramático, grande
demais ou obsessivo. . É por essas razoes, que é importante
aprender a evitar essa escalada para não cair na irrealidade e no
sofrimento. Nesse atelier, Nicole Eichard (psicoterapeuta) ajudarnos-á a nos familiarizarmos com os nossos medos fazendo disso o
nosso guarda de segurança. Juntem-se a nós.
Quinta feira 28 de Março das 19 às 21 horas no 3885, rua StUrbain (esquina com a Prince-Arthur.
Custo $5.00. Para informações e inscrições contactar: Tel. (514)
842-4780

Odete Cláudio lança novo livro

Sport Montreal e Benfica
Almoço de Páscoa

Odete Cláudio informa as pessoas interessadas de que se
encontra já à venda o seu novo livro intitulado Receitas da Minha
Mãe, cujo lançamento terá lugar no próximo dia 24 de Março, no
Restaurante Estrela do Oceano, pelas 3 horas da tarde.
Este livro de receitas foi elaborado a pensar na nova geração de
jovens e menos jovens de origem portuguesa que, fora de
Portugal, desejam aprender a fazer algumas das receitas caseiras
e práticas da tradição culinária de suas mães. Será igualmente útil
às donas de casa não muito exigentes, que gostam de ter à mão um
conjunto de receitas simples e populares, sem terem que as
procurar nos grandes livros de cozinha.
Á venda na Discoteca Portuguesa e na Flor do Lar.

O Sport Montreal e Benfica
promove no dia 31 de Março o
tradicional almoço de Páscoa,
animado pela Discoteca
Memories.
Preço: sócios, 20 águias; n/
sócios, 25 águias; crianças, 10
águias.
Para reservas ou mais
informações: 273-4389.

Céramiques Solano
50% a 70%
de desconto

A distinção com que sempre sonhou
• 2 salas de recepção com uma magnífica decoração

Marbre-Granit-Ardoise-Terrazzo

em todos os nossos azulejos de 1ª qualidade
importados de Italia, assim como colecções Indus,
Athena, Polis, Ragno, acessórios de casa de
banho, da Casa Sergio Leone, etc...

4833 Jean-Talon est

Linha Verde1-888-294-5514

727-6293

Importateur
et Distributeur
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Em Montréal
Portugal marca presença
no salão dos vinhos e espirituosos
Por Amadeu Moura

Com a mesma regularidade
das andorinhas na Primavera, o
salão dos vinhos marca a
estação da apresentação das
novidades no mundo vinícola.
Os números, só por si, dizem

da importância que este evento
tem vindo a ter, ano após ano.
Quando se tem 215 stands, mais
de 2500 produtos a provar
provenientes de mais de 600
fornecedores, 215 produtores e
mais de 100 conferências sobre
o vinho, estamos perante um
acontecimento digno de registo
e de calibre internacional. Não
é, pois, de admirar que Portugal (o de dentro e fora do país)
esteja presente e em força. Além
do stand de responsabilidade
do ICEP, em parceria com o
Instituto de Vinho do Porto,
tivemos, julgo pela primeira vez,
um stand independente de uma

companhia lusa-canadiana, a
Alivin.
Segundo o guia distribuído à
imprensa, estavam inscritos 11
representantes de produtores
portugueses, de casas reconhecidas como a Quinta do
Tedo, J.W. Burmester, W.& J.
Grahams, A.A. Ferreira, OffleyForrester, Sogrape, Caves
Aliança, Niepoort, Quinta do
Castelinho, Quinta do Infantado
e DFJ Vinhos que se
deslocaram a Montreal para
participarem no salão.
No domínio das conferências, estava prevista uma
alocução do Sr. António Graça,
da Casa Ferreirinha, sobre os

Portos Ferreira.
Nos produtos em prova, além
dos que já estão à venda no
Québec, havia mais 50
novidades que vêm da Adega
Cooperativa de Almeirim até à
W.&J. Grahams.
Os agentes canadianos de
vinhos portugueses andavam
numa grande azáfama para
darem realce aos seus vinhos,
sobretudo os Porto. Foi numa
destas rondas pelos diversos
stands que deparei com os tintos
do Douro, Reserva Ferreirinha 1994 e o Callabriga
98 ainda dentro das respectivas

caixas! Passados uns momentos
estavam garbosos, nas
prateleiras, bem em evidência.
Procurei inteirar-me de quando
estariam à venda e respectivo
preço (é mania minha). Dentro
de semanas, o que é
encorajador. E os preços serão
respectivamente de 52,25$ e
39,00$, o que é perfeitamente
desencorajador! Se o Reserva
Ferreirinha 92, que é
considerado superior ao seu
antecessor, custa actualmente
43,25$ e continua nas
prateleiras das SAQ, não será
de estranhar que ao 94 lhe
aconteça pior venda.
Mas, para compensar, vamos
ter o Duas Quintas 1998, ao
preço muito razoável de 14,65$.
É um vinho que ombreia com o
Esteva e tanto um como o outro
têm vindo a crescer na
qualidade e sempre a preços
módicos.
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Tem que dar um presente e
não sabe o que oferecer?
Eis uma excelente ideia
para uma oferta!!!
Polos com as cores dos vossos clubes
favoritos ou da selecção nacional
Portugal, Benfica, Sporting, Santa Clara

No stand da Alivin havia para
prova o Calços do Tanha
Reserva 2000, do produtor
Manuel Pinto Hespanhol, casa
que vem a dar cartas
ultimamente no Douro. O seu
vinho Touriga Franca 2000
foi considerado um dos
melhores do ano 2001. Será
posto à venda no Québec?
Dos outros vinhos em prova
neste stand, há que salientar o
Romeira de Terras do SadoPalmela que está a ter grande
aceitação no mercado. E os
vinhos de DFJ Vinhos, já
mencionados na nossa crónica
habitual sobre os vinhos
portugueses.
No stand do ICEP, partilhado
com o Instituto do Vinho do
Porto, havia praticamente toda
a panóplia dos vinhos
portugueses actualmente no
mercado. O IVP fez-se
representar
por
uma
companhia quebequense,
encarregada
dos
seus
interesses e sua promoção,
nestas paragens.
O salão dos vinhos costuma
ser uma excelente ocasião de
participação em concursos de
vinhos. Os premiados serão,
automaticamente,
comercializados pela SAQ.
Desconhecemos se houve
algum vinho português
concorrente. Mas caso o seja,
seremos o primeiro a dar a
notícia.
Até ao ano! Até ao próximo
salão! Esperando que a
presença portuguesa seja cada
vez mais numerosa e mais forte!

Anuário Comercial
Português 2002
Informa-se a comunidade
portuguesa de que o anuário
comercial português,
o indispensável páginas
amarelas da nossa
comunidade está já disponivel
nos comércios portugueses e
outros locais habituais,
Para seu interesse,
procure-o!

“T-shirts do Campeonato do Mundo 2002
7092 Blvd. St-Laurent, Montreal
Tel.: (514) 270-4424
www.zonacalcio.com
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7º Aniversário do Portugalíssimo
Uma Festa Radiofonicamente Correcta
No sábado dia 16 de Marco,
na igreja Saint-Enfant-Jésus
realizou-se como já vai sendo

celebrar mais um aniversário
do programa de rádio em
português da estação CFMB.

costume um jantar e
espectáculo de variedades, para

Rosa Velosa dinâmica
produtora desta emissão e Tótó

(514) 484-3795
DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO
Uma mensagem de PAZ e ESPERANÇA 24 horas/dia

IGREJA BAPTISTA DE LÍNGUA PORTUGUESA
MONTREAL

LES ALIMENTS C. MARTINS
123, Villeneuve Este
(entre Coloniale e de Bullion)

Mosto 100% puro
•Galo •Alicante •Moscatel •Palomino •Zinfandel
•Carignan •Grenache • Pinot noir
•Cabernet • Sauvignon •etc...
TIPO
VINHO
VERDE

GALO

$

40.00

20 LITROS

100% satisfação garantida
ou dinheiro reembolsado

$

40.00

20 LITROS

SUPER ESPECIAL
MARÇO
Compre 10 baldes de mosto e
obtenha 1 balde GRATUITO
Outros especiais :
•GRELOS "ANDY-BOY"
•COUVES •ETC...

Azeite extra-virgem

45.00

$
/12litros
Importadores de frutas e legumes
a grosso e a retalho

Fornecemos: •restaurantes •hoteis •mercearias
•hospitais •"dépanneurs" Pes
a no
g
com soal
e
•crèches •ect...
r
pete
Ent
nte
Faça-nos uma visita ou contacte:
ALBANO SÁ ou CARLOS COSTA
Tels.: 845-3291 - 845-3292 - Fax: 257-8816

Por Conceição Correia
personagem bem conhecido de
todos os ouvintes levaram a
efeito um espectáculo rico em
música, cor, luz e piada.
Com a participação do popular grupo Starlight, vindo
expressamente de Toronto, um
grupo de dançarinas de Ballet
Árabe Aziza, o Rancho
Folclórico Cantares e Bailares
dos Açores e a participação
surpresa duma bela carioca
que veio dar uma provinha do
que pode ser o espectáculo de
carnaval brasileiro. Rosa
Velosa, mais uma vez conseguiu
motivar toda a comunidade e
encher a sala para esta
celebração.
E ainda bem, pois dar apoio
ao programa Portugalíssimo é
dar apoio à preservação da
nossa cultura, que coitadinha,
cada vez mais se vê ameaçada
nestas terras. As despesas são
cada vez maiores, as
dificuldades também, e, é difícil
para aqueles que estão à frente
destas iniciativas darem
continuidade ao que tem sido
feito até aqui. Só com ajuda de
comerciantes conscenciosos,
de ouvintes dedicados e de
amigos sempre prontos a
participar e ajudar é que o
Portugalíssimo poderá continuar em ondas.
Na mesa de honra encontravam-se várias personagens
da nossa comunidade, representantes de órgãos de
informação e diversos
comerciantes patrocinadores
deste programa.
O Starlight soube abrilhantar
e dar animação a esta noite
fazendo bater o pé a muita gente,
enquanto todos se preparavam
para o sorteio dos prémios,
curiosos de conhecer quem
ganharia a tão cobiçada viagem
a Cuba.
O sorteio foi realizado e
passamos a enunciar os felizes
contemplados:
1º prémio
2º prémio
3º prémio
4º prémio
5º prémio

Parabéns aos contemplados,
parabéns à Rosa e sua equipa,
bom trabalho, muitos anos de

uma viagem a Cuba
um sofá de dois lugares
um DVD
um anel em ouro
um certificado $75.00

rifa 1396
rifa 4120
rifa 2460
rifa 1874
rifa 0900

Pedido de candidaturas
Homenagem ao civismo
O Ministro das Relações com os cidadãos e da Imigração
convida a proposição de candidaturas de pessoas que tenham
realizado actos de civismo em circunstâncias difíceis e perigosas,
durante o ano de 2001.
Em cada ano o Governo do Québec presta homenagem às
pessoas que não hesitaram em pôr as suas vidas em perigo, para
salvar a vida do seu semelhante, oferecendo-lhes condecorações
e outras distinções ao abrigo da Lei que encoraja o civismo.
As proposições de candidaturas devem conter o nome, morada
e número de telefone, descrição do acto de civismo, indicando a
data e local do acontecimento. Nomes e telefones de testemunhas,
do posto policial que fez relatório e o nome, morada e telefone de
quem faz a proposta.
Os interessados podem procurar o formulário e desdobrável
respectivo nos escritórios de Comunicação-Québec ou obter
informações através do telefone : (514) 873-1630

Curso de iniciação de latim
A Fundação Humanitas, um organismo sem fins lucrativos
dedicado à promoção dos valores greco-latinos no Québec,
oferece este Verão, um curso de iniciação de latim aos residentes
da região de Montreal.
Esse curso, aberto a estudantes e adultos, será efectuado em
Brossard entre os dias 2 e 26 de Julho próximo, custando 100
dólares por 75 horas . Para mais informações, contactar a Fundação
pelo telefone (450) 445-8897.

vida, grandes sucessos
profissionalmente falando, e
que o programa continue cada

vez melhor e com mais
divulgação e ouvintes. Força!!!

Luís Melo
Agradecimento
Agradecimento especial ao convívio dos naturais do Concelho
da Ribeira Grande e ao seu Presidente, senhor Ildeberto Silva e
esposa, assim como toda a sua equipa, pela iniciativa de
organizarem um jantar de solidariedade para a Família Melo.
Foi um gesto muito bonito e uma prova de amizade que muito
me sensibilizou, devendo também agradecer à Missão de Santa
Cruz, aos jovens que generosamente ofereceram a sua colaboração,
a todos os comerciantes, às associações, aos cantores e ao Conjunto
musical que animou tão agradável convívio.
Este agradecimento é extensivo a todos os que, duma maneira
ou de outra, participaram na organização e realização deste
solidário evento e aos bons amigos que nos distinguiram com as
suas presenças.
A todos um muitíssimo obrigado e que Deus vos dê muita
saúde, Amor e Paz.
Luís Melo e família

Casa dos Açores do Québec
Comunicado de actividades
A Caçorbec organiza um fim de semana cultural nos dias 5,6 e
7 de Abril. Iniciado com um jantar convívio na Sexta-feira às 19
horas, onde será feito o lançamento dum livro de autoria de Fátima
Tosta Nas Redes do Sonho que virá de Toronto para esse efeito.
O programa cultural, que terá nos dias 5 e 6 a animação do Grupo
de Cantares da Casa dos Açores, prosseguirá nos dias seguintes
com a abertura duma exposição de artes plásticas, a apresentação
das alunas do curso realizado, entrega de certificados e será
efectuado um sorteio duma tela de Mercês Resende dos Reis, a
coordenadora de Arte e Cultura da Caçorbec.
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Matança do porco na Casa dos Açores
O bichinho era de boa boca!
Texto e fotos de António Vallacorba

No sábado passado, 16 do
corrente, foi a vez da Casa dos
Açores
do
Quebeque
(Caçorbec) de realizar a sua
tradicional festa da matança do

eis alguns atractivos responsáveis pelo grande sucesso
da noite e que à colectividade
organizadora,
muitos
festejantes atraíram. Daí que,
por falta de espaço, o evento
houvesse sido desdobrado por
duas salas.
A força da tradição
novamente se fez sentir, quer
no aspecto decorativo, quer no
dos usos e costumes. Na sala
inferior, por exemplo, encontrava-se dependurado o porco
como símbolo festivo, enquanto
que, à entrada, a mesa da
matança, com figos passados,
biscoitos, tremoços, milho

vindas proferida por Dora
Barão, presidente da Caçorbec,
foi por ela pedido um minuto de
silêncio pelo falecimento da sra.
Maria Teresa Cordeiro, mãe de
Laura Cordeiro, estimada
colaboradora desta colectividade.
Hoje é dia da matança,
Senhoras e senhores:
É uma lembrança
Que trouxemos dos Açores.
Foi assim, neste exemplo, que
o grupo de cantares Recordações, da Caçorbec, deu o
mote à festa, indo de sala em
Como acima deixámos
perceber, o jantar foi bastante
variado e abundante.
Convenhamos, por muito boa
que estivesse a refeição - perdão,
não estava boa: estava
excelente! -, não era uma em
que simplesmente as pessoas
se deixassem ficar sentadas
com todas aquelas calorias a
ameaçar-lhes a elegância!
Portanto, era preciso dar ao
pé, e para isso lá esteve a
discoteca do J.G. Night Productions a providenciar toda a
boa e necessária música
preenchendo a noite de muita
agradibilidade.
Aliás, no aspecto de
entretenimento houve outras
contribuições bastante válidas.
Como exemplos, actuou
também o Rancho Folclórico
Ilhas de Encanto, da

porco - sem dúvida uma das
suas mais populares actividades
junto dos respectivos sócios,
amigos e da comunidade em
geral.
Um sumptuoso jantar com
inúmeros pratos alusivos à coisa

festejada, baile, exibição
folclórica, cantares tradicionais
e outros, arrematações, etc. -

cozido e uma garrafa de
aguardente, saudava os
festejantes, convidando-os a
uma degustação. Pelas mesas
de ambas as salas, malgas com
tangerinas e milho cozido
emprestavam ao ambiente um

outro aspecto muito característico.
Durante a saudação de boas-

sala, saudar os convivas com
cânticos assaz populares desta
tradição que, devido ao
progresso económico no
nosso País, contudo tende a
desaparecer. De facto, mais ano,
menos ano as nossas gentes

terão de deslocar-se à diáspora,
se quiserem assistir a uma
matança!

ONGLES STUDIO NAILS
Quintas
e Sextas
COIFFURE
UNISEX

Caçorbec, composto de moços
e moças dando muito boa conta
de si e dando a perceber o que
ainda melhor se poderá esperar
deles e delas. Por outro lado, a
surpresa da noite veio
precisamente da parte de alguns
elementos
daquele
agrupamento. Foram quatro
gentis meninas que resolveram
dar algo mais de si, dando um
contributo valioso para a
presença da juventude nas
nossas manifestações culturais.
São elas: Neriza Cabral, 16
anos; Zélia Medeiros, 18; Melissa Almeida, 15, e Cristina
Arruda, 17. O grupo chama-se
The Elements, e propõe-se
cantar em francês e inglês, em
franca integração na sociedade
de acolhimento.
Ainda durante o serão,
Benjamim Moniz procedeu a

algumas
arrematações,
enquanto que para a sra.
Zézinha Lourenço, a festa teria
um significado muito especial,
pois fez anos nesse dia.
Parabéns à Caçorbec, na
pessoa da sua presidente, Dora
Barão, por mais este sucesso
festivo

Noivas
-15%
em todos os modelos
de cartões de convite

Typogal Ltee.
4117A St-Laurent, Mtl.

Tel.: 844-0388

Retouches professionelles
É altura das
comunhões e
graduações.
Fazemos
arranjos de
roupas para
estas cerimónias
(Rapazes e
raparigas)
Aguardamos a
sua visita

4163 BOUL. ST-LAURENT TEL.: (514) 842-9929
Isabel Simões informa os seus estimados clientes
que já se encontra ao vosso serviço, às quintas,
sextas e sábados, a partir de 21 de Março 2002.
Agradecemos a vossa compreensão.

A NOSSA ARTE É A VOSSA IMAGEM
ABERTO DE SEGUNDA A SÁBADO / DOMINGO COM MARCAÇÃO

Fernanda ou Lucy
187-T Boul Hymus, Pointe-Claire,Québec,

(514) 426-1588
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Sorteio dia 9 de Março

No sorteio realizado no dia 9 de Março aquando da festa
organizada a favor de Luís Melo, foram sorteados nove prémios,
oito dos quais já foram atribuídos aos contemplados.
No entanto ainda há um prémio a ser atribuído ao possuidor do
número 189934, que agradecemos contacte a Padaria Notre
Maison, pelo tel. 844-2169 afim de reclamar o seu prémio.

INTRACOMMAR

INC.

•Venda •Serviço
•Instalação •Programação
Receba a
RTPi + GLOBO + SPORT TV
através de uma parabólica de 18"
por apenas $50/mês

Sistema
tir de
a par

0
0
.
9
9
$2

Sistema RCA
com carta,
instalado
$699.00

Reparações de receptores e antenas grandes
Para um serviço profissional garantido, contactenos ou visite a nossa sala de exposição
Prop.: A. Januário

364-0795

O regresso a Portugal
e o impacto sobre as pensões
O Clube Oriental Português de Montreal e o Centro de Acção
Sócio-Comunitária de Montreal convidam os seus membros e a
restante comunidade a um encontro de informação sobre o tema:
o regresso a Portugal e o impacto sobre as pensões.
Este encontro destina-se tanto a pessoas que estejam a pensar
regressar a Portugal como a quaisquer outras interessadas pelo
assunto. Neste encontro terão a oportunidade de esclarecer todas
as suas dúvidas.
O encontro terá lugar no Clube Oriental Português de Montreal,
situado no 4000 de Courtrai em Montreal, na sexta-feira dia 22 de
Março às 8 horas da noite.
Para informações suplemen-tares poderão contactar com o
Clube Oriental através do número 342-4373 ou com o CASCM
através do número 842-8045.
Esperamos por si!

Janete Couto Frias
Com profunda saudade, seus pais Manuel Frias e Maria
Izénia Couto, irmãos e restante família participam que será
celebrada missa por sua alma, no dia em que perfazia 22 anos
- Quinta-feira, dia 21 de Março, pelas 18h30, na Igreja de Santa
Cruz.
Agradecem desde já a quem possa comparecer.

volts

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

DESDE $649

Melhor Marca, Melhores Preços
PREÇOS MAIS BAIXOS NOS CONTENTORES PARA
PORTUGAL - GARANTIDO
PORTA A PORTA

✁

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO
* UM POR FAMÍLIA

A Associação Portuguesa de Lasalle informa que terá lugar no
Domingo, dia 24 de Marco, pelas 13h00, o almoço na Cabane à
Sucre Au Toit Rouge, situada no 133 Rang Sous-Bois, Mont StGrégoire, autoroute des Cantons de lEst, saída 37.
A partida far-se-á do local da Associação no 2136 rua Pigeon em
LaSalle, onde os bilhetes estarão à venda e também no local do
almoço.
Para mais informações: 366-6305.

Rosa Cabrita Jerónimo
1933 - 2002

Electrodomésticos e Aparelhagens de 220

DESDE $149

Associação de LaSalle
Passeio à Cabane à Sucre.

Recordando uma data triste

Export Depot

DESDE $599
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Associação de
Na. Sra. Fátima

Faleceu em Montreal, no dia 15 de Março de 2002, com 68
anos de idade, a Sra. Rosa Cabrita Jerónimo, natural de Alvalade,
Portugal.
Deixa na dor seus filhos Izaura Maria(Rui Gonzaga),
Lionel(Hermínia) e Angelina, seus netos(as), seu irmão
António(Lelia), sua irmã Maria das Dores(João Peralta), assim
como outros familiares e amigos.
Uma missa de corpo presente teve lugar no dia 16 de Março,
pelas 16h00, na Igreja de Santa Cruz, sendo depois o seu corpo
trasladado para o cemitério de Santa Catarina em Caldas da
Rainha, onde foi a sepultar.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire Inc.
528 Rachel E.
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 e os reconfortaram nestes
momentos tão difíceis da sua vida. A todos um sincero Bem
Hajam!

Passeio à
Cabana do
Açúcar

A Associação Portuguesa de
Na. Sra. de Fátima de Laval
organiza no próximo dia 21 de
Abril um passeio à Cabana do
Açúcar La Villa du Sirop, com
sala privada e Disco Mobile para
o nosso grupo.
A partida do Centro far-se-á
pelas 11h com regresso às 18h.
Para reservas, que deverão
ser feitas até 15 de Abril,
contactar Luís Viveiros
(450)662-3215, Maria Sampaio
(450)681-3953 ou Fernando
Oliveira (450)681-1808. Não há
venda de bilhetes à porta.
Preço: adultos, 22 cabanas;
crianças dos 5 aos 12 anos, 12
cabanas.

Starlight
Lança novo
disco

O famoso grupo Starlight
vai lançar, no sábado dia 27 de
Abril 2002, pelas 19h00, no Salão
de Festas da Missão Nossa
Senhora de Fátima, 1815 rua
Favreau em Laval, o seu novo
disco 2002.
Um jantar-espectáculo a não
perder! Para reservas contactar
João Paulino Linhares pelo
(450)669-3927.

José Chicharo Furtado
1924 - 2002
Faleceu em Montreal, no dia 12 de Março de 2002, com a
idade de 77 anos, o Sr. José Chicharo Furtado, natural de Porto
Formoso, S. Miguel, Açores.
Deixa na dor sua esposa Sra. Maria Pacheco Furtado, seus
filhos Maria da Conceição(Eduardo Medeiros), José
Manuel(Amélia Santos), Maria do Rosário(Leonardo Silva),
Laudalino(Maria Costa)e David(Lucie Louis), seus netos
Sandra(Mathieu), Stephanie, Steven, Vanessa, Kimberly,
Emaly, Justin, Cristina, Sabrina, Patrick e Jennifer, seus irmãos
Maurício(Inorina) e Laudalino(Almerinda), sua irmã
Maria(João Correia), assim como outros familiares e amigos.
O funeral teve lugar no dia 15 de Março de 2002, após missa
de corpo presente, pelas 11 horas, na Igreja de St-Vincent
Ferrier, seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção ao
Mausoléu St-Martin Laval onde foi a sepultar, em cripta.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire
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 e que com a sua presença, palavras
e gestos de amizade os reconfortaram nestes momentos tão
difíceis da sua vida. A todos um sincero Bem Hajam
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Campinos
Cont. da pág. 1

para dizer que o jantar esteve à
altura do mestre não é preciso
mencionar o que comemos. Um
repasto de luxo!
Para além do jantar, tivemos
direito, isto para dar início às

actividades do serão, a ouvir a
voz de anjo da Susana Silva que
se deslocou de Toronto para
apoiar os Campinos do Ribatejo.
A artista cantou e encantounos...! Para começar, brindounos com o Hino Nacional
Português que foi escutado por
todos os presentes como se de

grupos folclóricos da América
do Norte.
Era a festa dos nossos
Campinos, um grupo quase na
totalidade constituído por
crianças, adolescentes e jovens
adultos. Para se constatar o
grande êxito quer das festas
que vêem organizando ao longo
dos anos quer do evoluir do
grupo, creio que cada um destes
jovens tem uma força e uma
coragem digna de se realçar.
Não é por nada que na
enciclopédia
À
DESCOBERTA DE PORTUGAL - se pode ler o seguinte: 
A figura do campino, hoje mais
rara que outrora, é sempre uma
imagem muito agradável de

repente caísse sobre o lugar
um absoluto silêncio de
catedral. Estas ideias, vindas
de jovens como são os
directores do Grupo Folclórico
Campinos do Ribatejo, Nathalie
Marques e Paulo Santos, Emy
Lourenço, Marco Pereira e
Ricardo Martins só merecem
louvores. A Susana cantou
lindamente dois outros temas.
Mais uma luso canadiana que

promete no mundo da canção.
Logo a seguir chegou o
Rancho da Nazaré de
Mississauga que nos fez ver, e
de que maneira, como através
das danças se pode mostrar as
raízes da cultura de um povo.
Na primeira dança caminharam
à volta de um pescador que

Comunidade
contemplar.
O
Rancho
Folclórico
Campinos do Ribatejo e a Escola
dos Campinos, artistas de palmo
e meio, merecem usufruir uns
dias de descanso. De acordo com
o que observei, todos
trabalharam para que a festa
corresse na melhor das
harmonias, aliás, foi o que
aconteceu na realidade. A sala
estava repleta. Apesar de termos
sido forçados a sair por causa de
uma indisposição, outros
ficaram até às quatro da
madrugada. O Contacto estava
lá com muita música, gestos,
dança, calor e alegria para fazer
colar os pés daquela multidão
dançarina à pista de dança. E o

cantarolava concertando as
suas redes acompanhado de
uma linda peixeira vestida de
sete saias. Terminaram com o
vira da Nazaré tão rápido que
mais parecia terem esporas nos
pés. Magnífico este grupo,
fundado na tradição antiga que
remonta há largos séculos na
história de Portugal. Onde quer
que estejam engrandecem o
nome de Portugal. As suas
danças folclóricas tipicamente
nazarenas trazem-nos a riqueza,
a luz, a alegria e a cor desta
região piscatória do país.
Festivais de alegria que
seduzem designadamente os
turistas que assistem às danças
seja na Nazaré, seja em qualquer
parte de Portugal ou do mundo.
Em suma, gosto imenso deste
grupo, um dos mais antigos

Eduardo

simpático público sempre
atento e pronto a aplaudi-los. O
engraçado é que o casal Cabrita
é sempre o primeiro em todas
as festas a abrir o baile. Deus
os conserve por muitos anos.
Pena foi que não me passasse
pelo goto um pedacinho de
um lindo bolo de mais de um
metro de comprimento que
apenas comi com olhos.
Infelizmente estava de saída...
ninguém
me
manda
envelhecer antes do tempo.
O Jornal A VOZ DE PORTUGAL envia ao grupo Campinos
do Ribatejo sinceros parabéns
e a todos os artistas que fizeram
parte do espectáculo ou da
organização da festa votos de
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

EM 19-03-2002:

1EURO=1.3997cd
UM SERVIÇO DO

BANCO
COMERCIAL
PORTUGUÊS
TEL.: 287-3370

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
URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ambulância
Clínica Portuguesa Luso
Polícia
Bombeiros
Hospital Hôtel-Dieu
Hospital Royal Victoria
Hospital Ste-Justine
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc
Hospital de Montreal
para Crianças
Serviço de Auxílio aos
Emigrantes(SANQi)
Sun Youth,
Serviços de Urgência

ALGARVE
651 Jarry Est

273-9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

987-7666

FUNTASTIQUE ST-LEONARD
5765 Des Grandes Prairies

322-1030

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

842-4242
849-2391
9-1-1
872-1212
844-0161
842-1231
345-4931
842-6141

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

MÁQUINAS DE COSTURA

849-1153

MONUMENTOS

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

844-8738

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

CLÍNICAS

934-4400

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

987-0080

842-6891

CONTABILISTAS

495-2597
483-2362
844-2456

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

LATINO
177 Mont-Royal Est

849-2391

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

PSICÓLOGOS

849-8591

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

842-6822

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

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert
271-6452

BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent

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

RÁDIO E TELEVISÃO
Rádio Centre-Ville
Rádio CFMB
Radio CIJM

AGÊNCIAS DE VIAGENS

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

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
Cel.:

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

IGREJAS

RENOVAÇÕES

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

SOLMAR
111 St-Paul E

861-4562

4117 St-Laurent
IBÉRIA
4078 St-Laurent
MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent
VIEIRA
4134 St-Laurent

842-0591

CASA MINHOTA
3959 Boul. St-Laurent

842-2661

845-5777

REVESTIMENTOS

845-6028
842-2374

NOTÁRIOS

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

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent

845-1520

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel

725-2626

SATÉLITES
843-5626

(514) 985-2411

B. SERKOS
1530, Curé-Labelle, suite 203
(450) 686-0026
OURIVESARIA
ROSAS DE PORTUGAL
3723, Boul. St-Laurent
843-8727
OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent
288-3019
PADARIA E PASTELARIA BELA VISTA
68, Ave. des Pins Este
849-3609
www.pasteis-de-nata.com

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

270-3111
862-2319
845-5804

IGREJA CRISTÃ VITORIOSA
4270 Papineau, Mensagem
525-9575
HTTP.//pages.infinit.net/igrejavi.
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
PASTOR PEDRO FELIZARDO NEVES
6297 MONKLAND AVE.
(514) 484-3795

•Os melhores juros do mercado
•Transferências de hipotecas
sem custos

ABERTO AOS SÁBADOS
1094 rua Berri, Montreal

Celestino Andrade

Esc.: (514) 287-1211

Consultor em financiamento
hipotecário

Correctora de seguros de prejuízos de particulares

Maria Alice Macedo
Conselheira em segurança financeira
Seguros:
Vida, Hipotecário, Salário
Invalidez, Doença grave
Investimentos:
Pensões de reforma, REER/RSSP
Fundos de estudo, Investimentos
Seguros Gerais:
Habitação,(Fogo, Roubo), Automóvel

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

Duplex 2X5½ impecável. Bom preço
Para mais informações, contacte Victor Raposo
Agente afiliado há 30 anos ao serviço da comunidade

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

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!!!

"O seu futuro
revelado
pelas
cartas"
Seguros:

Não viva
mais
no negativo,
Vida,
Hipotecário,
Salário
Invalidez,
Doençaestá
grave
a chave
do sucesso
ao seu alcance.
Descubra o caminho da felicidade

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

AVALIAÇÃO GRATUÍTA

n
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Prédio centro Anjou, preço muito
inferior ao valor municipal. 1 local Bungalow renovado. Armários de
cozinha em carvalho, 4 quartos,
disponivel. Ocasião
cave terminada, telhado 2001.
TRIPLEX
Ocupação imediata. Visite. 144,500
o
d
TRIPLEX ST.GERMAIN
a
erc
om
n
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00.
No
5,0
0
1
$

Próximo do centro da comunidade 3x6½
entrada e cozinha cerâmica,cave sala
familiar,estacionamento, Preço 169.000$

ROSEMONT
T

L
RIP

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

ANJOU

EX

30

"d

a
ef

a
ch

da

Grande triplex em frente ao Jardim Próximo Galerias de Anjou e Pl.Versailles
2x5½,1x3½ muito espaçosa, aquecimenBotànico. Optima condição..
to eléctrico.Deve visitar

Se pensa vender ou comprar é só chamar
MR. DEMBO

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

Tel.: (514) 278-4237

IAL

RC

E
OM

ANTÓNIO BAPTISTA

MONTREAL - NORD

ANJOU

M. Gassama
Amor • Desenfeitiçamento • Protecção •
• Sorte em dinheiro, comércio e
negócios
Fala francês e inglês
Resultados rápidos e garantidos

Tel.: (514) 745-0425
Cell.:(514) 915-3235

IMMEUBLES PRÉDIAL INC.

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

Tel. 843-3350 (próximo Metro Sherbrooke e rua St-Laurent)

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

351-1716

844-4588

669-7467

ARCA

PADARIAS

QUIROPRATAS

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

MÓVEIS

OURIVESARIAS

288-2082

RESTAURANTES

GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides
Laval, Québec

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

Dr. JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

12

Não

Vidente
Graças ao meu poder, posso ajudarvos a resolver os vossos problemas
de amor, impotência, regresso da
pessoa amada, clientela, comempate...REMATE
plexos físico e moral, etc.
Resultado rápido e eficaz em 96 hrs.

(514) 524-5615
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“Group Exclusif” procura :
polidores de betão; especialista
em colocação de “pavé-uni”;
operário para trabalho geral.
Enviar C.V. para :
(514) 881-0993
ou contactar: (514) 881-0764

PRECISA-SE
Operários c/exp. en “pavé uni”
muros, asfalto. Bom salário e
benefícios sociais.
David Tavares
(514) 992-6669
Paisagista precisa de pedreiro
hábil a cortar e trabalhar a pedra.
Bom salário.
Daniel Dubois
cel.: (514) 992-8187
Jovem para lavar louça.
Apresentar-se no:
404 Duluth est
Restaurant EuroDeli precisa de
cozinheiros(as) para Restaurante, pizzas e pessoal de serviço
geral. Procura também encarregado para horário rotativo :
dia, noite e fins de semana.
3619 Boul. St-Laurent
(514) 274-4389
Operários com o mín. 5 anos de
exp. em pavé uni, muros etc.
Disponível para trabalho em
horário prolongado.
Frank
781-9536
Fabricante de móveis residenciais de alta gama, estabelecido há mais de 30 anos,
precisa de marceneiro c/o
mínimo de 5 anos de exp. e de
um maquinista de madeiras.
Emprego permanente, a 2
passos do Metro.
252-0742
Cozinheiros (as) c/exp. Tempo
inteiro e parcial. Apresentar-se
nº 121 Duluth este ou telefonar
para:
Tony Rocha : (514) 287-9096
Homem para ajudante de
cozinha, a partir das 16 horas
contactar.
849-6649
Ama a tempo inteiro para guardar
crianças e se ocupar de algumas
tarefas domésticas. Residência
em Côte-St-Luc.
(514)484-1451
Desenhador (a) de modas para
fábrica de roupa de criança, c/
mínimo 5 anos de experiência.
Tel : (514) 583-3331
Fax: (514) 383-6299 (Jodie)
$95
Empregada doméstica para
cozinhar, limpeza e guardar
criança
algumas
vezes.
Residência no centro da cidade.
482-5535
Operários dinâmicos e motivados a tempo inteiro, para trabalhos de exterior de jardinagem,
pavé-uni, plantação de árvores,
relva. Excelente oportunidade
de aprendizagem e ganhar exp.
ao trabalhar c/paisagistas
experimentados.
(514) 321-0350

Jovem dinâmico para limpeza
de residência na zona de
Outremont, 5 dias por semana,
n/fumadora, de preferência com
algum conhecimento de francês.
Salário declarado
343-4450
Paisagistas c/exp. na instalação
de “pavé uni e muros de blocos.
Trabalho permanente.
Claudio
(450) 447-7867
(514) 990-7957
Homem c/exp. para companhia
de limpeza comercial, tempo
inteiro, a partir das 6h00pm.
421-2230
Empregada doméstica, enérgica, meticulosa e cuidadosa, para
limpeza 1 dia/semana, (excepto
no fim de semana), de um
pequeno “cottage” com 3 quartos
c. em Ville Mont-Royal. De
preferência c/experiência e
referências.
733-1503
Deixar mensagem
Homem para trabalho geral
numa companhia de telhados.
Deve possuir carta de condução.
Contactar :
(514) 376-0862
Pessoal para limpeza comercial,
tempo parcial.
António (514) 979-7292
3 paisagistas c/exp. em “pavéuni” e muros. Deve possuir carro.
Sr. Rodrigues
(514) 257-8737
Pasteleiro c/exp. para padaria
na zona portuguesa. Tempo
inteiro.
844-2169
Pessoal para limpeza comercial
de dia ou noite e para lavagem
de janelas exteriores em altos
edifícios.
Mirella ou John
948-9000
Padeiro de preferência com
experiência de forno.
522-4115
Pessoal para trabalho geral em
fábrica de cintos de cabedal para
homem e senhora, de
preferência com exp. em
cabedal. 40h/semna. No centro
da cidade.
Victor 288-3158
Paisagistas c/exp. em pavé-uni,
e muros. Deve possuir carta de
condução.
323-2527
Operários com exp. na instalação
de rampas de alumínio.
Giuseppe
(514) 881-1866

EM PORTUGAL
- Serviços de despachos alfandegários
- Legalização de automóveis
- Apoio aduaneiro
- Troca de cartas de condução e todo o
serviço inerente à Direcção Geral de
Viação. (D.G.V.)
Manuel de Sousa
Tel : 011-351-96-401-6845

Roberto
(514) 945-6702
NOVA
(Rive-Sud)

•Pavé-uni

PRECISA
•Asfalto

•Muros

operários com experiência em
e "chauffer" com carta de condução classe 3.
Bom salário

Lavandaria em Cartierville procura pessoa a tempo parcial e
permanente, para passar a ferro
e caixa.
739-5327

VENDE-SE
Frigorífico, fogão comprados em
2000, máq.lavar/secar/TV/
grande humidificador/vídeo,
carrinha DodgeCaravan 1993 e
Pontiac Tempest 1991. etc.
721-6213
Cofre forte à prova de fogo e
roubo e sistema telefónico com
capacidade até 10 linhas.
987-7600
Semana de férias no Oura-Praia,
apt. T1 #221, semana 29 (Julho),
pelo preço de compra em 1998.
(450) 443-4879
Máquina de limpar neve marca
Mastercraft. Apenas utilizada 1
vez.
(450) 665-6028
(514) 844-2872

DIVERSOS
Detective privado, português,
c/ mais de 10 anos de
experiência, oferece os seus
serviços

Oferece-se um cão raça “huskie”,
100% puro, com 1 ano de idade,
treinado e vacinado.
(450) 973-7852
Senhor português de 61 anos,
reformado, procura senhora para
assunto sério. Telefone sem
hesitar.
1-450-297-4279

Serviços & Negõcios
3½ muito limpo, c/entrada p/
máquina de lavar e secar.
Próximo de transportes.
729-3586
Apartamento, 1x3½ no 1785 rua
Tilmont, zona de Villeray.
256-2469

Faz-se transferências de
sistema de cassetes vídeo
para Portugal e vice-versa.
Também vende-mos transformadores para Portugal
A.B.C. Electronics
4116, Boul. St-Laurent
Viúvo sem filhos, 57 anos de
idade, 1,76 m., 87kg., boa
apresentação, bem conservado,
honesto, sincero; situação
financeira bastante confortável,
casa posta em Portugal, procura
senhora ou menina de 45 a 65
anos, para possível fim
matrimonial. Assunto sério.
Contactar: Manuel Luís
Ferreira
841, Cartier, Sept-Iles, Qc.
G4R 2V6

Esc.: 281-5501
Res.: 328-5717
Joseph Oliveira
Agente afiliado

Olívia Paiva
Agente afiliada

Chomedey, Laval,
"Bungalow" destacado,
com 3 q.cama, cozinha
de carvalho, cave acabada c/salão impecável.
Grande quintal c/
ár vores de fruto.
Garagem. Visite.

SAINT-DOMINIQUE

Viagem à “cabane à sucre” no
dia 7 de Abril. Vendo também
bilhetes só para o almoço.
Beatriz 286-1972

Próximo da rua Beaubien,
15 aparts, todos alugados,
com garagem e estacionamento para 5 carros.
Rendimento 80 000$/ano.
Bom investimento.

VENDE-SE
Na zona por tuguesa, comércio
especializado em artesanato portugês,
revistas e jornais. Bom investimento.

No centro de Ahuntsic
próximo do Complexo
Claude Robillard, triplex
semi-destacado;
1x7½;2x4½;1x3½, cave
acabada c/lareira,garagem
dupla, piscina. RDC
proprietário ocupante

Abílio Santos
Trans-Action Prestige
Courtier immobilier agrée
(514) 386-0271

Rende $1450.00/mês

St-Hubert: Espaçosa
moradia com 3 quartos
e mais dois na cave
acabada, próximo de
transportes. Excelente
investimento.

Precisa-se
Apartamento em Montreal
Para o 1º de Junho ou 1º de Julho. Grande
4½, para casal de 60 anos de idade,
sossegado, educado.
Por favor contactar :

St-Michel : 8x4½, aquecimento eléctrico, c/entrada para máquinas
de lavar e secar. Rendimento 34.500$ / ano. 239.000$

D. Lourdes Fernandes
Tel: (514) 873-7591 (das 9 às 16 horas)
(514) 324-5603 (das 19 à 21 horas)
Sábados : das 9 às 14 horas

Esc. 382-0940
Cel.: 497-6200

REMAX Alliance Inc.
Informação gratuita - casas, hipoteca...

Arlindo Alain Velosa
Longos anos de
experiência ao
serviço da
comunidade

no
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CARLOS AGOSTINHO

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

Agent Immobilier Agréé

77 CASAS
VENDIDAS EM 2000!
Avaliação gratuita

L.D.R.
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Grande 3½, renovado, entradas
de máquinas de lavar e secar,
etc.721-5382

DU CARTIER INC

ALUGA-SE

(514) 816-9872

Quar teira-Algar ve, aluga-se
4½(T2) na rua principal, a 100
metros da praia
(514) 251-1451

VIMONT
00 0$
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VILLERAY - Bom bloco de 6
apartamentos,cave,e garagem

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

$$
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Villeray-Excelente duplex renovado c/batchelor e estacionamento

Rosemont-VendaRápida.6Plex
Bom estado.Bom rendimento. Boa
localização.
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AHUNTSIC: Pequeno "cottage",
3 q.,.cave e estacionamento.

0$
0
5
9. NDIDA
24 VE
MERCIER - LANGELIER
Grande Triplex, com cave e
garagem. Metro Langelier.

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

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

Padaria $39,000
Plateau, sector procurado, esquina de
rua, com mais de 20 anos de existência.
Boa clientela. Bom comércio.
VILLERAY
renovado
A
DA
DIID
ND
EN
V
VE

578-582 rua De Liege.

PLATEAU
A
DA
DIID
ND
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VE

4625-4627 Boulevard St-Laurent

Comunidade
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No Plateau

Namoro Errado deu Espectáculo Certo
No passado dia a 9 de Março
o auditório Plateau vestiu a
sua melhor indumentária para
receber condignamente o
elenco teatral do Centro
Comunitário do Grupo Amigos

da Terceira, de Pawtucket, RI,
USA.
Com uma sala repleta de
público os dois actos da
comédia/opereta Namoro
Errado bem como as
variedades foram escutados
atentamente pela assistência
que constantemente foi
obrigada a recorrer a
estridentes
gargalhadas
ocasionadas pelo desenrolar do
desempenho artístico.
Este numeroso grupo de
intervenientes amadores (mais

de meio cento), que pedem
meças a muitos profissionais, já
percorreram e continuam a
percorrer inúmeras cidades do
Canadá e Estados Unidos onde
as
diversas
plateias,

normalmente esgotadas não
regateiam aplausos à excelente
qualidade do espectáculo
apresentado.
Assim aconteceu também em
Montreal, pois desde a
encenação ao guarda roupa,
sem esquecer evidentemente
as interpretações os olhos e
ouvidos dos presentes foram
simplesmente maravilhados
pela sinfonia agradável e bela
que lhe foi propiciada por este
notável grupo.
Como mencionado no

A Pequena crónica de Caro
Atrás da porta...

programa a peça baseia-se na
cultura popular terceirense
notando-se claramente o
impacto que a emigração
causou na sociedade rural dessa
ilha em meados dos anos 60.

Uma chamada particular para
a orquestra que faz parte
integrante do espectáculo e que
é composta de 13 elementos, o
que não só empresta um
excelente ritmo ao desenrolar
do mesmo, como é prova cabal
do cuidado com que foi
preparado.
Autores, intérpretes, músicos
e trabalhadores de cena sem
esquecer os organismos
açorianos locais que ajudaram
à organização do evento, são
dignos dos maiores encómios.

Colecção

...Quem poderia imaginar ao
passar no corredor deste hotel,
que atrás da porta, a minha vida
estava no último fôlego?
Nessa noite tinha atingido o
ponto máximo de esforços para
lhe perdoar, sempre a pensar
que ele acabaria por mudar!
Nessa noite, tinha decidido não
me deixar mais ficar na sombra
e antes, de viver plenamente a
minha vida, de me exprimir e
de sentir livre. Nessa noite,
disse-lhe que tudo tinha
acabado entre nós e que não
podia mais suportar a sua
tirania.
Fiquei surpreendida pela sua
calma. Ele aceitou bem,
sorrindo e aceitando que seja a
nossa última noite ...Descontraída e libertada, estendi-me
na cama para adormecer
impaciente de chegar ao dia
seguinte a fim de começar um
novo período da minha vida.
Mas subitamente ele atirou-se
para cima de mim. Cobriu-me o
rosto com o T-Shirt e aplicou os
seus polegares na minha
garganta. Tentei defender-me
mas
as
suas
pernas
aprisionavam-me. E ele
apertava cada vez mais forte. O
ar passava cada vez menos.
Sufocava. O meu corpo estava
rígido e as minhas mãos
procuravam cegamente a sua
figura. Os meus dedos
acabaram por encontrar a sua
boca enorme como a dum ani-

Por Caro
mal selvagem que tem sede de
sangue. Ele apertava de tal
maneira forte que senti um
estalar na cartilagem. O ar
cessou de passar. Recordo-me
que numa fracção de segundo,
o meu corpo se relaxou e que os
meus braços caíram em cruz
de cada lado. Perdi então
consciência, entrando num
estado comatoso. Ouvi-o
arrumar tudo, como um
assassino que procura apagar
todos os traços da sua presença.
Ouvi-o abrir a porta e galgar os
degraus da escada, deixando
para trás o meu corpo inânime.
Entendi as rodas guincharem e
o motor ronronar ao longe. O
meu pensamento voou para a
pequenina criancinha que
deixava órfã...

O CRAN das mulheres de
Montreal, (514-528-6967)ajuda
a prevenir a violência contra as
mulheres oferecendo entre
outras coisas, cursos de auto
defesa e sessões de
esclarecimento, via os centros
das mulheres, os centros de
ajuda e de luta contra a violência,
as escolas, as empresas
privadas... Os utensílios
oferecidos permitem adquirir
um sentimento de segurança,
de valorizar a estima de si
próprio e de reagir face a todas
as formas de violência.
Sob o tema não sejamos
cúmplices no âmbito da
campanha da vigilância sob a
violência feita às mulheres, a
Federação das mulheres do
Quebeque, convida as pessoas
testemunhas de violências feitas
a uma ou mais mulheres do seu
circulo de vivência, a dirigiremse ao seu deputado. Sugere-se
uma carta tipo e indica-se
também como e a quem a
enviar. www.ffq.qc.ca.

Uma estranha
porta fechada :Jean et Beatriz
Por Caro
Ela, Béatrice, um género de
princesa moderna e esperando
o príncipe encantado, cola nas
paredes da cidade moderna um
anúncio prometendo uma
recompensa substancial, a
quem puder interessá-la,
comovê-la e seduzi-la!
Ele, Jean, caçador de
prémios, apresenta-se, pronto
a realizar a prova. Mas a que
preço? E onde se termina o
jogo?
Determinação, sedução,
resistência, medo de se
entregar e de ser descoberto....Uma peça que faz rir e

que faz mal, meiga e feroz sobre
o desejo e o terror do outro,
sobre a solidão, a verdade e
sobre a incrível dificuldade de
amar.
Uma situação um pouco
diabólica para essas duas
personagens que apesar das
simulações acabarão por deixar
cair as máscaras. Mas haverá
realmente um verdadeiro
encontro?
Jean e Béatrice, uma peça
de Carole Fréchette, até o dia 6
de
Abril,
no
Teatro
dAujourdhui, 3900 St-Denis.
Tel. 282-3900.

2002

Temos para si uma nova e grande selecção de cartões de convites para casamento com 15% de desconto
Typogal Ltée.

4117A Boul. St-Laurent
Montreal Qc. H2W 1Y7
Tel.: (514) 844-0388 Fax.: (514) 844-6283




       



    
           
    
      
        
     
     

      
 
     
       
       
       
   
   
  
   
        
     
       
 

       
    


 
  

   ¡   
     
       
      
       
      
    
   

    
     
   
  
 
 
   ¡   
      
      
 ©       
    
        
        ª«

 

     
    ¨
       
 ª 
       
    
        
£   ¯ 
     
      
      
    ¥  
   
      
    
         
    
   
 
  
    
     
   

    


 

    
 
  
  
 

     
     

      
      
     
      
          
     
    
    
    
       
     
     
 
      
 
    
    
       
     

       
       
     
     
 
   
     
    
    
     
   
  

A

ST-M.P.

     ¡¢
    
    
     
     
   
    
    
       
     
       
£
   ¤     
    ¥ 
    
      
   ¦§   
       
   
     
      
  ¡§ 
        
    
        
      
     
     
   
    
 
    
         ¨

        
  
   ¬ 
         
      
  ®    
     
      
       
£   
     
    
     
     
    
        
      £
     
    


   
¤
     
       
        
       
   
        
    
   
¯°    
  
     

ASSOCIATION SOCCER ST-MICHEL POMPEI
7979, 13e Avenue, Montréal, PQ, H1Z 3K2
Tél. : (514) 376-2240 - Fax : (514) 376-2241

Dê a oportunidade aos seus filhos de praticarem
Todo o ano
o desporto mais popular do mundo
futebol
(feminino e
Não empate...REMATE
masculino)
de 4 a 18 anos. INSCRIÇÕES : De 13 de Março a 14 de Abril
Quartas-feiras das 19H00 às 21H00
Interior e
$95
—$170.
Domingos das 13H00 às 16h00
exterior
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Pode ler o nosso
jornal no sítio WEB
www.smartnet.ca/users/avoz
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Desporto

Resultados
Sporting e Boavista
mantêm sprint para o título
(Lusa) - O Sporting e o
Boavista continuam separados
por um escasso ponto na louca
corrida o título na primeira liga
de futebol, numa altura em que
faltam apenas sete jornadas para
o final da competição.
No Estádio de Alvalade, os

leões seguraram a liderança
na tabela após a clara vitória por
3-0 sobre o Paços de Ferreira,
com mais dois golos de Mário
Jardel (14 e 48 minutos),
aumentando para 33 golos a
sua marca pessoal na primeira
liga.
A confirmação da vitória
folgada sobre os pacenses foi
dada pelo jovem Hugo Viana,
aos 74 minutos, estreando-se
finalmente a marcar ao serviço
da equipa principal do Spor-

ting.
Pouco antes, o Boavista tinha
garantido no Estádio do Bessa
um triunfo um pouco mais
suado por 2-0 frente ao Santa
Clara, com o golo da
tranquilidade a surgir apenas
no segundo minuto de

compensação, apontado por
Alexandre Goulart, isto depois
de Serginho ter inaugurado o
marcador logo aos 10 minutos.
Mais ao lado, no Estádio das
Antas, o FC Porto cedeu um
inesperado empate sem golos
frente ao aflito Alverca e
perdeu o terceiro lugar para o
Benfica, que passou para a
frente dos dragões após uma
concludente vitória por cinco
bolas a zero frente aos homens
de Faro que comprometeram

assim um pouco mais a
possibilidade de continuarem
no convívio dos grandes.
Na luta por um lugar europeu,
o Marítimo regressou ao quinto
lugar, agora a seis pontos do
Benfica, com a vitória clara no
Funchal frente ao Sporting de
Braga por 3-1, dois dias depois
do Belenenses (a um ponto dos
madeirenses) ter ido a Paranhos
bater o Salgueiros por 2-1.
Mais abaixo na tabela, o Gil
Vicente desperdiçou uma boa
oportunidade para fugir à zona
de despromoção depois de ter
deixado escapar uma vantagem
de dois golos na visita ao recinto
do Vitória de Setúbal.
Os gilistas chegaram ao
intervalo a vencer por 2-0, com
os golos de Manoel (02) e Ivo
(39), mas um sensacional hattrick de Marco Ferreira no
segundo tempo - facturou aos
56, 59 e 67 minutos - permitiu
aos sadinos dar a volta ao
resultado.
O Beira-Mar deu também
mais um passo importante para
assegurar de vez a permanência
com a vitória em Aveiro por 2-1
sobre a União de Leiria, equipa
que foi a primeira a marcar no
Mário Duarte, por intermédio
de Maciel, aos 50 minutos.
No entanto, dois golos de
Demétrios, no espaço de apenas
três minutos (70 e 73, o segundo
na cobrança de uma grande
penalidade), deram a volta ao

e
Para

Sempre que vá a Lisboa
viaje com o
reservas
profissionalismo, a
segurança...
consulte hoje
E o conforto com que
sempre Sonhou...
mesmo o seu

informações e

agente de
viagens

Viaje com a Accord Travel

a partir de

549.00+taxas

Salgueiros -Belenenses, 1-2 (0-2)
Varzim - V. de Guimarães, 0-0
B. -Mar - U. de Leiria, 2-1 (0-0)
Setúbal - G. Vicente, 3-2 (0-2)
Marítimo - S. de Braga, 4-1 (2-0)
Boavista - Santa Clara, 2-0 (1-0)
Sporting - P. de Ferreira, 3-0 (1-0)
FC Porto - Alverca, 0-0
Benfica - Farense, 5-0 (1-0)

Suspeitas de corrupção e gestão danosa

Vice-presidente do
Sporting detido pela Judiciária
A Polícia Judiciária deteve na
passada segunda-feira, por
suspeitas de corrupção e
administração danosa no
alojamento em navios durante

terem conseguido um lucro
indevido estimado em 5
milhões de euros (um milhão
de contos).
Em comunicado, a PJ

a Expo-98, o vice-presidente da
holding do Sporting, Godinho
Lopes, revelou à Agência Lusa
fonte ligada ao processo.
Luís Fernando David
Godinho Lopes é vicepresidente do Sporting e
presidente da Sociedade EJA
(Estádio José Alvalade),
responsável pela construção do
novo estádio leonino (Estádio
Alvalade XXI).
Além do dirigente do Sporting, a Judiciária prendeu
também António dos Santos
Januário
Rodrigues,
responsável de negócios e
alojamentos durante a Expo-98.
O dois detidos são suspeitos de

esclarece que esta acção da
Direcção
Central
de
Investigação da Corrupção e da
Criminalidade Económica e
Financeira está relacionada
com a operação Barca Bela II,
sobre as ilegalidades no
afretamento de navios
destinados a servir de
alojamento durante a Expo 98.
A PJ adianta que, estão a ser
investigados vários crimes de
corrupção, de participação
económica e administração
danosa, e já foram identificados
vários suspeitos, no entanto até
agora apenas dois foram
detidos.

Programa da 28ª jornada:
Sábado (23 Mar):
Gil Vicente - Beira Mar, 16:00
Guimarães - Benfica, 18:30 (Sport
tv)
Sporting - Salgueiros, 21:00 (Rtp
1)
- Domingo (24 Mar):
Farense - Vitória Setúbal, 16:00
Sporting Braga - Varzim, 16:00
Sta Clara - Marítimo, 17:45 (Sport
tv)
União Leiria - FC Porto, 19:00
(Tvi)
P. Ferreira - Boavista, 21:00 (Sport
tv)
- Segunda-feira (25 Mar):
Alverca - Belenenses, 20:30
(Sport tv)

Classificação
1 Sporting:
2 Boavista:
3 Benfica:
4 FC Porto:
5 Marítimo:
6 Belenenses:
7 U.Leiria:
8 Guimarães:
9 P.Ferreira:
10 Santa Clara:
11 Braga:
12 Beira-Mar:
13 Setúbal:
14 Varzim:
15 Salgueiros:
16 Gil Vicente:
17 Alverca:
18 Farense:

60
59
51
49
45
44
41
38
36
34
33
31
29
25
24
24*
23*
21

Melhores
marcadores
33 golos: Jardel (Sporting)
17 golos: Derlei (União Leiria)
14 golos: Fary (Beira-Mar)
11 golos: Leonardo (P. de
Ferreira)
10 golos: Mantorras (Benfica)
Simão Sabrosa (Benfica)
Gaúcho (Marítimo)
Hugo Henrique (Setúbal)
9 golos: Deco (FC Porto)
João Pedro
(Salgueiros)
8 golos: Caju (Alverca)
Silva (Boavista)
Barata (Braga)
Maciel (União Leiria)
7 golos: Fangueiro (Guimarães)
José Manuel (P. Ferreira)
Niculae (Sporting)

Última hora

Classificação
1 Académica:
52
2 Moreirense: 51
3 Nacional:
49
4 Est.Amadora: 45
5 Campomaior: 44
6 Chaves:
40
7 Portimonense: 39
8 Aves:
38
9 União Lamas: 37
10 Leça:
35
11 Maia:
34
12 Naval:
34
13 Rio Ave:
32
14 Espinho:
29
15 Ovarense:
28
16 Penafiel:
26
17 Felgueiras: 25
18 Oliveirense: 23

CALDENSE
Experiência
Competência
Moda

TEL.: 849-1047
VICTOR LUCAS

66 DULUTH EST, MTL

Boavista 0
Man. United 3
Ingleses venceram
no Bessa
Os ingleses do Manchester
United foram demasiado fortes
para um Boavista que estaria já
de certa forma desmotivado,
pois qualquer que fosse o
resultado nao tinha possibilidades de apuramento.
Os homens de Jaime Pacheco
que têm feito uma excelente
época quer a nível nacional quer
a nível externo encontraram
pela frente uns campêoes
ingleses que pertencem
nitidamente a uma outra galácia
no campo futebolístico.
A equipa de Alex Ferguson
impôs a primeira derrota no
Bessa ao Boavista, ao vencer
por claros 3-0. Blanc, Solskjaer
e Beckham fizeram os golos
dos ingleses.
Na outra partida do Grupo A,
o Bayern derrotou o Nantes
por 2-1.
Os britanicos provaram de
forma inequívoca, serem a
melhor equipa do grupo a que
pertenciam.

