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Apontamento
Saramago
revela sinais
de decrepitude
*A.Barqueiro
José Saramago deveria ser,
pelas honras conquistadas, o
espelho da actual intelectualidade portuguesa e um
cartaz de Portugal no concerto das nações.
Mas não o é.
Esta afirmação soa como
uma ousadia, tratando-se de
uma personalidade de
reconhecido valor, cuja obra
literária não está em
discussão. Seria, pois, ridículo
que um humilde cidadão
comum, fizesse apreciações
sobre a qualidade do trabalho
de um Prémio Nobel. Não
apreciamos o estilo de José
Saramago, mas entendemos
que o mundo o julga de
grande nível e não nos compete refutar essa faceta do
escritor, afamado e reconhecido.
Já a sua conduta como
homem, nos deixa algumas
reticências.
Por atitudes do passado,
sobretudo depois de ter sido
laureado, José Saramago
demonstra visível arrogância e
grande radicalismo na sua
opção comunista. Foram as
reacções violentas perante
certas câmaras de televisão, por
altura da sua primeira presença
em Portugal após ter recebido
o Prémio Nobel. No período
eleitoral que terminou há dias,
veio a público declarar que não
participaria em qualquer
cerimónia em Portugal, se o
PSD ganhasse as eleições. Para
culminar a sua falta de senso e
sentido de irresponsabilidade,
pronunciou na Palestina
palavras polémicas que
deixaram os meios internaVer pág. 2

Durão Barroso apresenta novo governo
O XV Governo constitucional,
chefiado por Durão Barroso,
terá o mesmo número de
ministros (17) que o último
executivo de António Guterres,
mas deverá, segundo fonte do
PSD, ter menos secretários de
Estado.
No total, o governo de José
Manuel Durão Barroso deverá
ter entre 46 e 47 elementos contra os 61 do último executivo
socialista.
No essencial, os Ministérios
mantêm-se, embora com
alterações de designação, sendo
extinta a pasta da Juventude e
Desporto, tutelada por José
Lello, e criada a das Cidades,
Ambiente e Ordenamento, que
será liderada por Isaltino
Morais.
O Ministério da Educação,
dirigido por David Justino,
passa apenas a tutelar os ensinos
básico e secundário, passando
o ensino superior a integrar o
Ministério da Ciência, tutelado
por Pedro Lynce.
No elenco governativo
estreiam-se como ministros
Paulo Portas, António Martins
da Cruz, Celeste Cardona, Nuno
Morais Sarmento, José Luís
Arnaut, Sevinate Pinto, David
Justino, Pedro Roseta e Isaltino
Morais.
Dos ministros apresentados
terça feira por Durão Barroso,
sete foram secretários de
Estado de Cavaco Silva, três
foram promovidos a ministros
ainda no tempo da maioria
absoluta do PSD.
Manuela Leite, Marques
Mendes e Figueiredo Lopes
foram secretários de Estado de
Cavaco Silva, tendo chegado
depois a ministros. Também
secretários de Estado e só agora
promovidos a ministros estão
Carlos Tavares, Pedro Lynce,
Bagão Félix e Luís Filipe
Pereira.
O titular da pasta das Obras
Públicas (Valente de Oliveira)
já era ministro na era Cavaco

Le Petit Portugal

Silva e Domingos Jerónimo, o
novo secretário de Estado da
Presidência do Conselho de

Ministros, foi subsecretário de
Estado na recta final da maioria
PSD.

Lista completa dos ministros do XV governo constitucional:
Ministra de Estado e das Finanças - Manuela Ferreira Leite
Ministro de Estado e da Defesa - Paulo Portas
Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades
Portuguesas - António Martins da Cruz
Ministro da Administração Interna - António Figueiredo Lopes
Ministra da Justiça - Maria Celeste Cardona
Ministro da Presidência - Nuno Morais Sarmento
Ministro dos Assuntos Parlamentares - Luís Marques Mendes
Ministro Adjunto do primeiro-ministro - José Luís Arnaut
Ministro da Economia - Carlos Tavares
Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas Armando Sevinate Pinto
Ministro da Educação - David Justino
Ministro da Ciência e do Ensino Superior - Pedro Lynce
Ministro da Cultura - Pedro Roseta
Ministro da Saúde - Luís Filipe Pereira
Ministro da Segurança Social e do Trabalho - António Bagão Félix
Ministro das Obras Públicas e Transportes - Luís Valente
de Oliveira
Ministro das Cidades, Ambiente e Ordenamento - Isaltino Morais
Secretário de Estado da Presidência do Conselho de
Ministros - Domingos Jerónimo

Vai a Portugal?

Então pague mais $24.00!!
O comum dos mortais já vai
estando habituado a ser
constantemente massacrado
com novas taxas e impostos.
Todavia há casos em que os
mesmos ultrapassam os limites
da decência tal como acontece
agora com esta taxa adicional
de $24.00, que foi imposta pelo
governo federal para reforço da
segurança aérea.
Se é verdade que a mesma
tinha sido anunciada no
orçamento, não é menos
verdade, que se nos afigura
inadmissível que a aplicação da
mesma apenas tenha sido
comunicada aos grossistas à
última hora e, por consequência, as agências tenham
sido avisadas apenas algumas
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Especializada no fabrico de enchidos:
chouriços morcelas chouriço mouro etc...
Carnes Frutas Legumes

Peixe frito para fora
às Quintas e Sextas

horas antes da entrada em vigor
da citada taxa.
Como de costume em última
instância é o Zé Povinho que
paga, pois todos aqueles que
tinham feito a sua reserva mas
cujo bilhete não estava ainda
completamente liquidado, têm
mais duas dúzias de dólares a
pagar se quiserem ir ao jardim
à beira-mar plantado ou a outro
destino do vosso gosto.
Esta foi a má notícia que nos
foi veiculada por José Duarte
responsável da Vistasol Tours,
num encontro com órgãos da
comunicação social, agentes de
viagens, representantes de
Vacances Mimosa e Air Transat.
Esta reunião, que decorreu
durante um excelente almoço
no Restaurante Tasca, foi
organizado em conjunto pela
Vistasol e Accord Tours com o
intuito de apresentar o
programa de Verão destes dois
grossistas especia-lizados no
Ver pág. 2

Restaurante Estrela do Oceano, (514) 844-4588
Bistro Oceano - (514) 843-3797
101-107 rua Rachel Este

Informem-se sobre os nossos especiais
Todas as semanas ementas diferentes.
Pratos permanentes todos os dias.
Peixe fresco e receitas típicas.
Pratos servidos nas salas ou para levar para fora.

Manchetes da semana
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Médio Oriente
Situação em Ramallah, a mais grave desde 1967
(Lusa) - As carências são
muitas, e de todo o tipo - mas
faltam, sobretudo, água e
alimentos - no quartel-general
de Yasser Arafat, onde,
solidários, se mantêm há dias
35 voluntários, entre os quais o
brasileiro Mário Lill.
Em contacto telefónico difícil,
dados os constantes cortes na

Vai a Portugal
Cont. da pág. 1

destino Portugal.
Em ambiente são e de grande
cordialidade discutiu-se sobre
o mundo das viagens e
particularmente sobre a nova
taxa, que ninguém desejava mas
que todos os utentes dos
pássaros do ar terão de pagar.

comunicação, Lill, um dos
dirigentes do Movimento dos
Sem Terra do Brasil, descreveu
à Agência Lusa o cenário do
cerco israelita da cidade,
declarada zona militar
fechada.
Segundo ele, a situação no
interior do QG palestiniano é
difícil, mas é muito pior a que se
vive no resto da cidade, onde
não estão autorizados a entrar
os profissionais da comunicação
social.
Fontes palestinianas citadas
por Lill disseram que nunca a
situação em Ramallah foi tão
grave desde a invasão israelita
de 1967.
Ainda segundo o dirigente
dos Sem Terra, o quartel- general de Segurança Preventiva,
na aldeia de Beituniya,
arredores de Ramallah, onde
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se encontra um hotel, uma
creche e um hospital, encontrase em chamas sem que seja
permitida a chegada de
assistência.
No seu interior encontramse muitas pessoas, incluindo
crianças, contou Mário Lill,
referindo-se às informações
sobre combates nomeadamente nesta aldeia que chegam
ao edifício onde permanece o
líder palestiniano Yasser Arafat.
De acordo com uma fonte do
Palestine Monitor Center, na
ausência de um corpo de
observadores independentes,
que as Nações Unidas não
enviaram, a Autoridade
Palestiniana convidou aquele
grupo de voluntários, que
chegou a Israel antes da invasão
de Ramallah, na sexta-feira.
Inicialmente as autoridades
israelitas tentaram impedir a
sua entrada, mas, depois de
várias horas de negociações,
acabaram por deixá-los sair do
aeroporto.
Chegados a Ramallah, apesar
da proibição e dos controles,
dirigiram-se ao quartel-general,
onde entraram de braços no ar
e bandeiras brancas.
Segundo um informador do
exército israelita, os soldados
avisaram-nos de que não seriam
autorizados a entrar e disparam
tiros de aviso para o ar, mas
receberam ordens superiores
para não disparar contra o grupo
que, pouco depois, seria
recebido pelo presidente Arafat.
Mário Lill entregou pessoalmente ao líder palestiniano uma
bandeira do Movimento
camponês brasileiro dos Sem
Terra.
Posteriormente, uma parte do
grupo decidiu sair do complexo
para prestar auxílio humanitário
à população, mas fez-se
acompanhar por palestinianos,
procurados pelos israelitas, e,
quando os soldados prenderam
os palestinianos, optaram por
seguir com eles para a prisão.
Foram interrogados durante
horas, mas puderam sair e
ajudar a população.
Mário Lill revelou ainda que
os membros do grupo, que
ficaram no interior do
complexo, jantaram segundafeira com Yasser Arafat e que
ouviram deste a esperança
ainda num diálogo com Israel.

(Lusa) - O presidente francês,
Jacques Chirac, ganhou terreno
nas últimas sondagens e é dado
como vencedor nas duas voltas
das eleições presidenciais
A única condição colocada
pelo líder palestiniano, disse,
foi o acordo para a criação do
Estado Palestiniano.
O governo israelita continua,
entretanto, a exigir a entrega
incondicional de alguns dos
acompanhantes de Yasser
Arafat, entre eles os assassinos
do ministro do Turismo
Rehavam Zeevi e o responsável
pelo contrabando de armas do
Irão.
Após um encontro com
Miguel Moratinos, representante da União Europeia, o
primeiro-ministro israelita Ariel
Sharon disse hoje não excluir a
hipótese de saída de Arafat da
região, embora sujeito à
aprovação do gabinete, desde
que saísse sozinho, num
helicóptero facultado pelos
europeus, e com bilhete
apenas de ida.
O ministro da Defesa israelita,
Benjamin Ben-Eliezer, afirmou
segunda-feira que exilar Arafat
seria um erro grave, e Shimon
Peres, chefe da diplomacia,
declarou hoje que tal decisão
nunca foi decidida no gabinete.
Entretanto, as chamadas
operações de limpeza israelitas estão agora a estender-se a
outras cidades e aldeias
palestinianas, onde, segundo os
Serviços de Informação, podem
existir infra-estrututuras terroristas.
Os combates são particularmente significativos em Beituniya, frente o quartel-general
de Jabril Rajub, chefe dos
Serviços de Prevenção palestinianos, que se encontra em
Ramallah.
Os israelitas procuram no
local responsáveis pela preparação de atentados, cuja presença Rajub nega categoricamente.
Ainda segundo Israel, pode
encontrar-se naquela aldeia, nos
arredores de Ramallah, Marwan Barghouti, coman-dante do
Tanzim, milícia armada do
Fatah, de Arafat, e dos Mártires
de Al-Aqsa, que assumiram a
responsabilidade por muitos
dos últimos aten-tados.
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vantagem sobre Lionel Jospin
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francesas, onde concorre com
o primeiro-ministro Lionel
Jospin.
Esta é a primeira vez no
último mês que o actual
presidente ultrapassa Jospin
nas sondagens.
De acordo com a sondagem
IPSOS/Le Figaro/Europe 1,

divulgada terça feira, Chirac
consegue 24 por cento dos votos
na primeira volta, quatro pontos
acima de Jospin.
A vantagem estará ligada ao
tema da insegurança, que na
semana passada foi empolado
com o assassínio de oito pessoas
em Nanterre durante uma
sessão municipal.
Quarenta e seis por cento dos
inquiridos afirmam que Chirac
é o homem certo para
Ver pág. 3

Saramago revela
sinais de decrepitude
cionais atónitos e provocaram
grande efervescência.
Enquadrado numa delegação
de oito intelectuais convidados
pelo Parlamento Internacional
de Escritores para uma visita à
Palestina, comparou a cidade
de Ramallah aos campos de
concentração nazis de
Auschwitz, onde foram
fisicamente eliminados milhões
de judeus pelas hostes de Hitler,
durante a última Grande Guerra
mundial.
Um dos mais consagrados
escritores israelitas, Amos Oz,
lamentou a ignorância de
Saramago, dizendo: A
comparação é prova de uma
terrível cegueira moral. Não
distingue os variados níveis do
mal, tornando-se num servidor
do mal.
As tiradas infelizes do escritor
português reflectem-se no país
e criam uma imagem errada
dos seus compatriotas,
intelectuais, políticos ou
simples cidadãos sensatos. O
homem revela sinais de decrepitude e refugia-se na sua carreira
de escritor para combater tudo
e todos que não alinhem na
filosofia comunista que faz parte
da sua paixão. Vaidoso ao
último grau, julga-se possuidor
da verdade absoluta, pronunciando frivolidades que
ofendem a sensibilidade dos
outros e não dignificam quem
as profere. Na proximidade dos
oitenta anos e sendo um figura
pública, esperar-se-ia maior
ponderação de atitudes e algum
respeito pelas opiniões alheias,
ainda que essas opiniões não
sejam coincidentes com as suas.
Ferreira de Castro foi um
escritor de enorme envergadura e definitivamente de maior
nível do que José Saramago.
Não obstante, não nos consta
que aquele novelista tivesse
sido distinguido pela Academia
Sueca, nem que demonstrasse
a arrogância, o azedume e a
jactância de Saramago.
Sobretudo, nunca Ferreira de
Castro teve o propósito de
enxovalhar a Pátria que o viu
nascer, mesmo com todas as
razões que o fizeram procurar
outros horizontes num período
da sua vida. Humanista,
emigrante, o homem que se
manteve fiel, até ao fim, a
princípios de nobreza e carácter,
solidário com os homens e

Cont. da pág. 1

mulheres do mundo do trabalho.
Temos a certeza de que José
Saramago não se aproxima,
sequer, da envergadura moral
do escritor Ferreira de Castro,
e não é o seu Prémio Nobel que
lhe concede esse estatuto.
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Já temos novos ministros
Fernando Cruz Gomes

Agora... já se sabe. Toda a
gente vai começar a dissecar a
composição do elenco
governativo de Portugal. É
hábito antigo. Talvez atávico.
Quiçá mesmo, salutar na
óptica de muitos dos nossos
vesgos comentadores que
entendem que se deve
preservar mais esta tradição do
bom e querido Povo Português...
Os nomes que todos divulgaram não parecem importantes.
Tão pouco saber se são do PSD
ou do CDS, independentes ou
indefectíveis.
Mesmo
havendo gente de todos aqueles
quadrantes, valerá a pena
agora... esperar para ver.
Somos cada vez mais adeptos
da asserção de que todos os
partidos são bons desde que
resolvam os problemas do país.
E esses problemas - ainda agora
o disse a super-ministro
Manuela Ferreira Leite - são
gravíssimos. De tal maneira
que o melhor é... começar. Já.
Agora.
Um exercício curioso será
anotar o que farão os responsáveis da governação das
promessas eleitorais. A maior
parte delas, como hão-de ver,
vão ser mandadas às malvas,
esquecidas, como coisa inútil,
que resultou num dado
momento, para atingir um
determinado fim e, agora... pois
agora, os dados são diferentes.
Na fase que se vai seguir é
bem capaz de perder sentido a
frase de apertar o cinto e...
todos vamos ter de o apertar.
Não paga a pena consultar o
dicionário sobre o que significa
mentir... já que todos o saberão
de cor e salteado no dia-a-dia
das coisas. Que importância
poderão ter saber se há choque
fiscal ou se este fica adiado lá
para as calendas? O que
interessa saber que já não vai
haver a tal sindicância ao deve
e haver do Governo?
De resto, mesmo de longe,
vamos vendo o que já víamos
há uns anos a esta parte. Que
para o mundo da emigração - e
nessa página do diário
governativo ainda nos vamos
ter de ocupar, uma e muitas
vezes - nada de novo vai
acontecer. Como acontecia nos
tempos antigos... de há 5 anos é
sector que fica sempre para
última prioridade. E isto a
despeito de alguém de uma
ingenuidade sem limites... nos
ter dito, horas antes da
apresentação da lista ministerial, que o ideal seria virem
buscar por entre os portugueses

residentes no estrangeiro, um
ou outro ministro, um outro
secretário de estado, um ou
outro...
Ingenuidade! É que os que
fossem chamados - o que só
aconteceria por milagre,
entenda-se - eram capazes de
provar muita coisa. Que eram
mais competentes, devido à
experiência de fora. Que
entendiam mais de uma certa
modernidade que se vive, aqui,
além, mais acolá. Que os seus

cursos e os seus degraus... de
experiência não tinham custado
nada ao erário público. E isso,
que se desenganem os que
ainda sonham, não agradaria
a ninguém.
Se eles até nos sectores que
existem por existirem as
comunidades de portugueses
residentes no estrangeiro,
põem residentes de Trás-osMontes, da Beira ou da capital!
Se eles acham que só no
rectângulo europeu é que há
sumidades!
Já temos novos ministros!
Que bom! - É mais uma onda
de decepção para o mundo
emigrante? - Decerto que não...
por que já vamos todos estando
habituados. E quando assim é...

Prozac e anti-depressivos podem
estimular tumores cerebrais
O Prozac, um medicamento
anti-depressivo tomado por
milhões de pessoas em todo o
mundo, poderá estimular o
crescimento dos tumores
cerebrais, segundo um estudo
científico divulgado em
Londres.
Sem afirmar que esta droga é
perigosa, um grupo internacional de investigadores descobriu
que o Prozac pode anular a
capacidade natural do corpo
humano para combater as
células cancerosas.
Os especialistas examinaram
os efeitos do Prozac e de outros
anti-depressivos sobre células
cancerosas num tubo de ensaio.

O resultado foi que as drogas
dificultaram a faculdade dessas
células em eliminar-se de uma
forma natural.
Em declarações publicadas
no The Independent, o professor John Gordon sublinhou
que o seu estudo não é uma
prova categórica de que o
Prozac favoreça o crescimento
de tumores, embora admita que
isso possa acontecer.
O Prozac é uma espécie de
pílula da felicidade porque
permite tratar as pessoas com
tendência para a depressão,
obsessões ou bulimia de tipo
nervoso.

Oração à Nossa Querida Mãe

Nossa Senhora Aparecida, Querida Mãe, Nossa Senhora
Aparecida, Vós que amais e guardeis todos os dias, Vós que
sois a mais bela das mães, a quem eu amo de todo o coração,
eu Vos peço mais uma vez que me ajudeis a alcançar esta graça
por mais difícil que seja (fazer o pedido). Seis que Vós me
ajudareis, me acompanhareis até à hora da minha morte.
Amén.
Rezar um Pai-Nosso e três Avé-Marias. Fazer esta oração três
dias seguidos e alcanará a graça por mais difícil que seja.
Mandar publicar. Caso extremo, fazer a oração em três horas.
Agradeço à Nossa Senhora Aparecida por esta graça.
F.N.
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Açores
Obras na escola
da Horta vão ser retomadas
(Lusa) - A Câmara da Horta
anunciou terça feira o
estabelecimento de um acordo
com o Governo açoriano que
permitirá a retoma das obras
de construção da nova escola
básica da Matriz/Conceição,
paradas há semanas.
O empreendimento foi suspenso por divergências entre
as duas entidades, quanto à
responsabilidade de cada uma
no financiamento dos arranjos
exteriores, disse à Agência Lusa
o presidente da autarquia, Rui
de Jesus Goulart.
O desacordo foi originado
pelas obras de construção de
um parque de estacionamento
e do novo sistema de recolha de
águas pluviais na zona.
A secretaria regional
Educação entendia que deveria
ser a Câmara da Horta a
suportar todos os encargos com
o parque, enquanto em relação
às águas, era a autarquia que
entendia que o Governo deveria
assumir os custos com as obras.
Orçada em 1,2 milhões de
euros (cerca de 250 mil contos)
a nova escola da Horta será o
maior estabelecimento do

ensino básico e pré-escolar na
ilha do Faial, possuindo dez
salas de aula, quatro salas para

actividades especiais, refeitório,
sala de estudo, gabinetes de
atendimento, sala polivalente e
balneários.
O novo estabelecimento de
ensino, que irá servir as
freguesias da Matriz e da
Conceição, vai ainda receber
os serviços da Área Escolar da
Horta e do Núcleo de Educação
Especial do Faial.

Maré Viva
Jacques Chirac
retrata a faina
Cont. da pág. 2
dos pescadores combater a insegurança e a
(Lusa) - O livro Maré Viva,
que reúne 54 poemas sobre a
dura faina dos pescadores
nazarenos e que José Balau
escreveu ao longo de 18 anos,
será lançado no sábado na
Biblioteca Municipal da Nazaré.
José Matias Pina Balau, de 67
anos, que nasceu, cresceu e
continua a residir na Nazaré,
pretende neste seu primeiro
livro retratar o quotidiano de
dor, sofrimento e alegria
inerentes à faina piscatória, bem
como algumas tradições dos
nazarenos.
José Balau, que é também
autor das imagens que ilustram
a capa e contracapa de Maré
Viva, publica regularmente
histórias sobre as gentes e costumes locais no jornal Gazeta
da Nazaré, planeando editar,
no futuro, algumas delas em
livro.

delinquência, contra 31 por
cento que indicam Jospin.
A diferença de votos diminui
para apenas um por cento
apenas na segunda ronda, onde
Chirac vence por 51 por cento.
No terceiro lugar surge
Arlette Laguiller, a candidata
do partido trotskista Luta
Operária, a surpresa do último
mês.
Nas sondagens mais
recentes, Laguiller ultrapassou
Jean-Pierre Chevènement e
Jean-Marie Le Pen, atingindo
os 10 por cento de intenções de
voto.
Segundo um inquérito do
semanário LExpress, muitos
dos apoiantes desta candidata
são elementos insatisfeitos do
Partido Socialista, que
facilmente voltarão a apoiar
Jospin na segunda volta.

Retouches professionelles
É altura das
comunhões e
graduações.
Fazemos
arranjos de
roupas para
estas cerimónias
(Rapazes e
raparigas)
Aguardamos a
sua visita
Fernanda ou Lucy
187-T Boul Hymus, Pointe-Claire,Québec,

(514) 426-1588
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
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Amigos e companheiros
Fernando Cruz Gomes

O 3 de Abril está ao virar da
esquina. Já não há tempo para
inverter a sua marcha. De
contrário, éramos bem capazes
de lançar um aviso (e solene)
ao amigo e companheiro José
Manuel Durão Barroso. Era
capaz de não resultar. Quem
estas linhas traça é, certamente,
mais antigo no PPD/PSD do
que o actual primeiro-ministro
e já o avisou de coisas... a que
ele não ligou importância nem
pensa ligar. Não ia agora ligar
também a esta ligação que se
pretende fazer entre o 3 de
Abril de 2002 (como data do
estruturar do Governo) e o 3 de
Abril de 1987.
É que a 3 de Abril de 1987
caiu o décimo Governo
Constitucional chefiado por

Cavaco Silva. Ele próprio,
decerto, arquitectara um
cenário que passava por uma
moção de censura levada ao
Parlamento português pelo
PRD, que então tinha a bênção
explícita do então Presidente
da República. E a moção de
censura foi aprovada por
maioria. E o Governo caiu.
Naturalmente que depois
dessa moção de censura,
Cavaco Silva - outros tempos e
outras orientações, claro ganhou as eleições com maioria
absoluta.
Só que, de facto, já não há
tempo. Nem o primeiroministro indigitado daria
créditos ao aviso, enredado,
como anda, nos doutos
conselhos de tantos impolutos
conselheiros que pretendem com ligeiras excepções, nós
sabemos - ir comer-lhe à mão,
esperando as tais migalhas que
escorrem da mesa dos
senhores.
Sempre gostámos do José
Manuel Durão Barroso.
Sempre lhe admirámos a
abnegação, o entusiasmo e,
sobretudo, a fé. É um homem
cheio de fé. Se as obras vão

Filomena Gouveia LL.B.
AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA

surgir ou não, é outro problema.
E isto porque muitas dessas
eventuais obras não estão nas
mãos do primeiro-ministro.
Nem talvez nas de alguns dos
ministros que lhe estão mais
próximos. Muitas delas vão ser
travadas na A.R. Vão ser banidas
da ponte entre o que se disse
na campanha eleitoral e no diaa-dia do Governo. Como
veremos todos, se começarmos
a olhar, a sério, para o modus
faciendi das políticas do
próximo Governo...
O 3 de Abril de 1987 deveria
fazer pensar. Deveria,
sobretudo, fazer com que os
intervenientes deste xadrez
político que todos estamos a
jogar sejam minimamente
honestos e cumpridores do que
assinarem. Este xadrez não
pode ser jogado com
mentalidades de salão sem
ligações de alguma espécie ao
povo real que sofre e cada vez
mais.
Tudo indica que todos estão
de acordo em que o governo

não pode falhar. São
demasiadamente visíveis as
fissuras abertas numa
sociedade como a nossa. É cada
vez mais notório que a crise
come à mesa com todos nós
(mesmo daqueles que a não
têm) e que está pronta para
invadir todos os outros
departamentos do nosso dia-adia.
Se não acordarmos e se não
actuarmos a sério, naturalmente que um outro 3 de Abril
- em Agosto, Dezembro ou
Março - pode surgir. E não há a
certeza de que o povo, bem ao
contrário do que aconteceu em
1987, queira de novo apostar
neste Governo. No governo do
amigo e companheiro José
Manuel Durão Barroso. Que
até parece simpático... mas não
tem a firmeza que o seu antecessor social-democrata tinha.
E engana-se muitas vezes,
contrariamente a ao que
acontecia com Cavaco Silva que
nunca se enganava...

Associação de LaSalle
Almoço de Pascoela

No domingo, dia 7 de Abril, pelas 13h00, terá lugar na Associação
Portuguesa de LaSalle o tradicional almoço de Pascoela com
animação pela Discoteca LaSallense. Para reservas 366-6305.

Ajude na angariação de fundos

Viomax, um organismo sem fins lucrativos de Montreal, organiza,
Domingo 14 de Abril, uma actividade de financiamento destinada
a apoiar projectos de apoio a crianças e jovens com deficiência
física. Trata-se da execução de penteados a realizar pelos Garçons
coiffeurs nas cabeças dos interessados, entre as 10 e as 17 horas
no salão situado no 5272 boul. St-Laurent. Para informação: (514)
527-4527 extensão 2329.

FERREIRA LEMPICKA Avocates

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

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

Adélia Ferreira
Advogada

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 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

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

CENTRO DENTÁRIO JARRY

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

Serviço de urgência
dentária
Prática

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.

dedicada
à família

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

Palestra pelo autor Manuel Mira

O livro escrito pelo nosso compatriota Manuel Mira, uma obra
valiosa de 420 páginas e mais de cem fotos e ilustrações, Os
Portugueses na Formação da América vai estar disponível em
Montreal, na redacção de A Voz de Portugal, a partir do dia 13 de
Abril próximo. O autor estará presente para assinar os exemplares
que os interessados queiram adquirir, na manhã daquele sábado.
No dia anterior, 12 de Abril, sexta-feira , Manuel Mira apresentará
uma Palestra acompanhada de diapositivos sobre a presença dos
portugueses nos Estados Unidos e Canadá , a exemplo das que já
fez em Portugal e no continente norte americano.
A sessão vai decorrer na Sala de Conferências do Consulado de
Portugal - 2020 University, 24.o andar - Montreal, às 18:30. A
Comunidade fica convidada a participar neste evento cultural,
levado a efeito com a colaboração da entidade consular.
A Voz de Portugal tem o maior gosto em divulgar a obra de
Manuel Mira, que já faz parte da colecção de inúmeras bibliotecas
públicas e universitárias, tanto em Portugal como nos E.U.A e
Canadá, sendo como é um óptimo instrumento de consulta e de
estudo, versando a presença dos portugueses neste continente,
desde o Século XV.
Os milhares de apelidos incluídos na obra, a informação sobre
os casamentos de portugueses com mulheres nativas, os quadros
indicando os naufrágios no século XVI, a análise de linguagem e
elementos de toponímica, são alguns dos muitos assuntos tratados
no livro Os Portugueses na Formação da América. A era dos
Descobrimentos é abordada em detalhe pelo autor que, numa
perspectiva de verdade histórica, revela factos conducentes a
provar a acção dos navegadores portugueses na descoberta de
territórios até então desconhecidos.
O autor lança pistas que levam à conclusão que os Melungos
(povo de pele escura que habita os Montes Apalaches) podem ser
de origem portuguesa e, de facto, os próprios Melungos se dizem
descendentes de portugueses e o afirmam peremptoriamente
com orgulho.
Uma obra digna de figurar em qualquer biblioteca pública ou
privada, posta à disposição dos interessados a um preço módico,
cujos benefícios são canalizados para a Fundação Luso-Americana
de Pesquisas Históricas, uma entidade cultural sem intuitos
lucrativos.

Comunicado
XVIII Festival Internacional da
Canção Infantil Chaminé dOuro

O Consulado Geral de Portugal em Montreal informa que a
Junta de Freguesia de Portimão vai realizar no dia 20 de Julho de
2002 o Festival em epígrafe que anualmente movimenta cerca de
uma centena de crianças com idades compreendidas entre os 5 e
os 12 anos, provenientes dos diversos pontos do país, incluindo as
regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, bem como das
Comunidades Portuguesas e ainda dos países de língua portuguesa.
O respectivo Regulamento assim como os Boletins de Inscrição
encontram-se à disposição dos interessados neste Consulado
Geral, podendo ser solicitados pelo telefone.
O prazo limite para entrega das inscrições termina a 17 de Maio.
Posteriormente a correspondência deverá ser dirigida a:
XVIII Festival da Canção Infantil Chaminé dOuro
Junta de Freguesia de Portimão
Praça da República, 25
8500 - Portimão

Clinique Médicale
AVICENNE
A sua clínica
de medicina geral

Clinica geral: Dra B. Hejazi
Dra Maria E. Pedro
Especialistas: Dr A. Mortezai, Pediatra
e Alergologista (Alergias)
Dr F. Sangoul, Anestesista
(Clinica da dor)
Dr I. Sebbag, Cardiologista

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

Aguardamos os reembolsos da sua companhia de seguros

150, Jarry Este, Montreal

MÉTRO
JARRY

(2 ruas a Este da St-Laurent

Mt-Royal

Autobus 97 Est

Papineau
Autobus 45

angle Mont-Royal

527-8701
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Angola depois de Savimbi
Estavam mortos, mas já dialogam com Governo...

Mudam-se os tempos e os hábitos
Por Augusto Machado

Fernando Cruz Gomes

Angola parece viver em clima
de esperar para ver com laivos
kafkianos que não dão para
entender. Ninguém sabe o que
se vai passar e há indicações
que chegam a parecer... pelo
menos incríveis.
Pelos vistos, a chamada
segunda ronda de conversações
entre os chefes das forças
militares da Unita e gente
graúda das Forças Armadas de
Angola teve lugar na semana
passada no Luena, Moxico. E
por estranho que pareça, a
avaliar pelo que Luanda diz - e
se Luanda diz é capaz de não
ser verdade... - esta segunda
ronda contou com a
participação de Marcial Dachala
e de Alcides Sakala, este
secretário para as Relações
Externas, que era dado como
morto.

Alcides Sakala estava morto
nos anais do Governo do
Futungo de Belas. Deve ter
ressuscitado, pois, pelos vistos,
agora já vai às negociações. E
anda até pelas ruas de Luanda.
Para já, estas conversações
ainda com um certo carácter
exploratório foram adiadas de
segunda, 18 de Março, para
quarta, 20. Teria sido a pedido
dos rebeldes. Estes querem ver
na mesa de negociações a maior
parte dos comandantes da Unita
que estão dispersos pelo
mato, por todo o território. O
que não será fácil, a despeito de
toda a boa-vontade de todas as
partes.
Ninguém sabe o que se
passou na reunião. Como
ninguém sabe, ao certo, que
tipo de reunião é esta que faz
alinhar tudo e todos, sem cuidar
de saber qual o grau de
aceitação que os intervenientes
têm junto da população.
O Angolense, um jornal que
ainda vai dizendo algumas
coisas que nem parecem ser da
voz do dono, acentuava que
uma das decisões que deveriam
ser tomadas nas últimas
reuniões - com os rebeldes a
serem chefiados por Marcial

Dachala e pelo secretário para
as Relações Exteriores, Alcides
Sakala - era a criação de distintas
comissões
conjuntas
encarregues de contactar os
chefes políticos e militares da
Unita eventualmente ainda
renitentes. Para já, um dos
maiorais da Unita, o general
Apolo, que chefia as forças
rebeldes na região Norte, impôs
como condição para a sua
participação nas conversações
no Luena as presenças de
Lukamba Gato, Marcial
Dachala, Alcides Sakala e Isaías
Samakuva. Como não lhe
garantiram a presença de todos,
Apolo não se deslocou.
Entretanto, um porta-voz da
chamada UNITA-Renovada
para a Europa, Baltazar
Capamba, acredita que a
médio prazo o movimento do
Galo Negro tem possibilidades
de vencer eleições presidenciais. Acentuou ainda que a
palavra de ordem agora é
reconciliação entre todas as
facções. Melhor será não falar
muito nisso, porque se alguns
espíritos do regime acreditam...
é bem capaz de haver banzé...
isto a despeito de se dizer que o
Ver pág. 8

Opinião

A Páscoa já não é o que era.
Até mesmo aqui nas aldeias do
Norte são cada vez menos os
paroquianos que abrem a porta
à Cruz. Preferem, no dia de
Páscoa, fechar a porta e ir
passear. Um pretexto hipocritamente praticado por muitas
famílias. Porque, a verdadeira
razão, diz muita gente, é que as
pessoas não querem expor a sua
casa e os seus haveres pessoais
à curiosidade dos vizinhos e a
pessoas estranhas. É que há
sempre pessoas que se juntam à
comitiva pascal com o único
objectivo de espiolhar o que vai
na casa dos outros.
Dia 29, Sexta-feira Santa. Por
estas terras do Alto Minho e Sul
da
Galiza
reinava
a
tranquilidade. Dir-se-ia que as
pessoas na sua lida quotidiana
pareciam andar mais serenas.
Talvez até menos agitadas. Mais
pacientes e mais tolerantes. É
notório como de um dia para o
outro o comportamento das
pessoas muda assim tanto.

igreja ½ página

Notei este ambiente sereno na
freguesia onde vivo e no
Terreiro em Caminha quando
fui comprar o jornal, local onde
quase sempre domina a
algazarra e a gritaria. Enfim,
aquela vozearia a qual muitas
bocas falam e muito poucas são
as cabeças que pensam.
No Sábado a seguir, apenas
24 horas depois, a fúria e o
frenesi, de novo tomou conta
das pessoas. A agitação e o
imparável corre-corre recomeçara. Até parecia a Rue Ste
Catherine em Montreal nas
horas de mais movimento. É
espantoso observar que na
maioria dos casos as pessoas
nem sequer sabem porque
correm. É a pressa da loucura
ou a loucura de correr. E eu,
como já não estou em idade
para correrias e para não
enredar os apressados, desviome. E, em vez de correr,
caminho. Faço as minhas
caminhadas matinais o mais
próximo possível da natureza,
longe do ruído e da poluição.
Habitualmente tomo o caminho
do Monte Goios (é um monte
que fica entre Gonderém e
Lanhelas), onde me refugio
deleitando-me com as belezas
da paisagem e dos animais que
vou encontrando nomeadamente coelhos, raposas,

perdizes e outras espécies. Até
o cuco, esse pássaro raro aqui
por estas bandas, já o vi e já o
ouvi cantar. Nesta altura do
ano até os montes, cobertos
com um manto amarelo - é a flor
do tojo e a da giesta - parecem
um jardim florido. É uma vista
majestosamente linda! É uma
caminhada de duas horas e
meia num percurso de cerca de
doze quilómetros por trilhos
onde viaturas não transitam. São
duas horas e meia de harmonia
e serenidade total.
Para além da beleza da
paisagem campestre e
montanhosa revestida de verde
e amarelo, a nossa vista alcance
quase até à Serra d´Arga
avistando também toda a ribeira
Minho desde Valença até ao
estuário do Rio Minho em
Caminha. Avista-se a barra na
Foz e o mar, às vezes furioso, às
vezes manso, a enrolar na areia
da praia de Moledo. É realmente
uma
vista
panorâmica
espectacular e toda ela
encenada pela mãe natureza,
tendo como pano de fundo a
vizinha Galiza do outro lado
dizendo: Mira, eu também faço
parte desse cenário. E é
verdade. Oh, como tudo isto é
divinamente sossegado no alto
deste monte! Local ideal para
Ver pág. 8

A VOZ DE PORTUGAL, 03 de Abril de 2002 - Página 6

Comunidade
Romeiros do Quebeque 2002
Foi na passada Sexta-feira
Santa, dia 29 de Março, que os
Romeiros saíram novamente à
rua ou seja já é a 15ª romaria no
Quebeque.
O rancho de romeiros contou
com 115 irmãos com idades
compreendidas entre os 11 e os
78 anos de idade, sendo este o
nosso irmão mais idoso do
rancho que já vai de romeiro há
vários anos. Que Deus lhe dê
força para que possa continuar
a ir na romaria outros tantos
anos.
O rancho de romeiros este
ano saíu de Laval cerca das
06h30 a.m. em direcção à igreja
de Santa Cruz. Antes da saída
foi-nos servido um saboroso
café da manhã e massa sovada
oferecido pela conferência St.
Vicente de Paulo, após uma
cerimónia pelo pároco daquela
missão, Sr. Padre José Vieira
Arruda.
Tanto na saída de Laval como
à chegada à igreja de Santa
Cruz, houve uma temperatura
maravilhosa e que não se
esperava no mês de Março e
muito menos este ano em que a
romaria teve lugar 15 dias mais
cedo do que em 2001.
A romaria teve como
responsável Domingos Luís,
mestre João Vital, contramestres Gualberto Tomé, António
Moniz e José Ferreira, como
guias Gabriel Couto e João
Ledo, portador da cruz David
Silva e lembrador das almas
Laudalino Rebelo. Os Romeiros
foram acompanhados por
muitos outros peregrinos e por

dois autocarros, sendo um
oferta da casa funerária Magnus
Poirier através do seu
conselheiro Sr. José Teixeira e
outro alugado pelos romeiros
tendo como condutor o Sr. João
Rebelo.
Cerca das 11h15 a.m.
chegada dos Romeiros à igreja
St. Vincent Ferrier onde nos foi
oferecida uma refeição pelos
Srs. Samuel e Luís Moniz e a
sua equipa e também não
esquecendo os nossos comerciantes que também colaboraram de uma maneira ou outra.
No início da tarde chegada
dos Romeiros à Igreja de Santa
Cruz onde os esperava o pároco

os nossos sinceros agradecimentos.
Lembramos a todos os nossos
Romeiros que será celebrada
uma missa no Domingo, dia 7
de Abril, pelas 12h00, na igreja
de St. Vincent Ferrier, pelas

intenções dos romeiros e seus
familiares.
Bem-vindos a todos em
grande número e até para o ano
se Deus quiser.
Domingos Luís
João Vital

Associação Na. Sra. Fátima de Laval
Passeio à Cabana do açúcar

A Associação Na. Sra. de Fátima de Laval organiza no dia 21 de
Abril um passeio à Cabana do Açúcar La Villa du Sirop, com
saída do Centro Comunitário às 11 horas e regresso às 18 horas.
A realizar em sala privada, esta tarde de convívio terá animação
musical de um Disco-móvel. Os interessados devem reservar até
o dia 14, comunicando com Luís Viveiros 662-3215; Maria Sampaio
681-3953 ou Fernando Oliveira 681-1808.

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

Tel.: 253-3322 Fax: 253-7182
www.chateauprincesse.com

Abril em Portugal
Na Associação N.S.F. de Laval

daquela missão, Pe. José Maria
Cardoso. Após as habituais orações, os Romeiros dirigiram-se
para o salão nobre da mesma
igreja onde lhes foi oferecida
uma refeição pelo Sr. Silvio
Machado e a sua equipa.
A todos os que, sem excepção, de uma maneira ou
outra deram a sua colaboração,

O Grupo Folclórico Estrelas do Atlântico realiza no Centro
Comunitário N.S.F. de Laval, 1815 rua Favreau, Chomedey, no
Sábado 13 de Abril pelas 19h30, um jantar-baile e espectáculo
animado pelo Conjunto Estrelas da Noite e com a participação do
apreciado Grupo Infantil Estrelas do Atlântico.
A ementa é bastante completa e os preços muito acessíveis.
Adultos 15 estrelas e crianças 8.
Para reservas contactar Margarida(450) 973-4153 ou Graça(450)
668-4312, podendo também ser feitas depois das missas.

Céramiques Solano
50% a 70%
de desconto

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

Importateur
et Distributeur

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

Decoração e Habitação
Edição especial
24 de Abril de 2002

Se trabalha nalgum dos ramos ligados ao tema,
contacte-nos pelo 844-0388
Data limite: 20 de Abril de 2002
Não esqueça que a publicidade é o motor do negócio
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Odete Cláudio lançou outro livro:
Receitas de Minha Mãe
Texto e fotos de António Vallacorba

A prolífica escritora Odete
Cláudio deu à estampa mais
uma obra da sua veia prosadora.
Trata-se do livro Receitas da
Minha Mãe, cujo lançamento
oficial decorreu na tarde de
domingo
passado,
no
Restaurante Estrela do Oceano.
Na sessão, agradavelmente
participada, acompanharam a
escritora as filhas Paula, Ana,
Claudia, Silvia e Gabriela, outros
familiares, pessoas amigas e
público em geral.

Segundo declarações da
distinta senhora das Letras
comunitárias durante o
lançamento do livro em causa,
a ideia para a concepção do
mesmo ocorreu quando
algumas das filhas lhe pediram
receitas dos pratos que a Sra.
costumava confeccionar para as
refeições familiares.
Porque não agrupá-las num
volume? - sugeriu a escritora,
logo retorquindo uma das filhas
querer um livro para si.
É, pois, uma novidade muito
interessante, talvez até única
na sua temática entre nós, e
uma, também, completamente
diferente dos outros tópicos
com que a autora nos tem
habituado.
Receitas da Minha Mãe,
com mais de 200 páginas, é
uma edição da autora, com
impressão a partir da tecnologia
proporcionada pela Informática.
Para os amantes e amadores da
gastronomia tradicional, trata-

se de um imprescindível livro
de cozinha para consultar quiçá
naqueles dias de aflição em que
não se sabe o que preparar para
uma certa refeição diferente,
como também para um melhor
aperfeiçoamento culinário e/ou
de enriquecimento pessoal.
Nas várias secções para tais
disponíveis, encontra-se tudo
sobre bebidas refrescantes,
bolos e sobremesas, carnes,
legumes e cereais, molhos,
ovos, peixe e sopas, a par de
quadros com as respectivas
equivalências de medidas e
pesos.
Na introdução ao livro, que a
escritora dedica às filhas e a
outros familiares, a Sra. Odete
Cláudio revela que o objectivo
deste trabalho foi o de agrupar
as poucas receitas da cozinha
portuguesa que, ao longo dos
anos aprendi a fazer e que
reflectem as minhas modestas
práticas culinárias.
Paralelamente, e segundo
ainda o que se pode ler no
referido prefácio, umas receitas
correspondem mais ou menos
às refeições simples da minha
terra; outras, mais sofisticadas,
são o resultado duma vivência
cosmopolita posterior, nos

Confessionário
A participação em concursos
de rigor com a irmã, é a sua
melhor recordação de criança.
Construir barcos miniatura é
o seu passatempo preferido. Por
ser muito realista, não tem
imaginário.
Estamos a falar de Luís Duarte
que se confessou esta semana.
VP- Como se define a si
próprio?
LD - Pessoa simples.
VP- Qual a sua melhor
virtude?
LD - Eu não tenho muitas,
mas a melhor é talvez ser amigo
do amigo.
VP - E o seu pior defeito?
LD - Falta de paciência.
VP - Qual a sua melhor
recordação de infância?
LD- As festas de carnaval,
porque entrava em concursos
de rigor, eu mais a minha irmã.
VP - Se o tempo voltasse
para trás, o que preferia não
repetir?
LD - Alguns erros que todos
nós cometemos, que são
próprios da idade.
VP - Quando criança, que
profissão sonhava vir a ter?
LD - Sempre gostei de ser
cantor.
VP - O que significa para si
a vida?
LD - A vida é qualquer coisa
que nós temos, a que só damos
valor quando nos morre
alguém.
VP - Em que época
histórica gostaria de ter
vivido? Porquê?
LD - Gosto da época em que
vivo.
VP - Qual o melhor sítio do
mundo?
LD - Onde nós vivemos e nos
sentimos bem.
VP - E o pior?
LD - Não conheço e ainda
bem.
VP - O que é viver
imigrado?
LD - É ter sido obrigado a sair
do nosso país, por não encontrar
no nosso o que encontramos
aqui.
VP - Qual a viagem mais
agradável que fez?

Comunidade

Receitas da Minha Mãe é o
quarto livro de Odete Cláudio,
natural de S. Bento, Porto de
Mós, no distrito de Leiria
Outros títulos incluem Vento
Norte, recentemente lançado
em Hartford, E.U.A. e na
Estremadura, Portugal; O Ser
Humano: o homem e a alma; e
A Vida da Alma fora do Corpo
do Homem.
A autora, professora de
Matemática numa escola
secundária canadiana e
professora/coordenadora de
português na Escola Lusitânia,
tem ainda publicados vários
cadernos de exercício do
português.

casos específicos de pratos
canadianos e italianos que
aprendeu com as cunhadas e
amigas portuguesas de
Montreal.
Por outro lado, houve da parte
da escritora uma certa
preocupação para com os jovens
e menos jovens da comunidade,
que, fora de Portugal desejam
aprender a fazer algumas das
receitas caseiras e práticas da
tradição culinária de suas
mães.
Durante os momentos de
confraternização, a escritora
agraciou todos os presentes
com acepipes, bolo alusivo à
feliz ocasião, refrescos e café.

Receitas da Minha Mãe
encontra-se disponível na
Discoteca Portuguesa e na Flor
do Lar.
Não podemos deixar de
registar a importância deste
acontecimento. É, pois, caso
para dizer, que a comunidade
em geral e a sua vertente cultural em particular, ficaram mais
enriquecidas. Algo, aliás, que
muitos nos regozija e nos leva,
por conseguinte, a felicitar a
Sra. Odete Cláudio, desejandolhe as maiores felicidades para
esta sua mais recente obra.

Boutique Lisbonne
LD - Gostei de visitar o Brasil.
VP - Quais as características que mais admira no
sexo oposto?
LD - Paciência e sobretudo
uma personalidade vincada.
VP - O que mais o
incomoda nos outros?
LD
Hipocrisia
e
mediocridade.
VP - Como costuma ocupar
os tempos livres?
LD
Construir
barcos,(veleiros) miniaturas.
VP - O que mais lhe agrada
no seu trabalho?
LD - A convivência directa
com o público.
VP - E o que mais lhe
desagrada?
LD - A incompreensão das
pessoas perante o nosso
trabalho.
VP - Em que é que mais
gosta de gastar dinheiro?
LD- Na minha colecção de
barcos e violas.
VP - Qual o seu prato
favorito?
LD - Marisco.
VP - Qual a sua canção
preferida?
LD - Gosto mais de umas que
de outras, mas nenhuma em
particular.
VP - Qual o melhor livro
que leu?
LD - A História de Portugal.
VP - Qual o melhor filme
que viu?
LD - A Laranja Mecânica.
VP - Que notícia gostaria
de encontrar amanhã no

jornal?
LD - Que acabassem todos os
tipos de guerra.
VP - Qual o seu
personagem imaginário
preferido? Porquê?
LD- Não tenho imaginário.
Sou muito realista.
VP - Se fosse invisível para
onde iria? Para ver ou ouvir
o quê?
LD - Para confirmar a
hipocrisia das pessoas, ver e
ouvir o que dizem.
VP - Qual a personalidade
internacional que mais
admira? Porquê?
LD - O Papa, pela sua
honestidade desinteressada.
VP - E qual a personalidade
nacional? Porquê?
LD - Pierre Elliott Trudeau.
VP - O que pensa deste
confessionário?
LD - Acho interessante e é
uma oportunidade de falar de
nós de uma forma diferente.
VP - Se fosse todopoderoso, qual a principal
medida que tomaria?
LD - Implantava a paz no
mundo.
VP - Qual o provérbio em
que mais acredita?
LD - Não faças aos outros o
que não queres que te façam a
ti.
José de Sousa
Jornal A Voz de Portugal
o seu jornal à
Quarta-feira

A casa por
excelência para
a elegância
feminina
Visite-nos

Temos lindos
vestidos de
COMUNHÃO
e
BAPTIZADO

Faça a melhor
escolha do seu
vestido de noivaDamas de Honor Madrinhas - Mães
e Acompanhantes

BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent Tel.: (514) 844-8738
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Crónica
Tubarões de aquário
A terra ficou do mesmo tamanho
Por Joel Neto

Isabel pegou na última Nova
Gente, rasgou-lhe duas folhas e
foi atear a lareira. Sandra olhou
para mim e pôs o seu ar de:
Estás a ver, amor? Lá em casa
acendemos o lume com o
Público...

Q

uando ela nos mostrou o
sofá ocre, brilhando ao centro
de uma sala Luís XIV,
explodimos os quatro em
uníssono: Que giro! Não era
assim tão bonito - era apenas
uma poltrona de pele de
pêssego, tingida de ocre e
toscamente colocada numa sala
Luís XIV, como se estivesse
ainda à procura do seu lugar na
casa. Mas tudo aquilo era tão
surpreendente, tão pesado e
surpreendente numa jovem
urbana do terceiro milénio, que
ao vermos finalmente uma peça
do nosso agrado, no meio de

toda aquela parafernália de
arabescos e motivos religiosos,
desfizemo-nos em elogios
rasgados. Então Isabel
percebeu
o
nosso
constrangimento, a sua origem
e o seu delicado equilíbrio, e a
partir dessa altura o entusiasmo
com que nos mostrava a casa
era ainda maior, percorrendo
com pormenor as assoalhadas,
subindo e descendo escadas,
enunciando projectos, expondo
os trâmites de cada opção
estética. Falava muito: falava do
noivo e do gosto comum pela
talha dourada - dizia-o mesmo
assim, talha dourada, como
se gozasse ela própria com o
seu gosto estrambólico -, falava
dos planos de casamento e das
listas de prendas que espalhara
pelas lojas de Lisboa, do
grelhador no quintal e de uns
curiosos bonecos de louça
pirosa que comprara para a sala,
umas reproduções dos sete
anões que urinavam um feixe
de luz quando ligados à
corrente. Vêem? Parece que
estão a fazer xixi, mas é só da
luz. O futuro é isto: coisas que
parece que estão lá, mas afinal
não estão...
As mulheres, pude percebêlo, sentiram-lhe algum
desprezo. Estavam demasiado
seguras dos seus conceitos de
beleza, demasiado convictas de
que a decoração perfeita se fazia
dos mesmos ingredientes das

suas vidas perfeitas e
pequeninas, e uma jovem bela
e educada decorar uma vivenda
de sonho ao estilo esmagador
do Rei-Sol era mais ousadia do
que podiam aguentar. Para
mim, naquele momento, Isabel
não significou nada. Eu já vira
todo o tipo de pessoas, todo o
tipo de homens e de mulheres,
e reencontrar uma colega de
faculdade tão envelhecida e
segura do seu destino de esposa
dilecta em casa de talha dourada
era, para o meu céptico espírito,
pouco mais do que um
aborrecimento. Então Isabel
regressou da cozinha com uma
travessa de pastéis de nata,
cinco pratinhos com baixosrelevos e uma bandeja de
guardanapos floridos, e o
pelotão de fuzilamento puxou
atrás as culatras. Sandra
perguntou quando era afinal o
casamento, com desdém, e ela
desconversou: A minha mãe
está louca com a casa. Vem
limpá-la todas as semanas.
Marta e Lurdes voltaram com o
vestido da noiva, comentando
com ironia a tarefa de encontrar
peças de bom gosto, e a
rapariga mudou novamente de
assunto: Agora estou a pensar
comprar um cão... Então pegou
na última Nova Gente, rasgoulhe duas folhas e foi atear a
lareira - e quando Sandra olhou
para mim com aquele seu ar de:
Estás a ver, amor? Lá em casa
acendemos o lume com o
Público..., eu engoli em seco,
fechei os olhos e desejei que
uma força maior do que o
Mundo me tirasse dali
depressa.
No momento em que voltei a
sintonizar aquela sala,
regressado de mais uma

Export Depot
Electrodomésticos e Aparelhagens de 220

volts

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

digressão mental pelos mapas
de vendas, planos de marketing e consumidores apressados
que me esperavam no
escritório, as mulheres estavam
em pé debruçadas sobre a nossa
anfitriã, e nos seus olhos
arregalados havia todo o
espanto e toda a culpa de quem
tinha levado longe de mais a
brincadeira. A princípio não
percebi o desconforto, mas a
certa altura Isabel gritou: Não
há noivo nenhum, ok? Morreu
com sida, e eu sou a próxima!
Estão contentes?! Durante uns
minutos fiquei ali parado, as
mulheres desfazendo-se em
desculpas, ela ganhando fôlego
para explicações, e a promessa
de novos pormenores sobre
essa extraordinária vida de
alguém que recomeça sozinho
provocou-me pela primeira vez
algum interesse naquela tarde.
Mas então Isabel levantou-se,
respirou fundo e retomou a
primeira conversa como coisa
que nada fosse. Nem enxugou

as lágrimas: levantou-se de um
só gesto, ajeitou um aplique na
parede e voltou sem hesitações
à vivenda em talha dourada e
aos bibelôs dos sete anões, ao
grelhador no quintal e ao futuro. Falou de um terreno que
pretendia comprar como
investimento, de uma dieta que
começara poucos dias antes e
até da recém-adquirida intenção
de adoptar uma criança, e
quando nos viu aos três de testa
franzida, muito hirtos e
esbugalhados na nossa imensa
surpresa por o noivo e a morte
e a doença simplesmente terem
desaparecido do discurso, fez
um trejeito de ombros e gemeu:
Temos de continuar com a
vida, não é?
Hoje em dia, ultrapassados
os sete cancros, uma
leptoespirose e a gripe assassina
de que sofri ao longo do último
ano, raramente acendo o
Dunga, o meu anão surdo-mudo
que urina feixes de luz quando
o ligo à tomada eléctrica. Mas

Carrefour dIntercultures de Laval
Formação em máquinas de costura

Mulheres imigrantes. Última oportunidade!
Formação gratuita de costura em máquinas industriais.
Eis uma ocasião interessante para as interessadas.
O Carrefour dIntercultures de Laval organiza uma sessão de
informação, Quarta-feira 17 de Abril, das 9hrs às 11hrs da manhã,
na sede do organismo, situada no 3200 boul. du Souvenir, local D128. Para conhecer os critérios de admissão e confirmar a vossa
presença, comunique com Catherine, Diana ou Roxanne, ao (450)
686-0554.
Os lugares são limitados.

Oração a Santa Clara

Oh Santa Clara, que seguistes a Cristo com a tua vida de
pobreza e oração, faz que entregando-nos confiantes à
Providência do Pai Celeste, no inteiro abandono, aceitemos
serenamente a sua Divina Vontade, Santa Clara, bela e formosa,
iluminai os meus caminhos para a glória e vitória, livra-nos dos
inimigos e dos problemas.
Peço a Santa Clara, que cubra a minha cabeça com o seu
manto sagrado.
Guia-me Santa Clara, para que possa resolver todos os meus
problemas. Amén. Rezar esta oração mais nove Avé-Marias
durante nove dias, com uma vela acesa na mão, no último dia
deixar queimar a vela. Fazer três pedidos, um de negócios e
dois impossíveis e será atendido.
Publicar no 9º dia.
Obrigado a Deus.
F.N.

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...
GALO

DESDE $599

DESDE $149

DESDE $649

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

$

40.00

20 LITROS

TIPO
VINHO
VERDE

100% satisfação garantida
ou dinheiro reembolsado

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO
* UM POR FAMÍLIA

40.00

20 LITROS

SUPER ESPECIAL
DE ABRIL
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
Pes
o •hospitais •"dépanneurs"
ga n a
com soal
e
•crèches
•ect...
r
t
i
pete
En mo d
nte
s
Faça-nos uma visita ou contacte:
me
ALBANO SÁ ou CARLOS COSTA
Tels.: 845-3291 - 845-3292 - Fax: 257-8816

tenho-o ali, sobre a sapateira, e,
sempre que dou por mim às
voltas com a angústia de quem
descobriu que não é eterno,
lembro-me de Isabel e da
frescura com que enfrenta o
pouco que lhe resta. Ela deu
pela falta do boneco, claro, mas
antes de questionar qual de nós
lho surripiara deve ter chegado
à conclusão de que, mesmo
ausente, o anão ainda estaria ali
no sítio de sempre, assim como
o mijo que expelia parecia estar
onde afinal não estava e o noivo
da dona ainda respirava o ar
que o sufocara. E, como hoje
ambos sabemos, é isso o futuro.

Estavam
mortos, mas já
dialogam com
Governo...
Cont. da pág. 5

actual PR angolano enviou um
emissário a Paris - exactamente
onde o Sr. Capamba fez estas
afirmações à Lusa - para
conferenciar com Isaías
Samakuva. Há um secreto
desejo em que seja Samakuva,
actualmente a residir em Paris,
a assumir a direcção da Unita.
São coincidências a mais...
Para já anuncia-se que, a
exemplo de Lukamba Gato,
Alcides Sakala e Marcial
Dachala passaram um fim-desemana em Luanda, onde
reencontraram amigos e
familiares.
Era tão bom que tudo isto
fosse real. É que, sem querer,
damos connosco a recuar até
aos anos de 92. Também houve
encontros e reencontros. Só
que, de um dia para o outro...
embrulhou-se tudo aos tiros e
houve quem tivesse de fugir de
Luanda a bordo dum caixão.
Claro que os tempos são
outros. Mas não deixa de ser
verdade, também, que Savimbi
tinha mão (de ferro, nós
sabemos) nos seus homens. Á
força. A chicote. Mas tinha. E
hoje?

Mudam-se os
tempos e os
hábitos
Cont. da pág. 5

meditar e coordenar os nossos
pensamentos... Um antídoto ao
stress, não haja dúvidas.
Os
portugueses
são
privilegiados por viverem neste
cantinho plantado à beira mar
onde gozam de lindas
paisagens, de praias e dum
clima moderado. Mas às vezes,
e isto dito pelos turistas que nos
visitam, não sabem apreciar o
bem que têm. É bem certo, dá
Deus as nozes a quem não tem
dentes. Quiçá, um dia, quando
finalmente, o País encontrar e
eleger políticos competentes e
corajosos, capazes de introduzir
e legislar reformas sociais e
estruturais
e
mudar
mentalidades, então sim,
porventura este Portugal que
todos amamos sairá da cauda
da Europa.
Pensamento da semana: Ter
a consciência de que se é
ignorante, é um grande passo
em direcção à sabedoria.
Aristóteles.
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Serviços & Negócios
Paysagistas c/exp. na instalação
de pavé uni e muros de blocos.
Trabalho permanente.
Claudio
(450) 447-7867
(514) 990-7957

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
Operários com o mín. 5 anos de
exp. em pavé uni, muros etc.
Disponível para trabalho em
horário prolongado.
Frank
781-9536
Cozinheiros (as) c/exp. Tempo
inteiro e parcial. Apresentar-se
nº 121 Duluth este ou telefonar
para:
Tony Rocha : (514) 287-9096
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)
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
Padeiro de preferência com
experiência de forno.
522-4115
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
Melhor programa de “marketing” para um produto único.
Salário +bónus. Vencimento
ilimitado.Horário
flexível.Carro necessário. Dáse formação. Experiência n/
necessária.

Pessoa para fazer amostras em
fábrica de roupa de criança.
Mínimo 5 anos de experiência.

ALUGA-SE
3½ na rua Bonbonnière, próximo
da Sherbrooke e do Metro Pie IX
852-0710
Quar teira-Algar ve, aluga-se
4½(T2) na rua principal, a 100
metros da praia
(514) 251-1451
4½ grande no 8088 Delorimier
esquina Jarry, próximo de
transportes, supermercado etc.
Livre 1 de Julho.
725-9859
Cell.: 909-5394
4½ na rua Drolet entre a MontRoyal e Marianne, entrada para
maq. lavar e secar. Livre a 1 de
Julho.
844-5040
3½ na 50e Rua próximo da Pie
IX a 2 min. dos transportes
públicos, aquecimento eléctrico.
Impecável. Livre a 1 de Julho.
325-9495

DIVERSOS
Ensina-se o ponto de Arraiolos.
Próximo curso a 11 de Abril.
Para mais informações :
(450) 668-2964
“Cabanne à sucre” dia 7 de Abril
Beatriz
Tel. : (514) 286-1972

Jodie
Tel. : 583-3331
Fax : 383-6299

Correctora de seguros de prejuízos de particulares

Maria Alice Macedo
Conselheira em segurança financeira
Seguros:
Vida, Hipotecário, Salário
Invalidez, Doença grave

Mobliário de salão, de quarto, de
escritório, mesa de cozinha e
máquina de secar, tudo em
estado novo.
Tel: (514) 388-6935
entre as 18Hrs30 e 21Hrs30

A Voz de Portugal
o seu jornal à
Quarta-feira

À Venda
Boa oportunidade
de negócio. garagem
de bate chapas e pintura, toda equipada,
com casa ao lado
completamente renovada, no centro da cidade
de Hull, facilitando-se o financiamento.
Telefonar durante a semana para :

1-819-771-0413
1-819-771-2703

ou pelo fax :

PRECISA

DU CARTIER INC

Aménagement
paysagers

Homem c/experiência
em trabalhos de pedra.
Salário : $12. a $15.
Precisa também de 2 serventes c/ ou sem
experiência.

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

Olívia Paiva

Chomedey,

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

David (514) 979-5604
VENDE-SE
Na zona por tuguesa, comércio
especializado em ar tesanato
português, revistas e jornais. Bom
investimento.
Abílio Santos
Trans-Action Prestige
Courtier immobilier agrée
(514) 386-0271

em
a
d
i
Vend

No centro de Ahuntsic
próximo do Complexo
Claude Robillard, triplex
semi-destacado;
1x7½;2x4½;1x3½,cave
acabadac/lareira,
garagem dupla, piscina

s
3 dia

RDC. Rende 1450$/mês.

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

IMMEUBLES PRÉDIAL INC.
Courtier Imm. Agréé

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

BROSSARD:"Cottage"
semi-destacado,esquina
de rua, todo renovado, 3
q.cama, cave acabada,
piscina, grande terreno,
estacionamento para 4
carros. Impecável !

Casas à venda Montréal e arredores

NOVO NO MERCADO ST-HUBERT
Moradia c/4quartos, cave acabada c/sala familiar, cozinha e casas de banho renovadas, e
"bachelor" 3½. Transporte e escola próximo.
Preço $118.000 negociável.

$ 119.000
St-Michel: 8x4½, aquecimento eléctrico, c/entrada para máquinas de
lavar e secar. Rendimento 34.5000$ / ano. 239.000$

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

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
PRECISA

(Rive-Sud)
operários com experiência em

•Pavé-uni

VENDE-SE
Máquina de limpar neve marca
Mastercraft. Apenas utilizada 1
vez.
(450) 665-6028
(514) 844-2872

(514) 648-4193
(514) 256-3539

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

Investimentos:
Pensões de reforma, REER/RSSP
Fundos de estudo, Investimentos
Seguros Gerais:
Habitação,(Fogo, Roubo), Automóvel

NOVA

A.B.C. Electronics
4116, Boul. St-Laurent
Tel.844-2461 Fax: 844-5689

Duplex de luxo em Montreal,2x5½,1x2½,gar.dupla,2
q.frios, s.jogos, perto Metro
Langelier e Centre Le Domaine.

Para entrevista :
(450) 978-7055

Paisagistas c/exp. em “pavé-uni”,
muros, asfalto ec. Bom salário.
(514)881-7702

Faz-se transferências de
sistema de cassetes vídeo
para Portugal e vice-versa.
Também vende-mos transformadores para Portugal

•Asfalto

Informação gratuita - casas, hipoteca...
Longos anos de
experiência ao
serviço da
comunidade
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ST-MICHEL:Bom triplex 28
pés, bachelor, garagem,
$159.000.

$$
..000000
4
4
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•Muros

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

Villeray-Excelente duplex renovado c/bachelor e estacionamento

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

Esc.: 374-4000
Cell.: 996-9012
00$

.5

189

AVALIAÇÃO GRATUÍTA
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ANTÓNIO BAPTISTA

MONTREAL - NORD

CHOMEDEY
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VILLERAY - Bom bloco de 6
apartamentos,cave,e garagem

EXCELENCE INC.

CARLOS AGOSTINHO

Rosemont-VendaRápida.6Plex
Bom estado.Bom rendimento. Boa
localização.

do
o va 0$
n
e
R 9. 90
13

Grande residência muito espaçosa, 5
quartos,sala c/lareira, piscina interior
em cimento.Vários trabalhos a concluir

TRIPLEX EM ROSEMONT

$
00
5
.
9 NDIDA
24 VE
MERCIER - LANGELIER
Grande Triplex, com cave e
garagem. Metro Langelier.

CONDO EM ANJOU

A
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H
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O
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CO
1X5½,2X3½,grande sala familiar,
coz.renovada,cerâmica,porta
patio,grande terreno.Garagem 2 carros

AHUNTSIC: Pequeno "cottage",
3 q.,.cave e estacionamento.

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

ROSEMONT
IP
TR

LE

Condominium3ºandar,2 quartos,salão
c/lareira, chão moderno, garagem,
prédio em cimento. Pede: 109.000$

ANJOU

X

30

"d

a
ef

a
ch

da

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

Se pensa vender ou comprar é só chamar
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

EM 02-04-2002:

1EURO=1.4087cd
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

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

987-7666

FUNTASTIQUE ST-LEONARD
5765 Des Grandes Prairies

322-1030

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

849-8591

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert
271-6452

LATINO
177 Mont-Royal Est

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

CASAMENTOS

844-8738

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

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

CONTABILISTAS

849-2391
987-0080

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

288-2082

QUIROPRATAS

RENOVAÇÕES

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

RESTAURANTES

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

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

844-4588

SOLMAR
111 St-Paul E

861-4562

842-0591

CASA MINHOTA
3959 Boul. St-Laurent

842-2661

845-5777

REVESTIMENTOS

669-7467

MÓVEIS
ARCA

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

845-6028
842-2374

NOTÁRIOS

M. LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203
(por cima da Caixa Portuguesa)
EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent

845-1520

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel

725-2626

OURIVESARIAS

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

PADARIAS

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

LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval

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

A Pequena crónica
A Primavera é também
as cabanas de açúcar

351-1716

947-1479

TIPOGRAFIAS

TYPOGAL LTÉE.
4117-A, St-Laurent
Tel.: 844-0388 / 844-7257
Fax: 844-6283

Por Caro

Muito antes da chegada dos
brancos ao Canadá, os
Ameríndios tinham já aprendido
a extraír a seiva do ácer e a fazela evaporar para obter o açúcar.
No princípio da Primavera, os
indígenas, armados de um tomahawk, faziam um golpe no tronco
dos áceres. Fixavam depois por
debaixo do entalhe um copo de
madeira que dirigia o líquido do
ácer para um outro recipiente.
Os ameríndios faziam ferver a
seiva que assim recolhiam em
caçarolas de argila para, enfim,
obter o sirop dérable, que eles
apreciavam pelo seu valor
nutritivo e enérgico.
Desde os primeiros dias da colónia, foram eles que ensinaram
aos colonos franceses como proceder aos entalhes no princípio de
cada Primavera, a recolher a seiva que desliza e a fazê-la ferver para
provocar uma evaporação parcial. Esta prática passa rapidamente
para os costumes dos colonos para quem o sirop constituiu nos
séculos XVII e XVIII, uma importante reserva de açúcar puro e de
grande qualidade.
Antes da chegada dos Europeus, os Ameríndios utilizavam
grandes caçarolas de argila para a fervura do líquido do ácer, sobre
simples fogueiras protegidas por um telhado de galhos de árvores.
Foi a primeira versão das cabane à sucre. Com o passar dos
tempos esta evoluiu, cresceu e transformou-se. Nos dias de hoje
é não somente um local onde se faz o célebre sirop como
também, uma sala onde se pode degustar um prato tradicional e
divertir-se. Para uma maioria de quebequenses, a Primavera não
pode ser concebida sem uma visita à cabane à sucre. As
degustações estão abertas até o dia 26 de Abril. Aproveitem para
fazer uma visita em família.

TRANSFERÊNCIAS

MR. DEMBO

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

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

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)

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

MÁQUINAS DE COSTURA

Dr. JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

e

PLOMBERIE & CHAUFFAGE
LEAL INC.
4267 Av. Coloniale
285-1620
672-4687 e 289-9994

842-6891

495-2597
483-2362
844-2456

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

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

934-4400

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

273-9638

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

842-6822

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

ALGARVE
651 Jarry Est

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

"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

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

Esc. 382-0940
Cel.: 497-6200

Arlindo Alain Velosa
Agent Immobilier Agréé

77 CASAS
VENDIDAS EM 2000!
Avaliação gratuita

L.D.R.

EL
CÁV
E
P
IM

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

VIMONT
00 $
10 9 0

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
D
DIID
N
N
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E
V
V

4625-4627 Boulevard St-Laurent
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Fórmula 1
Michael Schumacher impecável, vence no Brasil
Por: Hélder Dias

Michael Schumacher venceu
o grande prémio do Brasil,
depois de uma tremenda luta,
contra o seu irmão Ralf no final
da corrida. O categorizado
piloto da Ferrari conheceu uma

outra largada desastrosa, mais
uma vez provocada por Juan
Pablo Montoya, da Williams
que embateu no bólide do
alemão.
Mas analisemos o que se
passou no passado fim de

semana em Interlagos.
No sábado, foi preciso esperar
21 minutos para que os
principais artistas entrassem
em cena na busca do melhor
tempo para uma boa posição na
linha de partida, acabando por
se assistir a uma verdadeira luta
entre equipas, terminando por
os dez primeiros lugares serem
ocupados por seis diferentes
equipas. O calor abrasador,
cerca de 44 graus na pista, fez
com que os pneus Michelin se
destacassem de forma a mostrar
a sua credibilidade em tais

circunstâncias. Optando por
pneus de borracha mole, sete
dos dez primeiros lugares
seriam ocupados pela Michelin,
o que evidencia nitidamente a
sua vantagem sobre os
Bridgestone, nestas condições

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

IGREJA BAPTISTA DE LÍNGUA PORTUGUESA
MONTREAL

climatéricas. Juan Pablo
Montoya seria mais rápido do
que os irmãos Schumacher, e
com 1,13,114 seg. alcançou a
sua quarta pole em carreira,
enquanto o piloto da Ferrari
estreando o F2002 não conseguia melhor que a segunda
posição na grelha de partida,
precedendo o outro Williams/
Bmw de Ralf. Entretanto o piloto
brasileiro Rubens Barrichello
da Ferrari veria fugir o seu
melhor tempo do dia, depois de
ter cometido uma infracção no
pitlane quando dos ensaios
livres da manhã. Rubinho,
segundo os comissários da FIA
,deixou o pitlane quando as
luzes vermelhas estavam ainda
acesas, o que contraria o artigo
113 do regulamento desportivo
da F1 de 2002. Comungando da
mesma sorte, sofreu também a
mesma punição, o piloto da Jordan, Takuma Sato.
Domingo, com o autódromo
Carlos Pace completamente
vestido de verde, amarelo e
vermelho (Ferrari), as verdes
lançaram a terceira prova
mancha deste campeonato do
mundo da Fórmula1, marcada
na curva número 4, quando a
asa dianteira do Williams de
Montoya, beijou a roda traseira
de Michael Schumacher. A
partir daí, o campeão do mundo
seria perseguido pelo seu irmão
Ralf, e pelos impressionantes
Renault de Jarno Trulli e Jenson
Button, mostrando então a
equipa de Flavio Briatore a sua
capacidade às equipas mais
rápidas.
Partindo da oitava posição,
Rubens Barrichello, pilotando
o F2001 e com uma estratégia
bem diferente, mas num bom
jogo de equipa com
Schumacher, rapidamente
chegou à liderança da corrida.
Subitamente e quando se
esperava o melhor, Rubinho foi

Desporto

traído pelo seu velho Ferrari,
com problemas de hidráulicos
ou falta de combustível?
Foi como um balde de água
fria que caiu em cada
espectador, que, pela nona vez,
em dez participações, vêem o
seu ídolo ser obrigado ao
abandono. A Williams/Bmw
mostrou-se boa defensora da
corrida ao e a prová-lo está o
meio segundo que separou Ralf
do seu irmão no final da prova,
bem como a espectacular
subida da 20ª à 5ª posição de
Juan Pablo Montoya. Quase um
minuto atrás dos dois, David
Coulthard evidenciou as
dificuldades do seu McLaren
neste começo de campeonato,
não deixando no entanto de
dizer Ron Dennis, que se não
tivessem sido prisioneiros dos
Renault, a luta seria bem
diferente. Por sua vez, e lutando
contra a maré, o piloto
quebequense da Bar, Jacques
Villeneuve que partira da 15ª
posição, conseguia ultrapassar
não somente, Eddie Irvine
como também o outro Jaguar
de Pedro de la Rosa e por último
Filipe Massa da Sauber, para se
colocar em oitavo lugar na
corrida ,mas na 68ª volta o motor Honda teve problemas e
Villeneuve terminou a corrida
em 10º .
Um ponto de mérito para a
Bridgestone que soube preparar os pneumáticos para o novo
F2002 de Michael, ele que na
véspera se queixava, dizendo
que o fraco rendimento aerodinâmico do seu carro seria
efectivamente originado pelos
pneus.
O alemao optou como estratégia, uma só paragem nos
pits o que foi uma opcao
adequada, pois os pneus comportaram-se impecavel-mente.
Na Sauber, Massa e Heidfeld
nao foram felizes já que tiveram
que abandonar, o primeiro
tocado por Alex Yuong da
Minardi e o segundo com
problemas de motor. Mais um
ponto para a Toyota ...Mika Salo
aproveitando a explosão do
motor Renault de J.Trully e do

INTRACOMMAR

INC.

•Venda •Serviço
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

da prova, esqueceu-se de o
fazer comentando em seguida:
 alguém chamou por mim e
quando olhei para a pista já os
dois primeiros tinham
passado evidentemente que
deu para a risota...

despiste de Kimi Raikkonen da
McLaren ofereceu à Toyota o
seu segundo ponto no
campeonato.
No final da corrida o famoso e
legendário Pélé, que tinha a
honra de agitar a bandeira
quadriculada, assinalando o fim

Classificação Final do Brasil 2002
1-Michael Schumacher
2-Ralf Schumacher
3-David Coluthard
4-Jenson Button
5-J.P.Montoya
6-Mika Salo

Ferrari
Williams/Bmw
McLaren/Mercedes
Renault
Williams/Bmw
Toyota

Campeonato de Pilotos
1-Michael Schumacher
2-Ralf Schumacher
3-J.P.Montoya
4-Jenson Button
5-David Coultard
Kimi Raikkonen
7-Eddie Irvine
8-M.Webber
9-N.Heidfeld
M.Salo
11 -F.Massa

24 pontos
16
14
6
4
4
3
2
2
2
1

Próximo encontro a 14 de Abril no grande prémio de Imola,
lembramos os nossos leitores que a partir de agora passamos ao
horário da Europa ou seja : qualificativas 06h55 de sábado e no
domingo a corrida as 07h30. Até lá use como sempre prudência
nas estradas e siga o velho conselho: se conduz não beba.

Noivas
-15%

em todos os modelos
de cartões de convite

Typogal Ltee.
4117A St-Laurent, Mtl.

Tel.: 844-0388

•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

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

Reparações de receptores e antenas grandes

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

Para um serviço profissional garantido, contactenos ou visite a nossa sala de exposição

ATENÇÃO: SE NÃO TEM SELO DA MOSTI MONDIALE
É PORQUE NÃO É MOSTI MONDIALE

Prop.: A. Januário

364-0795

Para mais informações, contactar Marco
MOSTI MONDIALE 2000
5187, Jean-Talon Este St-Léonard - Tel.: 728-6831
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Desporto
Jogo do título
foi inconclusivo
(Lusa) - O jogo do título
resultou num nulo (0-0) entre
Boavista e Sporting, que deixou
tudo na mesma no topo da
classificação da I Liga de futebol,
liderada pelos leões, com
vantagem de um ponto sobre
os axadrezados, decorridas 29
jornadas.
Ao domínio dos boavisteiros
na primeira parte, os verde e
brancos responderam na
segunda com duas bolas nos
ferros, em outras tantas

cumpriu o 20º jogo da época
sem sofrer golos, e saiu-se bem,
mas só as cinco jornadas que
restam do campeonato vão dizer
se o empate do Bessa foi ou não
decisivo para a atribuição do
título.
Para já, a equipa de Alvalade
saiu a ganhar em dois aspectos:
por um lado, conservou a
liderança, por outro, em caso
de igualdade no final do
campeonato, tem vantagem
sobre o Boavista, graças ao

DIVÃ

3 lugares
2 lugares

cabeçadas de Jardel, mas as
redes mantiveram-se invioladas
e, afinal, a partida de sábado
nada teve de definitivo. Pelo
menos, por agora.
O Sporting, imbatível há 21
jogos, defendeu o comando no
terreno do campeão, que

maior número de pontos
conquistados nos confrontos
entre ambos (quatro contra
um), em virtude do triunfo por
2-0 obtido na primeira volta.
Os cinco encontros que
faltam a cada um ganham
carácter determinante, com

DIVÃ

relevância para os embates que
ambos vão travar com o Benfica,
que visita o Sporting na 32ª
jornada e recebe o Boavista na
ronda seguinte, a penúltima.
Se na questão do título tudo
ficou em aberto, a luta pelo
terceiro lugar e consequente
presença na Taça UEFA
recuperou algum ânimo, graças
ao empate cedido em casa pelo
Benfica, perante o Braga (1-1),
e à vitória do FC Porto na
recepção ao Gil Vicente (2-1).
Nas Antas, os dragões
estiveram a perder a partir dos
50 minutos, mas Cândido Costa
(67) e Hélder Postiga (85)
viraram o resultado, colocando
o FC Porto a dois pontos das
águias, que também se viram
em desvantagem e acabaram
por igualar através de uma
grande penalidade muito
duvidosa transformada por
Zahovic (72).
O Benfica continua na frente,
mas o seu calendário, com as
partidas perante Sporting e
Boavista, é claramente mais
complicado que o do FC Porto.
A esperança de atingir o lugar
europeu estende-se também ao
Belenenses (5º), que manteve
o atraso de três pontos para o
FC Porto ao vencer a União de
Leiria (7º) por 1-0, ao passo que
o Marítimo (6º) deve ter posto a
ideia de lado, ao ser derrotado
em casa pelo Paços de Ferreira
(8º) por 1-0.
No fundo da tabela, Farense
e Alverca parecem cada vez
mais
condenados
à
despromoção. Os algarvios foram batidos no terreno do BeiraMar por 2-1 e não largaram a
última posição, enquanto
Alverca trouxe dose igual do
recinto do Salgueiros, que subiu
acima da linha de água, por

749$
699$

e

3 lugares
949$
$
2 lugares
899
Sempre que vá a Lisboa
informações e
viaje com o
reservas
profissionalismo, a
segurança...
consulte hoje
EDIVÃ
o conforto com que $
1349
3
lugares
sempre
Sonhou...
mesmo o seu
$
1249
2 lugares
Para

agente de
viagens

troca com o Gil Vicente, embora
em igualdade pontual.
Nesta luta de aflitos, o Varzim
pode respirar um pouco mais àvontade até à próxima ronda,
após o triunfo caseiro sobre o
Santa Clara (1-0), enquanto o
Setúbal obteve três pontos
importantíssimos, ao vencer o
Guimarães (1-0).
No entanto, a manutenção de
Varzim (14º) e Setúbal (13º)
passa ainda por jogos com Sporting e Boavista.

Resultados
Salgueiros - Alverca, 2-1 (2-1)
Beira - Mar - Farense, 2-1 (2-0)
Setúbal - Guimarães, 1-0 (0-0)
Varzim - Santa Clara, 1 - 0 (0-0)
Marítimo - P.Ferreira, 0 - 1 (0-1)
FC Porto - G.Vicente, 2 - 1 (0-0)
Benfica - Braga, 1 - 1 (0-0)
Boavista - Sporting, 0 -0
Belenenses - U. Leiria, 1 -0 (0-0)
Programa da 30ª jornada:
05 Abril (sexta-feira)
Boavista - Salgueiros, 21:00
(Sport tv)
- 06 Abril (sábado)
Sta Clara - Benfica, 17:00 locais
(Sport tv)
Farense - FC Porto, 21:00 (Rtp1)
- 07 Abril (domingo)
U. Leiria - Alverca, 16:00
G. Vicente - Belenenses, 16:00
Guimarães - Beira-Mar, 16:00
P. Ferreira - Varzim, 16:00
Sporting - Marítimo, 18:45
(Sport tv)
- 08 Abril (segunda-feira)
Braga - Setúbal, 20:30 (Sport tv)

3 lugares
2 lugares

Classificação
1 Sporting:
2 Boavista:
3 Benfica:
4 FCPorto:
5 Belenenses:
6 Marítimo:
7 U.Leiria:
8 P.Ferreira:
9 Guimarães:
10 Braga:37
11 Santa Clara:
12 Beira-Mar:
13 Setúbal:
14 Varzim:
15 Salgueiros:
16 Gil Vicente:
17 Alverca:
18 Farense:

64
63
55
53
50
46
42
39
38

DIVÃ

3 lugares
2 lugares
35
34
33
28
27
27*
23*
22

* Menos um jogo

DIVÃ

3 lugares
2 lugares

Melhores marcadores
33 golos: Jardel(Sporting)
17 golos: Derlei (U.Leiria)
15 golos: Fary(Beira-Mar)
12 golos: Leonardo(P.Ferreira)
H.Henrique(Setúbal)
11 golos: S.Sabrosa(Benfica)
10 golos: Mantorras(Benfica)
Gaúcho Marítimo)
J.Pedro(Salgueiros)
9 golos: Caju (Alverca)
Deco FC Porto)
Maciel Cunha (U.Leiria)
8 golos: Silva(Boavista)
Barata(Braga)
Hélder Postiga(FC
Porto)
Fangueiro(Guimarães)

Classificação

Académica
iguala
Moreirense
(Lusa) - A Académica de
Coimbra, com um golo no
último minuto, derrotou em
casa o Aves por 1-0 e igualou no
primeiro lugar da II Liga
portuguesa de futebol o
Moreirense, que empatou 0-0
com o Sporting de Espinho.
O golo da Académica foi
marcado por Dyduch, na
sequência de um livre directo,
quando o Moreirense já estava
reduzido a 10 elementos, por
expulsão de Octávio, aos 88
minutos, por acumulação de
amarelos.
Com a vitória, a Académica
ficou com 55 pontos, os mesmos
que o Moreirense, que não
logrou encontrar a forma de
desfeitear a defesa do Espinho,
onde o guarda-redes Poleksic
se exibiu em grande plano.
O Espinho poderia ter saído
de Moreira de Cónegos com os
três pontos da vitória, pois
dispôs de uma soberana
oportunidade para marcar,
quando, aos 59 minutos, Nini
falhou o desvio isolado frente
ao guardião do Moreirense.
O Nacional continua no
terceiro lugar, agora com 52
pontos, depois de ter recebido
e goleado por 4-0 o Chaves, que

Infoset
infoset

Viaje com a Accord Travel
a partir
de Montreal Tel.: (514) 722-5828
8260,
St-Michel,

549.00+taxas

há uma semana cilindrara em
casa a Académica por 7-0.
O Estrela da Amadora não
perdeu terreno na corrida pela
promoção e mantém-se no
quarto lugar, com 48 pontos,
depois de ter vencido na
Reboleira o Portimonense, por
1-0, com um golo de Cláudio
Campos, aos 88 minutos.
O Campomaiorense, que
arrancou no último minuto um
empate 3-3 em Oliveira de
Azeméis, frente à Oliveirense,
continua no quinto lugar, com
45 pontos, já a sete de distância
da última posição de acesso à I
Liga.

1 Moreirense:
55
2 Académica:
55
3 Nacional:
52
4 Est.Amadora:
48
5 Campomaiorense: 45
6 Chaves:
43
7 Portimonense:
42
8 Aves:
41
9 Maia:
40
10 União Lamas:
38
11 Naval:
36
12 Leça:
36
13 Rio Ave:
36
14 Espinho:
33
15 Ovarense:
31
16 Penafiel:
29
17 Felgueiras:
26
18 Oliveirense:
24

Ultima hora
Jardel não foi
convocado
O seleccionador brasileiro
divulgou terça feira, no Rio de
Janeiro, os 12 jogadores que
actuam fora do Brasil
convocados para o particular
com a selecção portuguesa, a
17 de Abril, no estádio José de
Alvalade.
Contra todas as expectativas,
até porque o jogo se realiza em
Portugal, e no estádio do Sporting, Jardel não foi convocado, e
deverá mesmo ficar fora do
Mundial 2002, uma vez que não
participou em nenhum dos
jogos de preparação da
canarinha
A Voz de Portugal
O seu Jornal em todas
as ocasiões

