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LA GRILLE PORTUGAISE
ESPECIALIDADE
GRELHADOS NA
BRASA

Assados sobre carv„o de madeira
‡ maneira portuguesa.
No local ou para fora.

Coma connosco
ou leve para casa
Entrega ao domicílio disponível

Props. Pedro dos Chões / Elvis Soares

85 Villeray, Montreal,Qc.

Tel.: (514) 351-7444

(514) 279-8828

8616 Place Chaumont (esq.R.Réné) Anjou
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Os irmãos inimigos

Paul Martin expulso do Gabinete
Surpresa para uns, indignação para
outros, a expulsão do Ministro das
Finanças Paul Martin do governo de
Jean Chrétien não deixa ninguém
indiferente.
Desde há muito tempo indicado
como o sucessor do petit gars de
Shawinigan, Paul Martin procurou

sempre evitar o conflito directo com o
seu chefe, respeitando a linha do
partido. Porém, certos dos seus
colaboradores mais próximos,
impacientes pela longevidade política
de Jean Chrétien, trabalhavam em
surdina preparando a sua eleição para
uma substituição do chefe a curto

prazo.
Nos últimos tempos as relações
entre os dois homens tornaram-se cada
vez mais difíceis e, sobretudo nos
últimos dias, deterioraram-se ao ponto
de os conselheiros do primeiro
ministro se deslocarem a encontros
Ver
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Império da Missão Santa Cruz

Abundante e bem oganizado
Texto e fotos de António Vallacorba
Em Santa Cruz, a comunidade voltou
a estar em festa no fim de semana
transacto, em virtude dos festejos em

louvor da terceira pessoa da Santíssima
Trindade. Foram mordomos José
Barroso e os filhos Joe e Carlos. Dos

Açores, deslocou-se o reverendo padre
Cândido Falcão, da ilha Terceira, para
Ver
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10 de Junho

Dia de Portugal de Camões
e das Comunidades Portuguesas
Nem deixarão
meus versos esquecidos
Aqueles que,
nos reinos lá da Aurora,
Se fizeram
por armas tão subidos,
Vossa bandeira
sempre vencedora:
Um Pacheco fortíssimo
e os temidos
Almeidas, por quem sempre
o Tejo chora,
Albuquerque terrível,
Castro forte,
E outros em quem poder
não teve a morte
Canto 1 #14

Restaurante Estrela do Oceano
101 Rachel Este, (514) 844-4588

5363 Rua St-Denis Tel.: 279-6301

Especiais todos os dias/Pratos exclusivos
Festival da lagosta e mariscos (Mês de Junho)

(entre Laurier e Rosemont)

António Saraiva, director da conhecida garagem
Clermont Chevrolet Oldsmobile, convida seus amigos
e clientes a confiarem na sua
experiência e honestidade
para a compra ou aluguer de
automóveis e camiões
novos ou usados.

Para qualquer tipo de recepÁ„o, grande ou pequena,
no Restaurante, em sua casa, em sala privada ou em sala de luxo
italiana, contacte o portuguÍs que faz
mais festas na comunidade.

António Saraiva

Henrique Laranjo, tel. : (514) 844-4588 - cel.: 781-4807

Manchetes da semana
Paulo Martin expulso do Gabinete
Cont. da pág. 1

privados com o Ministro das
Finanças, procurando resolver
a crise a contento de todos.
A proposição duma carta
assinada pelos dois adversários
políticos onde seria afirmado
que a tormenta teria passado e
anunciado o restabelecimento
das boas relações entre eles, não
agradou a Paul Martin que a
recusou. Foram dias muito
difíceis de atravessar, declarou
Paul Martin aos jornalistas,
acrescentando que teve
conhecimento da decisão do
Primeiro Ministro pelos jornais
da manhã.
A sua expulsão é uma lâmina
de dois gumes para Jean
Chrétien. Se por um lado mostra
firmeza e independência no que
trata à resolução de crises
partidárias no interior do
partido, procurando assim
arrefecer as ambições de todos
os pretendentes, por outro lado

esta decisão poderá transformar-se numa bomba pronta a
explodir oportunamente.
Paul Martin tem uma cota de
popularidade forte não só no
interior do Partido Liberal do
Canadá como também junto
duma larga camada da
população, mesmo daquela que
habitualmente não vota liberal.
Por outro lado, a expulsão do
Ministro das Finanças vai
certamente fazer altas vagas no
mar dos militantes e próximos
delegados do congresso a
realizar e no qual forçosamente
Jean Chétien terá de pôr o seu
lugar em jogo.
Paul Martin, que apesar de
alguns erros de percurso soube
aproveitar bem certas situações
e uma conjuntura mais propícia
para eliminar a dívida
acumulada sabendo utilizar
algumas medidas aplicadas
pelos Conservadores, deixa um

CENTRO DE CARNE
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3266, Bélanger Este, Montreal
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bilan bastante positivo ao seu
sucessor. Cortada a linha de
confiança entre ele e o Primeiro
Ministro, pode agora, livre dos
embaraços de lealdade mais ou
menos forçada que tinha de
mostrar, fazer funcionar a sua
máquina eleitoral, preparando a convenção de chefia a
ser realizada em Fevereiro de
2003.
Por enquanto ele mantém-se
como Deputado de LaSalle, mas
não será difícil de acreditar que
as próximas semanas serão de
grande actividade para os seus
partidários. Um caso a seguir.

Governo pede autorização
à AR para alterar política de imigração
O Governo discute quintafeira em Conselho de Ministros
as alterações que pretende
introduzir nas leis de imigração
e que contemplam áreas como
a saúde, educação, família e
criminalidade, apurou hoje a
Lusa junto de fonte oficial.
O ministro da Administração
Interna, Figueiredo Lopes,
pretende apresentar na
Assembleia da República um
conjunto de pedidos de autori-

Na Graciosa
Lançamento de satélites
A ilha Graciosa nos Açores vai
ter uma estação de vigilância e
lançamento de satélites, um
investimento que custará 7,55
milhões de euros (1,5 milhões
de contos).
Trata-se de um projecto que
será implementado na Serra
Branca, naquela ilha, e cujo
lançamento se prevê para breve.
Para tal, já neste mês de Junho
será assinado um protocolo com
a Portugal Space e que visa a
implementação do projecto
Âncara, no âmbito da socie-

desenvolvimento sustentado da
Graciosa decidiu instalar na ilha
aquela estação de vigilância
com a mais moderna tecnologia
ligada inclusivamente à
comunicação por imagem. Para
o presidente da edilidade local,
há ainda outras vantagens
associadas ao projecto, na
criação de postos de trabalho
directos e indirectos no campo
da manutenção dos equipamentos que ali serão montados.
Para além disso, há hipóteses de
serem firmados outros proto-

VENDA POR GROSSO E RETALHO
AOS MELHORES PREÇOS E MELHOR
QUALIDADE

Pernas de
frango

.69¢

10 Lb.
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

dade da informação e do
conhecimento. Aquela empresa nacional de defesa, ao
receber o estudo sobre o

colos de prestação e serviços em
vários domínios, nomeadamente na área da medicina. À
margem de tudo isto, a Graciosa

Silva, Langelier
& Pereira Inc.

/LB

Reserva-se o direito de limitar as quantidades

75, NapolÈon
MontrÈal H2W 1K5

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

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

ficará ainda a beneficiar com a
prestação de serviços e com a
mobilidade de técnicos e outras
pessoas ligadas ao projecto,
influenciando o turismo na ilha,
porque no dizer do autarca,
sempre que haja o lançamento
de um satélite para o espaço,
deslocar-se-á à Graciosa uma
equipa de técnicos especializados para controlar esta

situação, o que vai permitir uma
circulação de pessoas com
muita regularidade, com todas
as conveniências económicas
para a ilha. A estação será
montada na Serra Branca onde
já existem outras estruturas,
para não colidir com o ambiente.

Al-Qaida
confirma
Quarto avião
visava a
Casa Branca
O quarto avião desviado que
se despenhou na Pensilvânia a
11 de Setembro último visava a
Casa Branca, afirmou o
responsável da organização
terrorista Al-Qaida, Abou
Zubaydah, actualmente detido,
segundo revelou a cadeia de
televisão norte-americana NBC
News.
Abou Zubaydah, capturado
em Março no Paquistão e que é
considerado como o terceiro
membro da hierarquia da
organização terrorista de
Usama Bin Laden, deu novas
informações aos seus inquiridores revelando que a Casa
Branca era o alvo desse avião.
O quarto aparelho despenhou-se num zona rural da
Pensilvânia depois dos seus
passageiros se terem insurgido
contra os piratas do ar. Segundo
as autoridades, quatro aviões de
linhas comerciais foram
desviados a 11 de Setembro por
19 pessoas suspeitas de serem
piratas do ar.

-15%

Seguros e serviÁos financeiros

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

estar agora concentrada em
alterações legislativas.
Sem pormenorizar a nova
política, Figueiredo Lopes
limitou- se a dizer na altura aos
deputados que o Governo quer
estabelecer novas regras para
a imigração legal e combater a
ilegal.
Portugal tem actualmente
cerca de 400 mil imigrantes, dos
quais cerca de 180 mil com
autorizações de permanência.

Noivas

Assurances Pierre G. Séguin Inc.

/LB

zação para legislar sobre
matérias como a saúde,
educação, criminalidade e
família em aspectos relacionados com a imigração e ainda
para produzir legislação onde
foi verificado um vazio legal,
disse a fonte.
Numa intervenção no final de
Maio o ministro tinha anunciado a apresentação de uma nova
lei de imigração para meados de
Junho, uma intenção que parece
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Manchetes da semana

Dia de Portugal, de Camões
e das Comunidades Portuguesas
Mensagem do Secretário
de Estado das Comunidades Portuguesas
Luís de Camões constitui uma
referência histórico-cultural de

tal forma intensa que a sua obra
épica é inseparável da nossa
identidade nacional. A epopeia

dos descobrimentos, que o
poeta imortalizou, pode
considerar-se, também, como o
primeiro impulso com que os
portugueses encararam o
mundo na sua globalidade. Nos
nossos dias, a expressão desse
impulso encontra um reflexo
particular nas Comunidades
Portuguesas. Daí que a trilogia
 Portugal, Camões, Comunidades  se encontre tão
singularmente inscrita no nosso
Dia Nacional. Dispomos de
cerca de um terço da nossa
população no estrangeiro e de
Comunidades significativas em
todos os Continentes, às quais,
podemos dizê-lo com orgulho,
dispensamos mais atenção do
que qualquer outro país do

Mensagem
por ocasião das celebrações do
Dia de Portugal, de Camões e
das Comunidades Portuguesas
Caros Compatriotas e Luso-descendentes,
Gostaria de vos saudar a todos nesta ocasião em que toda a
comunidade portuguesa, todas as associações e clubes, duma
maneira ou de outra, com os Consulados das suas áreas
respectivas ou com esta Embaixada, celebram unidos Portugal
como país das suas raízes, da sua cultura e na diversidade das
suas regiões.
Permitam-me expressar uma palavra de especial louvor e
admiração pelo excelente trabalho que todas as associações e
organizações portuguesas têm desenvolvido, congregando toda
a comunidade e organizando as comemorações do Dia de
Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas que
orgulham e dignificam o nome de Portugal e de todos os lusocanadianos neste grande país.
No ano passado tivemos o privilégio de ter Sua Excelência o
Presidente da República entre nós, este ano vamos contar com
a presença de Sua Exª. o Presidente do Governo Regional dos
Açores que visitará as Comunidades Portuguesas espalhadas
pelo Canadá.
É este, também, o ano em que pela primeira vez um lusocanadiano ascende a Ministro num Governo Provincial, o do
Ontário.
Nesta ocasião das celebrações do Dia Nacional, somos
naturalmente levados a reflectir sobre nós próprios  sobre os
que há longos anos partiram de Portugal e, particularmente,
sobre os mais jovens que representam o futuro do Canadá (onde
nasceram, vivem, trabalham e cuja nacionalidade muitos
adoptaram) mas também o futuro de Portugal. Portugal está
presente onde há portugueses, onde há luso-descendentes, onde
se fala português.
Foi através da boca dos milhares, das centenas de milhares
de portugueses e portuguesas que chegaram a este país que a
língua portuguesa também chegou, sendo hoje aprendida por
milhares de luso-descendentes e canadianos de todas as origens.
A língua portuguesa é estudada nas escolas primárias e
secundárias, bem como num número crescente de
universidades e de instituições do ensino superior, como parte
da identidade cultural e afectiva para os luso-descendentes,
como importante língua universal de trabalho para todos.
São sobejamente conhecidos e reconhecidos os dotes e os
valores dos portugueses em terras de diáspora - o Canadá não
é excepção. Desejaria pois dirigir-vos o meu reiterado apelo à
união, ao investimento na educação e na formação profissional
dos jovens e à participação cívica neste grande país que tão
generosamente vos deu guarida, por forma a que o vosso
potencial de importância colectiva se concretize com mais
lugares de destaque, tanto no sector público como no privado.
José Pacheco Luiz Gomes
Embaixador de Portugal

2-1:)41)

DAS 6 ÀS 24 HORAS

NA NOSSA CASA,
A QUALIDADE
ACIMA DE TUDO

mundo. Vamos continuar a fazêlo com todo o empenho, porque
o actual Governo tem particular
consciência desta dimensão
externa da população nacional.
Luís de Camões sedimentou
a sua obra numa vivência
particularmente intensa. Foi o
homem da dura experiência,
que viajou muito e conheceu
dificuldades, perseguições,
naufrágios, e até o exílio. No
entanto, nunca desistiu, apesar
das contrariedades e desilusões, de reflectir sobre os
acontecimentos políticos,
sociais e culturais da época,
movido por uma sôfrega
necessidade de compreender,
de achar razões sobre o
destino nacional e o sentido da
existência individual e colectiva.
As dificuldades porque passou
parecem até ter tido o efeito de
temperar essa determinação
intelectual, fortalecendo a
fidelidade a uma ideia de
grandeza do País. Esta vivência
contraditória faz dele um
exemplo para cada um de nós,
confirmando que encontramos
mais força para resistir às
dificuldades quando nos
apegamos às nossa raízes.
Também as Nações, tal como
os indivíduos, passam por
situações históricas de maior ou
menor dificuldade. O actual
Governo português iniciou
funções num momento particularmente complicado para a vida
do País, marcado por uma crise
financeira e orçamental que nos
tem afastado dos nossos parceiros europeus e provocado
um empobrecimento em
termos relativos.
Esta situação exige um
esforço de reorganização dos
recursos disponíveis, racionalizando competências e meios
de actuação a fim de responder
mais eficazmente às necessidades da vida concreta dos
portugueses no estrangeiro. É
prioritário valorizar o ensino da
Língua Portuguesa, adoptando
um modelo de ensino integral
que possa atender ao
incremento da procura, combinando a resposta tradicional
com o contributo de entidades
locais. É necessário adaptar a
rede consular, aproximando-a
da realidade dos portugueses no
estrangeiro e reforçando a
presença institucional em áreas
determinantes como a cultura, o
comércio e o turismo. É
urgente incentivar o associativismo, particularmente na sua
vertente cultural e na
valorização do Conselho das
Comunidades Portuguesas,
como órgão consultivo da
política governamental nesta
área. É indispensável encorajar
uma maior participação política
no país de acolhimento.
No domínio social, importa
desenvolver programas dirigidos a faixas especialmente
carenciadas, incrementar
acordos com países de
acolhimento, desenvolver
mecanismos de apoio no âmbito
dos consulados e promover a
reintegração de emigrantes
regressados a Portugal.
Cumpre ainda desenvolver uma
Ver
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ABERTO 7 DIAS

ESPECIAIS VÁLIDOS DE 5 ATÉ 11 DE JUNHO

PARGOS FRESCOS

$3.
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$8.80/kg

GAROUPA AMERICANA
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$8.80/kg

CARAPAU BRANCO
Médio

49

$2.

SALMONETES
frescos

$4.99 lb
$11.00kg

CADA

Congelado 800gr.
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Congeladas
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CADA
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CADA

$4.59

CADA
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MRRM 8kg
Marché Duchemin & Frères
1947, boul. Keller,
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Vária
Ao correr da pena

Por Joviano Vaz

Quatro eleições
complementares a 17
de Junho

Eis-me de novo com esta
pequena crónica sobre a
actualidade política e social que
me proponho, como prometido,
publicar de três em três
semanas.
Li e ouvi para os meus leitores
muita coisa.
Do que li e ouvi aqui vai o que
de melhor me pareceu para
vossa informação.
O sumário da crónica de hoje
é o seguinte:
1.Quatro eleições complementares a 17 de Junho
2.O aeroporto de Mirabel
3.A inspecção dos automóveis será obrigatória
4.Bush e os serviços secretos
americanos
5.A imagem corporal da
mulher
6.Transplante de órgãos
7.A amnistia internacional e
Israel

Após a publicação de várias
sondagens devastadores para o
seu partido, Bernard Landry vai
ter a ocasião de avaliar em breve
a amplidão dos estragos no
interior do Partido que dirige
quando das quatro eleições
complementares que vão ter
lugar no Quebeque no próximo
dia 17 do corrente.
Essas eleições terão lugar em
Berthier, Joliette, Lac-Saint-Jean
e Vimont.
Um dos candidatos vedeta
destas eleições será o Ministro
não eleito David Levine em
Berthier. Foi a demissão do
Ministro Gilles Baril que abriu
de certa maneira a David Levine
(um administrador de talento e
competência) a porta do poder.
Se for eleito ele será o próximo
Ministro da Saúde.
As outras circunscrições
ficaram vagas após as
demissões de Guy Chevrette,
Jacques Brassard e David
Cliche.
O organizador do Partido
Quebequense, Rosaire Ber-

Filomena Gouveia LL.B.
AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA

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

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

trand, afirmou recentemente
em conferência de imprensa
que nada em politica se ganha
sem trabalho e persistência.
Mas ele acredita que as quatro
circunscrições
acima
mencionadas vão continuar fieis
ao partido Quebequense.
Vamos trabalhar muito, mas
esperamos ganhar, disse ele.
Infelizmente as sondagens
que nos aparecem um pouco
por toda a parte parecem
contradizer o senhor Rosaire
Bertrand.

O Aeroporto
de Mirabel
Os protestos a respeito do
encerramento de Mirabel em
2003 continuam a surgir um
pouco por toda a parte.
Agora foi a vez do Presidente
da Câmara de Mirabel, Hubert
Meilleur, e do deputado
bloquista Mario Laframboise
de criticarem o Projecto.
Ambos denunciam vigorosamente a decisão da A.D.M. de
encerrar Mirabel ao tráfego de
passageiros.
Dizem eles com razão que em
lugar de desenvolver um
aeroporto que pode funcionar
vinte e quatro horas por dia, vão
gastar-se cerca de 800 milhões
de dólares no vetusto aeroporto
de Dorval que nunca será mais
que um aeroporto regional.
Pode dizer-se, enfim, (a
conclusão é minha) que os
administradores de A.D.M. são
incompetentes e não possuem
nenhuma visão das coisas.
E se lhes déssemos um bom
par de óculos para que eles
vejam melhor as coisas?

A inspeção dos
automóveis será
obrigatória

Após dois anos de hesitação,

o Quebeque vai finalmente
adoptar uma lei que torna
obrigatório um programa de
inspecção dos veículos
automóveis.
O projecto em referência vai
ser discutido ainda este mês na
Assembleia Nacional.
Esta é, pois, uma boa notícia
para os ecologistas mas os
condutores de camião e a maior
parte dos automobilistas não
tem a mesma opinião.
E não a têm porque a partir de
agora eles deverão fazer a
inspecção dos seus veículos
regularmente. e repará-los
adequadamente.
O Ministro Delegado do
Ambiente
Jean-Francois
Simard é o Ministro responsável
do projecto e tudo leva a crer que
a nova lei do ambiente vai
mesmo entrar em vigor.
Essencialmente a nova lei
prevê a inspecção bi-anual dos
sistemas de antipoluição dos
camiões e de todos os automóveis (grandes ou pequenos) de
mais de três ou cinco anos.
Esta parece ser uma boa
medida do governo que deve
ser aplaudida e mesmo acarinhada.

Bush e os serviços
secretos americanos
Os serviços secretos americanos preveniram em devido
tempo (muito antes do 11 de
Setembro) o Presidente Bush
que a rede terrorista de
Oussama Bin Laden estava a
preparar um ataque aos Estados
Unidos por intermédio de
aviões comerciais.
Mas talvez que as autoridades
americanas não tivessem dado
a devida atenção ao facto que
culminou com o trágico
atentado do World Trade
Center.
Quanto ao futuro, ninguém

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.

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

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

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

Gestão de pessoal

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto
Tel.: (514) 849-9966

4242,Boul. St-Laurent, suite 204
Montreal, Qué., H2W 1Z3

FERREIRA LEMPICKA Avocates

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

Adélia Ferreira

Gestão de empresas

Advogada

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

tem a certeza de nova ameaça
mas ela existe e nunca se sabe
como ela fará a sua aparição.
Esperemos que desta vez as
autoridades americanas não
sejam imprudentes.

A imagem
corporal da mulher
Um recente inquérito do
Réseau Quebecois dAction
pour la Santé des Femmes
fornece indícios sobre o
comércio da imagem corporal
da mulher que é deveras
inquietante.
Vejamos as grandes linhas do
inquérito acima referido
1. A tecnologia e os produtos
destinados ao emagrecimento
do corpo da mulher estão a
desenvolver-se de maneira
assustadora
2. A publicidade desses
produtos ocupa 87% das páginas
das revistas femininas e 35% dos
produtos e serviços anunciados
destinam-se à imagem corporal
3. Toda a publicidade
apresenta mulheres possuidoras de corpos perfeitos e jovens
4. Cada vez mais certos
profissionais da saúde exploram
a via lucrativa da transformação
dos corpos
5. Os casos de anorexia (falta
de apetite) aumentam de
maneira espectacular
6. A cirurgia estética é o
campo da medicina que mais se
tem desenvolvido nos últimos
dez anos.
Este inquérito surpreende,
pois todos nós julgávamos que
os chamados movimentos
feministas teriam destruído a
imagem corporal da mulher, o
que afinal não é verdade.
E esta?

Transplante de orgãos
Para resolver, pelo menos em
parte, a penúria de enxertos, os
cientistas acabam de lançar uma
ideia astuciosa: criar animais
cujos órgãos ou tecidos possam
ser transplantados sem rejeição,
fenómeno que é devido a uma
incompatibilidade imunitária.
Os investigadores parecem
orientar-se para o porco que

constitui um bom candidato.
Se tudo correr bem estes
porcos serão produzidos em
série ou seja clonagens serão
efectuadas com o fim de obter
órgãos em quantidade suficiente.
No entanto este tipo de
intervenção levanta numerosas
dificuldades técnicas e
delicados problemas de ética.
Até onde nos vai levar a
ciência?

A amnistia
internacional e Israel
Todos conhecemos mais ou
menos os problemas do médio
Oriente sobretudo os originados pela invasão brutal e
gratuita dos territórios palestinos.
Recentemente Amnistia
Internacional apresentou às
Nações Unidas o seguinte
requerimento:
1.Que as forças de defesa de
Israel e as autoridades do
Estado Hebreu ponham fim às
violações dos direitos humanos
e do direito internacional
humanitário.
2.Que os grupos armados
palestinos deixem de atacar
civis israelitas
3.Que todo o processo de
negociação com a finalidade de
cessar-fogo ou a conclusão de
um acordo de paz seja considerado como uma prioridade
absoluta do respeito dos direitos
fundamentais
4.Que a comunidade internacional tome imediatamente as
medidas que se impõem com o
fim de enviar observadores
internacionais para inquirirem
sobre toda a violação dos
direitos humanos e exigir que os
responsáveis sejam traduzidos
em justiça.
Conseguirá Amnistia Internacional obter o que deseja?
Por aqui me fico hoje.
No momento em que
terminava a redacção desta
crónica chega-me a notícia da
demissão do Ministro das
Finanças do Canadá, Paul
Martin.
Ver
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O Bebé do Ano 2001
Começamos a publicação de alguns dos nossos leitores do
futuro. Entretanto continuamos a incentivar os nossos leitores
do presente, para que nos enviem as fotografias dos seus bebés
nascidos no ano 2001, acompanhadas dos respectivos nomes,
datas de nascimento, nomes dos pais e número de telefone, para:
Concurso Bebé 2001, A Voz de Portugal, 4117-A boul. St-Laurent,
Montréal, Qc H2W 1YZ.
Como anunciámos, no próximo mês de Dezembro,
efectuaremos um sorteio entre todas as carinhas bonitas que
até lá tenhamos recebido.
Para mais informações contactem-nos pelo tel. (514)844-0388,
de Segunda a Sexta, das 09h00 às 18h00.

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

CENTRE DENTAIRE
DR. CATHERINE LUU
DENTISTERIE GÉNÉRALE, ESTHÉTIQUE ET PROTHÈSES
NOUS ACCEPTONS LE BIEN-ÉTRE SOCIAL, LA CARTE
D'ASSURANCE MALADIE, L'ASSURANCE DENTAIRE
JOUR • SOIR • SAMEDI • URGENCES

4510, Cartier

Mt-Royal

Autobus 97 Est

Papineau
Autobus 45

angle Mont-Royal

527-8701

Shanna Clamote Franco
16 de Julho de 2001
Filha de : Benjamim Clamote
e Dina de F·tima Mota Franco

Emma-Rose Cabral
14 de Setembro de 2001
Filha de : LuÌs Manuel Cabral
e Luisa Carreiro
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Pais abandonados
Por Augusto Machado
Os pais, normalmente, fazem tudo
quanto é possível para que seus filhos
sejam criados com amor e carinho.
Muitas vezes sujeitam-se a uma vida
bastante difícil; trabalhos duros,
assumem responsabilidades, trabalham
longas horas, aturam patrões exigentes
ou suportam empregados incompetentes. Enfim, toda aquela labuta e
agitação quotidiana que todos os pais
conhecem. Por tudo isto eles sacrificamse para que nada falte aos seus filhos.
Vem isto a propósito dum velhote, viúvo, de 88 anos de idade, pai
de cinco filhos e avô de dez netos que morreu a semana passada,
aqui bem próximo onde vivo. Ora, o que me leva a contar aos nossos
leitores e leitoras a morte deste idoso, foi a maneira triste e até
vergonhosa como ele viveu os últimos dias da sua vida. Abandonado
pelos filhos e esquecido pelos netos. Tudo porque os filhos não se
entenderam na altura das partilhas. Mais pareciam cinco cães todos
a querer o mesmo osso. Resmungaram, ralharam e ameaçaram: Ai,
se não me toca a leira à beira do rio, não assino. Outro: E se não
ficar a chão grande para mim, também não estou de acordo. Depois
deu-se a feia disputa entre as duas irmãs enraivecidas, ambas
queriam ficar com o cordão de ouro da mãe, já falecida há dois anos.
No meio do desentendimento e da teimosia cúpida, surgiram os
insultos e as provocações e se não fossem os vizinhos deitar água
na fervura e apartar estes irmãos, teria havido mesmo pancadaria.
A partir daquele dia cada qual remou para seu lado. A questão das
partilhas foi resolvida em tribunal.
Entretanto, o pai, o tio Júlio (nome pseudónimo) para além do
grande desgosto pelo facto de os filhos não se entenderem, sentiuse só, desamparado e terrivelmente infeliz. O homem perdeu o
apetite. De noite não dormia. Andava cismático. Pensava na
ganância dos filhos. Lembrava-se de quando casou, ele e a sua
querida esposa nem sequer tiveram dinheiro para pagar ao padre
que os casou. Foram viver para um barraco. A primeira mobília,
embora não percebesse de carpinteiro, foi ele que a fez  dois bancos
toscos e com uns sarrafos que lhe deram na serração fez uma mesa.
Os dois trabalhavam de sol a sol. Nunca souberam o que era ir a um
restaurante ou a um cinema. Souberam ganhar dinheiro e
economizá-lo. Construíram a casa onde criaram os filhos
Compraram campos. O pão e o necessário para uma vida normal
nunca faltou aos filhos.
Mesmo assim, pensava o velhote, estes ingratos ainda não
estão contentes. E cada dia se sentia mais desanimado da vida. O
tio Júlio, deprimido e melancólico, para tentar iludir a solidão, todos
os dias sentava-se à janela a ver passar as pessoas. Por último já não
falava, apenas acenava, levemente, a quem passava no caminho. A
semana passada deixou de aparecer à janela. Uma vizinha teve o
cuidado de ir ver o que se passava. Encontrou-o moribundo deitado
na cama, vestido. E, adivinhando o fim, disse à vizinha: Rosa, minha
boa amiga, chegou o momento. Sinto que vou morrer, já vesti o fato
da última viagem. Não tenho dores. Sinto apenas uma angústia
profunda. E comigo levo um nó na garganta que só a morte o há-de
desfazer  é triste ter filhos e no último momento da minha vida não
os ter à minha beira. Deus te pague Rosa, porque eu já não posso!...
Dali a momentos faleceu.
Afinal, desde o tempo em que se levavam os velhinhos ao monte
para nos vermos livres deles, o Homem, em termos de respeitar os
mais velhos, pouco evoluiu. Agora já não se levam ao monte mas
abandonam-se. Apenas reaparecem (os familiares) para obterem
a certidão de óbito, documento necessário para efeitos de herança.
Santo Deus, ao que chegou o mundo!...
Pensamento da semana: Vivemos num mundo frio. É friamente
calculista, frigidamente egoísta, glacialmente irreflectido e
indiferente.

Prejuízo de milhões
Os resultados operacionais da
TAP foram negativos no
primeiro trimestre em 33
milhões de euros (6,6 milhões
de contos), mais 27 por cento do
que os 25,9 milhões de euros
orçamentados, mas 18 por cento
melhores do que os do mesmo
período de 2001.
A transportadora registou
proveitos operacionais de 254,7
milhões de euros (51,1 milhões
de contos) , contra os 251
milhões registados em 2001,
com a subida do tráfego de
passageiros.
Nos primeiros meses do ano,
o tráfego de passageiros subiu
9,7 por cento e a oferta subiu oito
por cento.
O presidente da TAP recor-

Mensagem do
Secretário de
Estado
Cont. da
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política para a Comunicação
Social das Comunidades
Portuguesas, que promova uma
maior ligação e interacção entre
os órgãos de comunicação
existentes. Impõe-se igualmente actualizar e lubrificar os
mecanismos de resposta a
situações de crises que possam
afectar cidadãos nacionais.
Contamos com a determinação e a coragem, características
dos portugueses, bem demonstradas na vida e obra do nosso
maior poeta, para levar a cabo
estes objectivos e encarar o
futuro com tranquilidade e
esperança. Da Europa, onde
somos o País mais antigo, a
caminho dos novecentos anos
de história, continuaremos a
lançar o nosso olhar colectivo
sobre o mundo, procurando
reflectir nele uma expressão do
rosto de cada um de vós, os
portugueses a viver nos cinco
continentes.

dou que, no conjunto das suas
congéneres europeias, o tráfego
caiu 8,9 por cento e a oferta 13,9

por cento.
Os custos operacionais da
empresa caíram 1,4 por cento

para 287,7 milhões de euros face
a igual período de 2001.

Correcção
Caixa de Economia dos Portugueses de Montreal
Apesar de todo o cuidado posto na redacção dum jornal, nem sempre conseguimos eliminar os
erros que por vezes ultrapassam a nossa vontade de bem fazer.
Foi o que aconteceu nas páginas centrais da última edição do nosso jornal, onde a Caixa de
Economia dos Portugueses de Montreal dava à estampa o seu relatório financeiro anual.
Por razões alheias à nossa vontade, a nota que deveria estar na parte inferior da página 9 não
aparece e do facto pedimos desculpa não só à CEPM mas a todos os nossos leitores.
Aqui reproduzimos pois a dita nota.
Nota: Devido a negociações em curso com a Federação e relacionadas com o caso COFO
o projecto de distribuição de dividendos não foi recomendado pelo C.A. em Assembleia
Geral Anual realizada a 18 de Maio de 2002.
Os membros serão informados posteriormente dos resultados das referidas negociações.
Ao mesmo tempo, a CEPM informa que na lista dos membros-dirigentes da Caixa, publicada
a semana passada, deve ler-se para o ano 2002-2003 e não 2001-2002 como por lapso foi indicado.

Feliz Dia
Dia de
de Portugal
Portugal
Feliz

José de Almeida Cesário
Secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas
10 de Junho de 2002

Ao correr da pena

Cont. da pág. 4

Trata-se de uma perda
importante para o Governo
Canadiano.
Em futura crónica analisarei
as razões e as consequências
desta demissão.
É caso para se dizer como só
latinos: Dat veniam corvis,
vexat censura columbas (o que
significa A censura poupa os
corvos e vexa as pombas.
A pomba é o senhor Paul
Martin, e o corvo é o senhor Jean
Chrétien.

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

Em nome dos vereadores do
Bairro do Plateau Mont-Royal, a
presidente Helen Fotopulos, saúda a
Comunidade Portuguesa por ocasião do
Dia de Portugal
Ville de Montréal
Arrondissement Plateau Mont-Royal
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Crónica
A parte interna da coxa dela
Por Joel Neto

Daisy rodou sobre si própria,
apoiou a face direita nas duas
mãos postas e sussurrou, com o
seu sotaque doce de Pernambuco:
Posso te contar um segredo?
Só então me casei.
Hoje em dia, quando olho
para trás, não posso dizer que
tenha casado com uma
prostituta  se estou
oficialmente divorciado é

porque casei com uma mulher,
como costuma dizer a minha
mãe. Na verdade, desde que
entrava em casa por volta das
sete da manhã até ao momento
em que tornava a sair, entre as
nove e as dez da noite, Daisy era
uma esposa absolutamente
normal: dormia, ia às compras,
cozinhava feijão com mandioca
e, uma vez por outra, entregavase-me arrebatada  tenho a
certeza que lhe dei um orgasmo
pelo menos em duas
circunstâncias diferentes.
Também gostava de dizer que
foi a sua beleza que me fascinou.
Era mais fácil justificar ter
casado com uma nordestina
impudica se se tratasse de uma
iorubá de bronze ou de uma
índia descalça com um estupro
do capataz da fazenda por única
experiência erótica antes de,
enfim, calçar os sapatos e fazerse à vida. Não foi o caso. À Daisy,
tenho de reconhecê-lo, escolhiaa primeiro por ser a única
rapariga disponível naquela

LIQUIDAÇÃO FINAL
50% a 70%
Céramiques Solano
de desconto

segunda-feira de Outono e só
então pelos atributos das suas
formas.
Era uma mulher bonita,
porém: tinha vinte e seis anos e
um longo cabelo amarelotorrado, e da saia preta com
lantejoulas espreitou-lhe a parte
interna da coxa no momento em
que o disc-jockey meteu um
blues do Missouri e ela se pôs no
meio da pista a dançar como a
Jessica Lange. Via-a simular
pudor quando lhe estiquei os
trinta contos, saboreei o gosto
suave do seu lóbulo polvilhado
a pó de talco, ouvi-a repetir
enquanto subia e descia sobre o
meu ventre: Jesus, assim eu
vou-me apaixonar! Jesus, assim
eu vou-me apaixonar!, mas era
ainda a forma redonda e
excessiva da parte interna da
sua coxa que eu sentia entre as
mãos quando, finalmente,
acendemos os cigarros e
ficámos ali à espera de que os
vapores pousassem e os meus
trinta minutos se concluíssem.
Então, ela rodou sobre si própria
no colchão, apoiou a face direita
nas duas mãos postas e
sussurrou: Posso te contar um
segredo?, e eu fiquei ali a ouvir

Importateur
et Distributeur

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

TAJAKS

GLOBAL NETWORK

Os especialistas das Antenas Satélites
!! ÚLTIMA OPORTUNIDADE !!!
Veja a RTPi + 50 canais
*
por apenas $

27

como um patrão atrevido lhe
fizera uma filha e como a mãe a
escorraçara de casa e como a
criança tivera de ficar à guarda
de uma tia de Maceió e como,
sem alternativa, ela aceitara a
proposta de um empresário
português para vir para a
Europa  disse-o mesmo assim:
Para a Europa  fazer uma
audição para bailarina. Só então
me casei.
Não foi uma cerimónia épica,
muito menos uma reunião de
família  juntei dois ou três
camaradas da noite e levei-a ao
Registo Civil, e quando
chegámos à minha casa de
Benfica e ela se pôs a admirar o
comando electrónico do portão
da garagem eu pensei: Apesar
de tudo, vou ser feliz. Depois,
enfim, veio a Leila do Brasil,
comprámos um apartamento
maior em Massamá, eu mudei
para os escritórios de Alverca, a
Daisy teve uma depressãozita e
a comunhão dos primeiros
meses foi-se desvanecendo. A
vida dela não era má: de manhã
levava a criança ao colégio
francês, durante o dia dormitava
ou trabalhava em part-time
numa imobiliária, e quando eu
voltava a casa tinha sempre
pronto o jantar pontualmente às
nove e meia. Não sei se a
desequilibrou a maternidade, se

a minha simples ausência ou as
saudades da vida, sei que numa
sexta-feira de Junho cheguei a
casa e encontrei pela primeira
vez a miúda sozinha, sentada em
frente ao MCM, a treinar o
francês com a Vanessa Paradis.
Disse-me assim: Mamãe saiu,
e depois virou novamente a cara
para o televisor, para atacar o
refrão final do Joe Le Taxi. Pela
primeira de muitas noites, fui ao
fogão, despejei o picadinho
morno num prato de plástico e
enfiei-me na cama a rever umas
tabelas no portátil, mordiscando
a couve frita até me vir o sono.
Só me deixei abater uma vez.
Tinha a Leila a cantar o Taxi
aos berros (Connait toutes les
rues par coeur/Tous les ptits
bars/Tous les coins noirs) e a
minha mãe chorando ao
telefone por causa de uma zanga
conjugal, e quando levantei os
olhos do chão tentei lembrar-me
da textura da parte interna da
coxa de Daisy e à mente não me
vinha outra coisa senão o pó de
talco do seu pescoço, o seu
hálito perfumado, o sotaque
pernambucano em que
carregava nos gritos de Jesus,
assim eu vou-me apaixonar!
Nem liguei aos camaradas:
assumi sozinho o destino,
apontei o carro à Baixa e,
quando cheguei à Duque de

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

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

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

IGREJA BAPTISTA DE LÍNGUA PORTUGUESA
MONTREAL

.US /mÍs

InstalaÁ„o, antena, etc. GRATUITA

125.00$

Associação de
LaSalle
Torneio
Tiro aos Pratos

Dish 500

Sempre pensando em Si.
ï N„o procure melhor preÁo
ï N„o procure melhor serviÁo
Porque com Tajakís encontrar· tudo o que Vo c Í
necessita
Visite-nos e ver· que aqui VocÍ È a nossa prioridade.
*informe-se para ver se se qualifica para a nossa promoção.
*Certas condições se aplicam..
PROMOÇÃO até 30 de Abril
Na compra de uma Antena SatÈlite obtenha um celular GRÁTIS!
Informe-se.

3484 Fleury Este Tel. (514) 329- DISH (514)279-7999
1-888-8TAJAKS

Loulé, entrei no primeiro bar
onde o porteiro me acenou com
uma pequena vénia e libertou
ligeiramente a porta, no seu
convite silencioso ao senhor
engenheiro.
A
primeira
mulher
aproximou-se menos de dez
minutos depois, debicando-me
um caju do pires e pedindo
licença para sentar-se. Eu não
queria dormir com ela  queria
olhar para aquelas mulheres e
recuperar de entre elas o que me
restava de Daisy, olhar para elas
com desprezo e rejeitar os seus
convites e beber a minha cerveja
e voltar para a minha cama
enquanto Leila cantava na sua
voz de anjo as desventuras de
Joe, o taxista que reencontrava
a Amazónia nos becos escuros
de Paris. Perguntei: Está aí a
Verónica, aquela gaúcha?, e ela
respondeu-me, num tom
carioca: Casou com um
cliente. A Juliana, do
candomblé?, insisti, e ela,
franzindo a testa: Não trabalha
cá mais. Está vivendo com um
cliente... Então levantei os
olhos para aquela mulher, dividi
por momentos o olhar entre as
suas coxas excessivas e o seu ar
de paixão, e empinei o resto da
minha cerveja: Sinto por si. Eu
já sou casado...
Dizem-me que Daisy 
chama-se Lucineide, mas
insistiu até ao fim em que a
tratasse pelo nome artístico (O
nome do nosso amor, como
dizia)  está a viver em Torres
Vedras, com um advogado com
quem costumava encontrar-se à
noite durante o nosso
casamento e que só lhe exige o
picadinho pronto a horas e a
oportunidade de ficar em casa a
ver a Leila falar francês,
enquanto a mãe sai para
trabalhar. Às vezes a minha mãe
passa por Benfica e eu juro-lhe
que está tudo bem, que não me
ficaram sequelas daquela união
impensada nem vou agora levar
a jantar as filhas das amigas dela
só porque, entretanto, voltei a
viver sozinho. Quando chove
meto o carro na garagem, mas
na maior parte dos dias prefiro
deixá-lo sobre o passeio,
aproveitando o espaço que a lei
me concede enquanto legítimo
proprietário de uma garagem
em Benfica. Ainda me custa ter
de abrir o portão sem aquele
controlo remoto que a Daisy me
levou.

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

A associação Portuguesa de
LaSalle promove no Domingo,
dia 9 de Junho, o seu grande
torneio de Tiro aos Pratos no
campo de tiro St-Jacques.
Do programa consta:
10h00: abertura do torneio
20h00: jantar e entrega dos
troféus.
Noite animada pela Discoteca
LaSallense.
Aproveitamos para agradecer
a todas as casa comerciais pela
sua participação com um
grande Obrigado, de todos os
responsáveis deste acontecimento
Para mais informações:
366-6305.
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O I Festival de Cultura Açoriana
Encerrou com jantar de homenagem a Carlos César
Texto e fotos de António Vallacorba

Acabou-se o que era bom! Um
jantar de gala no Château Royal,
em Laval, na segunda-feira de 27
de Maio transacto, assinalou
apoteoticamente o encerramento do I Festival de Cultura
Açoriana, e que mereceu os
maiores elogios da parte do
presidente da Região Autónoma
dos Açores, quando no início do
seu discurso, afirmou que
realizações como esta privilegiam e fazem evidenciar, e
eternizar, a presença da nossa
comunidade de forma relevante.
Para Carlos César, visivelmente orgulhoso, os açorianos
devem distinguir-se, não só pela
forma activa como participam
cívica e socialmente nos meios
onde residem, mas igualmente
pela forma corajosa e apurada
como evidenciam a sua
identidade cultural, o seu apego
às raízes; como fazem com
modernidade e sentido de
açorianidade.
Lembrando como esta
iniciativa tivera a sua base de
incepção, na Horta, durante um
encontro dos organismos
açorianos, afirmou que o festival
teve a concretização proficiente dos nossos amigos
residentes nesta área do
Canadá. Por isso, mostrou-se
esperançoso que o mesmo
venha a ter continuidade e que

se constitua como um
acontecimento anual de
grande relevo de manifestação
de açorianidade nos países
onde existem comunidades
residentes.
Pelo seu lado, o engº António
Silva, presidente da Comissão
Directiva deste festival, disse, ao
abrir a sessão dos discursos,
que o mesmo havia decorrido
num ambiente de grande
expectativa por toda a
comunidade nesta província.
Referindo-se, depois, às 12
colectividades participantes,
afirmou tratar-se de gente de
boa vontade, de homens e
mulheres que acreditam no
pulsar do coração açoriano
por estas paragens; de gente
verdadeiramente inspirada e
que não desiste de sonhar; que
tem uma grandeza pela nobreza
da nossa alma açoriana.
Algumas 140 pessoas terão
acompanhado Carlos César e
esposa neste jantar, com
destaque para as que os
ladeavam na mesa de honra, e
que foram: Gilles Vaillancourt,
presidente camarário de Laval,
e esposa; o dr. Luis Gomes,
embaixador de Portugal em
Otava; dr. Nuno Bello, cônsulgeral de Portugal em Montréal,
e esposa; a dra. Alzira da Silva, da
Direcção Regional das
Comunidades açorianas; e o já
referido engº António Silva e
esposa.
Das demais pessoas presentes, contavam-se outras
individualidades locais e
portuguesas, tais como os
conferencistas convidados,
políticos, representantes de
organismos comunitários, bem
como outras pessoas afectas à
comunidade, membros da

Produtos Maia
Padaria, Pastelaria
Charcutaria e Mercearia
Produtos portugueses
JÁ SE ENCONTRA ABERTA AO PÚBLICO
Faça-nos uma visita

2720 Legendre Este (St-Michel) Tel.:

387-0660

Buffet Marina

Comissão Directiva deste
festival, etc.
Aparentemente, a abertura
deste jantar-convívio ter-se-ia
iniciado para além da hora
prevista, com um cocktail a
que, infelizmente, não pudemos
assistir, mas nos afirmaram ter
sido de qualidade e ambiente
invulgares.
O engº Silva, ao fazer no
prosseguimento do seu
discurso, o balanço de como o
festival decorreu, afirmou que
do mesmo se tiraram muitas
lições e que foi uma
experiência muito positiva e
dinamizadora para todos,
sendo da opinião que se estava,
de facto, a precisar deste
despertar, deste renascer e
reactivar de esperanças.
Nesse sentido, sugeriu
continuar-se a insistir e
persistir na luta contra o tempo,
fazendo melhor uso dos nossos
meios de comunicação estatais
e comunitários, dos nossos
interesses comuns e do savoirfaire dos talentos de todos os
açorianos.
Nos agradecimentos gerais
que endereçou a todas as
pessoas, organismos
e
entidades envolvidas neste
projecto, elogiou de modo
especial a participação dos
jovens do grupo Carrefour
Lusophone, ao caracterizá-los
como um agrupamento que
surge na hora exacta e como
um sopro de ar fresco na nossa
comunidade jovem.
Por fim, e dirigindo-se agora a
Carlos César, disse-se
agradecido pelo abraço
saudoso que nos trouxe, por
esta oportunidade de convívio
e pelos mesmos sentimentos
que nos irmanam nesta mesma

PÃO E PASTELARIA
FRESCA TODOS OS DIAS

Horário
Seg. e Terça:
das 08h00 ‡s 18h
Quarta a Sábado:
das 08h00 ‡s 20h
Domingo:
das 08h00 ‡s 13h.

açorianidade que, juntos,
vivemos à distância.
Entretanto, o Presidente dos
Açores, ao agradecer o esforço
de todos, fê-lo em reconhecimento do talento demonstrado
na organização deste festival e
igualmente da forma como
fizeram comunicar junto das
autoridades locais. Consequentemente, disse que a nossa
comunidade é, também ela um
parceiro social, que deve ser
respeitado na construção da
sociedade multicultural que é o
Canadá.
E, lançando um repto a quem
o ouvia, sobre o que considerou
haver um grande desafio que
devemos lançar a nós próprios e
que aqueles que residem fora
dos Açores têm que tomar
decisivamente nas suas mãos,
advertiu que a organização das
comunidades, o seu poder e a
defesa dos seus interesses ,
dependem de dois factores:
Por um lado  exemplificou -, a
sua capacidade de se organizar
para a participação cívica, e, a
partir de daí, a participação
política; e, em segundo lugar, a
capacidade que podem revelar
nesta participação, estarem
unidos e conscientes daquilo
que é essencial para a
preservação dos seus interesses.
Quase a findar o serão, Carlos
César e o engº António Silva
trocaram lembranças.
Registe-se, também, que a
parte musical foi animada pela
discoteca J & R Productions.
Num àparte, é evidente que a
organização deste festival não
agradou a todos. É normal. No
entanto, importa considerar os
nobres propósitos que o

Comunidade

Eng. António Silva oferecendo uma lembrança ao Presidente do
Governo Regional dos Açores Carlos César
motivaram; pois ao fim e ao que, no futuro, certamente será
cabo, o que interessa é que merecedora de um olhar mais
apareceu obra feita. Obra esta crítico.

Noivas - 15%

em todos os modelos de cartões de convite

Typogal Ltee.
4117-A Boul. St-Laurent Tel.: 844-0388

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,
SÁBADO, DIA
DIA 15
15 de
de JUNHO
JUNHO
DAS 7H00AM AO MEIO-DIA

(514) 728-4345

4397 Denis Papin (Perto de Pix IX)
St-Léonard

• Duas magníficas salas de recepção
• Capacidade
de 50 a 400
convidados
• Escolha de
requintadas
ementas
www.buffetmarina.com
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NÃO
120 LOUVAIN OESTE
(Boul. MÈtropolitain, saÌda St-Laurent norte, virar na Louvain oeste)
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Comunidade
Império da Missão Santa Cruz
Cont. da pág. 1

Texto e fotos de António Vallacorba

nos ajudar a viver mais
intensamente estes dias
festivos.

Novamente, o tempo não quis
colaborar, chegando mesmo a
ameaçar, ou fazendo-o
parcialmente, a realização de
certas actividades em algumas
ocasiões  como foi o caso
específico da actuação do
conjunto Request, ao ar livre,
no parque de recreio, no sábado
à noite, interrompendo-a por
causa da chuva copiosa que se
fez sentir.
Mas, o mais curioso, até o dia
nasceu risonho e se mostrou
bastante promissor, com os
carros das pensões  alguns
alegóricos, com música e dança!
 a encheram de alegria as ruas
e as casas por onde passaram,
como foi no exemplo a deste
cronista.
Ao fim e ao cabo, todavia, as

actividades do serão do sábado
acabaram por decorrer
completamente no subsolo da
igreja. Num aspecto, por acaso
tornou-se bastante agradável,
pois, em vez das pessoas
estarem dispersas por aqui e ali,
ao menos neste momento,
estiveram mais juntas umas às
outras e mais em harmonia,
como é tanto do gosto do Divino.
Ali se rezou o terço por volta
das dez horas. Foi presidido
pelo padre André Desroches,
coadjuvado por Eduíno Moniz e
Maria Matias  num acto
devocional bastante solene e

muito participado. No palco, o
quarto com os símbolos do
Espírito Santo  bandeira, coroa
e ceptro  mostrava-se de uma
beleza e encanto verdadeiramente
contagiantes
e
inspiradores, acompanhando a
todos durante a refeição da
caridade e oferta dos mordomos: um exuberante jantar de
carne guizada com batata e com
aquele paladar muito especial
da sua confeccionadora,
Almerinda Moniz; pão, vinho,
refrescos e massa sovada.
Comeu-se, então, ao som da boa
música do conjunto Renovação, que animou também o
baile.
Não vamos afirmar que, no
domingo, o cortejo das coroas
terá sido o mais extenso que por

estas paragens se há realizado,
até porque o tempo, com uns
pingos esporádicos e o
circuito das bicicletas, terão
desencorajado ou dificultado
muita gente a participar.
Organizado por Eduino
Moniz e acompanhado pelas
filarmónicas Portuguesa de
Montréal e do Divino Espírito
Santo de Laval, contudo
mostrou-se de extensão bastante apreciável e daquele
brilhantismo muito característico e nobre deste acontecimento.
A acompanhar os mordomos,
a família e a rainha da festa,
Jennifer Ledo, estiveram o
clero, o dr. Nuno Bello, cônsulgeral de Portugal em Montréal,
a D. Luisa Fernandes, dos
respectivos Serviços Sociais;
inúmeras irmandades, colectividades recreativas, comissões de

festas, folclore, grupos afectos à
Missão e, evidentemente, toda a
nobreza das demais rainhas dos
outros impérios, etc.
Graças a Deus que o cortejo
se fez e recolheu sem anomalias
de maior, seguindo-se a
celebração
eucarística,
acompanhada pelo Coral do S.
Santo Cristo dos Milagres, sob
a regência de Filomena
Amorim. Foram celebrantes os
padres José Maria Cardoso,
André Desroches, Lourenço
Reuba e Cândido Falcão,
coadjuvados pelo diácono
António Ramos e um duo de
acólitos.
O padre Desroches, que
presidiu à missa, na sua homília
baseou-se no desfile do cortejo
para traçar o paralelo da nossa

Neste dia do 10 de Junho em que os
portugueses se sentem orgulhosos da sua
Pátria, participo convosco para juntos
comemorarmos.

caminhada ao encontro de
Deus. Outrossim, encorajou a
assembleia e os devotos do
Espírito Santo em geral a
praticaram os dons da
Divindade festejada, porque só
assim é que os festejos têm
razão de ser. No acto final, foram
a coroar o menino Jason
Medeiros, neto do mordomo
José Barroso, bem como uma
vintena de outros candidatosde
a este acto.
No subsolo da igreja, este
salão voltou a encher-se várias
vezes quando, imediatamente a
seguir à chegada do pequeno
cortejo vindo da missa, foram
distribuidas as tradicionais
sopas do Espírito Santo,

carne cozida e demais
ingredientes, a par dos
complementares pão, vinho,
sumos e massa sovada  tudo
com boa qualidade e melhor
abundância. De facto, estando o
tempo cá fora bastante desagradável, a maioria das pessoas
deixou-se ali ficar. E porque não!
Pudera Novamente, o conjunto Renovação animava o
baile, o ambiente era excelente,
enquanto os colaboradores dos
mordomos continuavam a
distribuir massa sovada, vinho e
sumos  até haver.
Massa sovada, aliás, que
também foi servida a todos os
que optaram por ficar no parque
festivo, durante o arraial

arrematações de gado e outros
géneros, serviço de bar e bazar,
a bonita iluminação do templo,
etc.  mas tempo fresco e muita
ventania.
Endereçamos as nossas
felicitações aos mordomos, à
Missão, à respectiva Comissão
de Festas, às senhoras cozinheiras e aos demais colaboradores
dos mordomos, que muito se
distinguiram durante as
distribuições das duas refeições
 todos diligenciosos e amáveis.
Graças a Eduino Moniz, foi uma
organização exemplar.
O mordomo para 2003 é o
dinâmico empresário da
Monastesse, Manuel da Ponte,
a quem desejamos as maiores

confeccionadas pela referida
Almerinda Moniz e ajudantes;

animado pela Filarmónica do
Divino Espírito Santo Laval,

felicidades.

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

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

1012, rue Mont-Royal est Bureau 102
Montréal (Québec) H2J 1X6
Tél.: (514) 521-NATH (6284)
Télécopieur: (514) 521-0147
nrochefort@assnat.qc.ca

A distinção com que sempre sonhou
Députée de Mercier

Nathalie Rochefort

• 2 salas de recepção com uma magnífica decoração
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Trigésimo aniversário da Escola
Português do Atlântico
A persistência de um Homem
a generosidade de um Banco: BCP
por Raúl Mesquita

O ensino de Português tem
sido ao longo dos anos de
existência da diáspora de
Montreal, a pedra angular e
igualmente a pedra filosofal de
um grupo de carolas que se
empenham, benevolamente, na
preservação de certos valores
de portugalidade aos quais o
estado português  portanto
aquele que deveria ser o motor
e ao mesmo tempo o veículo de
transmissão da formação das
novas gerações, manifesta um
repreensível ostracismo, apesar
de algumas hipócritas boas
vontades de uns quantos deputados veraneantes em períodos
pré-eleitorais ou de esgotamento de verbas em final de ano
fiscal. E sempre com o mesmo
estribilho. Independen-temente
do partido que esteja no poder.
Qualquer pretensa comparação
entre os políticos e a
sobrevivência e desenvolvimento de qualquer escola de
Língua Portuguesa é, como no
caso da Escola Português do
Atlântico, realçar a diferença
entre os que pensam e falam, e
os que executam.
Não façamos malabarismos
orais nem fantasias escritas. É
uma aberração total. O Estado
Português nada faz pela
perenidade da Língua Pátria.
Não fora a persistência de uns
quantos e, neste caso específico,
a compreensão e elevado
sentido cívico do BCP (outrora

Banco Português do Atlântico,
de que a instituição de ensino
público guarda o nome), que há
muito tempo já as novas
gerações estariam completamente absorvidas pelas
culturas anglo-saxónicas.
Numa época em que assistimos a uma certa tendência
na banalização de distinções
nacionais, o trigésimo aniversário da Escola Português do
Atlântico inscreve-se na
linhagem dos mais elevados
serviços prestados à juventude
de raízes portuguesas e por isso,
a condecoração com a medalha
da Assembleia Nacional feita ao
Banco Comercial Português e
entregue pelo Deputado senhor
Laurentino Esteves durante a
festa do último 26 de Maio, é
uma expressão de testemunho,
de um reconhe-cimento que, ao
mesmo tempo, vem alimentar a
questão. De que é urgente
desmistificar um reflexo de
certo tipo de mentalidade em
Portugal. O apoio às escolas de
apren-dizagem de Português é
essencial para o País e para a
identificação dum Povo que se
ramifica nos cinco continentes e
que tem uma História rica a
defender. Há questões concretas e urgentes na conjun-tura
mundial actual onde se inserem
todos os antigos territórios
portugueses espa-lhados pelo
mundo, nas quais a juventude
de origem lusitana pode e deve
participar, enri-quecendo os
países de aco-lhimento,
preservando a Língua Portuguesa e dignificando Portugal.
São esses os objectivos que a
Escola Português do Atlântico
tem defendido ao longo dos
seus trinta anos de existência,
como referiu o Senhor
Comendador Graciano Valente,
Administrador da mesma, na

sua alocução. É essa também a
preocupação da Administração
do BPC, que apoia a obra desde
o seu início.
E a festa de aniversário deste
ano ficará como uma referência
no meio comunitário.
Realizada no Salão nobre do
Centro Helénico de Montreal,
teve a participação de cerca de
setecentos convivas e apresentou um cartaz rico em
qualidade e em quantidade.
Muitos foram os esforços que
envidou o Administrador da

das últimas eleições legislativas, o forçaram. Várias das
personalidades convidadas não
puderam deslocar-se por
estarem comprometidas com
os festejos do Espírito Santo e
do final da Primeira Semana
Cultural Açoriana em Montreal
ou por outras razões justificáveis. Destacam-se porém,
as Mensagens do Senhor Dr.
António Mota, Director do
BCP, do Senhor Engº José
Lello, Deputado e ex-Secretário
de Estado das Comunidades e

\
Escola
para a sua efectivação e
êxito. Mesmo se contando com
o encorajamento dos apoios
nunca
recusados
dos
responsáveis da importante
instituição bancária portuguesa,
teve o Senhor Graciano Valente
de saber ultrapassar vários
escolhos a que o período festivo
religioso local e o contexto
político nacional, na sequência

da Senhora Dra. Alzira Silva,
Directora da Direcção Regional
das Comunidades Açorianas
que gentilmente fez também
uma referência especial à
Directora Pedagógica da EPA,
Maria de Lurdes Dias.
De salientar igualmente, a
intervenção da Dra. Manuela
Aguiar no processo da oferta da
medalha da Assembleia da

GRAPOLLO
D'ORO

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00

$32.00

20 LITROS

Três modernas salas com capacidade
de 100 a 600 pessoas
•casamentos •aniversários •noivados •baptizados
•primeira comunhão •crismas •outras festas
sociais

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.

República ao Banco Comercial
Português. Por outro lado, o
Senhor Comendador João Rui
Nabeiro, presidente do
Conselho de Administração da
Delta Cafés teve a gentileza de
oferecer a todas as senhoras
presentes, uma embalagem
com amostras de café e cháve-na
da reconhecida empresa.
Na mesa de Honra encontravam-se para além do casal
anfitrião, Graciosa e Graciano
Valente, o senhor Embaixador,
Dr. José Luís Gomes, que apesar
de acompanhar a comitiva do
Senhor Presidente do Governo
Regional dos Açores, Carlos
César, de visita a Montreal e
Laval, fez questão de comparecer um pouco mais tarde; o
Senhor Cônsul-Geral, Dr. Nuno
Bello e esposa; o senhor Dr.
Carlos Gomes da Silva,
Conselheiro social e cultural da
Embaixada e esposa; senhor
António Vasco Marques,
Director
comercial
da
Emigração do BCP; senhor
Fernando Rodrigues e esposa,
do BCP-Montreal; Deputado
Laurentino Esteves, de Toronto;
Rev. José Maria Cardoso;
senhora D. Maria Luísa
Fernandes, responsável dos
assuntos sociais do C-G; senhor
Dr. Silvério Espínola da ICAO;
senhora D. Diane Leroux da
CSM; senhor Dr.Celestino
dAndrade de Multi-Prêt e
esposa; senhor Luís Tavares
Belo, Chefe da Redacção de A
Voz de Portugal e esposa;
senhora D. Maria de Lurdes
Dias, Directora Pedagógica da
EPA; senhor José Mário Coelho,
Director do jornal O Milénio e
Rádio CIRV assim como da
FPTV de Toronto; senhor Hélio
Meneses da RTPI-Açores e
senhor José Ferreira da página
Web A Diáspora também de
Toronto.
O espectáculo foi grandioso. A
corresponder aos esforços
despendidos por todos quantos
nele intervieram dum modo ou
doutro. Abrindo com várias
interpretações do conjunto
mexicano Mariachis, seguindo-se uma Tuna estudantil de
Toronto,Luso-Can Tuna,excelente nas boas tradições

coimbrãs. Contou depois com
três acrobáticas danças de um
grupo folclórico polaco, rico
em cor e movimentação.
Entremeado com este grupo
polonês, sucederam-se no palco
e na pista, dois grupos de jovens
alunos em dois sugestivos
projecto s escolares. Na pista
um grupo de finalistas fez uma
evocação dos nossos navegadores dos séculos XV e XVI,
transportando uma nau,
símbolo da Epopeia que nos
caracteriza. No palco, um outro
grupo que cremos serem do
segundo ciclo, apresentou uma
original ideia do abecedário
numa sucessão de características regionais, representando cada uma das
províncias que compõem o
continente do Minho ao
Algarve, tendo-se depois integrado no grupo da evocação
marítima. Representações de
muito mérito que a assistência
soube apreciar calorosamente.
Actuaram depois os infatigáveis
e apreciados Campinos do
Ribatejo, muito aplaudidos
como é hábito. Os mais pequenos foram brindados com
vários e interessantes números
de magia e finalmente, a
talentosa Sarah Pacheco cantou
e cativou, mesmo se o forte
volume do som não permitiu
por vezes, compreender os
textos das canções.
Luís Tavares Belo e Rosa
Velosa, asseguraram a
apresentação do espectáculo
com o profissionalismo que se
lhes conhece e o Conjunto
Prestige garantiu a animação
sonora durante o lauto jantar e
para os amantes da dança.
A Escola, compreendendo o
seu Administrador, Comissão
de Pais (sempre impecável),
professores e alunos estão de
parabéns pelo trabalho
realizado e o Banco Comercial
Português, fiel patrocinador e
dedicado promotor da Língua e
Culturas Portuguesas nos
vários continentes, merecem o
carinho e a dedicação da gente
portuguesa. Parabéns a todos os
finalistas deste ano e Feliz
Aniversário, Escola Português
do Atlântico.

INTRACOMMAR

INC.

•Venda •Serviço • Reparação
Receba a
RTPi + GLOBO + SPORT TV + SIC
parabólicas de 18" ou maiores
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REPRESENTANTE DE:
• BELL EXPRESSVUE
• STARCHOICE

NOVIDADE
Vendem-se barris de Whiskey e barris novos

Para reservas ou informações:
Joseph Palmieri
Tel. (514) 327-7023
6010 boul. des Grandes Prairies, St. Léonard

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

Reparações de receptores e parabólicas
grandes e pequenas

Para um serviço profissional garantido, contactenos ou visite a nossa sala de exposição
7702 rua Juliette • V. LaSalle
Prop.: A. Januário 364-0795
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Comunidade
Rádio Centre-Ville
Janela aberta

Na próxima Segunda-feira, 10 de Junho (Dia de Portugal) o
programa Janela Aberta produzido por Joviano Vaz com a
colaboração de Amélia Oliveira-Vaz e Hermínio Botelho vai
apresentar um programa especial comemorativo do dia 10 de Junho
no qual será apresentado um apontamento sobre o nosso primeiro
Rei, D. Afonso Henriques, o Rei fundador da nacionalidade, uma
mensagem do Dr. Nuno Bello, Cônsul Geral de Portugal em
Montreal, assim como um programa da série encontro à Esquina
da História, sobre a gigantesca figura do Infante D. Henrique o
grande impulsionador da gesta dos descobrimentos.
Um programa a ouvir absolutamente.

Sport Montreal e Benfica
Dia do Pai

No Domingo, 16 de Junho, terá lugar um almoço do Dia do Pai,
na sua Sede do 100 Bernard Oeste.
Animação musical pela Discoteca Memórias.
Entrada: sócios, 17 águias; n/sócios, 20 águias; crianças dos 6
aos 12 anos, 8 águias.
Para informações ou reservas 273-4389.

Centro Comunitário E. Santo
Festas do Divino E. Santo

Pelo fascinante mundo da música...
Mariza lança novo CD
Fado em Mim

Fado em Mim, é a mais recente obra musical de Mariza, uma
jovem fadista que tem deslumbrado os palcos do Fado com a sua
voz.
Mariza é uma jovem moçambicana de 26 anos de idade a residir
actualmente em Portugal. Começou a cantar fado ainda em criança,
mesmo antes da escola primária. Aos cinco anos de idade já cantava
espontaneamente no restaurante dos seus pais, na Mouraria, um
dos mais tradicionais bairros lisboetas.
O seu pode de interpretação e voz terá mesmo despertado a
atenção de um jovem guitarrista de 15 anos de idade, que é agora
um dos elementos do grupo que acompanha Mariza. Esta menina
canta muito bem, dizia o jovem.
Agora, aos 26 anos de idade, Mariza lança o seu primeiro CD
Fado em Mim, colectânea com 12 fados (seis fados clássicos e seis
originais).
Mariza, considerada um dos melhores valores recentemente
surgidos no fado, teve a sua primeira aparição em público em 1999,
no Coliseu do Porto e Lisboa, no âmbito de concertos de
homenagem a Amália Rodrigues, tendo sido logo aí aclamada pela
crítica. Em 2000 foi distinguida pela RDP com o prémio A Voz do
Fado.
Fado em Mim já é disco de prata em Portugal.
Mariza encontra-se em digressão pelos EUA e Canadá desde 9
de Abril. A sua actuação em Montreal está prevista para o Sábado,
dia 6 de Julho, por ocasião do Festival de Jazz.

É já neste próximo fim-de-semana que terão lugar as festas do
Divino Espírito Santo do Centro Comunitário do Espírito Santo
(Anjou).

As nove ilhas dos Açores
O torrão açoriano
São nove ilhas dispersas
Banhadas pelo oceano
E de belezas diversas
A ilha Santa Maria
Felizes os que a já viram
Foi a primeira que um dia
Os portugueses descobriram
S. Miguel ilha querida
A quem os poetas cantam
Tem uma linda avenida
E três lagoas que encantam
A Terceira não fica atrás
Essa ilha deslumbrante
Tem o castelo de S. Brás
E uma base importante
Depois vem a Graciosa
Onde o mar bate mansinho
Tão bonita e viçosa
Com S. Jorge por vizinho
S. Jorge ali à porta
Estreito e presenteiro
Fabrica queijo e exporta
Depois para o estrangeiro
O Pico tem a façanha
De ter gente cordial
E a mais alta montanha
Das terras de Portugal

Do programa consta:
Sábado, dia 8 de Junho

O Faial que o mar embala
É lindo e por sua vez
É a ilha onde se fala
O mais lindo Português

18h00: recitação do terço na
Arena Mont St-Antoine,
seguindo-se uma refeição da
tradicional carne guisada,
sumos e vinho.
Noite animada pelo conjunto
Request e pela actuação dos
artistas Maurício Morais e Suzy
Fagundes

A seguir vem as Flores
Umas milhas mais além
O orgulho dos Açores
Pela beleza que tem
O Corvo com graça divina
Só elogios lhe tecem
Bonita mas pequenina
E onde todos se conhecem

Domingo, dia 9 de Junho
12h00: Saída da coroação do
Centro Comunitário em
direcção à Igreja Notre-Dame
dAnjou, abrilhantada pelas filarmónicas Portuguesa de Montreal
e Divino Espírito Santo de Laval.
Após a missa, a coroação seguirá para a arena Mont St-Antoine
onde serão servidas as tradicionais sopas do Divino Espírito Santo
com animação pela Filarmónica e o conjunto Request.

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...

José Eliso Moniz
Hull

www.avozdeportugal.com

President of the
Queen’s Privy Council for Canada and
Minister of Intergovernmental Affairs

Président du
Conseil privé de la Reine pour le Canada et
ministre des Affaires intergouvernementales

TIPO
VINHO
VERDE

GALO

$

40.00

20 LITROS

100% satisfação garantida
ou dinheiro reembolsado

$

40.00

20 LITROS

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

Azeite extra-virgem

45.00

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

Fornecemos: •restaurantes •hoteis •mercearias
Pes
o •hospitais •"dépanneurs"
soa
an
l
•crèches •ect...
reg dia
t
n
E
o
sm Faça-nos uma visita ou contacte:
e
m
ALBANO SÁ ou CARLOS COSTA
Tels.: 845-3291 - 845-3292 - Fax: 257-8816

Stéphane Dion

Na celebração do Dia de Portugal
saúdo todos os luso-canadianos residentes
na Província do Quebeque
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

EM 04-06-2002:

1EURO=1.4446cd
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

PLOMBERIE & CHAUFFAGE
LEAL INC.
4267 Av. Coloniale

285-1620
672-4687

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

842-6891

CONTABILISTAS

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

849-2391
987-0080

CABRAL & LOWENFELD
1010 Sherbrooke Oeste #920

232-3095

VOGA DRAPERIES
4401 Boul. St-Laurent

843-6262

DENTISTAS

DR. ALCINO DE SOUSA
4270 Boul. St-Laurent, #209

499-1624

DISCOS/LIVROS

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent

843-3863

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

272-5779

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

SOLMAR
111 St-Paul E

861-4562

842-0591

CASA MINHOTA
3959 Boul. St-Laurent

842-2661

845-5777

REVESTIMENTOS

845-6028
842-2374

NOTÁRIOS

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

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent

845-1520

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel

725-2626

385-1484 e 3 8 5-3541

FARMÁCIAS

FARMÁCIA TRANG
4274 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

844-6212

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

845-5335

(514) 985-2411

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

LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval

ALFRED DALLAIRE INC.
4231 St-Laurent
Eduíno Martins
Cel.:
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

270-3111
862-2319
845-5804

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

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

947-1479

TIPOGRAFIAS

José Montez

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

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

"Cottage"

TRANSFERÊNCIAS

Completamente
renovado. Perto do
Metro Cadillac
Impecável.
Boa ocasião.

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

Professor Ibrahim
Grande vidente medium africano
resolve os mais difíceis problemas,
especialista em amor, faz regressar
o ser amado, cura a impotência dá
sorte em negócios e dinheiro.
Resultado rápido e eficaz.

Tel. : (514) 842-1191
Não há vida sem problemas!
Para o vidente todos os problemas têm solução

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

FUNERAIS

EM PORTUGAL

SATÉLITES
843-5626

SENHOR AFRICANO FODÉ

ELECTRICIDADE

IGREJAS

RENOVAÇÕES

Vidente — medium

CORTINADOS

GARAGENS

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

www.avozdeportugal.com

351-1716

874-0324

GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent

ELECTRO-LUSO
225 Gounod

ARCA

PADARIAS

semanas no nosso sÌtio WEB

844-4588

669-7467

Leia o jornal A Voz de Portugal todas as

QUIROPRATAS

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

MÓVEIS

OURIVESARIAS

288-2082

RESTAURANTES

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

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

Dr. JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

ASTRÓLOGO AFRICANO AIDARA
Tel.: (514) 374-2395 Fax : (514) 374-9755
Possuo largos anos de experiÍncia e poder, oriundo dos meus
ancestrais. Com a m·xima honestidade e sigilo, ajudo quaisquer
que sejam os casos desesperados, mesmo os de difÌcil soluÁ„o:
Angústias, Mau-olhado, AmarraÁões, Desvio, AproximaÁões,
Casas assombradas, Males FÌsicos, ImpotÍncia Sexual, VÌcios,
etc. Desamarro tambÈm todos os males fluÌdos que existem em
si! Trabalho ‡ dist‚ncia por bons guias com Talism„s fortÌssimos
para todos os fins! Considerado um dos melhores Profissionais
no Canad· e estrangeiro, consultado por v·rios colegas devido
‡s minhas previsões serem exactas e os tratamentos eficazes!
Falo PortuguÍs.

CENTRE-VILLE
T r i p l e x
completamente
renovado, com
3 x 6½.
Impecável.
Faça uma visita.

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

AVALIAÇÃO GRATUÍTA

ANTÓNIO BAPTISTA

CHOMEDEY
OS
RT
UA
Q
5

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

TRIPLEX EM ROSEMONT

ANJOU

AS
ND 60.
E
R 5,6

$4

Grande prÈdio 6x4Ω, 2x3Ω , prÛximo
de transportes e outros serviÁos.
Inquilinosest·veis.Investimento rent·vel

CONDO EM ANJOU
A
OV
AN
H
ZIN
CO

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

ROSEMONT
IP
TR

LE

X

Grande triplex em frente ao Jardim
Bot‚nico. Optima condiÁ„o..

O
ND
CO

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

ANJOU
Condominium,
sector privado,
2qts.sal o c/
lareira.Portapatio.Estacio
namento
p/2carros
disponÌvel

O
ND
CO

Se pensa vender ou comprar é só chamar

A VOZ DE PORTUGAL, 5 de Junho de 2002 - Página 13

PRECISA-SE
Oper·rios c/exp. en ìpavÈ uniî
muros, asfalto. Bom sal·rio e
benefÌcios sociais.
David Tavares
(514) 992-6669
Precisa-se de 2 paisagistas c/
exp. em pavÈ-uni, asfalto.
Trabalho em Laval. Sal·rio
baseado na experiÍncia. Fundo
de pens„o possÌvel. Contactar
contramestre Walter Moniz
(450) 963-3462
Fabricante de renome de roupa
de qualidade para homem,
procura operadoras de m·quinas para calÁas e casacos.
Excelentes condiÁões de
trabalho, regalias e sal·rios.
Tony Antonacci
253-2171
Sábado : 253-2178
Cozinheiro e empregado de
mesa, c/experiÍncia, para
restaurante de fina cozinha
italiana. Apresentar-se no:
540 Boul. Marie-Victorin
Boucherville ou tel.:
(450)641-2277
Operadoras c/experiÍncia em
m·quinas simples e ìoverlockî,
para confecÁ„o de roupa para
senhora. Trabalho ao domicÌlio.
845-6680
Padeiro de preferÍncia com
experiÍncia de forno.
522-4115
Empregada domÈstica c/exp.
para limpeza 2 dias / semana.
Mme. Malka
274-6367
Homem sÈrio para lavar loiÁa e
limpeza geral de restaurante.
Trabalho de 2™ a s·bado das
4hrs30 ‡s 11 hrs.Sal·rio $8.00/hr.
Deve falar um pouco de FrancÍs.
934-0473
Costureiras c/exp. para
alteraÁões em roupa de homem
e senhora. Trabalho no Sears
de Laval, no de LaSalle e
tambÈm de Pte.Claire.
Sr. Mateus
(450) 682-1200 ext. 468
ou (514) 212-7789

Mec‚nico c/experiÍncia de
carros pesados.

VENDE-SE

DIVERSOS

729-1025
Oper·rios c/ mÌnimo 1 ano de
experiÍncia na montagem e
instalaÁ„o de rampas e escadas
de alumÌnio.

Ou
aluga-se
espaÁo
comercial esquina Villeray/
Ste. Dominique, rdc, ideal
para loja
(514)337-4436

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

Tony
327-2200
Ajudante de cozinha a tempo
parcial.

2 restaurantes ìfast foodî com
muito movimento, 32 anos
mesmo propriet·rio, por motivo
de reforma.
(514) 501-4720
a partir das 15h00

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

Muito boas condições.

Divulgue A Voz de Portugal

Telefone: (514) 722-1424

Pedro ou Elvis
Restautante Brasa
Tel. : 279-8828
Paisagista c/exp. na instalaÁ„o
de blocos e ìpavÈ-uniî.
(514) 821-3457
Empregada domÈstica para
limpeza e cozinha.
482-5535
Cozinheiro e empregado de
mesa para restaurante na ìRivesudî
Luís Rocha
(450) 462-4920
Jovem para lavar loiÁa.
Apresentar-se no :

(514) 421-2230
Senhora respons·vel e honesta
para tomar conta de grande e
bonita casa de 2™ a 6™ por 4
semanas entre Julho e
Agosto.Boas condiÁões. Deve
gostar de gatos

Conductor c/carta de ligeiros
para distribuiÁ„o de produtos
alimentares.
Excelentes
benefÌcios sociais
845-0164
Quarto p/senhor reformado,
idÛneo, em casa de famÌlia
portuguesa respeit·vel, c/
serventia de cozinha.
282-9330
Pessoal especializado em ìbrick
layerî, com carta da C.C.Q.
precisa-se tambÈm de ajudantes
dando-se possibilidade de ajudar
a tirar a carta da C.C.Q.
Norberto
Maçonnerie Martins
(514) 630-3434
cel.: (514) 865-4958

Grande 5Ω c/entradas para
m·quinas de lavar e de secar
no centro da comunidade.OcupaÁ„o 1∫ de Julho
844-0620

PRECISA

(Rive-Sud)
operários com experiência em

•Pavé-uni

•Asfalto

Villeray, 4plex c/cave, janelas e portas recentes, soalho de
madeira. Aquecimento elÈctrico, muito bem situado.

Agents Immobiliers Affiliés

$149.000

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

SAINT DOMINIQUE
PrÛximo da rua Beaubien,
15 aparts. todos alugados,
com garagem e estacionamento para 5 carros.
Rendimento 82,000.$/ano.
Bom investimento
BROSSARD moradia
c/ 3 quartos, cave acabada
c/ lareira, piscina, cozinha
reno-vada, prÛxima de
transportes.
Terreno 7500'

DA
DI
N
VE

No centro do Plateau,
numa boa rua,bom duplex
renovado, ensoleirado, c/
estacionamento e grande
quintal.
Em muito bom estado.

IDA
ND
E
V

PreÁo : 189 000$

Esc. 382-0940
Cel.: 497-6200
Arlindo Alain Velosa
Agent Immobilier AgrÈÈ

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

VIMONT
000$
109

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.

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

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

NOVO NO MERCADO

Krisztina Pragai
Paulo Ferreira

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

L
ÁVE
C
E
IMP

(514) 251-1451

Joseph Oliveira
Agente afiliado

Cell.: (514) 892-1086
Cell.: (514) 237-7100

(514) 272-1449

Em Portugal:
(011)351-244-403101
Telemóvel : 918174433
Em Montreal (Até 3 de Julho)
(514) 844-7390
Quar teira-Algar ve, aluga-se
4Ω(T2) na rua principal, a 100
metros da praia

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

Bureau: (450) 458-7051

L.D.R.

Na NazarÈ, Portugal, alugam-se
apartamentos de 1Ω e 2Ω.
Para reservas :

DU CARTIER INC

471, Main
Hudson (Québec) J0P 1H0

3Ω na rua Alma, entre Beaubien
e Bellechasse. Livre imediatamente.

Roberto
(514) 945-6702
NOVA

Courtier Immobilier AgrÈÈ
FranchisÈ IndÈpendant et Autonome

ALUGA-SE

Lúcia ou Fernanda
(514) 426-1588

Somente aos sábados

Olívia Paiva
Agente afiliada

843-7782
Oper·rio para assentar ìpavÈuniî e muros.
Excelente sal·rio.

Victor
288-3158
Homem c/exp. para companhia
de limpeza comercial. Tempo
inteiro a partir das 6hrs00 PM.

Cozinheiro e empregados (as) de mesa.

Padaria e pastelaria estabelecida
h· longos anos no centro da comunidade.
Boa clientela.
Contactar Michel 246-6007

404 Duluth Este
Pessoa
habilidosa
em
renovaÁões: pintura, gesso,
canalizaÁ„o, cer‚mica etc., para
edifÌcio na Ave. des Pins.
Trabalho de Junho a Agosto

Sr. Borsellino
cell (514) 913-5719
Pessoal para trabalho geral
numa f·brica de cintos de
cabedal para homem ou
senhora. De preferÍncia c/exp.
em cabedal. 40 hrs/semana, no
centro da cidade.

Sala de recepções
Procura

VENDE-SE

932-4366
(Entre as a0 am e 4 pm)

Costureira c/exp. em
alteraÁões em alta costura.
Bom sal·rio

Serviços & negócios

4625-4627 Boulevard St-Laurent

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

o
$/anE
0
0
0
D
$
33,
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I
V .0
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ST-MICHEL-Rua tranquila.C/3
quartos fechados. Garagem.
Venda r·pida.

a
d
i
d
Ven
MERCIER - LANGELIER
Grande Triplex, com cave e
garagem. Metro Langelier.

DDEE
A
D A
VVI ID
NNOO
PLATEAU-6plex”ptimo estado
Ocup.4Ω 3∫andar.Rendimenro
anual : 32.580$

CARLOS AGOSTINHO

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

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

0$
0
9.0
6
1

ANJOU - Bom "cottage"c/3
qts,grande terreno. Local muito
sossegado.

0$
0
7
DA
9. VENDI
2
1
LASALLE Adj- Sudoeste
prÛximo de Lasalle.Semicomercial. Rend. 20.700 $
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Açores

Portugueses mais sujeitos ao cancro de pele

Açores:
Idosos vítimas de violência doméstica
Quinze idosos vítimas de
violência doméstica re
correram, nos primeiros quatro
meses deste ano ao serviço
SOS Vítima do programa de
assistência à terceira idade

residem, inclusive dos próprios
filhos. As principais motivações
para as acções de violência
tiveram por objectivo obter dos
idosos as suas pensões e
economias.

camarários recomendaram a
mudança para a casa de outros
familiares e o acolhimento em
lares da terceira idade.
O programa Angra XXI
garante assistência a cerca de 35
idosos do centro histórico
urbano, apoiando com serviços
domiciliários, deslocações ao
médico, promoção de passeios
e encontros lúdicos e
recreativos.

Em S. Miguel
Passageiros
detidos com
passaportes
falsos

ANGRA XXI da Câmara de
Angra do Heroísmo, Terceira.
A maioria dos queixosos
denunciaram situações de
violência praticada pelos
familiares em casa de quem

Além de agressões físicas, os
idosos denunciaram também
situações de negligência
alimentar.
Aos idosos que recorreram ao
SOS Vítima os serviços

Três pessoas com documentos falsos foram detectadas no
passado mês de Maio pelo
Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras no aeroporto de
Ponta Delgada, ao pretenderem
embarcar com destino ao
Canadá.
Destes três indivíduos, ao que
tudo indica, dois são indianos e
tinham passaportes canadianos
falsificados, enquanto que o
terceiro indivíduo era de
nacionalidade albanesa mas
tinha passaporte grego.

Export Depot
Electrodomésticos e Aparelhagens de 220

,-5,-"'

volts

,-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

pelo aumento do factor de
protecção que se usa.
Segundo o dermatologista as
pessoas confiam excessivamente nos protectores solares e
tranquilizam-se se os usarem,
mas têm é que regrar a sua
exposição ao sol.
Os números são claros: 90 por
cento dos casos de cancro de
pele são originados por uma
excessiva exposição ao sol. O
sol é como o vinho que se deve
beber com moderação, o sol faz
bem, mas tem de ser
consumido em quantidades
moderadas, comentou o
dermatologista.
Há um grupo de pessoas que
faz as chamadas intoxicações
solares, isto é apanham muito

sol num espaço curto de
tempo, o que constitui um risco
elevado.
Um outro grupo de risco são
as crianças uma vez que 50 por
cento da exposição solar atingese até aos oito anos, por essa
razão as campanhas de
prevenção nas escolas e
também junto dos pais tem um
papel importante.
Há uma tendência par a
aumentar os índices dos
protectores solares, mas isso
não é importante, porque
segundo o dermatologista o
factor 15 é suficiente uma vez
que fornece uma protecção de
93 por cento.

Vinho de cheiro já pode Emigrar para os EUA
Os Açores podem voltar a
exportar vinho de cheiro para o
mercado da saudade. O que
era proibido até aqui, devido a
uma má interpretação das leis
comunitárias sobre esta
matéria, por parte da alfandega
de Ponta Delgada, passa, assim,
a ser permitido. Ou seja, a partir
de agora os vitivinicultores
açorianos que produzem vinho
de cheiro podem vendê-lo para
os Estados Unidos da América,
onde existe uma grande
comunidade emigrante que
absorve a produção açoriana.
As regras da União Europeia
são apenas aplicáveis aos
Estados-membros da UE e
como os Estados Unidos da
América são um país terceiro o
vinho pode seguir livremente.

Fugir à máfia ucraniana

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

,-5,-#''

Os dados sobre o cancro da
pele constituem um aviso,
porque todos os anos há mais
sete por cento de casos de
melanoma, alerta o dermatologista Fernando Ribas.
O dermatologista salienta que
os portugueses têm uma pelo
mais clara do que se pensa,
justificando que Portugal não é
como os outros países
mediterrânicos, a colonização
celta fez com que o número de
pessoas com pele e cabelo
claros fosse maior de que nos
restantes países do Mediterrâneo, por isso os cuidados tem
de ser maiores.
Os cuidados na exposição ao
sol não passam apenas pelo uso
de protectores solares, nem

P.L. (a omissão do nome
completo é para garantir a
segurança da pessoa em
questão) veio para a ilha
Terceira com o intuito de fugir
à máfia ucraniana, que opera
em Portugal continental e que,
segundo diz, cobra 300 dólares
americanos por mês a cada
trabalhador que coloca no
nosso país, paras alem dos
vistos nos passaportes.
As suas palavras, para definir
a não existência de métodos
mafiosos na Terceira, está na
forma como define uma
fronteira muito clara entre
trabalhar aqui e em Portugal
continental, porque aqui apenas
pagam uma vez a quem lhes
arranja trabalho e não em
mensalidades obrigatórias.
Este ucraniano, natural de
Kiev, acabou, no entanto, por
não se dar bem com o primeiro
patrão que teve na ilha Terceira,
encontrando-se em situação de
litígio entregue a entidade
competente, pelo facto de ter
trabalhado, segundo poder lerse em relatório da Inspecção
Regional de trabalho, 90 horas
no mês de Outubro e 268 horas
em Novembro de 2001 sem que
o empregador lhe tivesse pago.
O relatório da Inspecção
Regional de Trabalho,
divulgado pelo Diário Insular,
refere que a entidade
empregadora, uma empresa
sediada nos arredores de Angra
do Heroísmo, ficou a dever a
P.L. um total de 393.800$00,
montante corresponde ao
trabalho de um total de 358
horas como pedreiro.

O mesmo relatório refere que
o cidadão ucraniano em questão
iniciou a prestação do trabalho
e parece que não assinou
contracto a termo e, mais
adiante refere que o indivíduo
tem autorização de permanência em Portugal emitida
em 23 de Abril de 2001 e valida
até 23 de Abril de 2002.
Entretanto, P.L. encontra-se
já a trabalhar em outra empresa
de construção civil, tendo
declarado que a nova entidade
empregadora tem cumprido
com todas as suas obrigações.
P.L. disse que enquanto
trabalhou em Anadia, no
continente, era obrigado a
pagar à Máfia ucraniana o
equivalente a 300 dólares
americanos por mês, a fim de ter
o trabalho garantido.
Disse ainda que este processo
era vulgarmente praticado entre
todos os seus concidadãos
ucranianos e que foi essa a
razão porque decidiu vir para os
Açores que considera um
paraíso por comparação com a
vida dos imigrantes de Leste no
resto do país.
P.L. disse ainda que o
processo de imigração da
Ucrânia para Portugal começa
com a aquisição de um visto e
que no seu caso pagou 500
dólares americanos por esse
visto que lhe permitisse chegar
até Espanha, com um período
de permanência de apenas 15
dias.
Como as leis de imigração
portuguesas eram mais
brandas, o destino real, desde
o início, foi Portugal, e só

depois de se aperceber da
situação que se vive no
continente decidiu procurar
trabalho nos Açores.
Para a obtenção de trabalho
na ilha Terceira afirma ter pago
300 dólares americanos, sem
qualquer compromisso de
qualquer posterior mensalidade e não voltou a ser
incomodado desde que se
encontra nesta ilha, para além
de ter trabalhado para um
patrão que nunca lhe pagou.
Uma fonte que pediu o
anonimato disse ao DI que dois
imigrantes também originários
da Ucrânia vieram trabalhar
para a ilha Terceira, tendo pago
mil dólares por cabeça, para a
obtenção de emprego.
E pormenoriza: Um deles
veio com a promessa de um
emprego como motorista e o
outro para trabalhar na
colocação de azulejos, mas
quando aqui chegaram o que
conseguiram foi trabalho a
ordenhar vacas numa freguesia
do Norte da ilha.
Depois disso, os dois
homens acabaram por
conseguir emprego em
empresas de construção civil,
tendo permanecido na ilha.
A promessa de emprego,
segundo a nossa fonte, terá
partido
de
ucranianos
residentes nos Açores, tendo
sido estes a cobrar os dois mil
dólares pelos empregos que,
afinal, não existiam.
In Correio dos Açores
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Orçamento rectificativo entra hoje em vigor com IVA a subir para 19 %
(Lusa) - O orçamento rectificativo que prevê o aumento
da taxa máxima do imposto
sobre o valor acrescentado
(IVA), o fim do crédito
bonificado e a extinção, fusão e
reestruturação de institutos
públicos entra em vigor quartafeira.
Jorge Sampaio promulgou o
documento no dia 28 de Maio e
três dias depois o OE rectificativo foi publicado em Diário
da República.
Passados cinco dias, como
prevê a lei, o documento entra
em vigor, pelo que a partir de
quarta-feira os portugueses
passarão a pagar a generalidade
dos produtos e serviços mais
caros.
De entre o conjunto de
medidas aprovadas no OE está
o aumento do escalão máximo
do IVA de 17 para 19 por cento,
com o qual o Estado prevê
arrecadar mais 400 milhões de
euros (80 milhões de contos) até
ao final do ano.
O aumento deste imposto
indirecto é necessário, de
acordo com a ministra das
Finanças, para compensar um
orçamento que tinha um défice
implícito de 4,5 por cento do
produto interno bruto (PIB), em
vez dos 1,8 por cento previstos
pela equipa liderada por
Oliveira Martins.
Para a actual titular da pasta,
foi decidido aumentar a taxa
normal do IVA, em vez da taxa
mínima (5 por cento) e
intermédia (12 por cento),
exactamente porque estas
últimas incidem sobre produtos
de primeira necessidade.

A necessidade de evitar
cortes drásticos no investimento público também foi uma
justificação apresentada para o
aumento da taxa de imposto.
O fim do crédito bonificado
para a compra de casa é outra
das medidas que entra em vigor
a partir de quarta-feira, embora
a lei preveja que o fim de
contratos nessas condições só
deverá acontecer a partir de 30
de Setembro de 2002.
O final deste benefício fiscal
permite ao Estado poupar cerca
de 150 milhões de euros (30
milhões de contos) este ano,
segundo os cálculos de um
analista citado pelo Público.
O peso acumulado desta
rubrica é de 500 milhões de
euros (100 milhões de contos)
no orçamento de Estado.
A decisão foi justificada com o
resultado da participação de
Portugal na união económica e
monetária, que implicou a
redução significativa das taxas
de juro desde 1998, o que
diminuiu extraordinariamente a dificuldade e o preço
do acesso ao crédito.
O governo aponta também os
inúmeros casos de fraude que
têm crescentemente caracterizado a atribuição e controlo da
bonificação dos juros, os quais
têm reduzido a sua adequação
aos objectivos de justiça e
equidade que visa atingir.
Vai proceder-se igualmente à
extinção, fusão e reestruturação
de mais de seis dezenas de
institutos e organismos
públicos e ao congelamento de
uma fatia das despesas de
investimento.

Já a limitação do endividamento das autarquias ao saldo
do ano anterior, anunciado pela

ministra das Finanças, tem sido
posta em dúvida.

UE: Jorge Sampaio propõe
refundação institucional para
garantir igualdade
Lisboa, 04 Jun (Lusa) - O
Presidente da República, Jorge
Sampaio, propôs hoje uma
refundação da arquitectura
institucional da União Europeia
como o caminho para salvaguardar o princípio da igualdade
entre os Estados membros.
Defensor da criação de uma
segunda câmara com funções
legislativas no Parlamento
Europeu como forma de
salvaguardar a igualdade entre
os Estados membros, Jorge
Sampaio afirmou que tal opção
implica uma reforma profunda
da arquitectura institucional.
Haverá que reequacionar a
atribuição de competências de
todos os órgãos bem como as
condições do exercício dessas
funções, afirmou, na abertura
de um seminário internacional
sobre o futuro modelo político
da União Europeia face ao
alargamento a outros Estados.
Para Jorge Sampaio, só
tendo a coragem de iniciar esta
mutação institucional será
possível estabelecer as bases
de uma Europa mais integrada
do ponto de vista político.
Sampaio sublinhou que é
indispensável encontrar
mecanismos que salvaguardem

o princípio da igualdade entre os
Estados ou que obviem à
tendência crescente ao recurso
a práticas discriminatórias.
O reforço da Comissão
Europeia, a guardiã do
interesse geral e a recondução
do papel do Conselho Europeu,
um órgão de representação
paritária dos Estados, às
funções impulsionadoras e de
orientação foram algumas das
propostas que deixou.
A continuação das presidências rotativas da União
Europeia foi também defendida
pelo chefe de Estado, sustentando que além de constituir
uma expressão importante do
princípio de igualdade, é um
elo de aproximação dos
cidadãos à União.
A aproximação dos cidadãos
à União Europeia foi outra das
preocupações manifestadas por
Jorge Sampaio, dando como
exemplo o caso de Portugal.
Para que a unificação
europeia constitua o marco
fundador do século XXI, falta
ainda realizar a cidadania
europeia. Falta, como no caso de
Portugal cimentar a consciência
de que ser português no século
XXI é também e a título igual ser

Vária
europeu, afirmou.
Numa altura em que na
Europa começam a proliferar
comportamentos de xenofobia
e situações de exclusão
acrescidas, disse, é importante lembrar que a União Europeia
representa um espaço de
cidadania aberta.
Para fortalecer essa ideia,
Sampaio reafirmou a necessidade de um pacto constitucional que consagrará o
conjunto de direitos fundamentais, as liberdades cívicas, os
direitos económicos e sociais
dos cidadãos da Federação.
O seminário que está a
decorrer por iniciativa do
Presidente da República no
Palácio da Ajuda, em Lisboa,
prevê três painéis de debate,

com os temas construir os
fundamentos da democracia
Europeia, uma constituição
para a Europa e consolidar o
princípio de igualdade entre os
Estados.
O discurso de encerramento
do debate ficará a cargo de
Milan Kucan, presidente da
República da Eslovénia, país
candidato a integrar a União
Europeia.

A Voz de Portugal
o seu jornal ‡
quarta-feira

Oração ao Sagrado Coração de Jesus
AgradeÁo ao Sagrado CoraÁ„o de Jesus pela graÁa recebida.
Que o Sagrado CoraÁ„o de Jesus seja louvado, adorado e
glorificado atravÈs do mundo.
Fazei esta oraÁ„o durante nove dias e recebereis a graÁa pedida,
mesmo parecendo-vos impossÌvel. N„o vos esqueceis de
agradecer a Jesus e seu Pai Celestial com promessa de publicaÁ„o
pelo favor obtido.
M.J.P.

Reparação de computadores
Instalação de componentes
Instalação de Windows
Actualização de sistemas
Assistência de network
Instalação e venda de
(514) 858-7678
softwares
883-7618

TECH@IUPI.CA

Ville de MontrÈal

Eleni Bakopanos
Député Federal d’Ahuntsic

Gérald Tremblay
Maire / Mayor

Felicitações a toda
ortuguesa
Portuguesa
a Com unidade P

Por ocasião do Dia de Portugal, permitam-me
de transmitir os meus melhores votos a todos os Canadianos
de origem portuguesa.

Há já vários anos, que mantenho uma ligação privilegiada com
a comunidade portuguesa e foi com grande honra que em
Junho de 1997 recebi a medalha de Grande Oficial da Ordem
do Infante D. Henrique, a mais elevada das distinções
acordadas pelo governo português a um cidadão.

na comemoração do
Dia de P
ortug al
Portug

A terminar, gostaria de desejar a todos e a todas:
Bom Dia de Portugal!

A VOZ DE PORTUGAL, 5 de Junho de 2002 - Página 16

Desporto
Futebol

Paraguai-2 Africa do Sul-2
Espanha-3 Eslovenia-1
1234-

Por Carlos de Sousa

Portugal joga hoje com os
Estados Unidos o seu primeiro
jogo deste Mundial e deverá
apresentar a seguinte equipa :
Ricardo; Frechaut, Fernando
Couto, Jorge Costa e Rui Jorge;
Petit e Rui Costa; Sérgio
Conceição, João Pinto e Figo;
Pauleta.
Eis alguns comentários de
alguns intervenientes em
relação ao jogo de hoje :
António Oliveira:
«EUA são um adversário
com muita qualidade»
O seleccionador nacional
quis colocar um travão na
euforia que rodeia a equipa na
última conferência de imprensa
antes da estreia frente aos EUA.
Oliveira elogiou os norteamericanos, mas reconheceu
que Portugal, ao seu melhor
nível, «pode ombrear com
qualquer adversário».
Fernando Couto: «Todos
sonhamos
em
sermos
campeões do Mundo»
Último treino antes do jogo
com os EUA Abel Xavier
ausente da sessão vespertina
O lateral direito esteve

ausente do treino vespertino da
selecção nacional, que se
realizou à porta fechada na
Academia militar.
João Pinto
«Existe uma ansiedade
controlada»
Rui Costa: «A ansiedade
aumenta»
João Pinto e Rui Costa
confir-mam
Um trinco... muita criatividade
Bruce Arena e o jogo com
Portugal
«Não detectei fraquezas na
selecção portuguesa»

Resultados:

GRUPO A
Surpresa no arranque do
Mundial. Senegal bate Campeões do Mundo.

Costa Rica bate China e lidera
Grupo C
Dois golos na segunda parte
foram o suficiente para os costariquenhos garantirem a vitória
sobre os asiáticos, que lhes
conferiu o primeiro lugar do
grupo, à frente do Brasil.
Alexandre
Guimarães
satisfeito
«É sempre bom começar com
uma vitória»
Bora Milutinovic ainda tem
esperanças
«Fizémos um grande esforço
mas não foi suficiente»
Brasil-2 Turquia-1
Costa Rica-2 China-0
1234-

França-0 Senegal-1
Uruguai-1 Dinamarca-2
Senegal
Dinamarca
Uruguai
França

3
3
0
0

GRUPO B
Paraguai não consegue
manter vantagem de dois golos.
Excelente reacção dos sulafricanos.
Sem jogar bem a Espanha
ganhou o seu jogo de abertura
50 anos depois.

3
1
1
0

GRUPO C
Com grande penalidade
duvidosa
Brasil vence Turquia pela
margem mínima

Dinamarqueses foram melhores que sul-americanos.

1234-

Espanha
Africa do Sul
Paraguai
Eslovenia

Costa Rica
Brasil
Turquia
China

3
3
0
0

GRUPO D
Adversários de Portugal :
Coreia do Sul domina Polónia
A selecção coreana venceu a
Polónia por dois golos sem
resposta e demonstrou ser um
adversário de qualidade. Pelo
contrário, a Polónia desiludiu
realizando uma péssima
exibição
Coreia do Sul-2 Polonia-0
Portugal vs E.U.A.

Varina
Aluminium inc.

1234-

Coreia do Sul
Portugal
E.U.A.
Polónia

3
0
0
0

GRUPO E
Rep. Irlanda-1 Camaroes-1
Alemanha-8 Arabia Saudita-0
1234-

Alemanha
Camaroes
Rep. Irlanda
Arab. Saudita

3
1
1
0

GRUPO F
Argentina cumpriu o seu
papel de favorita e eternos rivais
empataram.
Argentina-1 Nigéria-0
Inglaterra-1 Suécia-1
1234-

Argentina
Inglaterra
Suécia
Nigéria

3
1
1
0

GRUPO G
Bis de Vieri na primeira
parte Itália em forma vence
Equador
Blanco marcou de grande
penalidade México estreia-se a
ganhar
México-1 Croacia-0
Italia-2 Ecuador-0
1234-

Italia
México
Croacia
Ecuador

3
3
0
0

GRUPO H
Japão e Bélgica empatam a
dois.
Um dos países organizadores
não conseguiu mais do que um
empate no jogo de estreia. Após
uma primeira parte fraca, a
segunda parte revelou-se
imprópria para cardíacos com
constantes alterações no
marcador.
Philippe Troussier satisfeito
com o empate
«Foi um ponto histórico e
merece ser comemorado»
Japao-2 Bélgica-2
Russia vs Tunisia

LicenÁa R.B.Q. 2669-8027-16

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

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,
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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Bélgica
Japão
Russia
Tunisia
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Melhores goleadores

(TOP 30)
1- Klose (Alemanha)
3
2- Tomasson (Dinamarca) 2
3- Vieri (Italia)
2
4- Fortune (Africa Sul)
1
Mokoena (Africa Sul) 1
Ballack (Alemanha)
1
Bierhoff (Alemanha)
1
Jancker (Alemanha)
1
Linke (Alemanha)
1
Schneider (Alemanha) 1
Batistuta (Argentina) 1
Van Der Heyden (Bélgica) 1
Wilmots (Bélgica)
1
Rivaldo (Brasil)
1
Ronaldo (Brasil)
1
Mboma (Camaroes)
1
Sang-Chul Yoo (Coreia) 1
Sun-Hong Hwang (Coreia )1
Gomez (Costa Rica)
1
Wright (Costa Rica)
1
Cimirotic (Eslovénia) 1
Hierro (Espanha)
1
Raul (Espanha)
1
Valeron (Espanha)
1
Campbell (Inglaterra) 1
Inamoto (Japao)
1
Suzuki (Japao)
1
Blanco (México)
1
Arce (Paraguai)
1
Santa Cruz (Paraguai) 1

Eis a classificação final
dos 3 primeiros (sobe 1)
e dos 3 últimos (descem 3)
Zona Norte
C-1-Marco
83

2-Leixoes
83
3-Porto B
70

+-18-Bragança 42
+-19-Joane
39
+-20-Famalicão 36
===========================
Zona Centro
C-1-Sp.Covilhã 80

2-Sp.Pombal
77
3-Torreense
71

+-18-Beneditense 36
+-19-Arrifanense 30
+-20-Alcains
25
===========================

Zona Sul
x-1-U.Madeira

2-Sporting B
3-Camacha

+-18-Benfica B
+-19-Machico
+-20-Padernense

81
72
69
44
37
34

==========================
C-Campeão
LC-Liga dos Campeões
U-UEFA
x-Sobe de divisão
+-Desce de divisão

O Elvas - Comissão
Administrativa está demissionária
Comissão Administrativa de
O Elvas Clube Alentejano de
Desportos está demissionária
devido à actual crise financeira
que o clube atravessa, disse hoje
à Agência Lusa o presidente
demissionário, António Massano Simões.
O dirigente acrescentou que
em termos desportivos a
comissão administrativa alcançou os objectivos do clube, o
regresso à III Divisão nacional
após vencer o Campeonato
Distrital de Portalegre e ter
conquistado a Taça da
Associação de Futebol de
Portalegre e a Supertaça
Comendador Rui Nabeiro.
No plano económico as
dificuldades são muitas, temos
problemas de fisco que rondam
os 25.000 euros (5.000 contos) o
que acarreta dificuldades
acrescidas se tivermos em conta
que um orçamento para a III
Divisão ronda os 175.000 euros
(35.000 contos), disse.
Questionado sobre uma
possível recandidatura, Massano Simões afirmou que só
avançará se realmente houver

garantias de apoios que
permitam encarar a época com
alguma tranquilidade e
conseguir constituir um plantel
que dê a possibilidade de
manter o clube na III Divisão.
O presidente demissionário
sublinhou a falta de apoio aos
pequenos clubes, considerando
que o investimento continua a
ser nos grandes.
Creio que a política não está
correcta, pois as verbas
federativas e do Estado têm que
chegar aos clubes e não
diluírem-se pelo caminho,
acrescentou.
Para além do problema
financeiro, Massano Simões
explicou que a actual comissão
administrativa terminou o
mandato com apenas cinco
elementos.
O Elvas, um clube fundado
em 1947 que tem grandes
tradições no futebol português
e algumas passagens pela I
Divisão, tem marcada para 11 de
Junho uma Assembleia Geral na
qual vai ser eleita a nova
Comissão Administrativa.

Campomaiorense
Manuel António Nabeiro
único candidato às eleições
Manuel António Nabeiro lidera a única lista concorrente às
eleições no Campomaiorense, a realizar em 19 de Junho, disse hoje
o vice-presidente da mesa da Assembleia Geral do clube, Sérgio
Bicho. Segundo Sérgio Bicho, da lista hoje apresentada apenas dois
nomes não integravam a anterior, embora a distribuição de cargos
tenha sofrido algumas alterações.
A lista encabeçada por Manuel António Nabeiro continua a contar
com Carlos Nabeiro (irmão) como candidato a presidente da mesa
da AG, cargo que ocupa actualmente, e com António Manuel da
Gama Pinheiro, candidato à presidência do Conselho Fiscal.
Em declarações à Agência Lusa, o candidato à presidência do
Sporting Clube Campomaiorense, Manuel António Nabeiro, disse
que os associados é que vão decidir se o Campomaiorense vai
disputar o campeonato da II Liga ou o da II divisão B.
Vou averiguar a situação financeira do clube, visto que se fala em
dívidas na ordem do milhão de euros (200.000 contos) e vamos ver
com que legitimidade a anterior direcção se desfez do plantel,
sublinhou.
Manuel António Nabeiro acrescentou que, se algum elemento da
sua lista desistir, não apresentará nova candidatura, situação que
forçava novamente o reinicio do processo.
Fundado em 1926, o Campomaiorense entrou este ano numa
crise directiva, depois de uma temporada na II Liga (10º lugar) e
custos superiores a dois milhões de euros (400.000 contos).
A crise directiva foi provocada pelo ainda presidente João Manuel
Nabeiro, ao apresentar a demissão e propor como rumo para o clube
a dedicação exclusiva aos escalões de formação, abandonando, por
um período não determinado, o futebol profissional.
A proposta escandalizou alguns associados e abriu caminho à
candidatura de Manuel António Nabeiro.

