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No local ou para fora.
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Manuel Mira

Eleições parciais
E agora M. Landry?
Mais do que as derrotas nas circunscrições de Viger, Anjou
e Saguenay, os números por que se expressaram deverão
seguramente dar muito que pensar ao Primeiro Ministro do
Quebeque.
Se no caso de Viger a vitória liberal sempre foi um dado
adquirido, já no que diz respeito a Anjou e, particularmente
Saguenay, os resultados finais são no mínimo chocantes para
os adeptos do PQ.
Os eleitores do Saguenay proporcionaram uma vitória
concludente ao jovem da ADQ Francois Corriveau que deixou
a grande distância pequistas e liberais.
Finalmente Mario Dumont vai ter um parceiro na Assembleia
Nacional.
Se Jean Charest se pode considerar satisfeito por o seu
partido conservar as duas circunscrições que anteriormente

lhe pertenciam, já o mesmo não acontece com Bernard Landry
que ao perder por margem substancial no antigo bastião do seu
partido em Saguenay, deverá analisar muito seriamente a
expressão da mesma e até a sua própria liderança.
Se é verdade que os resultados das eleições parciais não são
necessariamente semelhantes aos de eleições gerais, não
deixa de ser sintomático que um partido que perde
sucessivamente eleições em Mercier Joliette e Saguenay deve
questionar-se sobre a mensagem que lhe está sendo enviada
pelo eleitorado.
Um líder de governo que queira merecer o respeito dos seus
concidadãos deve colocar os interesses daqueles que representa
à frente das conveniências partidárias e esperemos que isso
aconteça, pois quem se agarra ao poder acaba por pagar cedo
ou tarde o preço do erro cometido.
Luís Tavares Bello

Le Petit Portugal

Palestra muito elevante e instrutiva
Texto de Armando Barqueiro e fotos de Adelaide Vilela
Foi muito concorrida a
palestra apresentada por
Manuel Mira, autor da valiosa
obra Os Portugueses na
Formação da América.
A interessante apresentação
decorreu na sala de exposições
do Consulado Geral de Portugal
em Montreal, na última sextafeira, na qual o palestrante
manteve a audiência muito
atenta às descrições históricas
que fazem parte do conteúdo
da obra publicada, usando
projecções apropriadas e relatos
documentais de factos que
provam a presença portuguesa
no Continente Norte Americano, a partir do Século XV.
Simples exemplo: em 1472
Gaspar Corte Real chegava à
Terra Nova, descobrindo o
Canadá, enquando procurava o
pai João Vaz Corte Real, que
havia descoberto a Terra dos
Bacalhaus em 1463. Não há
registo da presença de qualquer
europeu em data anterior.
Seria impossível no curto
espaço de tempo usado pelo
autor, focar todos os detalhes
históricos abordados no livro,
porquanto as suas 420 páginas
englobam eventos num vasto
leque de ocorrências, registos
e informações que provam a
teoria de que gente de Portugal
esteve neste Continente, antes
de João Cabot (1497) e de
Cristóvão Colombo (1492).
Aliás, as tripulações dos navios
de Cabot eram maioritariamente de origem portuguesa,
pois Portugal tinha nessa época
um excesso de marinheiros e
muitos deles tinham conhecimentos de navegação superiores a outros povos.
Manuel Mira, através de um
trabalho de imagens e quadros
descritivos muito explícitos,
chamou a atenção para a
inexatidão das conclusões de

Ver pág. 2

A antiga "Casa 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

O nosso director com o escritor Manuel Mira

Xanana Gusmão eleito Presidente da República
Xanana Gusmão foi eleito
Presidente da República

Democrática de Timor-Leste,
conseguindo 82,3% dos votos
numa altura em que apenas falta
apurar os resultados do
segundo distrito do território,
Baucau.
Quando já estão contabilizados 85,90% dos votos e são
conhecidos pela Lusa os
resultados de 12 dos 13 distritos
de Timor- Leste , Xanana
Gusmão já conseguiu 267.615
votos, ou 82,3%, contra os 57.546
votos, ou 17,70%, de Xavier do
Amaral.
Assim, e matematicamente,
ainda que todos os 41.583
votantes em Baucau tivessem
optado por Xavier do Amaral, o
seu rival Xanana Gusmão é

eleito o primeiro Presidente da
República Democrática de
Timor-Leste (RDTL).
A certeza da eleição de
Xanana Gusmão foi apurada
depois de conhecidos os
resultados finais de Bobonaro,
Ermera, Manufahi, Manatuto e
Oecusse, escrutinados pela
Comissão Eleitoral Independente (CEI).

Novo sítio
WEB
de A Voz de Portugal
www.avozdeportugal.com

Especiais do meio-dia toda a semana a 12.95$
Restaurante Estrela do Oceano, 101 Rachel Este, (514) 844-4588
Quinta - Cozido à portuguesa,bifinhos de vaca, pescadinhas c/rabo/boca
Sexta - Bacalhau à Gomes de Sá, frando assado à portuguesa, rojões
Segunda - Bacalhau à Lagareiro, frango com alhos, filet de peixe
Terça - Leitão, lulas grelhadas, Peixe fresco, R. beef
Quarta - Alcatra de carne, fígado de vitela, polvo guisado, peixe fresco
Bistro Etoile, 107 Rachel Este, Tel. (514) 843-3797
Pratos a partir de 7.00$ para saborear no local ou levar para casa
Servimos para fora, almoço ou jantar, até às 18 horas, de 2ª a 6ªfeira.

Manchetes da semana
Palestra muito elevante e instrutiva
Cont. da pág. 1

vários historiadores, quando

clamam para os seus países de
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origem o crédito da chegada e
descoberta de novas terras
nesta zona do mundo.
Recordou palavras do Padre
António Vieira: Deus deu aos

no casamento com uma nativa
canadiana, chegando a
ultrapassar o número de 50
netos!
A finalizar a sessão, o Consul
Dr. Nuno Mello Bello,
acompanhado de sua Esposa
Sra. D. Ana Rita Bello, da Sra.

D. Maria Luisa Fernandes e de
outros membros do pessoal
consular, ofereceu um beberete
para assinalar o evento cultural,
decorrente da presença do autor
Manuel Mira.
Como já foi noticiado, o livro
Os Portugueses na Formação

Portugal tem o salário mínimo
nacional mais pequeno

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

Pernas de
frango

.69¢
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ou mais

Asas, Pernas e Pescoços
de perú
Terças e quartas

Costeletas
de Porco
Salsichas
frescas
Carne moída
magra

.79¢

1
$ .49
2
$ .99
1

/LB

$ .79 10 Lb.

ou mais

Portugueses uma terra pequena
para nascer, mas um mundo
inteiro para morrer. Na
verdade, o número de lusos
desaparecidos nas viagens
marítimas foi elevado e só a
coragem e persistência de
muitos tornou possível os feitos
heróicos dos nossos antepassados, que a História tem
relutância em aceitar.
A mensagem do autor é a de
que os portugueses têm o dever
de valorizar ao máximo a sua
presença no mundo, orgulhando-se do seu passado. Só
conseguirão esse objectivo
desde que atinjam índices
académicos elevados, nos
vários níveis de aprendizagem
escolar. A afirmação da nossa
História e da nossa Cultura é
um dever de cada luso, com
relevância para as novas
gerações, a quem cabe uma
grande responsabilidade
perante a comunidade internacional.
A sala do consulado
português estava repleta, tendo
sido estabelecido um breve
colóquio entre os presentes e o
autor, que deu resposta às
questões levantadas. Obviamente que o nome do português
Pedro da Silva foi evocado, por
ter sido o primeiro carteiro
contratado para transporte de
correio de Montreal para a
cidade de Quebec, no fim do
século XVII. Este nosso
compatriota revelou-se prolífico

Portugal tem o salário
mínimo nacional mais baixo
entre os nove Estados-membros da União Europeia que
instituíram uma remuneração
mínima para os seus
trabalhadores, segundo um
documento divulgado no
Luxemburgo pelo Eurostat.
Os números do departamento responsável pelas
estatísticas da UE mostram que
o salário mínimo nacional em
01 de Fevereiro de 2002 variava
entre 406 euros (mais de 81 mil
escudos) em Portugal e 1290
euros (258 mil escudos) no
Luxemburgo.
Os Estados-membros que
instituíram um salário são nove:
Portugal, Grécia (473 euros ou
94 mil escudos), Espanha (516
euros ou 103 mil escudos),
Irlanda (1.009 euros ou 202 mil
escudos), Reino Unido (1.124
euros ou 225 mil escudos),
França (1.126 euros ou 225 mil
escudos), Bélgica (1.163 euros
ou 233 mil escudos), Holanda

Património Mundial
Paisagem do Pico
passou primeiro teste
(Lusa) - A paisagem da cultura
da vinha da ilha do Pico ficou
entre as 26 candidaturas a
património mundial seleccionadas na última semana
numa reunião em Paris de
responsáveis da UNESCO,
disse fonte governamental
açoriana.
O secretário regional do
Ambiente, Hélder Silva, disse à
Agência Lusa que a passagem à
segunda fase de análise da
candidatura escolhida por
Portugal para integrar a lista do
património mundial representa
um indício de que há fortes
hipóteses de ser aprovada.
Para análise pelos responsáveis da UNESCO apresentaram-se 50 candidaturas propos-

(514) 484-3795
/LB
DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO
Uma mensagem de PAZ e ESPERAN«A 24 horas/dia

/LB

IGREJA BAPTISTA DE LÍNGUA PORTUGUESA
MONTREAL

Reserva-se o direito de limitar as quantidades

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

(1.207 euros ou 241 mil
escudos) e Luxemburgo.
Trata-se de salários brutos,
isto é, sem qualquer dedução
do imposto sobre o rendimento
(IRS) ou para a caixa de
previdência.
Nos restantes Estadosmembros dos Quinze não existe
um salário mínimo legal.
Nos Estados Unidos, o salário
mínimo federal é de 1.011 euros
(202 mil escudos), mas certos
Estados têm um salário mínimo
superior.
A
percentagem
de
trabalhadores a tempo inteiro
que recebem o salário mínimo
varia de país a país: entre 1,4 e
2,2 em Espanha, Reino Unido,
Holanda e Irlanda; 6,2 em
Portugal; 13,6 em França; e 15,5
no Luxemburgo.
Segundo o Eurostat, a
percentagem de mulheres a
receber o salário mínimo é
maior (de uma maneira geral o
dobro) que no caso dos
homens.

tas a nível mundial, passando
26 à fase seguinte.
Ultrapassada esta fase, as
várias candidaturas serão
objecto de avaliação técnica e
pareceres diversos necessários
a uma decisão final, que só em
2003 será assumida.
Com a candidatura portuguesa passaram à fase seguinte
duas opositoras no processo regiões vitivinícolas da Turquia
e da Alemanha.
A zona da Paisagem da
Cultura da Vinha do Pico é a
parcela mais representativa e
bem conservada de toda a zona
vitivinícola da ilha, ocupando
uma área de 154 hectares que
integra os lagidos da Criação
Velha e de Santa Luzia.
A sua escolha como
candidatura portuguesa foi
também justificada pelo facto
de constituir uma excelente
representação do desenho
evolutivo da paisagem e da
conservação da memória.
Ao propor a sua integração
na lista do Património Mundial,
Portugal projecta a conservação
dos antigos currais de pedra e
uma homenagem ao homem
do Pico, que ao longo dos anos
transformou a pedra basáltica
em sustento sem no entanto
quebrar o equilíbrio com a
natureza.

da América pode ser adquirido,
na versão portuguesa ou
inglesa, na redacção deste
jornal, ao preço de $20.00.

Dono de café
morto à facada

O proprietário de um caférestaurante de Leiria, de 56
anos, foi esfaqueado no seu
estabelecimento, por um
homem de 66 anos, vindo a
falecer no hospital local,
informou a PSP.
A agressão ocorreu cerca das
14:50 e, segundo clientes do
estabelecimento, o agressor
terá puxado de uma faca de
cozinha, durante uma discussão
sobre um troco, agredindo o
proprietário do café e a mulher.
O dono do estabelecimento
sofreu golpes do pescoço,
enquanto a mulher, que se
encontra internada livre de
perigo, sofreu ferimentos na
cabeça.
O suspeito foi detido pela PSP
sem oferecer resistência.
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The Voice of Portugal
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4181, St-Dominique, Montreal H2W 2A7 Para mais informações: (514) 844-2456
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Cortejo da Flor animou Funchal
(Lusa) - Milhares de pessoas
assistiram domingo passado na
cidade do Funchal à passagem
do cortejo alegórico da flor,
integrado no programa de
animação interna do destino

associaram à mostra da flor a
exposição de produtos típicos
regionais como o bordado
Madeira e fruta da região.
Este cortejo é o culminar do
programa Madeira - Festa da

turístico Madeira.
Este é o segundo evento de
animação organizado pela
Secretaria Regional de Turismo
e Cultura através da Divisão de
Animação da Direcção Regional
de Turismo, que este ano
investiu cerca de 300 mil euros.
O cortejo alegórico foi
constituído por nove grupos e
1500 figurantes, cuja nota
dominante foram as diferentes
espécies de flores - orquídeas,
próteas, rosas, antúrios,
gerberas, entre outras - que
competiam com a profusão de
cores dos trajes dos
participantes.
O cortejo teve ainda a
colaboração de vários grupos
de folclore e alguns grupos

Flor 2002 que começou dia 11
deste mês com o concurso de
montras
entre
os
estabelecimentos comerciais
do Funchal e os tapetes florais
nas placas centrais da Avenida
Arriaga.
O Muro da Esperança
constitui igualmente um ponto
alto deste cartaz turístico
quando, na Praça do Município,
milhares de crianças das
escolas primárias da região
depositam uma flor no muro
num sinal de fé e esperança
num futuro melhor.
A ocupação média hoteleira
nesta época, segundo a DRT, é
de 94 por cento, com turistas do
Reino Unido, Alemanha e
Escandinávia, entre outros.

Fernando Pessa
Homenagem em Aveiro
com placa na casa onde nasceu
(Lusa) - Dezenas de pessoas
homenagearam segunda feira
em Aveiro o jornalista Fernando
Pessa, no dia em que fez cem
anos, com o descerrar de uma
placa alusiva na casa onde
nasceu.
A iniciativa coube à
Irmandade de Santa Joana (de
que Fernando Pessa é membro
honorário) que, desta forma,
pretendeu homenagear o
cultor da arte radiofónica e
televisiva do bem falar, como
refere a inscrição na placa que,
agora, se encontra afixada no
nº 61 da Rua do Carmo.
É uma homenagem justa e
oportuna, considerou o
presidente da Câmara de
Aveiro, Alberto Souto de
Miranda, salientando que o
decano dos jornalistas
portugueses notabilizou-se
pela sua elegância na forma de
dizer as críticas e cativando a
simpatia de todos os
portugueses.
Ainda segundo Alberto
Souto, a autarquia está a
ponderar atribuir ao jornalista a
medalha de mérito municipal.

Durante a manhã foi
apresentado o prémio de
jornalismo Fernando Pessa,
instituído pela Câmara de
Aveiro e Lions Clube local, de
que é também sócio-honorário.
Trata-se
de
uma
oportunidade única de
ressalvarmos esta efeméride,

Manchetes da semana

Paulo Gonzo canta com a ajuda da selecção
(Lusa) - E só ganhando,
bebendo o sabor da vitória,
sentindo o travo doce da glória,
promete ser um dos refrões
mais
cantados
pelos
portugueses durante o Mundial
2002 de futebol, de uma música
que integra o disco World Cup
2002.
A música Mundial, cujo
teledisco foi gravado segunda
feira, foi composta por Paulo
Gonzo, com letra de Rui
Reininho, e surge como o tema
extra, em Portugal, do álbum
oficial do Campeonato do
Mundo, com lançamento
previsto para meados de Maio.
O cantor Paulo Gonzo gravou
o videoclip acompanhado por
várias estrelas do futebol
português, e, a avaliar pelo
entusiasmo com que cantaram
o refrão, esta poderá bem ser
uma das músicas que
acompanhará a selecção neste
Mundial, que se disputa entre
31 de Maio e 30 de Junho na
Coreia do Sul e no Japão.
Para interpretar o tema, o
músico contou com a ajuda de
jogadores como Luís Figo, João
Pinto, Nuno Gomes e Abel
Xavier, e ex-futebolistas como
Hilário e Silvino.
José Sacramento, realizador
do teledisco, explicou à Agência
Lusa que a ideia para as
filmagens foi colocar Paulo
Gonzo a fazer audições aos
futebolistas para serem
cantores, mas, como nenhum
presta, acaba por ser ele a
cantar.
Num ambiente humorístico
e de boa disposição, o teledisco
lionístico. É considerado o
sócio português mais antigo e
um dos mais antigos a nível
mundial, justificou.
José Fernandes referiu-se
ainda à doença súbita do
jornalista, que está internado
desde 25 de Março no Hospital
Curry Cabral, em Lisboa, com
uma broncopneumonia.
Em Outubro próximo, na
altura da entrega do prémio,
esperamos fazer a homenagem
que neste momento nos foi
possível fazer, afirmou.
Também segunda feira,
Fernando
Pessa
foi
homenageado em Santa Maria
da Feira, no acto constitutivo da
Confraria da Fogaça (doce
típico local), de que é o sóciofundador n/o 1.
A sessão teve início, pelas
19:30, com o descerramento da

acaba por transmitir uma noção
de união de grupo que poderá
transformar-se num hino,
explicou José Sacramento.
Em declarações à Lusa, o
defesa do Liverpool Abel Xavier
afirmou que esta música
expressa o ânimo da selecção
e fortalece o espírito de uma
equipa que tentará fazer um
campeonato que dignifique
Portugal.
O avançado da Fiorentina
Nuno Gomes considera
também que o tema tem a ver
com o espírito da selecção, na
vontade de ganhar e de
representar o país ao mais alto
nível.
Com letra de Rui Reininho, a
música
apresenta
os
futebolistas como soldados não
guerreiros, expressão com a
qual o avançado do Sporting
João Pinto concorda, dizendo
que a equipa vai para uma
competição sem violência.
placa inaugural da Sala
Fernando Pessa, na sede do
Orfeão da Feira, seguindo-se a
inauguração da exposição de
fotografia Fernando Pessa em
Santa Maria da Feira.
Segundo a autarquia, as
fortes ligações a Santa Maria
da Feira e o apreço que sempre
demonstrou pela Fogaça e pela
preservação deste pão doce
tradicional motivaram esta
homenagem e a escolha do
jornalista para primeiro sócio
fundador da Confraria.

Paulo Gonzo, autor da
música, descreveu o refrão
como sendo largo e
melodioso, um texto
envolvente e que todos podem
cantar.
O cantor explicou ainda que
o tema foi feito a pensar num
perfil da selecção moderna, com
jovens,
engraçada
e
ganhadora, e acredita que a

música vai ajudar a ganhar o
campeonato.
A tocar guitarra e piano,
mesmo que seja a fingir, ou
emprestando a voz, o teledisco
contou com a participação de
João Pinto, Abel Xavier, Luís
Figo, Nuno Gomes, Ricardo,
Nelson, Neno, Carlos Xavier,
Hilário e Silvino.

Oração ao Divino Espírito Santo

Oh! Divino Espírito Santo Vós que me esclareceis de tudo,
que iluminais todos os meus caminhos, para que eu possa
atingir a felicidade; Vós que me concedeis o sublime dom de
perdoar e esquecer todas as ofensas e até o mal que me têm
feito; vós que estais comigo em todos os instantes, eu quero
humildemente agradecer por tudo o que sou e por tudo o que
tenho e confirmar mais uma vez a minha esperança de um dia
merecer e poder juntar-me a Vós e a todos os meus irmãos na
perpétua glória e paz. Amén! Pai Nosso e Avé Maria.
Obrigado mais uma vez. A pessoa deverá fazer esta oração
três dias seguidos sem dizer o pedido e dentro de três dias terá
alcançado a graça por mais difícil que seja. Publicar assim que
receber graça. Agradeço graça recebida e peço perdão pelo
atraso e protecção no futuro.
M.L.

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

disse à Agência Lusa, José
Fernandes da direcção do Lions
Clube de Aveiro, acrescentando
que Fernando Pessa é um caso
ímpar no movimento

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, NapolÈon
MontrÈal H2W 1K5

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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Comunidade
Crónica sobre o burro amigo de Jesus

Por Amélia Oliveira Vaz

Estamos em pleno tempo de
Páscoa.
Primeiro, segundo, terceiro,
até sete domingos da Páscoa.
No sétimo domingo todos

sabem festeja-se o chamado
Pentecostes, a festa que lembra
a acção do Espirito Santo sobre
os Apóstolos que depois da
crucificação de Jesus, tinham
medo de se manifestar.
O Espirito Santo deu-lhes a
inteligência e a força para a
acção de anunciar Jesus,
anúncio que se estendeu ao
mundo inteiro. Afinal eu não
venho aqui exaltar os discípulos
nem louvar o Espirito Santo.
Este conto que a seguir lêem foi
lembrado no Domingo de
Ramos. Jesus entrou em triunfo
em Jerusalém montado sobre
um humilde jumento.
O burro no passado foi muito

FERREIRA LEMPICKA Avocates

Adélia Ferreira
Advogada

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

Filomena Gouveia LL.B.

útil, certamente recordamos
que o burro e a mula, tinham
grande utilidade. Entre outras
utilidades
servia
para
transportar cargas ou pessoas
que viajavam.
Nas terras em que Jesus
nasceu e viveu dizem que o
burro transportava o homem
enquanto a mulher ia a pé. Seja
como for eu penso que com
José e Maria não foi assim.
Um feliz burro transportaria
Maria quando esta transportava
Jesus no seu ventre, pelos
caminhos até Belém.
Quando Jesus nasceu num
abrigo para animais lá estava o
jumento. Há quem diga que era
mula, eu creio que era um burro,
afinal são da mesma família.
O burro no abrigo onde Jesus
nasceu, assistiu a tudo, de boa
vontade o animal aceitou que o
Menino fosse deitado na
manjedoura, sobre a palha que
alimentava os animais. O
jumento maravilhado, viu os
pastores se alegrarem e
louvarem o Senhor diante do
Menino que fora anunciado
pelos Anjos. O pobre asno de
certo abriu os olhos de espanto
ao ver aqueles senhores
vestidos com ricos trajes,
trazendo presentes raros, se
ajoelharem venerando uma
criança filha daquele pobre
casal, num lugar cujo conformo
vinha da palha aí disposta para
os animais.

Quando um Anjo preveniu
José, do perigo de morte que
corria o Menino, foi o burro
que transportou a caminho do
Egipto a mãe com o filho nos
braços.
Quando o exílio terminou
certamente foi um burro, talvez
o mesmo, que acompanhou a
família
até
Nazaré
transportando alegremente o
Menino sobre o seu lombo.
Outros burros terão
acompanhado ou transportado
Jesus ao longo da sua vida.
Anos passaram, Jesus o
profeta, o mestre, vai com os
seus companheiros a Jerusalém
para celebrar mais uma vez a
Páscoa. Montado num jumento
Jesus é aclamado pela multidão
em delírio.
Desde o nascimento até ao
fim da sua vida humana Jesus
encontrou no seu caminho um
ou outro burro dócil e serviçal.
Feliz burro que elevando-se
acima da sua condição teve tão
alto destino.
PS- O asno tornado sábio
pelas extraordinárias aventuras
vividas em tão nobre
companhia, dá à cronista este
conselho: Apesar da inteligência que Deus te deu, faz de
burro (ou burra), viaja
alegremente até ao exílio no
Egipto na companhia daquele
que tantas vezes é banido pelos
homens (ou mulheres).
Regressa feliz da terra do
exílio, determinado, a com amor
transportares Jesus pelos
árduos caminhos desta vida.
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CIRURGIÃO DENTISTA

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

4270, Boul. St-Laurent, suite 209
Montreal, Québec H2W 1Z3

CENTRO DENTÁRIO JARRY

Fiscalidade

Serviço de urgência
dentária

Por Augusto Cerqueira

Eleições
no Lusitânia
Teve lugar a terceira Assembleiageral do Lusitânia no passado dia 6
do corrente, na qual se conseguiu,
finalmente, eleger os corpos
gerentes para administrar a
instituição durante o ano em curso.
À semelhança do que acontece um pouco por todo o lado, vai
sendo difícil encontrar voluntários para os cargos. Os vários
órgãos ficaram assim compostos.
Direcção
Presidente, João A. Oliveira;
Vice-presidente, Dinis Oliveira
1º Secretário, José Roda Simões
2º secretário, António Araújo
1º tesoureiro, Victor Coelho
2º tesoureiro, Fi1lipe Simões
Vogais: Rui Costa, Steve Almeida, José Ferreira e Genoveva
Rego
Assembleia Geral
Presidente, Joaquim Amaro
Secretários, Vítor André e António Alexandre
Conselho Fiscal
Serafim de Sousa, Jacinto Canais e Amadeu Prim.

Revista à portuguesa
Sexta-feira, 19 de Abril, pelas 20h30, exibir-se-á no Lusitânia a
comédia chupa que é cana doce.
Dada a boa aceitação do público deste tipo de espectáculos, é
uma boa ocasião para rir um pouco.

Reunião na Embaixada de Portugal
Teve lugar no salão Atlântico na Embaixada de Portugal em
Otava uma reunião no dia 11 do corrente, com a seguinte ordem
de trabalhos:

TEL.: 499-1624
4242 Boulevard. St. Laurent, suite 201, Montreal, H2W 1Z3

Agenda de Otava

Pr·tica
dedicada
‡ famÌlia

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.
Oferecemos
os seguintes
serviÁos:

ï acompanhamento, exame e limpeza
ï restauraÁ„o estÈtica
ï ortodontia
Inaugurámos
ï coroas e pontes
um novo
ï implantologia
departamento
ï branqueamento
de higiene
dos dentes
com sala de
ï parodontia
jogos para as
(gengivas)

crianças

1. Continuação da discussão do programa para as celebrações
do 50º aniversário da Imigração Portuguesa no Canadá em 2003.
2. Visita do Presidente do Governo Regional dos Açores, Dr.
Carlos César, ao Canadá, por ocasião do Dia de Portuguesa, de
Camões e Comunidades Portuguesas, focando os vários aspectos
da preparação.
3. Oferta da Réplica da Estátua ao Emigrante - S. Miguel à
Câmara Municipal de Gatineau.
4. Visita ao Canadá de uma Delegação de deputados da
Assembleia Legislativa Regional dos Açores a Otava/Gatineau a
8 de Maio do ano em curso.
5. A reunião foi conduzida pelo Dr. Carlos Gomes da Silva,
Conselheiro Social e Cultural da Embaixada, encontrando-se
ainda presentes o vice-cônsul, Sr. Valdemar da Silva, o Dr. Vítor da
Rosa, da Universidade de Otava, vários representantes das
organizações comunitárias e ainda 2 dos 3 elementos chegados
em 1953.
Particular relevo mereceu o projecto da criação de um fundo
suportado pela comunidade e administrado pela Universidade de
Otava, destinado a encorajar jovens, descendentes ou não de
portugueses, que se dediquem a estudos da Língua e Cultura
portuguesas. No sentido de desenvolver a adesão ao projecto de
angariação de fundos, dois dos presentes voluntarizaram-se e
procurarão reforçar o grupo.
Contamos voltar ao assunto oportunamente, assim como ao
curso de português na Universidade de Otava, a cargo do Dr.
Carlos Gomes da Silva.

Leia A Voz de Portugal pela Internet
www.avozdeportugal.com
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

(514) 382-2071

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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Em Angola
Petróleo e corrupção
Por Augusto Machado

Angola é um país rico em
recursos naturais. Mas três
quartos da sua população são
forçados a viver, em miséria
absoluta, com menos de um dólar
por dia cada pessoa; uma em
cada três crianças angolanas
morre antes dos cinco anos de
idade e, hoje, no país de petróleo
e diamantes, morre uma criança
em cada três minutos devido a
doenças evitáveis e á
malnutrição. A esperança média
de vida é de 45 anos.
Num relatório explosivo, a
Global Witness (GW), mais
uma vez, denuncia a
cleptomania reinante em
Angola. Desvio de fundos
estatais angolanos, oriundos da
exploração de petróleo, para
paraísos fiscais. Apesar do
secretismo imposto pelo
governo de Luanda, esta
organização não-governamental (ONG) britânica conseguiu
obter dados comprovativos de
que
várias
empresas
petrolíferas pagaram ao
governo de Eduardo dos
Santos, representado nesta área

pela Sonagol, cerca de 1370
milhões de dólares; E enunciaas: a Chevron Texaco, 685
milhões de dólares; a Total Fina
Elf, 369 milhões; e a Agip, 309
milhões. Dinheiro que ninguém
sabe onde pára. O documento,
de 64 páginas, chama-se Os
Homens do Presidente e traça
as diversas rotas do crude
produzido pela indústria
petrolífera angolana. O relatório
dá também a conhecer uma
conta bancária no First Virgin
Bank, nas Ilhas Virgens
Britânicas, onde estão
depositados 1100 milhões de
dólares. Esta conta, diz o
documento, está ligada a uma
companhia que fornece as
Forças Armadas Angolanas e
cujos signatários estão entre
os elementos ao mais alto nível
da vida pública angolana.
Mas o mistério aprofunda-se,
pois não existe um banco com
esse nome a operar naquelas
ilhas. Segundo o mesmo
relatório, nesta conta poderão
estar ainda os desaparecidos
1,4 mil milhões de dólares dos
rendimentos petrolíferos de
2001. Este valor, segundo
economistas que fizeram o
diagnóstico petrolífero por
conta do Fundo Monetário
Internacional (FMI), corresponde a pelo menos um terço
das receitas orçamentais do
Estado angolano. Os investigadores da GW afirmam que os

crescentes rendimentos do
petróleo estão a desaparecer
em orçamentos paralelos. E
acrescentam que as companhias petrolíferas internacionais a actuar em Angola, tal
como os bancos, são grandes
cúmplices neste processo de
desvio do património financeiro
do povo angolano, já que se
recusam a publicar o que pagam
ao Estado. Em declaração à
agência Reuters, Simon Taylor,
o director da GW, adianta:
Como resultado, esta falta de
transparência permite à elite
governante de Luanda desviar
as receitas do Estado
impunemente, enquanto uma
criança morre em cada três
minutos naquele país.
Os técnicos da GW
descrevem ainda o progressivo
empobrecimento do país, que
durante mais de duas décadas
de guerra civil acompanhou o
aumento das receitas do
petróleo. E apesar de ter
encaixado cerca de 3,5 mil
milhões de dólares da venda do
petróleo no ano passado,
representando cerca de 87 por
cento das receitas do Estado, o
desenvolvimento social e
económico de angola continuou
a deteriorar-se.
É um documento longuíssimo. Apenas transcrevemos o
que pensámos ser o essencial
do relatório para dar uma ideia
porque é que um país rico tem
o seu povo a viver miseravelmente na miséria. Em
Angola, até ao dia 22 de
Fevereiro, data em que Jonas
Savimbi foi assassinado, havia
dois homens obcecados pelo
Poder sacrificando o povo
angolano. Para comprar armas

Opinião

Contra a maré
As eleições em Portugal e a abstenção da emigração
Por Amadeu Moura

Mal são conhecidos os
resultados das eleições na
emigração e a sua altíssima
abstenção que o coro das
lamentações entoa! Ora é a
dificuldade do recenseamento,
ora são as exigências
burocráticas para se poder
exercer o direito de voto, ora é
o governo que não faz nada
para incentivar os portugueses
radicados no estrangeiro a
e aumentar a riqueza pessoal,
um vendia diamantes... e o
outro, o petróleo. Agora,
Eduardo dos Santos, tornou-se
o único dono e senhor de
Angola. E o povo, esse, são
apenas números convenientes!
Pensamento da semana: Os
políticos, com raríssimas
excepções, são actores que
actuam no palco do Mundo... e
sem o mínimo de escrúpulos
servem-se do necessário dos
pobres para se tornarem ainda
mais poderosos.

votarem, ora são os consulados
que estão longe, etc., etc.
Por muito estranho que
pareça, nenhum responsável,
daqueles que explanam todas
as razões e mais algumas, veio
a terreiro dizer o que é preciso
dizer. Os mais de 70% de
abstenção é uma consequência
lógica e perfeitamente
justificável do desinteresse da
emigração pelos jogos políticos
em Portugal. E com o passar
dos anos, maior será a
indiferença, maior será a
abstenção. Mas não se julgue
que este comportamento é
próprio dos portugueses. Toca
a todas as comunidades. O
tempo vai esbatendo a ligação à
Pátria de origem, substituindoa por outros interesses. E
depois, os emigrantes estão
cansados de ver que governos
e estados pouco ou nada fazem
pelas comunidades. Antes pelo
contrário. Coisas tão simples
como a ajuda ao ensino do
português e a revogação da
estúpida lei da nacionalidade
que, em vez de manter a
nacionalidade a todos aqueles
que a tinham perdido mas
nunca a ela tinham resignado,
obriga a iniciar um processo
burocrático moroso, oneroso e
totalmente descabido. Para não
falar do zelo feroz de alguns
funcionários quando se trata de
assuntos com emigrantes.
Estes são alguns dos exemplos.

Coisas simples de resolver
desde que haja uma plena
vontade
política
de
corresponder às necessidades
dos emigrantes. Infelizmente,
as tricas partidárias adiam
sucessivamente as soluções
porque se sobrepõem aos
interesses das gentes da
emigração. São muitas as
queixas e reclamações que se
ouvem e como não parecem
surgir sinais de mudança da
parte dos governantes, a
abstenção irá em crescendo e o
coro das lamentações vai voltar
a ouvir-se nas próximas
eleições.
Tudo ficará na mesma. E o
pobre do Zé lá vai tendo de
aguentar...
Não é de admirar a
abstenção da emigração...
O deputado da emigração,
Sr. Eduardo Moreira, eleito pelo
círculo Resto do Mundo,
tomou posse na Assembleia da
República numa quinta-feira e
suspendeu o mandato no dia
seguinte até, pelo menos, ao
fim do ano, pretextando
indisponibilidade devido aos
seus afazeres pessoais!!!
Com representantes destes a
defender os nossos interesses
no Parlamento...
Comentaremos este assunto
na próxima semana...
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Crónica
Tubarões de aquário
Pela estrada fora

Tínhamos essa particularidade, eu e o meu pai: eu
achava que jamais seria
suficientemente prosaico
para conseguir comunicar
com ele e ele sabia que
poucas vezes seria mesmo
necessário que comunicássemos um com o outro.
Quanto ao meu pai, Francisco
Machado dos Santos, direi que

Por Joel Neto

nunca quis a cadeira do poder
 preferiu sempre a cadeira
para inválidos do percurso
número seis da Empresa de
Viação Terceirense, um banco
alto e confortável de onde, em
boas condições de ambas as
pernas, lançava um trejeito de
boina às damas sentadas e
estendia um passou-bem
caloroso aos cavalheiros em pé
junto à coxia. De forma que,
quando pela segunda vez ele
nos encarou, a mim e às minhas
irmãs, e anunciou: Domingo
estou outra vez na mesa das
eleições, percebemos os três
que alguma razão clandestina
haveria para que um homem
alegre e conversador aceitasse
sentar-se duas vezes consecutivas no ambiente lúgubre de
uma secção de voto, conferindo
em silêncio os cartões de eleitor
e calando os cumprimentos aos
votantes que chegavam.
A razão, viemos a encontrá-la
na noite desse mesmo domingo,
escondida no bolso do casaco
do velho e escrita em letra de

LES2885IMPORTATIONS
EUROMODA
Fleury Est Tel.: (514) 382-4900
GRANDE SALDO DE ABERTURA

Fatos importados de It·lia a partir de $160.00
Casacos desportivos, ver„o e Inverno, para
homem e senhora a partir de $50.00
Preços especiais em vestuário para
graduações

mulher no rodapé de um
boletim com os nomes dos
partidos: És um raio de sol
nesta manhã de bruma. Podia
ter sido uma vez sem exemplo,
mas não foi. Nas Autárquicas e
nas Presidenciais, nas eleições
para a Assembleia da República
ou o Parlamento Regional 
durante uma década os boletins
de voto nulo continuaram a
chegar todas as noites eleitorais,
cheios de sol e de nevoeiro,
de bruma e de oceano, e se
nunca confrontámos o velho foi
porque o respeito pela memória
da nossa mãe nunca foi tão
grande como a curiosidade
sobre quem seria a namorada e
até onde chegaria aquele
galanteio improvável.
Até que as minhas irmãs se
casaram, eu mudei-me para a
cidade e, num dia brumoso de
Setembro, o meu pai bateu-me
à porta disposto a pedir-me a
bênção para, enfim, passados
dez anos, juntar a solidão à da
velha apaixonada que tão
zelosamente prometia cuidarlhe da velhice. Veio muito
trémulo, de boina debaixo do
braço, e quando finalmente me
pôs a mão no ombro e
desconversou: Sim senhor,
casaco de cabedal verdadeiro..., eu olhei-o bem de
frente e disse-lhe apenas: Nem
penses numa coisa dessas!
Tínhamos essa particularidade,
eu e o meu pai: eu achava que
jamais seria suficientemente
prosaico para conseguir
comunicar com ele e ele sabia
que poucas vezes seria mesmo
necessário
que
comunicássemos um com o
outro, pelo que a maior parte da
nossa relação, durante aqueles
vinte anos em que havíamos
coabitado e repartido o
orçamento familiar, se fizera dos
silêncios e rancores próprios
de uma casa órfã de mãe. Então,
ele cerrou os olhos, engoliu em
seco e argumentou: Ela é
poetisa, Pedro, poetisa do
tempo em que se musicavam
poemas em vez de se
apalavrarem melodias..., mas
eu virei-lhe secamente as costas,
ajeitei o globo terrestre em cima
da cómoda e suspirei: Pelo
amor de Deus, pai, bruma é a
palavra açoriana para pimba...
Para mim, que nunca tive a
bondade dos tímidos como o
Montgomery Clift nem a
grandeza dos fortes como

Hemingway, a solidão podia ser
uma vida como outra qualquer
 e a liberdade, aliás, mais não
era do que essa imensa
sabedoria de se saber estar
sozinho, como dizia Greene.
Não queria que o meu pai se
transformasse num velho igual
ao Manuel Escanchado, o nosso
vizinho dos Regatos que se
masturbava à janela e achava
coisas na nossa arrecadação,
mas se o problema eram as
urgências do ventre então eu
próprio custearia os serviços
de uma profissional, cada vez
mais fáceis de encontrar ao
redor da ilha. Houvesse alguém
a sabê-lo, era eu: um homem
podia perfeitamente amar e
sentir ciúmes de uma mulher
da vida, e na sua ausência eralhe ainda possível sentir
saudades dela e considerá-la sua
para todo o sempre.
De modo que, naquele dia de
Setembro, o velho voltou a pôr
a boina, tomou a carreira
número seis de regresso a casa
e nunca mais se falou nisso.
Não sei se a namorada voltou a
escrever-lhe poemas em
boletins de voto  sei que ele
continuou a sentar-se na mesa
das eleições durante muitos
anos e que, durante outros
tantos, jamais deixou escapar o
menor indício de que aquela ou
outra mulher, amadora ou
profissional, houvesse entrado
na sua vida para ficar.
Depois, bem, depois as
minhas irmãs divorciaram-se,
o velho teve um ameaço de
trombose, a empresa de viação
reduziu o número de autocarros
para os Regatos e, bem pesadas
todas as coisas, vi-me um dia a
descer a Canada do Funchal e a
ir bater à porta da poetisa do
sol e do nevoeiro. Avistei-a
no quintal, curvada sobre um
pé de couve, e ao vê-la erguerse ainda viçosa, muito ágil na
bata florida que lhe disfarçava a
viuvez, pensei: Será uma boa
esposa apesar de tudo. Então
entrei e sentei-me em frente à
televisão, e quando ergui a
chávena de chá para lhe
perguntar: Diga-me lá, a
senhora tem votado?, ela
franziu a testa, respirou fundo e
sorriu-me  juro que por um
momento me sorriu. Depois,
porém, tirou-me o pires das
mãos, indicou-me a porta da
rua, muito sacudida, e disse-me
apenas: Deixei de acreditar em
políticos!  e quando olhei pela
última vez para trás, em
desespero, pude ver Manuel
Escanchado assomando à
entrada da cozinha, enquanto
controlava os meus movimentos na direcção da porta da
rua.
O meu pai, Francisco
Machado dos Santos, morreu
menos de um ano depois, em
semana de eleições Europeias.
Ia em pé, junto à coxia do
autocarro, e às damas que o
cumprimentavam não dispensava mais do que um ligeiro
aceno de cabeça, por educação.
O motorista completou o
percurso e só então telefonou à
família.

Noivas
-15%

em todos os modelos de
cartões de convite

Typogal 844-0388

Clube Portugal de Montreal
Corpos directivos 2002
No passado dia 9 de Março de 2002 o Clube Portugal de
Montreal procedeu à eleição do novo elenco directivo para 2002
que a seguir indicamos.
Presidente: Francisco Silvestre
Vice-Presidente: Carlos Ferreira
Tesoureiro: Osvaldo Cruz
Secretário: Eduardo Jorge
Vice-Secretário: Vítor Gonçalves
Vogais: Alberto Francisco, Alberto Ribeiro, Idalina Ferreira,
João Santos, Joaquim Casimiro, José Cerqueira, José dos Anjos,
Manuel Dias, Manuel Mateus, Mário Silvestre, Otília Santos e
Raul Filipe.
Assembleia Geral
Presidente: Antero Rodrigues
Vice-Presidente: António Moreira
Secretário: Emídio Santos
Conselho Fiscal
Presidente: António Gameiro
Vice-Presidente: Carlos Vicente
Secretario: Manuel Silva

Colocação estudantil do Québec
Estudantes e empregadores são convidados a inscrever-se.
O organismo de colocação estudantil do Québec (PEQ) que
depende do Ministério da Indústria e do Comércio, prepara a
estação estival. O escritório regional de Laval convida assim os
estudantes e os empregadores a inscreverem-se nos seus serviços.
O ano passado, mas de 22 000 estudantes do Québec encontraram
emprego desta maneira.
A formação das novas gerações e a transferência de competências
são responsabilidade de todos. Por isso, o PEQ apoia os jovens nas
suas pesquisas de emprego e de estágios, assim como os
empregadores que procuram pessoal estudante. Com estes
serviços gratuitos, o PEQ ajuda os homens de negócios a ganhar
tempo pondo em relevo as competências da nova geração.
Para além de oferecer aos estudantes um serviço de colocação
nas empresas privadas, o PEQ é o único a oferecer empregos a
estudantes em ministérios e organismos do Governo do Québec.
Para representar a realidade social, 25% dos postos são oferecidos
a estudantes oriundos das comunidades culturais, anglófonas,
indígenas e alófonas.
As empresas têm acesso sem custos a um banco informatizado
de vários milhões de candidaturas estudantis em todas as
especialidades, durante todo o ano. Graças ao seu processo de
pré-selecção, o PEQ tem a possibilidade de propor rapidamente os
estudantes que possuem o perfil mais adaptado às exigências dos
empregadores.. Além disso, em virtude de certos programas, é
possível obter uma ajuda financeira para o emprego de estagiários.
O escritório regional, situado no 1555 boul. Chomedey, suite
250 em Laval, está aberto de Segunda a Sexta das 8hrs30 ao meiodia e das 13 horas às 16hrs30. Mme Josée Chevalier assegura a
coordenação das actividades do PEQ na região de Laval.
Para mais informações marquem (450) 686-1734 ou, a linha
directa sem custos 1-800-463-2355.
Para se inscreverem podem utilizar o sítio WEB:
www.emploietudiant.qc.ca

Clube Portugal de Montreal
Comemoração 37º aniversário
O Clube Portugal de Montreal festeja no próximo dia 27 de
Abril, pelas 19h00, o seu 37º aniversário com um grandioso jantar.
Noite animada pelo conjunto Exagone.
Entrada: sócios 14 clubes; n/sócios, 17 clubes. Crianças dos 8
aos 12 anos, 8,50 clubes.
Para reservas: 844-1406.

F.D.E.S.L.
Excursão a Kingston, Ontário
A Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval organiza no
próximo dia 12 de Maio de 2002 uma excursão a Kingston,
Ontário, para assistir às grandes Festas de Nossa Senhora de
Fátima.
A partida de Montreal far-se-á pelas 09h00 da Associação
Portuguesa do Canada, situada no 4170 rua St-Urbain. O regresso
de Kingston será às 20h00 do mesmo dia 12 de Maio.
Não perca esta oportunidade, não esquecendo que a comissão
de Festas serve boas refeições, a preços acessíveis.
Para mais informações: José Freitas (514)725-1767, José Caetano
(450)622-3437, Manuel Dias (450)628-1134, João Aguiar (450)6295228 ou Luís Pacheco (514) 281-0039.
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Crónica sobre vinhos portugueses
A escala dos 90 pontos da
Wine Spectator foi ultrapassada
Praticamente desconhecido
(não encontrei nenhuma
referência na literatura vinícola
portuguesa) chegou apenas aos
89 pontos. Com um preço destes
devia andar no cimo da tabela.
Não lhe auguro grande futuro
nas vendas. E receio a ressaca

Numa das minha últimas
crónicas mencionei que nunca
os vinhos de mesa portugueses
tinham ultrapassado os 90
pontos da escala de 100 da
revista americana Wine
Spectator. Mal eu sabia que no
número saído logo a seguir,
dois tintos lusos iriam atingir
os 91 pontos! São eles, o Quinta
de Cabriz, Touriga Nacional
1999, da região do Dão e o
Quinta do Vallado, Douro
1999. Com 90 pontos, temos
três outros vinhos: um do Dão e
dois do Douro. Um outro
Quinta do Cabriz, Escolha
1999 de Virgílio Loureiro (nome
do enólogo que o produz) e os
durienses já famosos, Quinta
do Fojo 1998 e o recém
aparecido e já famosíssimo
Quinta do Vale Meão 1999. O
preço especulativo do Quinta
do Fojo (60$U.S.!) torna-o
praticamente inacessível a
muitas bolsas, o que é de
lamentar. Por outro lado, o
Quinta Vale do Meão a
30$U.S. está surpreendentemente mais barato do que em
muitas garrafeiras em Portugal.
E isto merece uma explicação.
O Quinta Vale do Meão tem
como berço a vinha que deu as
uvas para se fazer o Barca
Velha. Terminado o arrendamento com a casa Ferreira, os
antigos donos decidiram criar
os seus próprios vinhos. E o
resultado viu-se! A primeira
colheita teve a mais alta
classificação da Revista Vinhos
em 2001 (19 pontos em 20).
Com uma pontuação destas, os
preços começaram também a
disparar. Dos 3 contos a garrafa
(PVP) já se vai nos 6 e 7 contos,
dependente do sítio e da fama
da garrafeira. Como, segundo
parece, a colheita de 2000 ainda
é melhor do que a precedente,
é de prever que estaremos
perante o mesmo fenómeno do
Barca Velha: preços constantemente especulativos.
Mas a Wine Spectator dános outras notícias que nos
ajudam a conciliar com o mundo
dos vinhos em Portugal e diznos que há ainda razões para
sermos optimistas. Com direito
a reprodução do rótulo na
secção Melhores compras, vêemse dois vinhos: o Palha-Canas
2000, da Casa Santos Lima da
Estremadura a 8$ (este vinho
também está à venda na SAQ a
preço ainda mais barato!) e o
Meia Encosta 1999 do Dão a
5$ (este vinho já esteve no
mercado no Québec).
Uma referência destas na WS
é sinal de vendas acrescidas e
acabam por beneficiar também
os outros vinhos portugueses.
Mas já não percebemos muito
bem qual é a intenção ao
exportar um vinho alentejano,
Zambujeiro 1999 a 65$U.S.!
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Cartas ao Director
Ainda a propósito de José Saramago
* A.Barqueiro
Por Amadeu Moura
que pode ocasionar a outros
vinhos melhor cotados. Parece
que o frenesim da especulação
bolsista penetrou em cheio o
mundo dos vinhos.
Será que vão aguentar?
Eu duvido e faço votos que
não.

Igreja Cristã Vitoriosa
Serviços gratuitos
No desejo de sermos úteis a todas as pessoas da comunidade,
é com prazer que damos conhecimento dos seguintes serviços
gratuitos
1. Aconselhamento acerca de problemas pessoais, casamento,
família, etc.
2. Esclarecimento e ajuda acerca de um melhor conhecimento
da palavra de Deus, assim como acerca das falsas religiões e
ensinos, etc.
3. Mensagem de Deus 24 horas pelo telefone (514) 525-9575.
4. Reunião pública, domingos às 10 horas da manhã, com ensino
da palavra de Deus e oração pelas necessidades de cada pessoa.
5. Reunião familiar às terças-feiras às 11h da manhã.
6. Reunião pública à Sexta-feira às 19h, com estudo bíblico e
oração
7. No primeiro sábado de cada mês, às 15h, reunião especial só
para as senhoras da comunidade.
8. Se deseja conhecer quem somos, em que cremos etc. veja a
nossa página na Internet: http://pages.infinit.net/igrejavie/
Se desejar um destes serviços gratuitos, ligue para o (514)5259575, ou venha ter connosco no 4270 rua Papineau, esquina com
a rua Rachel, no dia e horas de uma das nossas reuniões públicas.
Com prazer lhe daremos toda a atenção, conselho e ajuda
necessária.
Os pastores da igreja, Gustavo e Fernanda Santos.

Centro de Acção Sócio-Comunitária
Aquisição da cidadania
e a perda cidadania portuguesa
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:
a aquisição da cidadania canadiana e a perda da cidadania
portuguesa.
Este encontro destina-se sobretudo a pessoas que ainda não
obtiveram a cidadania canadiana e a quaisquer outras pessoas
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 26 de
Abril às 8 horas da noite.
Para informações suplementares poderão contactar com o
Clube Oriental através do número 342-4373 ou com o CASCM
através do número 842-8045.
Esperamos por si!

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

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

Escreve-nos o Sr. Fernando
Pires, expressando o seu
desacordo sobre aspectos do
nosso Apontamento de 3 do
corrente José Saramago dá
sinais de decreptitude.
Diz o Sr. Pires: Gostaríamos de aqui dizer publicamente que, mesmo divergindo sobre certos conceitos,
reconhecemos os valores
que o Sr. Barqueiro defende,
através da longa luta que
trava para que este jornal
continue a defender a língua
e a cultura portuguesa nesta
terra.
A extensa missiva articula
juízos que não alinham com a
nossa perspectiva do carácter
do escritor, restritamente no
que respeita à sua conduta
política e cívica.
Não cometemos nem
cometeremos a leviandade de
fazer apreciações sobre o valor
literário de José Saramago, pela
nossa confessada insignificância nesse capítulo. Embora
sabendo que alguns dos seus
trabalhos são provas de
exercício literário de subversão
na escrita, transformando em
escrita a subversão, surprendeu-nos o estilo do escritor, que
ousa suprimir marcas gráficas,
substituindo os pontos finais
por vírgulas e outras inovações
audaciosas que, confessamos,
nos causam estranheza. Mas
esta é a característica pessoal
de José Saramago, recipiendário do Prémio Nobel de
Literatura 1998 e escritor
universalmente reconhecido.
Indiscutível! O intelectual
Eduardo Lourenço afirma que
Saramago  um teólogo no fio
da navalha. Talvez a melhor
definição daquele autor.
Quanto à sua posição como
cidadão português, aí já temos
todo o direito de analisar o seu
itinerário, sem restrições nem
receios.
Diz Fernando Pires, reportando-se aos escritores
Saramago e Ferreira de Castro:
Admitindo que tendo um
certo dever como cidadãos,
o mérito é, acima de tudo,
individual e não têm que
estar ao serviço do Estado.
O que reconhecemos dos
escritos de Saramago é o
conceito democrático e de
justiça, e não regimes
caducos totalitários, como o

título do Apontamento dá
a entender.
Não se vislumbra no título
José Saramago dá sinais de
decreptitude qualquer analogia com regimes caducos ou
totalitários, que aquele senhor
descobre no nosso Apontamento.
Sabe-se, sim, que Saramago
é comunista da velha guarda,
cujas concepções políticas estão
obsoletas e fora de época. Ele é
que, conjuntamente com os
curtos 7% de portugueses do
PCP, são os defensores
acérrimos de regimes caducos
totalitários, cuja existência está
a extinguir-se gradualmente. O
escritor, como o partido, estão
a remar contra a maré...
Não aceitar esta realidade é
ignorar os ventos da História.
Continua Fernando Pires: 
Ele apenas foi convidado
pelo Parlamento Internacional de Escritores, que é
uma república de homens e
intelectuais livres, que
podem emitir opiniões sem
serem encurralados por
qualquer grupo representante da nação a que
pertencem.  Sem dúvida que
a viagem à Palestina foi
patrocinada pelo Parlamento de
Escritores. Mas acrescente-se
que todos os sete intelectuais
companheiros de José Saramago tiveram o cuidado de se
distanciarem dos comentários
do português, sinal que não
estiveram de acordo com as
críticas ousadas e polémicas
daquele escritor.
Que José Saramago não é
querido da grande maioria dos
portugueses, está mais do que
provado. Que ele não revela
amor ao país da origem, já o
demonstrou. Que abusa da sua
condição de escritor laureado
para tomar atitudes reprováveis,
é demais evidente. Que a sua
proclamada condição de
democrata foi posta à prova,

quando perseguiu alguns dos
jornalistas seus subordinados,
no tempo em foi Sub-Director
do Diário de Notícias, após a
Revolução.
Não obstante, pode viver em
conforto aburguesado nas
Canárias, pode usufruir das
vantagens do seu talento
literário, pode abstrair-se de
aparições públicas em Portugal
enquanto durar o governo PSD
(que poucos vão lamentar, pela
irrelevância), mas exige-se que
seja comedido e sensato quando
actua com o rótulo de
português. Porque foi como
nacional desse pequeno país à
beira mar plantado, que
conquistou as honras da
Comunidade Internacional.
Enquanto assinalamos a
correcção utilizada pelo Sr.
Fernando Pires na sua carta,
que não podemos publicar pela
sua extensão, queremos deixar
aqui bem explícita a nossa
oposição à maneira como os
judeus estão a actuar na
Palestina, com todas as razões
históricas que queiram evocar.
Combater terrorismo com
terrorismo feroz , não conduz a
bons resultados e torna a Paz
mais distante. Os residentes
daquela zona estão condenados
a viver lado a lado, cada povo
com as suas convicções
políticas, sociais e religiosas,
em respeito mútuo. O problema
é descobrir a fórmula que
conduza àquele objectivo, numa
área conflituosa onde imperam
ódios,
violências
e
intransigência política e
religiosa.
Jesus Cristo não adivinharia
que o local onde nasceu se
transformasse num lugar de
martírio para tantos seres
humanos. Ele que imanava
bondade, pregava o amor entre
os povos e desejava a paz para
todos, ricos e pobres, deve
sentir-se frustado pela conduta
dos homens.

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
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

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

Fornecemos: •restaurantes •hoteis •mercearias
Pes
o •hospitais •"dépanneurs"
an
com soal
•crèches •ect...
reg dia
t
pete
n
E
o
nte
sm Faça-nos uma visita ou contacte:
me
ALBANO SÁ ou CARLOS COSTA
Tels.: 845-3291 - 845-3292 - Fax: 257-8816
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Casa dos Açores do Quebeque
Nas Redes do Sonho por entre Arte e Cultura
Fotografias e texto: Adelaide Vilela

Como acontece há alguns
anos a esta parte, a Casa dos
Açores do Quebeque, situada

presidente desta Colectividade,
Mercês Resendes dos Reis,
artista plástica, promove
eventos especiais destinados a
sócios e amigos da Associação.
Assim, no dia cinco, seis e
sete de Abril aconteceram dois
eventos relevantes que merecem carinho e muita atenção.
Tais eventos dignificam tanto
as pessoas que os organizam
como as Colectividades que
abrem as suas portas, servindo
de apoio e referência cultural.
Vamos continuar assinalando
o primeiro acontecimento ou
seja a apresentação do livro Nas

festa de lança-mento, (se assim
lhe podemos chamar visto o
pequeno número de pessoas
que se encontrava na sala),
aconteceu na sexta-feira dia 5
de Abril passado.
A apresentação do livro foi
organizada pela directora do
departamento Arte e Cultura e
seus colaboradores com grande
interesse e, sobretudo com
muita classe!
Vamos com calma... A sala
estava quase vazia.
O facto de não terem
conseguido atrair mais gente,
talvez se fique a dever ao facto
Canadá e no século vinte e um,
que pena que não se saiba
investir no comandante da
inteli-gência - na máquina
cerebral - lendo um bom livro
ou participando em actividades
socioculturais como as que aqui
nos referimos, as quais poderão
ajudar a enriquecer os
conhecimentos dos indivíduos
nas sociedades de hoje.
A sala foi lindamente enfeitada para receber a poetiza de
Toronto, convidados e amigos.
Para o jantar, confeccionado
pela D. Laura Cordeiro e sua
equipa, não há palavras... estava
uma delícia! A música que
abrilhantou o serão foi muito
bem combinada. Se gostei do
reper-tório musical, muito mais
me alegrou o fado, muito bem
interpretado por uma das

no nº 229 da rua Fleury E,
empenha-se em fazer da sua
sede um belo e colorido polo de
saberes. Para isso, a secção Arte
e Cultura, dirigida pela vice-

Redes do Sonho da Dra. Fátima
Toste. A autora veio de
propósito de Toronto para
lançar o segundo dos seus três
livros de poesia e histórias. A

de a cultura ainda não estar na
moda para grande parte das
pessoas a residir nestas
comunidades portuguesas.
Num país tão imenso como o

SUPER SALDO DE EXCESSO
DE INVENTÁRIO DE FÁBRICA
•CORTINAS •ALMOFADAS •LENÇOIS
•RECORTES DE TECIDOS •COLCHAS •EDREDON •TOALHAS
•TRAVESSEIROS •COBERTAS DE COLCHÃO

VÁRIOS TAMANHOS E COR

SÁBADO, DIA 20 de ABRIL
DAS 7H00AM AO MEIO-DIA

O
Ã
I
S
A
C
O
A
T
S
E
A
C
R
E
NÃO P
120 LOUVAIN OESTE
(Boul. MÈtropolitain, saÌda St-Laurent norte, virar na Louvain oeste)

senhoras do grupo!
Recordações, o grupo de
Cantares da Casa dos Açores
do Quebeque, cada vez melhor,
orgulham-se de dar continuidade às tradições lusas talvez
trazidas um dia na mala de
emigrante, do Continente ou
dos Açores. De salientar a
presença do Sr. Cônsul e de sua
esposa naquele serão cultural.
Chegado então o momento
de apresentar a poetiza Fátima
Toste, a D. Mercês tomou conta
do microfone para abrilhantar a
cerimónia. De seguida foi a vez
da autora destas linhas
apresentar a convidada e passar
a palavra ao Sr. Cônsul Geral de
Portugal em Montreal, o qual
dirigiu algumas palavras de
boas vindas à escritora e aos
presentes. O Dr. Nuno Bello

felicitou a C.A.Q. pelo facto de
esta ser a única a organizar
noites de cultura. Se o Sr.
Cônsul tivesse comparecido ao
lançamento do meu livro
Versos do meu Jardim no dia
3 de Março de 2001, na
Associação Portuguesa do
Espírito Santo de Hochelaga
talvez tivesse mudado algumas
linhas do seu discurso.
Fátima Toste gostou imenso
do serão que lhe foi dedicado e,
pela gentileza das suas palavras
e harmonia do seu olhar,
constata-se que levou daquela
colectividade muito boa
impressão. Poucos... mas bons!
Todos as pessoas presentes
levaram Imagens do Mar e
Redes de Sonho, os livros da
poetiza Fátima para casa.

Primeiro Festival de Cultura Açoriana
No sábado dia 13 de Abril, na
Casa dos Açores do Quebeque,
realizou-se uma conferência de
imprensa para os órgãos de
informação da nossa comunidade.
Depois de apresentadas as
desculpas pelo atraso de uma
hora no início da referida
conferência o presidente da
Comissão Directiva do Festival
de Cultura Açoriana, Sr. Eng.
António Fernando A. da Silva,
apresentou os membros que
consigo trabalham e o programa do 1º Festival de Cultura
Açoriana, que terá lugar nos
dias 17 a 27 de Maio de 2002,
nas cidades de Montreal, Laval
e Gatineau.
Num sorteio, coube a
Montreal a realização deste
primeiro Festival de Cultura
Açoriana. A ideia deste evento,
foi uma recomendação feita por
um grupo de Associações de
todas as partes do Canadá e dos
Estados Unidos, que se encontraram na cidade da Horta em
Maio do ano transacto.

Esta Comissão foi portanto
formada legalmente e os seus
objectivos foram determinados
e todas as Associações Culturais
ou Sociais Açorianas foram
convidadas a participar neste
Festival. De 29 Associações
convidadas, somente 11 se
inscreveram para participar,
«talvez por receio do desconhecido, é sempre difícil
quando se trata de uma primeira
experiência » disse o presidente
desta Comissão.
Os membros da Comissão
que tem um mandato de um
ano, terão como objectivo único
e pontual a organização deste
Festival de Cultura Açoriana, a
sua promoção e incentivar a
aderência do maior número de
participantes.
Além do seu presidente Sr
Eng. António Fernando A. da
Silva, de Otava, a comissão tem
como Vice-presidente o Dr. José
Arruda, secretária a Sra. D.
Mercês Resendes dos Reis,
tesoureiro José Freitas,
tesoureira/secretária D.

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

Por Conceição Correia

Manuela Del Biondo e conta
com os seguintes directores:
Benjamin Moniz, José Paiva,
Manuel Pires.
O exaustivo programa deste
Festival de Cultura será finalizado com todos os seus
pormenores e que será apresentado a toda a comunidade,
consta de visitas oficiais,
discursos, Portos de honra,
exposições, palestras, festas
religiosas, lançamento de livros,
testemunhos de imigração,
actuação de grupos folclóricos
onde se pretende uma melhor
participação de todos.
Um dos objectivos deste
Festival é também de levar a
conhecer à sociedade de
acolhimento a cultura açoreana.
Este Festival contará com o
apoio do Governo Regional dos
Açores, mas espera nos
próximos anos poder contar
com apoios dos governos locais,
federal e provincial. Para o ano
seguinte está prevista a
realização deste Festival em
Vancouver.
Seguramente que a comunidade açoreana de Montreal terá
orgulho neste « Festival » e
unidos o sucesso desejado será
atingido.

Noivas
-15%
Tel.: (514) 745-0425
Cell.:(514) 915-3235

em todos os modelos de
cartões de convite

Typogal 844-0388
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Arte, sonho, cor e alegria
Fotografia e texto: Adelaide Vilela

Um título... quase magia!
Tudo isto para dizer aos meu
leitores que a seis de Abril, no
dia a seguir ao lançamento do
livro Nas Redes do Sonho,
teve lugar a cerimónia de fim
de curso dos alunos da pintora
plástica Mercês Resendes dos

papel de mestre-de-cerimónias
caiu sobre os ombros do Sr.
Manuel António Pereira expresidente da Casa dos Açores
do Quebeque. Defensor
acérrimo da
língua e da cultura
portuguesas, o Sr. Pereira desde
logo se sentiu satisfeito ao
apresentar mais uma actividade
relevante nas áreas da pintura
plástica, da cultura e do prazer
de aprender em grupo.
Os alunos da Sra. D. Mercês
Resendes dos Reis foram
apresentados um a um e, felizes,
receberam os certificados, fruto
de muito trabalho e de grande
talento.
Gostaria de falar-lhes quer
do discurso da professora, quer
das palavras de agradecimento
dos alunos, mas fiquei tão
daquela professora e as dos
seus alunos. Que exposição tão
cheia de cor de sintonia e de
alegria...! Ali não faltaram
origens artísticas, imaginação
e sonho. Mais de cem quadros
expostos e qual deles o mais
belo.
Vi ali alunos dos doze aos
setenta anos e em todos eles
reconheci capacidade criativa
e vontade de aprender.
Muita gente assistiu à
cerimónia de abertura e à
exposição daquele dia.
No dia seguinte e durante
uma semana a Casa ficou
aberta ao público para quem
quis admirar os talentos das
nossas gentes. As opiniões
dividiram-se, mas alguns
presentes diziam que havia ali

Reis, responsável artística pelos
cursos de pintura. Desta vez o

encantada com o que vi que,
desta vez, só uma imagem vale

mil palavras!
Mãos virtuosíssimas as

Paróquia
St-Vincent Ferrier
Bazar paroquial

Nos próximos dias 2 e 3 de
Maio, das 16h às 20h, e no
Sábado, dia 4 de Maio das 10h
às 16h, terá lugar na paróquia
St-Vincent Ferrier, 8146 rua
Drolet, um bazar paroquial,
organizado pela comunidade
cristã francófona e portuguesa.
Para mais informações
poderá ligar para o presbitério
pelo 389-8421.

Câmara de Montreal

Placement
carrière-été

A Câmara de Montreal
admite estudantes para a
estaçao estival no quadro do
programa Placement carrièreété. Os empregos, em geral
com a duração de nove semanas, destinam-se aos estudantes
que terminaram o secundário e
aos de nível colegial ou
universitário.
Os postos serão afixados de
17 a 30 de Abril. Os candidatos
deverão fornecer uma prova de
inscrição numa instituição de
ensino para Setembro próximo.
Para consultar a lista dos
empregos e fazer um pedido,
apresente-se num dos escritórios do Accès Montréal ou no
escritório de emprego da
Câmara, no 555 da rua Gosford.

LicenÁa R.B.Q. 2669-8027-16

quadros quase com a mesma
perfeição das telas pintadas por
estudantes formados em escolas
superiores de Belas Artes.
E como pano fundo à
originalidade das telas inéditas

•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

Varina
Aluminium inc.

Para tudo que diga
respeito à indústria de
alumínio que está ligada à
renovação exterior.
Maria Eduarda Melo
1942 - 2002
Faleceu em Montreal, no dia 14 de Abril de 2002, com a idade
de 60 anos, a Sra. Maria Eduarda Melo, natural de Conceição,
Ribeira Grande, S. Miguel, Açores.
Deixa na dor seu marido Sr. Eduardo Anastácio, seus filhos
Maria e Eduardo Manuel (Patrícia Pangiarella), suas netas
Laura e Sarah, seus irmãos Manuel(Teresinha), José
Carlos(Osvalda), cunhados(as), sobrinhos(as), assim como
outros familiares e amigos.
O funeral teve lugar no dia no dia 16 de Abril de 2002, após
missa de corpo presente, pelas 10 horas, na Igreja de Santa
Cruz, seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção ao
Mausoléu St-Antoine Repos St-François dAssise Montreal,
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!

foram servidos petiscos e um
refresco delicioso a todos os
presentes.
Antes de terminar este
apontamento sobre trabalhos
dignos de nota, permito-me
acrescentar um ponto mais
para felicitar a Casa dos Açores
do Quebeque por se distinguir,
entre outras colectividades.
Felicito Dora Barão,
Mercês Resendes dos Reis,
Emanuel Martins, Guilherme
Cabral, Alfredo Ponte, José
Machado Damião de Sousa,
Manuel Viveiros e Manuel dos
Reis por criarem dinâmicas
certas
que
permitem
demonstrar a capacidade e o
empenhamento criativo do
povo português em Montreal.
Esperamos que a Casa dos
Açores do Quebeque possa
continuar no futuro na
divulgação dos nossos artistas,
na preservação das nossas
raízes e no desenvolvimento
de actividades que promovam
a formação e a informação, nas
artes e na cultura.
Sinceros parabéns à Sra. D.
Mercês dos Reis e a todos os
seus alunos.

Aníbal Ventura

• Grades em diferentes
cores e modelos.
• Coberturas de varandas
• Escadas com degraus
em alumínio ou fibra.
• Fibras de vidro ou
granito para balcões
• Portas, janelas, frentes
comerciais, marquises,
solários, etc.
VARINA ALUMINIUM e o seu proprietário há 28 anos ao serviço da
comunidade, formam um símbolo de satisfação e garantia, agora mais
próximo do coração residencial da comunidade.

VARINA ALUMINIUM inc.
6327 rue Clark, Montreal, H2S-3H5

Tel.: (514) 362-1300
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Comunidade
Reputação e honra

Por Manuel Alves Louro
integridade física, intelectual e
moral do ser humano, único
pelo seu caracter específico
entre todos os seresda natureza.
Como os homens não podem
realizar-se na solidão, há
direitos e deveres que concernem as relações sociais e de
que a reputação, a honra e a
amizade são partes preponderantes.
Direito à reputação
A reputação perde-se mas
pode recuperar-se. A honra
perdida não mais se recupera.
É evidente que todo o ser
humano tem direito, por
natureza, a tudo o que seja
necessário ao desenvolvimento
de todas as potencialidades cuja
origem ou ponto de partida é a
VIDA.
A vida é portanto o fundamento de todos os direitos.
Os mortos não reivindicam
nada. Nela se insere o direito à

A reputação boa ou má
acompanha cada pessoa em
todos os lugares e instantes.
Assim se compreende que a
boa reputação, também chamada nomeada ou fama,
constitui um dos instrumentos
mais poderosos na sociedade:
- Instrumento para criar
amizades de qualidade (quando
os grandes artistas falam dos
seus amigos, falam de outros
grandes artistas);
- instrumento para enriquecer

ALASKA
LEATHER
Directamente da fábrica de
cabedal
A melhor qualidade
e modelos
71, St-Viateur Este Grande variedade de escolha
esquina St-Dominique

Tel.:(514) 277-6259

Estacionamento nas traseiras

(quando um camião escreve o
seu nome num artigo de desporto, é a fortuna, pelo menos
por estas bandas do Globo...);
- instrumento para encontrar
emprego (basta pensar na
função nefasta da má reputação,
por exemplo a dos ex-prisioneiros).
A consciência humana
condena o atentado contra a
reputação de alguém e, mais
ainda, a demolição da sua
honra.
O crime das línguas viperinas contra a reputação tem o
nome de detracção ou difamação que consiste em proferir
palavras susceptíveis de
rebaixarem alguém na estima
dos outros: rumores anónimos,
falsos testemunhos, comadrices, bisbilhotices, propagação
de verdades prejudiciais, sem
necessidade, por simples
presunção ou com intenções
maléficas.
Direito à honra
Na linguagem corrente nem
sempre se faz a distinção entre
a honra e a reputação. Estas
duas palavras não são
sinónimas. Se por um lado a
reputação considera o mérito
exterior, por outro, a honra
privilegia o valor interior.
A honra é o sentimento que
uma pessoa experimenta de
merecer a consideração dos
outros por causa do seu valor
interior; é o direito à estima de
si mesma.
Se detracção ou difamação
significa rebaixar alguém aos
olhos dos outros, desonrar
alguém é rebaixálo aos seus
próprios olhos.
Pode fazer-se perder a

Export Depot
Electrodomésticos e Aparelhagens de 220

volts

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

reputação de alguém sem que
ela o saiba (basta dizer mal dela
às escondidas); mas nunca se
pode fazer perder a honra de
alguém sem que ela o saiba.
Perder a honra é mais do que
atacar a reputação; perder a
honra é destruir a própria
pessoa.
No caso da detracção ou
difamação roubam-se (por
assim dizer) os quadros de um
artista pintor; no caso da honra
rouba-se-lhe (se fosse possível)
o dom de artista, o seu talento
de pintor...

A desonra é a perda da estima
e da confiança em si e nos
outros; é a sensação de
aviltamento interior, intenso e
profundo; é a incapacidade de
fazer face à vida porque uma
segunda natureza lhe repete
sem cessar as mesmas palavras
demolidoras; é a convicção de
nulidade e de ausência real de
qualquer valor intrínseco.
Neste caso, não apenas a
pessoa se convence de que nada
vale aos olhos dos outros mas
pior ainda, nada pode e nada
vale aos seus próprios olhos

O Bebé do Ano 2001
Tal como sucedeu em
2001, o nosso jornal vai
organizar novamente um
sorteio entre todos os bebés
nascidos no ano 2001, desde
que os seus pais nos enviem
uma fotografia do seu
rebento, assim como os seus
dados, tais como nome, data
de nascimento e também o
nome dos seus progenitores.
O nosso intuito não tem
outras pretensões que não
sejam as de divulgar a beleza
dos nossos homens e
mulheres de amanhã e ao
mesmo tempo deixar-lhes
uma recordação que será
seguramente apreciada um dia mais tarde.
Oportunamente divulgaremos os prémios a atribuir aos
felizes contemplados no sorteio a realizar em Dezembro de
2002. Alguns comerciantes portugueses disponibilizaram-se
já para contribuir com prémios para os concorrentes; no
entanto convidamos todos os que ainda não contribuíram com
algum prémio de o fazerem contactando A Voz de Portugal,
4117-A boul. St-Laurent, Montreal, Qc H2W 1Y7, tel. 844-0388.

Ao Menino Jesus de Praga
Ó Jesus que dissestes: pedi e recebereis, procurai e achareis,
batei e a porta se abrirá; por intermédio de Maria, Vossa Mãe
Santíssima, eu bato, procuro e Vos rogo que minha prece seja
atendida. (menciona-se o pedido)
Ó Jesus que dissestes: tudo o que pedirdes ao Pai em meu
Nome Ele atenderá; por intermédio de Maria, Vossa Mãe
Santíssima, humildemente rogo ao Pai, em Vosso Nome, que
minha oração seja ouvida. (Faça de novo o seu pedido)
Ó Jesus que dissestes: o Céu e a Terra passarão mas a Minha
palavra não passará; por intermédio de Maria, Vossa Mãe
Santíssima, confio que minha oração seja ouvida (renove o
pedido)
(Rezar: 1 Pai Nosso, 1 Avé Maria, 1 Glória ao Pai)
M.L.

Oração à Nossa Querida Mãe

,-5,-#''

,-5,-"'

,-5,-$"'

Melhor Marca, Melhores PreÁos
PRE«OS MAIS BAIXOS NOS CONTENTORES PARA
PORTUGAL - GARANTIDO
PORTA A PORTA

✁

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO
* UM POR FAMÍLIA

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.
M.B.

Oração ao Divino Espírito Santo

Oh! Divino Espírito Santo Vós que me esclareceis de tudo,
que iluminais todos os meus caminhos, para que eu possa
atingir a felicidade; Vós que me concedeis o sublime dom de
perdoar e esquecer todas as ofensas e até o mal que me têm
feito; vós que estais comigo em todos os instantes, eu quero
humildemente agradecer por tudo o que sou e por tudo o que
tenho e confirmar mais uma vez a minha esperança de um dia
merecer e poder juntar-me a Vós e a todos os meus irmãos na
perpétua glória e paz. Amén! Pai Nosso e Avé Maria.
Obrigado mais uma vez. A pessoa deverá fazer esta oração
três dias seguidos sem dizer o pedido e dentro de três dias terá
alcançado a graça por mais difícil que seja. Publicar assim que
receber graça. Agradeço graça recebida e peço perdão pelo
atraso e protecção no futuro.
C.S.

porque tudo perdeu.
Perder a honra é perder
portanto o melhor de si mesmo:
carácter, personalidade, ideal,
dignidade, talentos, alegria de
viver, autonomia e o próprio
sentido da vida.
Para que o agente (paranóicoesquisofrénico?) atinja o
objectivo destrutivo que se
propõe é necessário ter
ascendente sobre a pessoa,
proceder diante dela ou, pelo
menos, assegurar-se de que a
mensagem
a
atingirá.
Verdadeiro sadismo diabólico
que destroi um ser humano,
deixando-o vivo depois de o ter
matado.
Quando os pais à força de
repetirem aos filhos os mesmos
insultos: Tu és um bandido,
um preguiçoso, um estúpido,
um doido; nunca serás capaz
de nada, nunca serás ninguém
na vida..., com tais humilhações rebaixam os filhos de
tal maneira que o complexo de
inferioridade se instala,
convencendo-se pouco a pouco
que são realmente o que os pais
dizem. Isto chama-se desonrar os filhos.
O marido que repete continuamente à mulher apenas os
defeitos; que a ridiculariza e lhe
mostra apenas o negativismo
do seu carácter ou personalidade; que reaviva qualquer
deslize no seu passado ou dos
antepassados, desonra a
esposa, viola-a.
Por aqui se compreende o
sentido de : palavra de
honra... como garantia de
credibilidade... Juro pela
minha honra que é
verdade... Morrer pela
honra!...
Assim se compreende
também o sentido que o povo
dá à expressão desonrar uma
pessoa, desonrar uma
rapariga, por exemplo... que
significa roubar-lhe o que faz
parte da sua integridade física e
moral que não mais poderá
recuperar.
Desonrar fisicamente ou
psicologicamente é portanto um
crime grave contra os direitos
da Pessoa.
A reputação perde-se mas
pode recuperar-se.
A honra é como a vida, uma
vez perdida não volta mais.
(Resumo de uma aula do
curso de Filosofia-Ética)

A Cruz do Dia
Mundial da
Juventude

A Cruz do Dia Mundial da
Juventude (JMJ) deverá chegar
à diocese de Montreal na Sextafeira, dia 19 de Abril às 19h30
no Parque Place du Canada
(boul. René-Levesque e Peel).
O acontecimento será presidido
pelo arcebispo de Montreal,
Monsenhor Cardeal JeanClaude Turcotte.
Várias centenas de jovens
deverão estar presentes nesta
cerimónia de acolhimento que
terminará com uma procissão
de velas no boul. RenéLevesque em direcção à capela
de La Maison-Mère des Soeurs
Grises esquina com a rua Guy.
A cruz da JMJ é uma simples
cruz de madeira com 4m de
altura e pesa 31 kgs. A cruz é
comparada à chama olímpica.
De facto, percorre o Canadá
para preparar o país para o Dia
Mundial da Juventude (JMJ)
2002.
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O Santa Clara está na moda!
Clube Desportivo Santa Clara de Toronto
Por António Vallacorba

A recente visita a Toronto por
ocasião da Páscoa, proporcionou-nos admirar não só o
constante crescimento económico da maior metrópole
canadiana, como ainda, e em

sidente, Sidónio Dias,
imediatamente seguido de
outros directores e jogadores,
com os quais passámos alguns
momentos
agradáveis
enquanto nos familiarizando
com a história do clube.
A alta concentração de
micaelenses na cidade da
rainha e a enorme popularidade que a equipa encarnada
de S. Miguel tem vindo a
granjear desde a sua honrosa
presença nas várias divisões
do futebol nacional (em Fall
River, existe a Casa do Santa
Clara), constituíram ensejos

Dias ia passar férias em S. Miguel,
lhe pediu para ser portador de
uma carta dirigida à Direcção do
Santa Clara, solicitando
autorização para usar o nome do
clube e representá-lo em Toronto.
E assim veio a acontecer. No
dia 13 de Maio de 1997, o engº
Dionísio Leite, presidente, José
P. Castanheira, vice-presidente,
e Francisco C. Faria, secretáriogeral, assinavam uma declaração
na qual autorizavam Sidónio
Dias a ser representante do Clube
Desportivo Santa Clara na Metro
Toronto Soccer Association
(MTSA).
Verificando-se o regresso do

foi escolhido o referido Sidónio
Dias, bem como preenchidos
os demais lugares directivos.
Consequentemente, o clube
foi fundado em 18 de Maio de
1997, tendo jogado pela
primeira vez na Liga Goesa, de
que viria a ser campeão sem
perder um jogo que fosse. E, no
final do campeonato, já se
pensava em ter sede própria.
Como o Peniche de Toronto
tencionava mudar-se para a Rua
College, o Sidónio falou com o
respectivo presidente a fim de
que o Santa Clara passasse a
ser o novo ocupante da presente
sede, registada sob o nome de
CD Santa Clara Cultural Inc.
A respectiva inauguração
ocorreu em 1 de Novembro de
1997.
Entretanto, o Santa Clara, que
tem feito várias digressões pelas
nossas várias comunidades,
Açores, etc., e pretende deslocar-se em Junho a esta
província, é actualmente
dirigido por: Sidónio Dias,
presidente; Mário Pontes, vicepresidente; Filomena Dias,
tesoureira; Francisca Matos,
secretária; Tony Cabral,
director, e Ernesto Cabral,
treinador.
Conquanto a equipa tenha
dado muito boa conta de si e
prestigiado as tradições do
nome que ostenta, a verdade é
que o seu actual presidente se
sente descontente pelo
comportamento discriminativo
de alguma Televisão comunitária de Toronto, que sistematicamente ignora tudo o que se
relacione com os resultados da
equipa e demais actividades
recreativas do clube.
Será caso para perguntar se

Comunidade

Paulino Pavão e Sidónio Dias
efectivamente o 25 de Abril
ainda não chegou a Toronto ou
se por lá ainda habita algum
velho do Restelo  do género
daqueles que obstaram à
presença das equipas insulares
nos campeonatos nacionais de
futebol e de hóquei em patins,
especialmente nos períodos

áureos das décadas de 50 e 60.
Ao Santa Clara, que em Maio
próximo celebrará os 5 anos
da sua fundação, desejamos as
maiores felicidades institucionais e contínuo sucesso no
desporto que lhe dá razão de
ser.

Novo sítio WEB
de A Voz de Portugal
www.avozdeportugal.com

Festejando mais uma vitõria
particular, o pulsar comercial,
associativo e institucional da
comunidade portuguesa,
maioritariamente de origem
açoriana. Não admira, pois, que
o troço central da Rua Dundas
seja oficial e conjuntamente
também denominado de Rua
dos Açores, por decisão
camarária.
Pois bem, indo-nos certo dia
por aquela artéria fora, deu
gosto constatar, em ambos os
lados da rua, do sucessivo
número de estabelecimentos
comerciais, clubes, associações, bancos, etc., lado a lado
uns dos outros  numa
impressionante aglomeração
institucional muito difícil de
encontrar em qualquer cidade
portuguesa!
Apesar de ter sido Sábado de
Aleluia à noite, as colectividades
recreativas encontravam-se em
plena actividade, com relevância para as que apresentavam nesse dia danças
terceirenses alusivas à quadra
festiva (uma, pelo menos, vindo
da Agualva)  casos do Vitória
de Setúbal, do Lusitânia, entre
outras.
Como adepto dos encarnados, a curiosidade, todavia,
despertou-nos
para
o
inconfundível letreiro do 1600
Dundas Street West. Era a sede
do Clube Desportivo Santa
Clara de Toronto (CDSCT)!
Fica no rés-do-chão. Entrámos e, feitas as apresen-tações,
fomos saudados por uma bonita
moça natural da ilha do Pico,
Francisca Matos, secretária do
clube. Um pouco mais tarde,
chegaria o respectivo pre-

muito fortes para a sua
fundação.
Conforme nos explicou o
presidente do CDSCT, tudo
começou quando em 1997, o
proprietário do CJs Bar and
Grill, sabendo que o Sidónio

Sidónio, contudo o CJs Bar and
Grill deixara de existir, pelo que
o SportsZone Bar passou a ser o
novo patrocinador da equipa, já
formada e para cuja presidência,
a pedido Carlos Medeiros,
Manuel Pontes e José M. Costa,

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

.00
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

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
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

EM 16-04-2002:

1EURO=1.3992cd
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

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

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

351-1716

RENOVAÇÕES

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

844-4588

SOLMAR
111 St-Paul E

861-4562

842-0591

CASA MINHOTA
3959 Boul. St-Laurent

842-2661

845-5777

REVESTIMENTOS

669-7467

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

OURIVESARIAS

PADARIAS

843-5626

(514) 985-2411

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

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.)

845-1520

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel

725-2626

Manuel de Sousa
Tel : 011-351-96-401-6845

947-1479

VENDE-SE
Na zona portuguesa, comÈrcio especializado em artesanato portuguÍs,
revistas e jornais. Bom investimento.

LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval

TIPOGRAFIAS

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

TRANSFERÊNCIAS

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

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

IMMEUBLES PRÉDIAL INC.
Courtier Imm. Agréé

SENHOR AFRICANO FODÉ
Quer encontrar o ente amado imediatamente?
N„o hesite em contactar o mÈdio vindo do centro mais importante
do Mediummit.
Dons heredit·rios de pai a filho. Prediz amor, dinheiro, trabalho,
saúde, etc.
Resolve todos os problemas de amor, regresso do ente amado,
desenfeitiÁamento, impotÍncia sexual, emagrecimento.
Especialista em trabalhos ocultos mesmo os casos
desesperados.

213, Rachel Este
Esc.: 845-7201 - Res.: 337-1978
Fax: 845-7202
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.
Para mais informações, contacte Victor Raposo
Agente afiliado há 30 anos ao serviço da comunidade

O mais importante È obter bons resultados.
Homens e mulheres encontram-se!!!

EXCELENCE INC.

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

272-5779

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

"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

844-6212

AVALIAÇÃO GRATUÍTA

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

845-5335

ALFRED DALLAIRE INC.
4231 St-Laurent
Eduíno Martins
Cel.:

270-3111
862-2319

5
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Grande residÍncia muito espaÁosa, 5
quartos,sala c/lareira, piscina interior
em cimento.V·rios trabalhos a concluir

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

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

Não

Fre

nte

ao

rio

Bungalow renovado. Arm · rios de
cozinha em carvalho, 4 quartos,
cave terminada, telhado 2001.
OcupaÁ„o imediata. Visite. 144,500

CONDO EM ANJOU

VA
NO
HA
N
I
Z
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O
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CO

MR. DEMBO
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.

ANTÓNIO BAPTISTA

MONTREAL - NORD

CHOMEDEY

TRIPLEX EM ROSEMONT

FUNERAIS

IGREJAS

1-819-771-0413
ou pelo fax : 1-819-771-2703

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent

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

FOTÓGRAFOS

GARAGENS

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 :

SATÉLITES

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

FARMÁCIAS

PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

QUIROPRATAS

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

MÓVEIS

385-1484 e 3 8 5-3541

FARMÁCIA TRANG
4274 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

288-2082

RESTAURANTES

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

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

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

849-8591

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

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert
271-6452

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

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel 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

1X5Ω,2X3Ω,grande sala familiar,
coz.renovada,cer‚mica,porta
patio,grande terreno.Garagem 2 carros

ROSEMONT
TR

IPL

Condominium3∫andar,2 quartos,sal„o
c/lareira, ch„o moderno, garagem,
prÈdio em cimento. Pede: 109.000$

ANJOU

EX

30
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Grande triplex em frente ao Jardim PrÛximo Galerias de Anjou e Pl.Versailles
2x5Ω,1x3Ω muito espaÁosa, aquecimen-to
Bot‡nico. Optima condiÁ„o..
elÈctrico.Deve visitar

(514) 524-5615

Se pensa vender ou comprar é só chamar
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Paysagistas c/exp. na instalaÁ„o
de pavÈ uni e muros de blocos.
Trabalho permanente.
Claudio
(450) 447-7867
(514) 990-7957
Operadoras c/exp. em m·quinas
simples e de 2 agulhas.

PRECISA-SE
Oper·rios c/exp. en ìpavÈ uniî
muros, asfalto. Bom sal·rio e
benefÌcios sociais.
David Tavares
(514) 992-6669
Empregada domÈstica c/
experiÍncia, que fala inglÍs e dÍ
referÍncias
737-5898
Precisa-se de 2 paisagistas c/
exp. em pavÈ-uni, asfalto.
Trabalho em Laval. Sal·rio
baseado na experiÍncia. Fundo
de pens„o possÌvel.
Robert
(450) 963-3462
Empregada domÈstica para
limpeza.
Mrs. Adler
274-4185
Restaurante no ìView Portî
precisa de: îBus-boyî,
Ajudante geral, ajudante
cozinheiro,Caixeira(o)Empre
gado/secÁ„o de.gelados

Oper·rios c/exp. em assentar
ìmini-talusî
270-5643
Dama de companhia para
senhora idosa autÛnoma, 5 dias/
semana, zona Westmount. Deve
saber falar um pouco de FrancÍs.
(514) 998-5707
Operadoras c/experiÍncia em
m·quinas simples e ìoverlockî,
para confecÁ„o de roupa para
senhora. Trabalho ao domicÌlio.
845-6680

Enviar CV a: Annick Simard
4900 rue Fisher, H7L 3A4
V. St-Laurent, Qc
Precisam-se 2 oper·rios
devendo um deles possuir exp.
em trabalhos paisagÌsticos, em
ìpavÈ-uniî, muros, patios, etc.
323-4944
Paisagistas c/exp. em ìpavÈ-uniî,
muros, asfalto ec. Bom sal·rio.
(514)881-7702
Urgente. Padeiro com exp.
844-2169
Pessoa adulta para acompanhar duas crianÁas da escola
para casa (‡s 14,30) e guard·las atÈ ‡s 19:00, os dias úteis.
Chamar: Maria de Andrade
(514) 344-9258
Operadoras de m·quinas c/exp.
em casacos para senhora;
bolsos, mangas, golas, forros.
39 horas/semana. Bom sal·rio,
boas condiÁões de trabalho.
Trabalho na f·brica somente.
Operadoras conscenciosas.
Contactar : Lúcia
(514) 387-4363
Empregada domÈstica para 1 ou
2 dias/semana, com conhecimentos de InglÍs.
Hy
739-9474
Pessoal para trabalho geral em
f·brica bem estabelecida de
cintos de cabedal para homam e
senhora. De preferÍncia c/exp.
em cabedal. 40 horas/semana.
Centro da cidade.
Victor
288-3158

David
728 - 9052

Pessoa a tempo parcial para
trabalho em escritÛrio
situado em Outremont. O (a)
candidato(a) deve ser bilingue, com espÌrito de organizaÁ„o e dominar a
inform·tica. Sasl·rio competitivo.
Linda : 739-5115
Adjunto administrativo a
tempo inteiro, para gerir
escritÛrio situado em Outremont. Deve ser motivado,
bilingue, bem organizado,
tendo conhecimento de base
em contabilidade e dominar
a inform·tica.
Sal·rio competitivo.
Enviar CV por
Fax: (514) 738-9164
ou EMAIL :
beaudet@videotron.ca
Ajudante de cozinheiro c/
experiÍncia.
Tel. 849-4447
Operadoras de m·quinas
simples e overlock, de
preferÍncia c/experiÍncia. A
tempo inteiro.
Elias
838-1226

Cavalheiro, comprometido, 45
anos, procura senhora entre os
25 e 40 anos, discreta, que fale
inglÍs.
Dan
(514) 804-9379

DIVERSOS
Faz-se transferÍncias de
sistema de cassetes vÌdeo
para Portugal e vice-versa.
TambÈm vende-mos transformadores para Portugal

ALUGA-SE

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

3½ na 50e Rua prÛximo da Pie
IX a 2 min. dos transportes
públicos, aquecimento elÈctrico.
Impec·vel. Livre a 1 de Julho.

Senhora italiana de 53 anos,
solteira, 5í 1î de altura, falando
italiano e inglÍs, procura
cavalheiro portuguÍs ou italiano
de 55 a 60 anos, n/fumador, n/
alcoÛlico, honesto, com boa
educaÁ„o, que goste de sair de
fÈrias, danÁar etc.. Com boa
situaÁ„o

325-9495

765-9642
A partir das 19h30

Empres·rio especializado na restauraÁ„o de cimento e no
domÌnio da engenharia civil (viaduto, ponte, estacionamento
interior) desde h· 35 anos na zona de Montreal, procura
candidatos para preencher os seguintes postos:
ïoper·rio especializado
ïmarceneiro
ïmarceneiro (contramestre)
Os candidatos devem possuir experiÍncia adequada na
restauraÁ„o de cimento.
Os interessados poder„o obter informaÁões junto de:
Libório Argento Tel. (514) 648-2997

Quar teira-Algar ve, aluga-se
4Ω(T2) na rua principal, a 100
metros da praia

PRECISA

DU CARTIER INC

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

Joseph Oliveira

Chomedey,

Laval,
"Bungalow" destacado,
com 3 q.cama, cozinha
de carvalho, cave acabada c/sal„o impec·vel.
Grande quintal c/
· rvores de fruto.
Garagem. Visite.

Homens com experiência em cimento,
pedra, pavé-uni e blocos

(450) 659-4177
(514) 895-9163
PRECISA

em
a
d
i
Vend

s
3 dia

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

No centro de Ahuntsic
prÛximo do Complexo
Claude Robillard, triplex
semi-destacado;
1x7Ω;2x4Ω;1x3Ω,cave
acabadac/lareira,
garagem dupla, piscina
RDC. Rende 1450$/mÍs.

Aménagement
paysagers

St-Hubert: EspaÁosa
moradia com 3 quartos
e mais dois na cave
acabada, prÛximo de
transportes.
Excelente investimento.
FaÁa uma visita.

da
Vendi

David (514) 979-5604

da
Vendi

BROSSARD:"Cottage"
semi-destacado,esquina
de rua, todo renovado, 3
q.cama, cave acabada,
piscina, grande terreno,
estacionamento para 4
carros. Impec·vel !
$ 119.000

courtier immobilier agrÈÈ
franchisÈ indÈpendant et autonome

Mobili·rio de sal„o, de quarto,
de escritÛrio, mesa de cozinha e
televis„o. Tudo em estado novo.

Boul.

Salário : 12 a 14 dólares / hora
Tel. : (514) 259-5120

Roberto
(514) 945-6702
PRECISA

(Rive-Sud)
operários com experiência em

Arlindo Alain Velosa
Agent Immobilier AgrÈÈ

EL
CÁV
E
P
IM

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

VIMONT
00 0$
1 09

I m p e c · vel, 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 existÍncia.
Boa clientela. Bom comÈrcio.
VILLERAY
renovado
A
DA
DIID
ND
EN
V
VE

578-582 rua De Liege.

REMAX Alliance Inc.

77 CASAS
VENDIDAS EM 2000!
Avaliação gratuita

PLATEAU
A
DA
DIID
ND
EN
V
VE

•Muros

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

da
Vendi

St-Michel: 8x4Ω, aquecimento elÈctrico, c/entrada para m·quinas de
lavar e secar. Rendimento 34.5000$ / ano. 239.000$

Esc. 382-0940
Cel.: 497-6200

388-6935
(Entre as 18hrs30 e 21Hrs30)

•Asfalto

RESTAURATION DE BÉTON LTÉE

AMENAGEMENT PAYSAGER L.G.

VENDE-SE

Bar-Restaurante no
St.Laurent
722-3771

CONCORDIA

852-0710

Padeiro de preferÍncia com
experiÍncia de forno.
522-4115

Companhia de paisagistas precisa de
empregados com ou sem experiência.

•Pavé-uni

3Ω na rua BonbonniËre, prÛximo
da Sherbrooke e do Metro Pie IX.

Serviços & negócios

(514) 251-1451

L.D.R.

NOVA

13

4625-4627 Boulevard St-Laurent

Informação gratuita - casas, hipoteca...
Longos anos de
experiência ao
serviço da
comunidade

no
$/a
0
0
3 3,0

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

0$
0
9
4.
14
VILLERAY- Grande condo em
3™andar.2 quartos.Garagem.

CARLOS AGOSTINHO

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

.5
189

ROSEMONT-Boa oportunidade 40 pÈs
de frente,4plexc/2 bachelors.OcupaÁ„o
possÌvel. Bom preÁo

0$
0
.5
9
14
ST-MICHEL-Optimo duplex bem
situado.Cave e garagem;3 qts.

a
d
i
d
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a
d
i
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Villeray-Excelente duplex renovado c/batchelor e estacionamento

MERCIER - LANGELIER
Grande Triplex, com cave e
garagem. Metro Langelier.
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Desporto

que o novo motor Mercedes
ainda não corresponda, quer
em fiabilidade, quer em

de Ralf e Montoya vieram
confirmar o que efectivamente
se passou nas califs.
Impecável esteve Jenson Button
que mais uma vez marcou
pontos para a Renault,
conseguindo terminar em
quinto lugar, deixando para trás
David Coulthard na sexta
posição, mas com uma volta de
atraso do vencedor. Nada de

potência às expectativas dos
seus engenheiros.
Domingo, céu muito enevoado mas sem chuva. As
principais equipas utilizavam
pneus de borracha mole e
intermediários, bem como
estratégia de duas paragens
para reabastecimento. As
verdes tomam o lugar das
vermelhas e Ralf Schumacher
com um super arranque tenta
levar a melhor sobre o seu irmão
Michael, mas este, rapidíssimo,
acabaria por curvar em primeiro
lugar, garantindo assim o
comando da corrida até ao final
da mesma. Despreocupado e
tirando o maior proveito do seu
F2002, Michael Schumacher
mostrou todo o potencial de um
piloto presentemente inigualável e de uma equipa que mais
uma vez mostra força de
campeã.
Vinte anos depois a
Scuderia fez o seu bis em
Imola já que data de 1982 a
última vez que conseguiu
façanha semelhante entao com
Didier Pironi e Gilles
Villeneuve. Os Williams não
acompanharam o ritmo da
corrida, embora a nível dos
pneumáticos, Pierre Dupasquier responsavel da Michelin
Sport, tivesse dito que os
mesmos se comportaram muito
bem. O terceiro e quarto lugares

deitar foguetes, até porque nada
melhorou na Bar, mas foi bonito
ver entre os primeiros e logo a
seguir à McLaren o quebequense Jacques Villeneuve em
sétimo lugar, conseguindo a sua
melhor posição este ano e
registando a maior a velocidade
de ponta na corrida 307,9km/
h. Embora esperassem marcar
pontos os Sauber não estiveram
em dia sim, embora Filipe
Massa terminasse na oitava
posição, o seu companheiro
Nick Heidfeld depois de ter sido
penalizado por excesso de
velocidade
nos
pits
terminaria na décima posição.
Por sua vez a Jordan/Honda
via os seus dois pilotos
abandonarem a corrida,
Takuma Sato com problemas
na caixa e Giancarlo Fisichella
com uma falha hidráulica. Mark
Webber, que terminou na 11ª
posição, se bem que a duas
voltas do vencedor, mostrando
o excelente trabalho feito pela
Minardi no que diz respeito à
fiabilidade do seu motor
.Esperávamos
ver
as
modificações da Toyota tal
como prometido para Imola,
mas os ajustes não foram feitos
e ...os Toyotas de Allan McNish
(que não chegou a completar
uma volta )e Mika Salo com
problemas de caixa de
velocidades não terminaram a

Fórmula 1
Schumacher e Barrichello no Bis da Ferrari
Por:Hélder Dias

Michael Schumacher e
Rubens Barrichello ofereceram
à FerrariI e aos milhares de
tiffosis presentes no circuito
Enzo e Dino Ferrari, uma
dobradinha neste que é para os
Italianos, amantes inseparáveis
da Scuderia o seu Grande
Prémio. Como se de um simples
passeio de domingo se tratasse,
o talentoso piloto alemão
passaria a linha de chegada à
frente do seu companheiro de
equipa e com um confortável
avanço de 17,9seg. A Williams/
Bmw, seu principal rival não foi
de forma alguma uma ameaça
para os homens do cavalinho
voador, terminando a corrida,
Ralf Schumacher e Juan Pablo
Montoya na terceira e quarta
posições respectivamente.
Mas analisemos o fim de
semana em Imola. Todos os
olhos estavam virados para a
Williams/Bmw, tendo em conta
o extraordinário motor que
possui e as infra-estruturas com
que está dotado este circuito,

estariam obviamente em
vantagem sobre qualquer outra
equipa mas, subitamente, a
temperatura mudou e a chuva
fez a sua aparição o que
efectivamente complicou os
planos dos homens de Frank
Williams quer nas afinações,
quer mesmo na escolha de
pneumáticos. No sábado,
quando das califs, todas as
equipas e isto sem excepção,
vieram à pista logo no começo
do tempo regulamentar,
temendo as possibilidades
previstas pelos meteorologistas
de chuva e aguaceiros.
Adoptando como estratégia
economizar um jogo novo de
pneus, os Ferraristas defenderam-se especta-cularmente
obtendo Michael Schumacher
e Barrichello os dois primeiros
lugares na grelha de partida.
Os Williams calçados de
pneus Michelin ocuparam a
segunda linha com Ralf e
Montoya por esta ordem..
Quanto aos McLaren parecemnos este ano muito pouco
competitivos (esperávamos vêlos melhores de volta à Europa),
e, a prová-lo está, a fraca
prestação de David Coulthard
e Kimi Raikkonen. Acreditamos
que a falta de Mika Hakkinen
se possa fazer sentir no seio da
equipa, bem como o facto de

CALDENSE
Experiência
Competência
Moda

TEL.: 849-1047
VICTOR LUCAS

66 DULUTH EST, MTL
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?
FaÁa negÛcio com quem o recebe todo o ano
e com 100% de garantia.
Se quer alegria na sua casa, sem
surpresas desagrad·veis, 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.
ATENÇÃO: SE NÃO TEM SELO DA MOSTI MONDIALE
É PORQUE NÃO É MOSTI MONDIALE
Para mais informações, contactar Marco
MOSTI MONDIALE 2000
5187, Jean-Talon Este St-Léonard - Tel.: 728-6831

Céramiques Solano
50% a 70%
de desconto

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

prova. Esperava uma corrida
mais difícil dizia Michael
Schumacher no final da
corrida...
Escrever Imola e não
recordar Tamborello seria
como tentar apagar uma das
mais terríveis recordações que
possuo desde que comecei na
F1, o trágico acidente que
vitimou o ídolo dos ídolos, o

Mágico Ayrton Senna ! O
homem sem medo !..Aquele
que foi programado para
vencer! O Príncipe Negro.
Querido de todos quantos
faziam parte deste circo da
Fórmula1.
Jamais deixaremos de
recordar os grandes momentos
que nos fizeste viver. Que
descanses em paz...Senna.

Classificação do Imola 2002
1-Michael Schumacher
Ferrari
2-Rubens Barrichello
Ferrari
3-Ralf Schumacher
Williams/Bmw
4-J.P.Montoya
Williams/Bmw
5-Jenson Button
Renault
6-David Coulthard
McLaren/Mercedes
7-Jacques Villeneuve
Bar
8-Filipe Massa
Sauber
9-Jarno Trully
Renault
10-Nick Heidfeld
Sauber
11-Mark Webber
Minardi
Classificação dos Pilotos
1-Michael Schumacher
34 pontos
2-Ralf Schumacher
20
3-J.P.Montoya
17
4-J.Button
8
5-Rubens Barrichello
6
6-D.Coulthard
5
7-K.Raikkonen
4
8-Eddie Irvine
3
9-M.Webber
2
N.Heidfeld
2
M.Salo
2
12-F. Massa
1
Classificação de Construtores
1-Ferrari
40 pontos
2-Williams/Bmw
37
3-McLaren/Mercedes
9
4-Renault
8
5-Jaguar
3
5-Sauber
3
7-Minardi
2
7-Toyota
2

Importateur
et Distributeur

Próximo encontro a 28 de
Abril no Grande Prémio de
Espanha. Até lá use como
sempre a prudência nas
estradas e siga o velho conselho
amigo: se conduz não beba.

Novo sítio
WEB
de A Voz de Portugal
www.avozdeportugal.com
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Moreirense isola-se
e Estrela aproxima-se

Sporting continua isolado
em vésperas de derby
(Lusa) - O Sporting, vencedor
na Póvoa (3-1), continua isolado
na liderança da I liga portuguesa
de futebol, mas agora com três
pontos de vantagem sobre o
Boavista, que no Funchal não
conseguiu melhor que um
empate sem golos.
A ronda deste fim-de-semana
(31ª) ficou marcada pelo
regresso do Benfica às vitórias

Alvalade, num derby há muito
desejado e que o Boavista
aguarda com compreensível
ansiedade.
Na cauda, Farense, Alverca e
Salgueiros aproximaram-se
ainda mais do fundo, de onde
dificilmente sairão, enquanto ao
Varzim ainda resta a esperança
de se manter acima da linha de
água, sendo certo que a equipa

João Pedro (Salgueiros)
9 golos: Barata (Braga)
Paulo Alves (Gil
Vicente)
Maciel (União Leiria)
João Pinto (Sporting)
8 golos: Silva (Boavista)
H. Postiga (FC Porto)
Fangueiro (Guimarães)
7 golos: Cafu (Belenenses)
César Peixoto (Belenenses)
Marcão (Belenenses)
Jankauskas (Benfica)
José Manuel (P.Ferreira)
Niculae (Sporting)
Marco Ferreira (Setúbal)

Classificação

- triunfo de 4-0 na recepção ao
Paços de Ferreira -, pela decisiva
recuperação do Gil Vicente vitória por 4-1 em Alverca -, e
pela confirmação do Beira Mar
e do Vitória de Setúbal,
vencedores caseiros do
Sporting de Braga (4-1) e do
Santa Clara (3- 2), respectivamente.
O sportinguista Mário Jardel,
autor de dois golos na Póvoa,
aumentou o pecúlio para 37
tentos, sendo agora de 17 golos
a sua vantagem sobre o seu
mais directo perseguidor, o
também brasileiro Derlei, do
União de Leiria.
Supermário inaugurou o
marcador na Póvoa, dando o
sinal de partida aos leões rumo
a um triunfo que nunca chegou
a estar em dúvida, tal como,
aliás, aconteceu na partida das
Antas, onde o sul- africano
McCarthy se destacou com dois
dos três tentos com que os
dragões derrotaram o Vitória
de Guimarães.
O Estádio dos Barreiros
nunca foi cenário do agrado do
Boavista, que mais uma vez
ficou não foi feliz no Caldeirão
do Funchal, ainda que desta
feita os prejuízos dos
boavisteiros tivessem sido bem
menores
que
noutros
confrontos disputados no
mesmo e adverso palco.
O mano-a-mano protagonizado pelo FC Porto e Benfica
não sofreu alteração, sendo
contudo previsível que tal venha
a suceder na próxima ronda,
ainda que quer dragões quer
águias tenham compromissos
de elevado grau de dificuldade,
quiçá mais acentuado na tarefa
que espera o Benfica em casa
do líder.
A prova vai agora entrar na
sua fase final, com confrontos
decisivos para o apuramento
dos concorrentes à Liga dos
Campeões - Sporting assegurou
já a presença na fase de
qualificação - e à Taça UEFA,
perspectivando-se um cenário
deveras especial para a ronda
do próximo fim-de-semana, com
a deslocação do Benfica a

poveira encerrará a prova com
uma visita a Paranhos, depois
de receber o candidato Boavista
e o já acomodado Marítimo.

Resultados
completos
Marítimo - Boavista, 0-0
FC Porto - Guimarães, 3-0 (2-0)
Varzim - Sporting, 1-3 (0-1)
Belenenses - Farense, 4-0 (1-0)
Salgueiros - U.Leiria, 0-1 (0-0)
Alverca - G.Vicente, 1-4 (1-1)
Beira-Mar - Braga, 4-2 (3-2)
Setúbal - Santa Clara, 3-2 (1-0)
Benfica - P.Ferreira, 4-0 (2-0)
32ª e antepenúltima jornada:
19 Abril (sexta-feira):
Guimarães - Belenenses, 21:00
(Sport tv)
20 Abril (sábado):
Boavista - Varzim 18:00
(Sporttv)
Braga - FC Porto, 21:00 (Rtp1)
21 Abril (domingo):
G.Vicente - U. Leiria, 16:00
Farense - Alverca, 16:00
Santa Clara - Beira-Mar, 16:00
P. Ferreira - Setúbal, 16:00
Sporting - Benfica, 19:30
(Sporttv)
22 Abril (segunda-feira):
Marítimo - Salgueiros, 19:00
(Sporttv)

Melhores
marcadores
37 golos: Jardel (Sporting)
20 golos: Derlei (U. Leiria)
17 golos: Fary (Beira-Mar)
14 golos: H.Henrique (Setúbal)
12 golos: Leonardo (Paços de
Ferreira)
11 golos: Simão Sabrosa (Benfica)
10 golos: Caju (Alverca)
Mantorras (Benfica)
Deco (FC Porto)
Gaúchoi (Marítimo)

Desporto

1 Sporting:

70

2 Boavista:
3 FC Porto:

67
59

4 Benfica:
5 Belenenses:

59
53

6 U.Leiria:
7 Marítimo:

48
47

8 P.Ferreira:
9 Guimarães:
10 Beira-Mar:

40
39
38

11 Braga:
12 Setúbal:

38
37

13 Santa Clara: 36
14 Gil Vicente: 34
15 Varzim:
16 Salgueiros:

29
27

17 Alverca:
18 Farense:

24
22

(Lusa) - O Moreirense obteve
excelentes dividendos no seu
compromisso da 31ª jornada da
segunda liga portuguesa de
futebol, dado que o triunfo (2-0)
sobre o Aves isolou o clube de
Moreira de Cónegos no topo da
tabela.
A ronda foi, aliás, a primeira
da série decisiva que envolverá
os agora quatro candidatos - o
Estrela da Amadora confirmouse como intruso - à promoção,
num final de prova que se
adivinha explosiva, e cujo
rastilho começará a arder na
próxima jornada, com os
encontros Académica-Moreirense e Nacional-Estrela da
Amadora.
Se em Moreira de Cónegos a
formação da casa resolveu a
contenda nos primeiros
minutos, dispondo assim de
condições para descansar à
sombra dos louros, já no
Funchal, foram os visitantes os
primeiros a mostrar serviço.
A Académica conseguiu dois
golos de vantagem, o segundo
dos quais mal a partida
recomeçara, o que forçou a
equipa nacionalista a usar
todos seus recursos para chegar
ao empate (2-2), com dois tentos
concretizados em cabeceamentos não anulados pela já
desgastada defensiva coimbrã.
O desfecho da partida do
Funchal acabou por ajudar aos
objectivos do Estrela da
Amadora, que em pezinhos de
lã tem vindo a aproximar-se do
trio de candidatos, e que com o
embora difícil (1-0) triunfo
caseiro sobre o Campomaiorense, ficou a apenas dois
pontos do duo NacionalAcadémica, e a três do líder
Moreirense.
A competição, para além
deste enquadramento, apenas
goza de atenções no tocante

aos potenciais despromovidos,
patamar onde Penafiel e
Felgueiras responderam com
triunfos caseiros sobre o União
de Lamas (2-0) e Chaves (3-0),
respectivamente, enquanto o
lanterna vermelha Oliveirense não conseguiu melhor
que um empate (3- 3) na
recepção ao Leça.
Espinho e Ovarense são os
candidatos mais próximos
daquele trio, e ambos
derraparam nos seus objectivos
de fuga, sendo mais grave a
escorregadela da equipa de
Ovar, ao deixar-se surpreender
(2-3) em casa pelo Rio Ave.
De resto, aguardam-se três
jornadas de grande fulgor,
numa luta sem tréguas pela
conquista dos objectivos a que
terão de fazer jus.

Classificação

1 Moreirense: 58
2 Nacional:
56
3 Académica:
56
4 Amadora:
54
5 Chaves:
46
6 Portimonense: 46
7 Campomaior: 45
8 Maia:
42
9 Rio Ave:
42
10 Naval:
42
11 Aves:
41
12 União Lamas: 38
13 Leça:
37
14 Ovarense:
34
15 Espinho:
33
16 Penafiel:
32
17 Felgueiras: 32
18 Oliveirense: 26

Marinho Peres renovou
contrato por uma época
«É um orgulho ficar
numa casa fantástica»
Depois de um período de indefinição em relação ao seu
futuro, o carismático técnico brasileiro prorrogou o seu
vínculo contratual com o Belenenses por mais uma época.
Ladeado por Sequeira Nunes, presidente do clube, e João
Gonçalves, presidente da SAD, Marinho Peres elogiou a
direcção do clube do Restelo e mostrou-se orgulho por continuar
a trabalhar numa «casa fantástica onde a amizade é uma
realidade».

David
David Marto
Marto
Representante oficial do

SALÃO FORD

LIQUIDAÇÃO
DE CARROS E CAMIÕES USADOS
1990 CENTURY
1992 FESTIVA
1993 MAZDA 323
1993 AEROTAR “ALONGÉ”
1990 LINCOLN TOWN CAR
1994 TAURUS SHO
1994 BLAZER TAHOE 4X4
1995 F150XL 4X4
1998 GMC 1500 ”CAMPER 4 PES”
1999 MINIBUS 12 PASS.

1995.00
2495.00
3495.00
3495.00
5995.00
7995.00
12.995.00
13.995.00
18.995.00
19.995.00

VISITE-NOS HOJE
38
(514)332-3850

EMail:
info@lesalonford.com

1150 MARCEL-LAURIN (A NORTE DE COTE VERTU)
VILLE ST-LAURENT

ORÇAMENTOS GRATUITOS
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Clínica de Quiroprática
Dr. Neil Marco Violante B.Sc., D.C Quiroprático
Dra. Céline Martin D.C. Quiroprática
Por Celine Martin e Adelaide Vilela
Os doutores Céline Martin e
Neil Marco Violante, motivados pela arte e ciência da
quiroprática seguiram rumo
ao Instituto Superior de
Quiroprática de Dallas
dedican-do-se a este estudo
durante vários anos. Em 1994
demonstrando capacidade e
empenhamento receberam,
por fim, os diplomas
alcançados com os maiores
êxitos.
Unidos na profissão, unidos
pelo coração... resolveram casar e fundar uma família. Desde logo, ainda
casadinhos de fresco, pensaram desenvolver a área da sua especialidade
para juntos ajudarem as pessoas a viverem melhor e a gozarem de mais
saúde. Dando expressão aos trabalhos realizados juntos (durante cinco
anos) no Instituto superior de formação para a saúde - Parker College of
Chiropratic de Dallas- acumularam saberes e experiências riquíssimas
no campo da Quiroprática. Isso
valeu-lhes a fundação da Clínica
Santé Plus no ano de 1995.
Os dois tinham um grande
objectivo... talvez sonho! O sonho
tornou-se realidade quando o
casal criou a dinâmica certa para
conseguir levar o maior número
de famílias a atingir, de maneira
natural - com a Quiroprática uma saúde excelente. Na verdade,
a Clínica Santé Plus trata desde
o início os seus pacientes, clientes
e amigos, oferecendo-lhes um
serviço qualificado e com cunho de dignidade.
Deixe renascer em si um grande bem... Vá à Clinica Santé Plus
reencontrar-se com a sua saúde!
*
*
*
*
*

Consulta e radiografias
Clínica moderna
Tratamentos para adultos e crianças
Urgências de Segunda a Quinta-feira
Atendimento em português, francês, inglês e espanhol

Doenças e casos tratados na Clínica Santé Plus com notável sucesso
graças à sensata vontade dos pacientes e à eficiência dos
Quiropráticos:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Artrite e artrose
Asma
Dores ciáticas
Tonturas
Dores na cabeça e enxaquecas
Otites
Pontos doridos entre as omoplatas
Sinusite
Stress
Sindroma do canal carpo (punho)
Tendinite
Tensões musculares
Torcicolo

Aposte numa coluna saudável...
é meio caminho andado para a felicidade.
O que é a Quiroprática?
A Quiroprática é uma profissão no
campo da saúde que trata sem
medicamentos nem cirurgias. Há
interesse em recorrer a esta prática
a qual se considera ter oferecido aos
pacientes (que sofrem de um certo
número de problemas e doenças)
um dos melhores resultados no
mundo. Não haja dúvida que, dia
após dia, mais de dois milhões de
pessoas fazem apelo a estas
práticas naturais consultando um
especialista formado em Quiroprática.

Santé Plus

Nos tempos que correm, em que tudo se
resolve no mundo das pressas, a Quiroprática
é uma aposta segura que oferece o voto de
confiança de que as pessoas necessitam para
uma saúde excelente e uma constituição
robusta. Para ultrapassar o stress no "comboio
do tempo" a Quiroprática é o melhor caminho
a seguir para dar boas oportunidades ao
organismo e defender a saúde.
O que quer dizer subluxação vertebral?
Quando uma vértebra se desloca ou se desliga do seu alinhamento natural,
o membro afectado pode exercer uma pressão destrutiva sobre os nervos
e, ocasionalmente, diminuir o fluxo nervoso que é essencial para o bom
funcionamento do corpo de qualquer Ser humano.
A postura correcta contribui para a boa forma da coluna vertebral...
Se o homem ou a mulher são saudáveis a coluna vertebral deve ser normal
e a postura correcta.
Se a postura é incorrecta a coluna vertebral vai sofrer desequilíbrio
podendo mesmo sofrer alterações e exercer pressões demasiadas sobre
o sistema nervoso.
Simples actividades ou
movimentos inadequados
podem causar um desequilíbrio nas vértebras ao qual
se dá o nome de
Subluxação. Os acidentes
de viação, de trabalho ou
de desporto podem dar
origem a certos tipos de
subluxações. A Subluxação
pode também ser causada
pelo stress emocional ou
ainda estar relacionada
com o processo normal da nascença.
* O Quiroprático elimina as subluxações através de manobras simples,
seguras e eficazes.
Esta técnica ou prática, da qual se têm obtido excelentes resultados, é
chamada de ajustamento quiroprático.
Gente satisfeita testemunha positivamente
...Após dois meses de tratamentos, consegui pela primeira vez, em sete anos,
levantar os meus braços e levar as mãos juntas acima da cabeça.
De seguida o Dr. Marco Violante deu-me os parabéns por ter melhorado
progredindo rapidamente. Eu mesma me senti na obrigação de lhe dar os
parabéns... chegou a minha vez de felicitá-lo. Devo todo o bem que me aconteceu
ao Dr. Violante - tudo fruto do seu saber e das suas preciosas mãos.
Isilda Sequeira
...Como paciente do Dr. Violante devo felicitá-lo pela dedicação e bons
tratamentos. Encontrava-me quase paralisado da perna esquerda sem
possibilidade alguma de conduzir o meu carro. Logo a partir do primeiro
tratamento foi possível retomar a minha vida normal.
Joaquim dos Santos
...Venho por este meio agradecer ao Dr. Marco e Dra. Celine todo o bem que me
fizeram. Estou-lhes grata pelo amor que me dedicam e na maneira como me
receberam.
Visto ter imensos problemas de saúde, cheguei à clínica em condições
péssimas e com pouca esperança. Após começar os tratamentos pouco a pouco
senti melhoras e fiquei outra mulher. Hoje posso afirmar que recuperei a noventa
por cento. Estou-lhes imensamente grata.
Rosa Martins de Castro

OFERTA
EXCEPCIONAL
Exame completo
radiografias
(se necessário)
no valor de 135$
por somente

35

Telefonar desde hoje para uma marcaÁ„o

(514) 351-1716
Esta oferta È v·lida por tempo limitado
www.chiropratiquesanteplus.com

$

