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Apontamento
 Armando Barqueiro

Mota Amaral
homenageado em Toronto

O Presidente da Assembleia da
República, João Bosco Mota Amaral,
regressou Segunda feira a Lisboa, via
São Miguel, depois de uma curta visita
particular a Toronto.
A comissão do Dia dos Açores
organizou um almoço de homenagem
a Mota Amaral, considerado como o
açoriano mais ilustre dos últimos
tempos, lembrando na ocasião o muito
que a Região Açores deve ao seu
trabalho como governante.
Durante o almoço, vários oradores
referiram as qualidades do
homenageado,
tendo
sido
particularmente interessantes as
palavras de Joe Eutáquio, presidente da
Aliança dos Clubes e Associações
Portuguesas do Ontário, que
considerou Molta Amaral uma
referência para todos os portugueses.
Fernando Faria, presidente da Casa
dos
Açores,
manifestou-se
alegremente magoado, dizendo que
ser açoriano é, também, ver partir os
filhos, um a um, para outras paragens

ATAQUE AO
IRAQUE - MEDIDA
CONTRÁRIA AO
DIREITO
INTERNACIONAL
A ameaça pendente do possível
ataque dos Estados Unidos contra
o Iraque, anunciado repetidamente por George Bush, traz o
mundo em sobressalto. Não se
trata somente do reflexo negativo
nos países da zona do Médio
Oriente, mas também à escala
universal, cujas repercussões irão
alterar o modo de vida das
populações.
Sabe-se que Saddam Hussein é
um dirigente sem escrúpulos,
capaz de mandar aniquilar todos os
que mostrem oposição aos seus
desígnios, tal como já aconteceu
no passado em relação à própria
família. Não há dúvidas quanto aos
seus projectos de construção de
armas biológicas e nucleares, para
poder dominar a área e, eventualmente, grandes superfícies do
globo terrestre. Se meditarmos
bem, Hussein poderá tornar-se
muito mais perigoso do que Adolf
Hitler, se lhe for dada margem
para atingir os objectivos bélicos
que dominam a sua mente
deturpada e perigosa. As barbaridades cometidas durante a
guerra contra o Irão (com a
reciprocidade dos governantes de
Teerão), são prova concludente do
poder maléfico e criminoso daquele presidente iraquiano.
Mas a anunciada intervenção
americana no Iraque, para desalojar do poder Saddam Hussein,
reveste-se de contornos de
ilegalidade internacional, que se
torna imperioso considerar. A
Alemanha já declarou que não
participará na campanha, tendo o
ministro da defesa daquele país
dito que trata-se de uma
medida contrária ao direito
internacional. Aquele membro
do governo alemão acrescentou
que existe uma falta de
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Por Ana Rute Peixinho

(Lusa) - O Canadá anunciou segunda
feira na Cimeira da Terra que pretende
ratificar o protocolo de Quioto, o acordo
global para reduzir as emissões que
sobreaquecem o planeta, já a partir do
final deste ano.
Na cerimónia de abertura do
segmento de chefes de Estado e de
governo da Cimeira Mundial do
Desenvolvimento Sustentável, o
primeiro- ministro do Canadá, Jean
Chrétien, disse que irá levar ao
parlamento um projecto de lei de
ratificação do acordo sobre redução da
emissão de gases com efeito de estufa.
Dirigindo-se aos 103 chefes de
Estado e de governo, o primeiroministro lembrou os acontecimentos
meteorológicos extraordinários que
se têm registado nas últimas semanas.
Estes acontecimentos mostram a
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Manchetes
Ataque ao Iraque...

EUA
Cont.. da

comunicação entre os Estados
Unidos e os seus aliados da Nato
A recusa das autoridades
iraquianas em permitirem a
reentrada de inspectores da
ONU para verificarem se há
unidades fabris a produzirem
armas de destruição massiva,
indicam que podem existir
elementos comprometedores
para Hussein. O seu viceprimeiro-ministro Tarek Aziz
clama não existir qualquer crise
entre o Iraque e as Nações
Unidas. Há sim um problema com os americanos - diz
Tarek Aziz.
Toda esta linguagem de
confronto, entre os americanos
e iraquianos, perturba a ordem
mundial e traz prejuízos para a
comunidade internacional. Os
preços dos combustíveis sobem
substancialmente, os produtos
de consumo essenciais atingem
valores incomportáveis para as
magras bolsas dos povos, e vive-

se na angústia de um novo
conflito armado que revolve o
mundo e o torna inseguro.
O que deve ser feito é obrigar
de maneira enérgica, através da
Nações Unidas, os governantes
iraquianos a eliminarem a
produção de armas biológicas,
sem o que nunca dormiremos
descansados.
Esta imposição não deve nem
pode ser decretada por um só
país (a América), mas por um
consenso de nações, como
aconteceu durante a Guerra do
Golfo. Para que servem as
Nações Unidas ?
Quanto a Saddam Hussein, se
permanecer no posto, com o
apoio de um povo que o idolatra,
não parece constituir problema.
Outro que eventualmente o
venha a substituir, pode revelarse igual ou pior ainda, pois cada
povo tem os governantes que
calha, porque não tem escolha,
para fatalidade sua.

Cimeira de Joanesburgo
realidade das mudanças climáticas e da necessidade de
uma acção global à escala
internacional, disse.
Chrétien confirmou, por
outro lado, que o Canadá duplicará a sua ajuda pública ao
desenvolvimento até 2010,
adiantando que o país aumentará mais do dobro a sua
contribuição para o Fundo do
Programa das Nações Unidas
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para o Ambiente (PNUE).
O Canadá era até agora um
dos três países, juntamente com
a Austrália e os Estados Unidos,
que reafirmavam constantemente a recusa à ratificação do
protocolo de Quioto.
Com este anúncio, os Estados
Unidos começam a ficar cada
vez mais isolados na sua oposição ao acordo global para
reduzir as emissões de gases
com efeito de estufa.
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Bush é fascista semi-analfabeto,
Saramago devia limitar-se à escrita- Bloom
(Lusa) - O famoso crítico
literário norte-americano
Harold Bloom afirma que o
presidente do seu país, George
W. Bush, é um fascista semianalfabeto, que poderia ser a
personagem de Polónio na peça
Hamlet de William Shakespeare.
Sem dúvida que Bush, que é
um fascista semi-analfabeto,
poderia figurar em Hamlet,
sublinha o autor do polémico
livro O Canhão Universal
sobre o estudo da literatura
universal.
Numa entrevista publicada
hoje pela Revista de Libros do
diário chileno El Mercurio,
Bloom adianta que, da mesma
forma que o presidente norteamericano pode ser reconhecido em algumas personagens da obra de Shakespeare,
o mesmo se passa com o alegado terrorista Usama bin
Laden.
Bin Laden é a personagem
do mouro de Tito Andrónico:
um assassino puro e duro. Nem
sequer é o Iago de Otelo,
porque este é profundamente
malvado, mas ao mesmo tempo
subtil, sublinhou o vencedor do
XIV Prémio Internacional da
Catalunha.
O autor de Shakespeare: A
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que não as da sua ilha, para
enriquecer essas mesmas paragens, deixando-nos a nós mais
pobres.
Oliveira Neto, um dos promotores da homenagem, fez a
leitura da biografia do homenageado que, no fim, nos agradecimentos, saudou todos os
portugueses, enaltecendo o seu
apego ao trabalho e às coisas
portuguesas.
Depois de vários elementos
de colectividades presentes
falarem de Mota Amaral, o
pintor Hildebrando Silva ofereceu ao Presidente da Assembleia da República um quadro a óleo com a sua fotografia.
Fernando Cruz Gomes

Invenção do Humano destacou
que as obras completas do criador de A Tempestade são o
melhor manual sobre a vida,
pois estão repletas de sabedoria.
A boa literatura, sobretudo a
dos génios literários, serve-nos
para nos conhecermos melhor
a nós próprios e para termos um
conhecimento mais profundo
do próximo. Nem o cinema,
nem a televisão nos podem dar
isso, adiantou.
Para Harold Bloom, só o livro
leva as pessoas a descobrir o
significado da compaixão.
Através dos livros, apesar de
fisicamente estarmos sós, a ler
num recanto isolado, podemos
estar unidos pela consciência
com várias gerações, notou.
De acordo com o professor da
Universidade de Yale, restam
muito poucos génios literários
vivos.
O colombiano Gabriel Garcia
Marquez de O Amor em Tempos de Cólera ou Cem Anos de

Solidão, os norte-americanos
Thomas Pynchon e Phillip Roth,
e o português José Saramago
são alguns destes génios, sublinhou o crítico, que advertiu
contudo que ser um génio literário não significa ser inteligente.
Por exemplo, Saramago
esteve em Ramallah e disse ter
visto um novo Auschwitz. Algo
que, não só é uma estupidez,
mas também é imperdoável.
Conheço Saramago, estivemos
muito tempo juntos e admiro
vários dos seus romances, que
são excelentes. Mas quando fala
de política, arrasta o estereotipo
estalinista de sempre, opinou.
Segundo o ensaísta, que é
considerado por alguns especialistas como o ogre da Academia de Letras dos Estados
Unidos, o escritor português,
Nobel da Literatura de 1998,
está tão equivocado em questões de política que chegou
mesmo a dizer que os ataques
suicidas palestinianos são uma
boa forma de resistência contra
Israel.
Oxalá continue a escrever
coisas maravilhosas, mas que
não fale de política, nem de
teologia, concluiu.

Aulas de Língua Portuguesa e Culturas
Lusófonas na Universidade de Montreal
PTG 2010 - Literatura
Portuguesa e PTG 1955- Comunicação Oral e Escrita, cadeiras
do Programa de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas
da Universidade de Montreal,
ministradas pelo Dr. Luís Aguilar, ocorrem, a primeira, todas
as Terças-feiras, das 16 às 19
horas e a segunda, no mesmo
horário, às Quartas-feiras. As
aulas decorrem de 10 de Setembro a 12 de Dezembro do corrente ano.
Para a Cadeira de Português 
Comunicação Oral e Escrita, a
metodologia adoptada e o fio
condutor das aprendizagens da
Língua Portuguesas a ministrar
será a abordagem da linguagem
dos media: linguagens jornalística, radiofónica, televisiva,
digital, etc. Serão, igualmente,
conjugadas abordagens de
formação a distancia com a formação presencial e contratual,
procurando responder a necessidades específicas de cada
participante. Ao optar por esta
abordagem de ensino avançado

Daniel Forand
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Tenha Portugal e muitos
canais do norte América
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ao mais baixo preço do mercado.
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da Língua Portuguesa, pensa-se
colmatar uma necessidade cada
vez mais sentida de melhorar
várias lacunas que sentem
todos, de uma forma ou de outra,
quantos trabalham nas rádios,
jornais e TV comunitárias, em
relação à utilização da nossa
Magna Língua.
Relativamente à cadeira de
Literatura Portuguesa, far-se-á
uma panorâmica sobre os principais autores portugueses do
século XIV aos nossos dias, a par
do estudo dos principais movimentos culturais e correntes
literárias onde se integram e se
inspiram as obras de D. Dinis,
Bernardim Ribeiro, Gil Vicente,
Camões, Dom Francisco Manuel de Mello, , Padre António
Vieira, Alexandre Herculano,
Camilo Castelo Branco, Eça de
Queirós, Antero de Quental,
Fernando Pessoa, Aquilino
Ribeiro, Miguel Torga, Vitorino
Nemésio, Alexandre ONeill, José
Saramago, António Lobo
Antunes, Agustina Bessa Luís,
Sophia de Mello Breyner Andresen, Natália Correia, Lídia
Jorge, entre outros.
É de referir que o custo médio
das propinas é de 200 dólares
canadianos por 4 meses. As
inscrições devem ser feitas no
Pavillon Lionel-Groulx sala C8092, telefone (514) 343 6512.
Para mais informações poderá ser contactado o docente responsável pelos Estudos Portugueses da Universidade de
Montreal, Dr. Luís Aguilar, no
Pavillon Lionel-Groulx sala C8069, telefone (514) 343 6599 e
731 2312.

Desfolhada minhota

(Lusa) - As ruas de V.N. Cerveira vão encher-se domingo
próximo de populares vestidos
com trajes tradicionais, entoando cânticos da lida do campo, e
carros de bois carregados e
enfeitados, numa recriação das
desfolhadas minhotas.
A Desfolhada Minhota decorrerá no centro de Cerveira
para recriar o cenário próprio de
um aglomerado rural, estando
assegurada a participação de
dezenas de populares.O ambiente, segun-do a autarquia,
procurará traduzir a realidade
existente numa aldeia minhota,
encontrando-se com esse objectivo prevista a presença de
carros de bois carregados e
enfeitados, bem como diversos
instrumentos de trabalho de uso
rural.
O certame, pretende garantir
visibilidade aos costumes seculares do povo cervei-rense junto
dos visitantes do concelho.
A desfolhada minhota é
organizada pela Câmara de
Cerveira, em parceria com as
juntas de freguesia e as colectividades culturais e recreativas do concelho.
La Voix du Portugal
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Mulheres Torturadas
FANATISMO E IGNORÂNCIA
Por Augusto Machado

Há quem pense que a luta
pelos direitos da mulher já está
ganha. Erro gravíssimo. Porque
se observarmos com atenção as
vidas das mulheres em todo o
mundo, especialmente nos
países menos desenvolvidos,
vemos que ainda hoje se
praticam injustiças e acções de autêntica barbárie contra elas. O
homem continua a ter imensas dificuldades em aceitar a igualdade.
Está provado que as mulheres não são inferiores aos homens, por
natureza. Dêem-lhes os mesmos direitos e as mesmas oportunidades...
Na aldeia de Tamoli, no centro da Índia, uma mulher de 65 anos
foi queimada viva, correspondendo a um antigo costume indu que
obriga as viuvas a morrerem com os respectivos maridos. As
autoridades indianas condenaram o homicídio e impuseram
sanções económicas à população que aplaudiu o acto. Mas a
ignorância e o fanatismo são tais que, reza a notícia, até duas filhas
da vítima participaram no repugnante crime.
As mulheres e os homens do mundo civilizado estão revoltados
com o que presentemente se está a passar na Nigéria. O caso é o
seguinte: o juiz do Tribunal Islâmico de Funtua condenou Amina
Lawal à morte por lapidação (que consiste em enterrar a mulher até
ao pescoço e apedrejá-la até à morte), porque ousou ter um filho
apesar de ser divorciada. De acordo com a sharia (conjunto de
regras saídas dos textos sagrados do Islão, que regem a vida
religiosa, política, social e individual dos muçulmanos), está
interdita à mulher, não importa o seu estado civil, qualquer relação
sexual fora do casamento. A violação desta norma é considerada
«adultério» e a mulher punida com a morte por apedrejamento. Só
a ulher, como é óbvio, ou não fosse da exclusiva responsabilidade
dos homens muçulmanos a interpretação da lei islâmica!
Amina tem 30 anos e a filha nascida do acto ignominioso tem 8
meses. Ora o fundamentalista juiz  para quem, aparentemente, uma
mulher tem o mesmo valor que uma cadela  estipulou que a
execução da jovem nigeriana fosse remetida para o início de 2004,
ltura em que a criança «já estará criada». Para este juiz fanático,
dois anos é uma boa idade para se ficar órfão! Decerto, este mesmo
juiz não deveria ter ficado órfão aos dois anos.
Infelizmente, os atentados à vida das mulheres, só pelo facto de
terem nascido mulheres, são frequentes. E muito pior ser mulher
muçulmana num país pobre da Ásia ou da África. Aí está sempre
sujeita ao arbítrio de um tirano corrupto ou de uns fanáticos
terroristas... ela não vive, morre lentamente. Não têm direitos. Tudo
lhes é proibido. Não podem trabalhar, não podem estudar, não
podem divertir-se, não podem escolher marido, não podem sair à
rua... não existem. E são tratadas como tal. Cobertas com o chadri
ou a burka, ficam irreconhecíveis, perdem a identidade e a
autonomia, transformam-se em objectos de que os homens dispõem
a seu bel-prazer.
Estes trágicos acontecimentos que evidenciam, e de que maneira,
o selvático mundo em que vivemos, faz-nos lembrar um livro
publicado, no ano passado, pela Bertrand: Face Negada  Ter
vinte anos em Cabul. É uma espécie de diário de uma jovem,
Latifa, que se apresenta nestes termos: - Rapariga de Cabul,
educada sob a ocupação soviética e depois no tempo dos governos
comunistas, que se sucederam durante quatro anos de guerra civil,
antes de ser encarcerada por um poder monstruoso e ter visto a
minha vida ser confiscada aos 16 anos pelo regime talibã. Como
é difícil ser mulher!
Pensamento da semana: A mulher foi criada para companheira
do homem, mas não para ser escrava das suas paixões, nem dos seus
caprichos.

Associação Portuguesa de LaSalle

A Associação Portuguesa de LaSalle comemora no próximo
Domingo dia 8 de Setembro o seu 22º aniversario.
Para sublinhar o evento terá lugar pelas 13 horas, um excelente
almoço, sendo a tarde animada pelo conjunto Som 2000.
Venha passar este dia na nossa companhia e provar um pouco do
bolo de aniversário pelas 17 horas.
Para mais informações telefone para 366-6305

O bebé do ano 2001

As Novas Leis do Descanso
Numa edição do jornal semanário Expresso do passado mês de Julho
o Comendador Marques de Correia dirigia ao Ministro Bagão Félix
uma carta carregada de sarcasmo que aqui reproduzimos na integra
com a devida vénia.
Meu caro Bagão
Como deves calcular, apoio sem reservas, as leis do trabalho que
queres levar adiante.
Porem, e para equilibrar, decidi submeter à tua consideração um
outro tipo de leis  as leis do descanso  que não me parecem de
menor importância. No sentido de te abreviar o trabalho, envio-te
desde já o articulado, para que assines e o mandes para o Diário
da República. Se encontrares falhas, não te admires. É que, de
acordo com o espirito desta lei, levei cerca de cinco minutos a pensar
nisto.
Artº 1  É proibido alguém levantar-se antes das nove da manhã.
Haverá prémios e incentivos para quem se mantiver na cama até ao
meio-dia.
Artº 2  É firmemente interdito trabalhar mais de 35 minutos
consecutivos. As paragens obrigatórias destinam-se às seguintes
actividades (à escolha):
2.1  Tomar café ou beber um copo;
2.2  Contar anedotas;
2.3  Assediar sexualmente colegas
2.4  Discutir futebol ou telenovelas;
2.5  Cavaquear sobre a vida privada dos companheiros
de trabalho ou elementos pertencentes ao jet-set.
Artº 3  Nenhum destes intervalos pode Ter menos de 45 minutos,
não sendo permitida a sua acumulação.
Artº 4  O intervalo de almoço é obrigatório e não pode Ter menos
de duas horas. Uma hora suplementar é atribuída para a sesta.
Artº 5  A partir das 17 horas é proibido trabalhar. Salvo no
Inverno, onde o limite se fixa às 16h30. No caso de a meteorologia
prever temperaturas extraordinariamente baixas, pode admitir-se
que certos empregados trabalhem para aquecer, desde que seja
assegurada a total improdutividade desse trabalho.
Artº 6  No caso de a Inspecção de Trabalho descobrir violações
às regras dos intervalos, por parte de trabalhadores e/ou gestores,
ficam estes compelidos à imediata transferencia para a Função
Pública, podendo apenas optar entre tarefas como: fotógrafos do
Diário da República, controladores do tráfego aéreo do aeroporto
da Ota, responsáveis pela rede de moinhos de vento do Estado,
responsáveis pela segurança das centrais nucleares nos Açores ou
acessores.
Artº 7  As ONG, organizações de voluntariado, incluindo
paroquias e igrejas, autarquias, clubes desportivos e outros
organismos suspeitos e/ou indesejáveis, ficam terminantemente
proibidos de aliciar ignobilmente os cidadãos com os chamados
programas de ocupação dos tempos livres.
Artº 8  As eventuais  e não previsíveis  quebras de
produtividade resultantes deste sistema serão cuidadosamente
analisadas por uma Comissão Parlamentar de acompanhamento,
que terá de apresentar conclusões ao fim de um lustro, prorrogável
por dois lustros ou o que for tido por necessário.
Artº 9  No caso de incompatibilidades com outras disposições,
fica revogada a legislação em contrário.
Não sei se te apercebes do enorme apoio que tal legislação te
granjearia, apesar dos baixos custos e poucas alterações
comportamentais que ela acarretaria. Podia continuar a dar-te
exemplos, mas estou na hora do intervalo.
Bem hajas
Marques de Correia.
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

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

Jemma V. Rebelo de Sousa
1 de Abril de 2001
Filha de : Paulo Sousa e
Carla Rebelo

Selene Denise Bougie Afonso
1 de Novembro de 2001
Filha de : Fernando C.Afonso e
Christine D. Bougie

Tels.:(514) 282-9976
(514) 288-5177
Fax: (514) 848-0133
75, NapolÈon
MontrÈal H2W 1K5

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

Opinião
Contra a maré
Estórias à solta...
Por Amadeu Moura
Toda a gente sabe que os
portugueses são doidinhos por
futebol. Há quem diga que eles
são, sobretudo, doidinhos pela
equipa deles. Concordo mais
com esta segunda opinião. O
futebol, o jogo, é mais um pretexto para eles puderem exibir
seu «amor» pelo clube. Trata-se,
no fundo, de um ritual, característica própria a todas as tribos.
Ainda o futebol da Liga
principal vai no princípio e já há
pancadaria em todo o lado. Dentro e fora do relvado. As hostes
adversárias pegam-se por tudo e por nada. Desde os directores, que
deveriam ser mais comedidos, até aos simples simpatizantes. Nada
escapa à fúria insultuosa e destruidora das «claques». E o pior é que
até os jogadores já estão também contagiados pela violência. Se
ninguém põe cobro a este lamentável espectáculo, o futebol
português, o «rei» de todos os desportos, vai tornar-se uma batalha
campal permanente!
Será mais um triste «recorde» luso a acrescentar aos da
sinistralidade rodoviária e aos dos acidentes de trabalho...
A Tap vai abrir uma linha para a Ucrânia... Lido nos jornais
da semana. E ficamos boquiabertos de espanto! Com uma
comunidade ucraniana em Portugal de várias dezenas de milhares
de pessoas, a TAP julga ser rentável uma linha com esse país.
Seguindo este raciocínio não seria mais viável uma linha para o
Canadá, país onde a comunidade portuguesa atinge as várias
centenas de milhares de pessoas?
A gestão da TAP tem-nos habituado a cada coisa...
Encerramento de direcções regionais da Secretaria das
Comunidades... é mais uma das noticias (má) vinda nos jornais
e que nos interpelam nós, portugueses emigrados.
O governo do PSD, dirigido pelo Sr. Durão Barroso, decidiu
encerrar as delegações regionais que davam apoio aos emigrantes
portugueses de regresso à terra e que funcionavam em Aveiro,
Braga, Bragança, Chaves, Coimbra, Guarda, Viana do Castelo e
Viseu. Parece que a medida irá proporcionar uma economia de
26.000 contos anualmente! A título comparativo, cite-se que o
jogador de futebol João Vieira Pinto ganha 25.000 contos por mês!
Não só respeitaram a principal promessa eleitoral que era a de
criar um ministério para tratar os assuntos da emigração como até
encerram as delegações regionais! Quem é que disse que os
governos PSD são os que melhor compreendem e defendem os
interesses dos emigrantes? Seria conveniente perguntar aos
deputados PSD que representam o círculo «Resto do Mundo» onde
o Canadá está inserido...

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

ABERTO AOS SÁBADOS
1094 rua Berri, Montreal

Celestino Andrade

Esc.: (514) 287-8782

Consultor em financiamento
hipotecário
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Um Tema de Vez em Quando
Novo remédio contra a Sida
Por Joviano Vaz

Acaba de realizar-se em
Barcelona, na Espanha, a
décima Quarta conferência
internacional sobre a Sida que
deixou nos participantes aspectos positivos e outros bastante negativos.

Foi apresentado no citado
congresso um novo antivírus
particularmente eficaz contra a
Sida o que constitui a parte
positiva do congresso.
A parte negativa diz respeito à
situação da Sida no mundo que
é quase epidémica.
O Dr. Robert Siliciano do
Instituto Nacional da Saúde dos
Estados Unidos afirmou neste
congresso que o vírus da Sida
não será vencido senão de aqui
a 73 anos.
O que complica a situação é
que o vírus da Sida consegue
conservar na sua memória

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

Papineau

Autobus 97 Est

Autobus 45

angle Mont-Royal

527-8701

Filomena Gouveia LL.B.
AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA

todos os erros de tratamento
cometidos no passado.
Os laboratórios americanos
Trimeris assim como a companhia suíça Roche anunciaram
no congresso de Barcelona, que
em breve vai ser lançado um
novo medicamento anti-sida, o
T20 que estará disponível na
Europa e na América nos próximos meses. Este medicamento que é o primeiro de uma
nova classe de medicamentos
anti-sida vão impedir, assim se
espera, que o VIH que provoca
a Sida não invada as células sãs
do organismo humano.
Todos os outros medicamentos disponíveis agem contra o vírus mas quando ele está
já presente nas células do sistema de imunização humano.
O T20 é considerado pelos
especialistas como o medicamento mais complexo de todos
ao que até ao presente foram
produzidos pela indústria
farmacêutica. Os responsáveis
do novo medicamento acreditam também que muito em
breve estará disponível a vacina
Aidsvax (anti-sida).
O T 20 e a vacina Aidsvax
serão distribuídos nos países
ricos a preços mais elevados,
enquanto que os países pobres
pagarão os dois medicamentos
a preço módico.
É por esta razão que estão
projectadas as construções de
duas fábricas de produção: uma
em S. Francisco e outra na
Coreia do Sul.
A vacina Aidsvax foi concebida para levar o sistema de
imunização humano a fabricar
anticorpos que devem, em
princípio ligar-se a uma proteína
presente na superfície exterior
do vírus para o impedir de se

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

Homenagem a
Maria Cesaltina
Costa
Por Joviano Vaz
Eram catorze horas de
Segunda feira 25 de Agosto. O
telefone tocou . Era a Maria
Leonor Santos filha daquela que
hoje homenageio.
A informação veio em toda a
sua triste realidade.
Falecera no Sábado dia 24 de
Agosto, após breve doença, a
minha boa amiga Maria Cesaltina Costa.
Estive na Missa Exequial
celebrada na Igreja de Santa
Cruz. Tive mesmo a oportunidade de nela proferir a homilia
do funeral. A respeito da falecida
eis o que resumidamente disse
então.
Maria Cesaltina Costa nasceu
em Penamacor no Alentejo. Seu
pai era militar.
Trabalhou primeiramente
como benévola na Cruz Vermelha Portuguesa e mais tarde
depois de enviuvar nos Serviços
Administrativos do Lar Militar
da Cruz Vermelha Portuguesa
(este lar foi fundado para ajudar
os ex-militares deficientes ou
incapacitados da guerra colonial).
Os utentes do lar chamavamna afectuosamente A nossa
Madrinha. Reformou-se e veio
ligar à célula que ele pretende
atingir.
Estas são pois boas notícias a
respeito de um combate universal a que ninguém pode
permanecer indiferente.

viver para Montreal em 1978.
Mas a saudade, sentimento
bem característico dos
portugueses, não a deixava.
Maria Cesaltina Costa vivia
aquilo que um grande poeta
português exprimiu de maneira
lapidar;
Todo o homem que partiu
Com vontade de ficar
Desde logo que sentiu
O gosto de regressar.
Foi esta saudade, que nesta
cidade alimentou, que a levou a
organizar serões de fados.
Primeiro em casas particulares.
Depois foram serões organizados no Solmar e no
Estrela do Oceano.
Esta iniciativa lhe valeu o
título bem merecido de Avó do
Fado. Mas a vida é, por vezes,
cruel, sobretudo no seu caso
especifico, já no Inverno da
existência.
Vivendo alguns anos em lares
para pessoas da terceira idade,
veria a sua qualidade de vida
diminuir, facto que viveu com
uma certa esperança e uma
lucidez total.
Escreveu regularmente nos
jornais locais e completou a
redacção de um livro autobiográfico.
Possuía uma personalidade
forte e combativa o que lhe
permitiu educar adequadamente sua filha Maria Leonor.
Todos sabemos que Maria
Cesaltina Costa gostava de falar
ao telefone.
A sua voz característica vai
faltar-me.
Mas sei que a voltarei a
encontrar noutras dimensões.
Como Doris Lussier, o gran-
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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

Missa de 1º
Aniversário
A famÌlia de Nat·lia do Couto
Medeiros faz rezar uma missa
na Igreja Nossa Senhora de
F·tima, sita no 1815 rue
Favreau, Chomedey, Laval, no
dia 15 de Setembro ‡s 10
horas da manh„ relembrando
o 1∫ Anivers·rio do seu
falecimento.
desde
j·
agradece todos quantos possam participar neste acto
religoso.

volts

Fiscalidade

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

de homem de letras quebequense direi:
O que é maravilhoso no destino humano, apesar da sua
aparente crueza, é que, para
mim, morrer não é desaparecer
mas continuar de outra
maneira.
Um ser humano que parte
deste mundo, não é um mortal
que termina a existência, mas
um imortal que começa nova
vida.
O túmulo é como um berço.
E a última noite da nossa
existência no mundo é a primeira manhã da nossa eternidade.
A morte não pode matar aquilo que não morre.
Ora a nossa alma é imortal. Só
uma coisa pode justificar a
morte: é a imortalidade.
Morrer é talvez tão maravilhoso como nascer.
O sol poente não é tão belo
como o sol nascente?
E um barco que chega ao seu
destino não é um acontecimento feliz?
E se nascer é uma maneira
dolorosa de aceder à felicidade
da vida, porque razão morrer
não será uma maneira dolorosa
de ser feliz?
Para Maria Cesaltina Costa,
esta homenagem, impregnada
da minha admiração e saudade.

Oração ao Sagrado
Coração de Jesus
Agradeço ao Sagrado
Coração de Jesus pela graça
recebida. Que o Sagrado
Coração de Jesus seja louvado, adorado e glorificado
através do mundo.
Fazei esta oração durante
nove dias e recebereis a
graça pedida, mesmo parecendo-vos impossível. Não
vos esqueceis de agradecer
a Jesus e seu Pai Celestial
com promessa de publicação pelo favor obtido.
F.N.

Oração ao Sagrado
Coração de Jesus
Agradeço ao Sagrado
Coração de Jesus pela graça
recebida. Que o Sagrado
Coração de Jesus seja louvado, adorado e glorificado
através do mundo.
Fazei esta oração durante
nove dias e recebereis a
graça pedida, mesmo parecendo-vos impossível. Não
vos esqueceis de agradecer
a Jesus e seu Pai Celestial
com promessa de publicação pelo favor obtido.
M.J.P.
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Incompatibilidade
Por Manuel Alves Louro

A incompatibilidade é uma
oposição de carácter e de
temperamento que faz com que
duas pessoas sejam incapazes
de comunicar em harmonia e,
pior ainda, de viverem juntas.
Ela reside no carácter e
temperamento, elementos
constitutivos da natureza
humana, cujas raízes são
vigorosas e profundas.
Duas
pessoas,
dois
sentimentos, duas acções são
incompatíveis quando se
excluem reciprocamente; é o
grande obstáculo para a
amizade, e, com maior razão,
para a vida em família.
Há
incompatibilidade
quando, depois de alguns
meses, ou mesmo alguns anos
de vida em comum, se constata
que o tempo nada mudou na
vida de duas pessoas
diametralmente opostas, sendo
a vida um inferno permanente,
apesar da boa vontade e de
esforços repetidos de uma ou
das duas partes.
Trata-se, hoje aqui, apenas de

LicenÁa R.B.Q. 2669-8027-16

incompatibilidade inata, isto é,
no seu estado natural e puro
(selvagem) que torna impossível ou muito difícil as relações
humanas. Não é portanto questão da incompatibilidade física,
isto é: ser forte ou magro, preto
ou branco, grande ou pequeno...
que no fundo não são verdadeiros incompatibilidades;
são fenómenos sociais, de
educação, de cultura, de usos e
costumes, de tradições, de
gostos e até de tabus, isto é, uma
certa mentalidade que se infiltra
e se enraíza de tal modo na
sociedade que há assuntos nos
quais se não pode tocar por
respeito ou pudor (?), refiro-me
particularmente ao domínio da
sexualidade.
Para já, a verdadeira incompatibilidade, seja caracterial ou
temperamental, não tem remédio. Se o tivesse deveria dar-selhe outro nome: intolerância,
egoísmo crónico ou egocentrismo cego, caprichos... Existem casos em que, no princípio
do casamento, os costumes e
hábitos mútuos de solidão,
embora não tornem as relações
impossíveis, as tornam difíceis.
Num automóvel pode adaptarse a transmissão ao motor da
mesma marca, mesmo de serie
diferente, porque não são
incompatíveis; mas sendo de
marca diferente, mesmo em
perfeito estado, destroem-se
mutuamente porque são incompatíveis.
Oposição de carácter e de

temperamento na comunicação
entre pessoas
A palavra caracter tem o
sentido original de sinal gravado e perpétuo. Daqui vêm os
caracteres de imprensa (caracteres maiúsculos, minúsculos
etc. Gravados no papel...) e o
caracter do Baptismo e Ordem
que só podem ser recebidos
uma vez.
Correntemente, a expressão
pessoa de caracter tem um
sentido laudativo; significa que
uma pessoa tem perfeito
domínio de si; aquela pessoa
é um verdadeiro caracter
significa que há acordo entre o
que pensa e o que faz.
Definição de carácter segundo o Vocabulaire Lalande:
conjunto de maneiras habituais
de sentir e reagir que distinguem um indivíduo de outro
individuo.
Definição de carácter segundo o vocabulário da psicologia: Conjunto de tendências
afectivas que dirigem as reacções dos indivíduos nas condições do meio em que vive.
O caracter é o conjunto de
disposições congenitais que
forma o esqueleto mental do
homem; é uma estrutura
psicológica hereditária invariável.
O caracter, segundo a psicologia moderna, alem de ter uma
parte inata (que nasce com o
indivíduo) é composto também
de outra parte adquirida que se
junta eventualmente à primeira
com o tempo, dependente da
vida em sociedade, em particular das obrigações profissionais que levam cada indivíduo a ser capaz de reprimir a
natureza e recalcar as reacções
espontâneas.

Varina
Aluminium inc.

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,
solários, etc.

Estes elementos adquiridos
do caracter tornam-se hábitos,
pela repetição, acabando por
tornar-se uma segunda natureza sobreposta... como o gato
ou o cão domesticados que
adquirem uma segunda natureza, mas uma vez domados na
selva, voltam ao estado selvagem donde partiram; retomam
o seu caracter inicial.
O nosso destino é o nosso
carácter (Nietzche)
Portanto o carácter não muda
radicalmente mas pode adaptarse superficialmente.
A violência nativa pode ser
dominada, mas este domínio
comportará sempre qualquer
coisa de violento; nunca será
calma e pacífica como a de quem
veio ao mundo com perfeito
equilíbrio.
O gato muito bem domesticado nunca esquece o rato: é
assim o seu caracter. Um dia,
com fome, põe em execução os
instintos da natureza primitiva
inamovível, até assim o seu
caracter. Um dia, com fome, põe
em execução os instintos da
natureza primitiva inamovível,
até ali adormecida, que continuará a influenciar, durante toda
a vida, o seu comportamento.
É neste sentido que pode
interpretar-se o euforismo de
Nietzche, filósofo alemão:
homem torna-te o que és (...)
Ninguém se pode tornar diferente do que é, apesar da educação, instrução, meio social,
acaso e até acidentes... O nosso
destino está no caracter.
O caracter não vive só; tem
consigo seu porta-voz  o
temperamento
Se o caracter é uma marca
indelével como acabámos de
ver, o temperamento é a

Vária
expressão física do caracter, o
seu modo de ser.
Se o caracter, como diz o
vocabulário de filosofia, é o
conjunto de elementos inatos
psicológicos, o temperamento é
o conjunto de elementos fisiológicos (físicos), inatos, que constituem cada indivíduo, nas suas
relações...
Se o caracter é o conjunto de
traços psicológicos próprios de
cada indivíduo, o temperamento de um indivíduo é como
o subsolo ou suporte biológico
da sua personalidade.
O temperamento é o conjunto
de reacções do indivíduo caracterizadas pela acção predominante do bom em mau humor.
Em suma, voltemos ainda à
mecânica:
O caracter é como a marca do

carro; velho, novo ou de cor
diferente, a sua marca não
muda. O temperamento é o
modo como o carro se comporta
ou responde aos variados tipos
de estradas; no homem é o
modo como o seu caracter reage
ao meio ambiente ou se executa
nas diversas circunstancias da
vida.
O caracter e o temperamento
constituem a Personalidade que
será rica ou pobre segundo os
dois elementos em causa.
Nada é tão importante para
o homem como o conhecimento de si próprio, dizia
o velho Sócrates, pai da filosofia
ocidental, a que ouso juntar:
Homem conhece-te a ti mesmo
para poderes ajudar-te.
(continua numa próxima
edição)

O trabalho
José Carlos Ary dos Santos
Das prensas, dos martelos, das bigornas
Das foices, dos arados, das charruas
Das alfaias, dos cascos e das dornas
É que nasce a canção que anda nas ruas.
Um povo não é livre em águas mornas
Não se abre a liberdade com gazuas
À força do teu braço é que transformas
As fábricas e as terras que são tuas.
Abre os olhos e vê, sê vigilante
A reacção não passará adiante
Do teu punho cerrado contra o medo.
Levanta-te meu povo, não é tarde
Agora é que o mar canta é que o sol arde
Pois quando o povoo acorda é sempre cedo.

Escola Portuguesa
Santa Cruz
Conhecer mais uma língua só pode
beneficiar o seu filho(a)
Progama educativo estruturado
num ambiente acolhedor
Estão abertas as matriculas para o ano lectivo 2002/2003
que começará no dia 14 de Setembro às 9h00

Haverá uma classe de expressão oral para as crianças
que ainda não falam português.
Aceitamos crianças a partir dos 4 anos de idade
Preços para o ano lectivo 2001/2002 (igual para todas as classes)

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.

Primeiro filho...............................................160.00$
Segundo filho...............................................130.00$
Terceiro filho.................................................80.00$
Para os seguintes............................................50.00$

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

Tel.: (514) 362-1300

Para mais informações telefonar para 844-1011 ou
dirigir-se à secretaria da Missão Santa Cruz, 60 rua Rachel O.

A VOZ DE PORTUGAL, 4 de Setembro de 2002 - Página 6

Comunidade
INSTALAÇÃO DA VIA SACRA NO
CAMINHO DO MONTE SANTO NA
VILA DE ÁGUA DE PAU
Por Nuno Cabral

No passado dia 11 de Agosto,
teve lugar no Caminho do
Monte Santo, em Água de Pau,
uma cerimónia de benção aos
painéis em azulejo, alusivos à
Via Sacra, que foram oferecidos
pela Associação dos Naturais e
Amigos de Água de Pau, em
Toronto.
A aquisição destes painéis em
azulejo, surgiu na sequência de
um convívio realizado em
Novembro de 2001, em Toronto. Nessa altura participaram no
convívio mais de 800 pessoas, a

maior parte delas emigrantes
naturais de Água de Pau, com o
objectivo de angariar fundos
para então poder ser adquirida
a Via Sacra agora existente no
Caminho do Monte Santo. A
Junta de Freguesia de Água de
pau encarregou-se depois da
sua colocação.
A Benção dos painéis foi feita
pelo benevolente e dedicado Sr.
Padre Francisco Melo, Pároco
da Ribeira Chã, e contou com a
presença de membros da Câmara Municipal, Junta de FregueAspecto da 1ª estação da Via
Sacra do Cristo

sia e outras entidades políticas
da ilha bem como alguns elementos da Associação dos Naturais e Amigos de Água de Pau
em Toronto e outros de
Montreal e Nova Inglaterra,

além de muitos populares que
não deixaram de percorrer o
bonito caminho até ao Monte
Santo, onde depois da cerimónia, a Banda Filarmónica
Fraternidade Rural realizou um
pequeno arraial.
Esta Associação de Toronto
tem como presidente, Nuno
Cabral, também ele um Pauense, que no exercício das suas
funções, tem prestado uma
grande colaboração à Vila de
Água de Pau, nomeadamente
com o envio de ofertas para as
crianças, no Natal e promovendo passeios e jantares aos
idosos, na sua terra natal desde
o inicio deste convívio anual em
Novembro de 1998 que este ano
celebram 5 anos, para mais
informações acerca dos planos
para o próximo encontro
contactar:
Nuno Cabral 905-615-8426 em
Mississauga
Um especial agradecimento
as pessoas e negócios da nossa
comunidade que participarem e
ajudaram este convívio a ter
tanto êxito e também a comitiva
de Montreal liderada por Walter
Froias que se deslocaram a este
convívio acompanhado o seu
Grupo de Danças tradicionais
da Vila de Pau chefiado pelo
seu Mestre José de Froias.

UVA PARA VINHO
MOSTO DE UVA
IMPORTAÇÃO DA CALIFÓRNIA

Cerimónia da benção e actuação da Filarmónica

QUALIDADE EXPERIÊNCIA SERVIÇO

ENTREGA AO DOMICÍLIO
TEL. : 255-9330
Importador e grossista
de fruta e legumes
produtos alimentares e
drogaria

ANDREA GIORDANO
TONY MAGLIOCCA
estão à vossa disposição
HORÁRIO
CLAUDIO BARTOLOZZI
Enólogo
Assistente técnico
todo o ano

2ª A 6ª
6:45 -20:00
Sábado
6:45 -16:00
Domingo
8:00 -16:00

5650 Boul. Metropolitano Este (Esquina Lacordaire) tel. : 255-9330

Placa de agradecimento aos emigrantes

Anunciar na A Voz de Portugal,
o único semanário da grande
região montrealense é
a escolha acertada
Está mais que provado!
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Costa de Prata

A história de Pombal

Pombal é terra de história, de
lendas e de gente ilustre. Do
grande Marquês de Pombal, do
historiador e escritor João de
Barros, do político Mota Pinto,
da poetisa Martel Patrício, do
médico e escritor Amadeu da
Cunha, entre tantos outros.
Sendo difícil situar o aparecimento do primeiro aglomerado populacional, não restam,
no entanto, dúvidas quanto à
presença dos romanos na região
de Pombal, tendo em conta as
moedas encontradas nas obras
de restauro do Castelo. Antes da
presença romana, está assente
que a fixação demográfica na
área da freguesia de Pombal
remonta ao período neolítico,
sem que, também aqui, seja
possível determinar o local
exacto do sedentarismo inicial.
Certo é que, no início do
século XII, os Templários passaram pela região. Em 1126 terão
encontrado uma povoação no
lugar de Chões, hoje desaparecida. Esta terra deserta, de
matos e brenhas fechadas e
inóspitas entre Coimbra e
Leiria, situava-se na fronteira

das batalhas contra os
sarracenos. Por esse motivo foi
aqui erigida, por volta de 1147,
uma fortaleza militar.
Gualdim Pais, mestre da
Ordem dos Templários, concede foral a Ega em 1131, depois a
Redinha em 1159, e por fim a
Pombal em 1174, renovado
posteriormente no ano de 1176.
A acrescentar aos dois forais, D.
Gualdim Pais concede também
a Pombal, em 1181, uma carta de
privilégios.
Em 1509 D. Manuel passou

por Pombal. Admirado com a
povoação, ordenou a recuperação do Castelo, ficando o seu
interior a servir de resi-dência ao
alcaide-mor da vila, Conde de
Castelo-Melhor, e ordenou a
abertura de uma porta, voltada

para a vila. Por cima dessa porta,
foram colocadas as armas da
vila de Pombal, à qual revogou
antigos privilégios concedendolhe foral novo, datado de 1 de
Junho de 1512.
Deve-se ao Marquês de
Pombal, que aqui viveu entre
1777 e 1782, a ordenação da
parte baixa da vila. Então mandou construir, na Praça Velha, a
cadeia, no sítio do antigo pelourinho e o celeiro, no lado oposto.
Na última década do século
XVIII, a estrada real foi desviada
para dentro de Pombal e foi
construída uma ponte sobre o
rio Arunca, numa obra dirigida
pelo coronel-engenheiro Joaquim de Oliveira, que também
abriu uma alameda arborizada
até à frente do Emporão, dando
à vila e a toda a região um novo

incremento.
Estas condições excelentes
para o desenvolvimento da
região, vêm a ser travadas pelas
invasões francesas. Em 1811 as
tropas comandadas pelo general Massena, saquearam e

incendiaram toda a povoação,
circunstância que feriu a antiga
pujança, completada pela mortandade ocorrida em 1833,
quando a cólera-morbus transformou Pombal numa localidade abandonada.
A estrada real ficou totalmente desmantelada e intransitável, mas os governantes não
mostraram qualquer interesse
em mandar fazer reparações,
preferindo desenvolver as carreiras marítimas com barcos a
vapor, entre as cidades de
Lisboa e Porto, o que concorreu
para o isolamento total da vila
com o resto do país.
Esta situação só será ultrapassada em 1855, após a construção da via férrea, permitindo
estabelecer comunicação rápida e fácil com os principais
centros de Portugal.
A construção mais recente de
modernas vias de comunicação,
e a sua localização invejável,
deram a Pombal um desenvolvimento único nesta região,
transformando-a numa das cidades com os maiores índices
de crescimento da zona centro
do País, e dando ao Concelho
condições únicas para a prosperidade dos seus habitantes.
Castelo de Pombal
De enquadramento rural, o
Castelo de Pombal assenta
numa elevação sobranceira à
cidade de Pombal, na margem
direita do Rio Arunca. De planta
escudiforme, com panos muralha circundados por adarve,
rematados por merlões prismáticos e reforçados nos vértices e
a intervalos regulares por cubelos quadrangulares. Rasgam a
cortina 2 portas de arco quebrado, uma a sudeste, entre torreões, outra a noroeste, de vão
maior, encimada pelo escudo
real, entre a esfera armilar e a
cruz de Cristo. A torre de menagem, quadrangular e de 2 andares acima de um embasamento em talude, ergue-se
perto da porta sudeste. No recinto do castelo são ainda visíveis fundações de construções e
as bocas da cisterna. No pano
sudoeste rasga-se uma janela
bífora encimada pela pedra de
armas dos Sousa Ribeiro, alcaides do castelo. Em frente à
porta sudeste e do lado noroeste, vestígios de barbacãs. Do

Regiões
lado exterior, na plataforma
abaixo do monte onde se ergue
o castelo, as ruínas de uma
segunda cortina com 3 torreões
quadrangulares e de uma capela
da igreja de Santa Maria do
Castelo, revestida por caixotões
em pedra com decoração renascentista. De arquitectura militar, de planta e scudiforme. Planta que foi também a adoptada na
alcáçova do castelo de Tomar,
igualmente fundado por
Gualdim Pais.

rendimentos próprios da coroa,
em dia de São Martinho. Em
1509, D. Manuel ordena beneficiações na torre, que lhe terão
dado a actual feição arquitectónica.
Celeiro do Marquês de
Pombal
Situado na Praça Marquês de
Pombal, de enquadramento
urbano. Com planta quadrangular, orientada a sul, telhado
duplo mardeliano de 4 águas e
estrutura em gaiola, com 2

Pelourinho de Pombal
Os fragmentos do pelourinho
que estiveram no Lg. 5 de Outubro estão arrumados no claustro
da Câmara, antigo convento do
Cardal de frades franciscanos. É
descrito como pedaço de fuste
octogonal e bola de remate
facetada e achatada. Incrustrado num muro do castelo
existe um pedaço de fuste idêntico que se diz ter pertencido ao
pelourinho. De utilização inicial
como Marco jurisdicional é
descrito como um pelourinho
de bola.
Torre do Relógio Velho
Situada na rua do Relógio
Velho em Pombal, tem enquadramento urbano. Está assente
em calçada de degraus de largos
patamares, na encosta de Santo
Amaro, sobressaíndo do casario
envolvente. É uma torre de
planta quadrangular, com 2
registos correspondentes a 2
corpos prismáticos, sendo o
inferior de base maior, rematados por cúpula piramidal,
octogonal, com ornato bolboso
no vértice. A sua utilização
inicial foi para serviços públicos,
e foi construída no reinado de D.
Pedro I, para recolha de tributos
devidos pelos judeus e mouros,

pisos. O 1º piso tem 5 portas de
verga arqueada, o portal principal de maiores dimensões
apresenta as ombreiras ligeiramente decoradas e é encimado pelo brasão do Marquês.
O 2º piso tem 5 janelas de lintel
curvo com espaços diferenciados entre elas, o acesso a este
piso é feito por dupla escadaria
exterior, em pedra, de um só
lanço, adossada à fachada posterior. O pavimento dos 2 pisos
é em tijoleira cerâmica vermelha. As fachadas com pilastras laterais são encimadas por
cornija. A fachada principal,
adaptada à topografia do terreno, é revestida em pedra até à
altura do 1º piso e pintada e
rebocada desde o nível do 2º até
à cornija. A separar os 2 tipos de
revestimento, uma faixa saliente
em pedra atravessa as pilastras.
Um pequeno friso, ao nível da
cornija, simula um capitel onde
se abre uma gárgula. De utilização inicial agrícola, foi mandado construir, no século 18
pelo primeiro Marquês de
Pombal.
Casa Arte Nova
Situada na rua Almirante Reis
em Pombal, é de enquadramento urbano. Adossada. Implantação harmónica. Integrada
na malha urbana da cidade, com
fachada principal para a rua
Almirante Reis e fachada lateral
para a rua Capitão Tavares Dias.
Fachada posterior virada para
um pequeno jardim, com acesso
pela rua Capitão Tavares Dias.
De planta rectangular. Volume
simples coberto por telhado de
4 águas. Lambril em cantaria
almofadado, com cunhais rusticados. De utilização inicial
como habitação e comércio, foi
construída por Ernesto Korrodi
em 1930.

LIQUIDAÇÃO FINAL
50% a 70% Céramiques Solano
de desconto
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

LLinha Verde1-888-294-5514

727-6293

Importateur
et Distributeur
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

EM 04-09-2002:

1EURO=1.5436 cd
UM SERVIÇO DA
CAIXA DE ECONOMIA
PORTUGUESA
(514) 842-2854

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
ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. Angolana de Montreal
Associação N. S. de Fátima
(Chomedey, Laval)
Associação Portuguesa
do Canadá
Associação Portuguesa
do Espírito Santo
Associação Portuguesa
de Lasalle
Associação Portuguesa
de Ste-Thérèse
Caixa de Economia
dos Portugueses
Casa dos Açores do Quebeque
Centro de Ajuda à Família
Centro Português
de Referência
Centro Comunitário
do Espírito Santo
Clube Oriental
Português de Montreal
Clube Portugal
de Montreal
Grupo Folclórico Campinos
do Ribatejo
Rancho Folclórico Verde Minho
Ass.Port.West Island
Português de Montreal
Sporting Clube de Montreal
Sport Montreal e Benfica

842-4242
849-2391
9-1-1
872-1212
844-0161
842-1231
345-4931
842-6141
934-4400

ALGARVE
651 Jarry Est

273-9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

987-7666

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

849-8591

LATINO
177 Mont-Royal Est

849-1153

LISBOA
355 Rachel Est

844-3054

TAGUS
4289 St-Laurent

844-3307

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE
LEAL INC.
4267 Av. Coloniale

CASAMENTOS

BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent

254-4647
366-6305
435-0301
842-8077
388-4129
982-0804
842-8045
353-1550
342-4373
844-1406
353-3577
768-7634
684-0857
739-9322
499-9420
273-4389

495-2597
483-2362
844-2456

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

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

MÁQUINAS DE COSTURA

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert

271-6452

MONUMENTOS

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

285-1620
672-4687
844-8738

669-7467

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este
CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

849-2391
987-0080

845-5777
845-6028
842-2374

B. SERKOS
1530, Curé-Labelle, suite 203
OURIVESARIA
ROSAS DE PORTUGAL
3723, Boul. St-Laurent
OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent

PADARIAS

843-5626

(514) 985-2411

(450) 686-0026
843-8727
288-3019

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

CONTABILISTAS

QUIROPRATAS

351-1716

LES RÉNOVATIONS LISBONNE INC.
Tony
593-6649
Dominique
842-6420
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

844-4588

SOLMAR
111 St-Paul E

861-4562

CASA MINHOTA
3959 Boul. St-Laurent

842-2661

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent

F.N.

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel

725-2626

EXCELENCE INC.

SATÉLITES

LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval

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

947-1479

AVALIAÇÃO GRATUÍTA

TIPOGRAFIAS

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

ANJOU

AS
ND 60.
E
R 5,6

OS
RT
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Q
5

$4

TRANSFERÊNCIAS

CORREIO PORTUGUÊS
Para Portugal em qualquer banco ou caixa
4068 Boul. St-Laurent
987-7600

VESTUÁRIO DE CRIANÇA

BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276 St-Laurent

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

TRIPLEX EM ROSEMONT

843-7282

HA
ZIN
CO

VA
NO
O
ND
CO

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

ROSEMONT
TR

843-6262

Uma mensagem de PAZ e ESPERAN«A 24 horas/dia

DISCOS/LIVROS

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent

843-3863

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

272-5779

ELECTRICIDADE
385-1484 e 3 8 5-3541

FARMÁCIAS

FARMÁCIA TRANG
4274 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

844-6212

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

845-5335

FUNERAIS

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

IPL

IGREJA BAPTISTA DE LÍNGUA PORTUGUESA
MONTREAL

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.

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

845-5804

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

O
ND
CO

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

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

ASTRÓLOGO AFRICANO AIDARA
Tel.: (514) 374-2395 Fax : (514) 374-9755

GARAGENS

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

Se pensa vender ou comprar é só chamar

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

SENHOR AFRICANO FODÉ

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

ANJOU

EX

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

Prof. Bangali

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

270-3111
862-2319

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

CONDO EM ANJOU

(514) 484-3795

499-1624

ANTÓNIO BAPTISTA

CHOMEDEY

DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO

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

IGREJAS

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

845-1520

232-3095

DENTISTAS

ELECTRO-LUSO
225 Gounod

Oração a Santa Clara

REVESTIMENTOS

874-0324

CORTINADOS

VOGA DRAPERIES
4401 Boul. St-Laurent

842-0591

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

OURIVESARIAS

288-2082

RESTAURANTES

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

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

Dr. JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

RENOVAÇÕES

NOTÁRIOS

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

GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent

844-2269

849-6619

842-8077

842-6822

681-0612

PSICÓLOGOS

ARCA

CAIXA DE ECONOMIA

842-6891

273-1425

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

MÓVEIS

BOUTIQUES

CABRAL & LOWENFELD
1010 Sherbrooke Oeste #920

IGREJAS
Igreja Baptista Portuguesa
484-3795
Igreja Católica de Santa Cruz
844-1011
Igreja Católica dos Paroquianos
N. S. de Fátima de Laval
687-4035
Igreja Evangélica
Pentecostal
638-5546
Igreja Pentecostal
Assembleia de Deus
376-3210
Igreja Cristã Vitoriosa
525-9575
RÁDIO E TELEVISÃO
Rádio Centre-Ville
Rádio CFMB
Radio CIJM

AGÊNCIAS DE VIAGENS

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.

Vidente
Dons hereditários de pai para filho.
Resolve os seus problemas: amores, fidelidade,
sorte ao jogo, desenfeitiço, negócios, regresso da
pessoa amada. Discrição assegurada. Pagamento
apenas após os resultados.
Marcação entre a.m. e 22 horas
Guy
Concórdia

(514) 935-7906
A Voz de Portugal

o semanário da gente que gosta de ler Português
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Serviços & negócios
PRECISA-SE
Oper·rios c/exp. en ìpavÈ uniî
muros, asfalto. Bom sal·rio e
benefÌcios sociais.
David Tavares
(514) 992-6669

Precisa-se pasteleiro c/exp.
Tempo inteiro ou parcial
272-0362

Vítor ou Graça
277-9290

F·brica de fatos para homem
precisa imediatamente de :
Pessoas c/exp. em fechar bolsos
e pregar mangas c/m·q. simples.
Precisa tambÈm de pessoa c/
exp. em m·quina ìjumpingî e
outra c/exp. em finiÁ„o ‡ m„o.
Apresentar-se :
8219 17ª avenida, local 201
(A norte da Jarry e entre Pie
IX e St.Michel)

CADROPORTE precisa
pessoal para trabalho geral e
soldadura.
Contactar:
Manuel da Silva
(450) 434-4748

Operador(a) de m·quina de
costura para cozer amostras de
alta qualidade, com grande
experiÍncia em roupas de senhora de grandes marcas incluindo casacos.
Contactar Connie

Precisa-se urgentemente pasteleiro e padeiro c/mÌnimo 2 anos
de exp.Bom hor·rio de trabalho
e bom sal·rio ($$$) Contactar :

Precisa-se c/ urgÍncia, padeiro
c/experiÍncia.
Boas condiÁões.
Tel. 844-2169
Precisam-se operadores c/exp.
em m·quinas simples e overlock
para trabalho ao domicÌlio ou na
f·brica a tempo inteiro.
Tel. : 845-6680
Pessoal c/exp. para montagem
e instalaÁ„o de corrimões e
escadas em alumÌnio.
Apresentar-se :
8975 Pascal Gagnon ou
contactar : Enza 327-2200
Senhora para limpeza em residÍncia, 4dias/semana. Sal·rio
declarado de preferÍncia.
Tel. 271-5492
Precisa-se costureira para
trabalhar em casa, c/m·quinas
ìoverlockî, de preferÍncia residentes em Laval. Contactar:
Maria José : 450-963-0687
Senhora para limpeza. Trabalho
a tempo inteiro.
Exigem-se referÍncias.
Tel.(514) 272-8910
Companhia de topo na manufactura de vestu·rio de qualidade
para homem, precisa de operadores(as) de m·quina para
calÁas e casacos. Excelentes
condiÁões de trabalho, sal·rio e
benefÌcios sociais. Para mais
informaÁões chamar :
Tony Antonnaci
At (514) 253-2171
Sam. (514) 253-2178

Tel.: (514) 849-4200 ext. 202
Fax. (514) 849-4250
DomÈstica com experiÍncia.
Deve falar inglÍs
Chamar durante o dia
334-3366
Operadores(as) de m·quinas de
costura com experiência
(mÌnimo 1 ano) para casacos de
senhoras: colocar mangas,
frentes, golas e forros. Trabalho
a tempo inteiro (39 horas), pago
‡ hora, bom sal·rio e boas
condiÁões de trabalho. Trabalho
a executar apenas na fábrica!
Candidatos(as) sÈrios chamar
Lucia (514) 387-4363
Precisa-se padeiro c/exp.
272-0362
Pessoa respons·vel para cozinha de ìpizariaî a tempo inteiro.
Chamar AurÈlio :
498-3807
Ajudantes de cozinha c/ou s/
experiÍncia.
João Mendes
Tel. 861-9833

Operadoras em m·quinas
simples e overlock c/exp. em
blusas e saias, para trabalho na
f·brica ou em casa

DIVERSOS

José: 279-7910

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

Senhora para limpeza 1 x por
semana,numa residÍncia em
V.Mont-Royal.
Tel. 739-7619

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

Marceneiros, maquinistas,
pintores, desenhadores,
operadores CNC
Suss Wooodcraft Int’l
9585 Wanklyn, LaSalle
Tel.: (514)367-7210
Fax: (514) 363-8501

VENDE-SE

Senhora de idade prrecisa de
companhia durante o dia.
Incapaz de cozinhar as suas
refeiÁões È contudo capaz de se
ocupar dela mesma. Ligeiros
trabalhos de casa.

Casa c/ 3 quartos, cozinha e
casa de banho e quintal, no Largo
da Madalena em S.Roque.
(514) 279-9568
Oficina de estofador c/38 anos
de existÍncia.
Chamar : Johny

Contactar: 428-5905 ou
273-8767

270-4352
ìMini-Vanî Chevrolet-94 Lumina,
7 lugares, bom estado.

OFERECE-SE
Para renovaÁ„o de casas,
pintura, cer‚micas, paredes e
caves. OrÁamentos gratuitos.
Tel. : 242-4660

Tel. 489-5926
Bicicleta estacion·ria DP
Seatness 351 e m·quina de lavar
roupa Inglis.
Tel. (514) 844-2872

IMMEUBLES PRÉDIAL INC.
Courtier Imm. Agréé

213, Rachel Este

Esc.: 845-7201 - Res.: 337-1978
Fax: 845-7202

Casas à venda Montréal e arredores

NOVO NO MERCADO
VILLERAY
Rue Marquette canto Jarry:
6 x 3Ω semi-destacado, aquecido
elÈctricamente pelos locat·rios. Soalho
em madeira franca. Grande quintal.
Dimensões 32' x 40'.
Rendimento : $27.100

Preço $219.000

Sala de recepções
Procura
Cozinheiro e empregados (as) de mesa.
Somente aos sábados

Telefone: (514) 722-1424

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

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

Cel: 218610700; 249831589 (das 20 ‡s 22hrs)
ou fax : 218610709; 249831891

ATENÇÃO

Prédio de 8 x 3½ e 6 x 4½
Óptimo estado

Tel. 270-4444

Temos experiÍncia nesta ·rea e ìknow howî
sobre todo o tipo de bagagem que queira
enviar:mobili·rio, veÌculos etc.Esclarecemos
dúvidas com as entidades oficiais.
Ligue que nós respondemos.

77 CASAS
VENDIDAS EM 2000!
Avaliação gratuita

L.D.R.

VIMONT

L
ÁVE
C
E
IMP

000$
109

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

I m p e c · vel, cave terminada 2
cozinhas, 2 quartos de banho, lareira,
grande terreno.

Operadores para pele
de borrego e cabedal
Precisam-se para fábrica de alta qualidade.
Devem ser altamente experientes para
fazerem o nosso vestuário de topo de gama.
Terão um salário elevado e um trabalho
permanente com boas condições e todos os
feriados respeitados.
Por favor chamar confidencialmente
Mr. Arnold ou Nuno pelo telefone

387-5495
REMAX Alliance Inc.
Informação gratuita - casas, hipoteca...
Longos anos de
experiência ao
serviço da
comunidade

o
$/an
0
0
0
33,

Padaria $39,000
PROCURA-SE
Bate-chapas com experiÍncia em
viaturas europeias de alta qualidade.
Boas condiÁões de trabalho com
excelente sal·rio e regalias sociais.
(Seguro doenÁa, fundo de pens„o, etc.)

Chamar : Senhor Dino
AutoLux

387-7133

Joseph Oliveira
Agente afiliado

Muito boas condições.

Flávio
384-8290
Procura-se senhora que possua
m·quina para fazer em casa
amostras e modelos em tempo
parcial. Bom sal·rio.

CONTENTORES DE BAGAGEM
PARA PORTUGAL (zona centro)

Olívia Paiva
Agente afiliada

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

NOVO
NOVO NO
NO MERCADO
MERCADO ROSEMONT
ROSEMONT

Precisam-se costureiras ou
operadoras de m·quinas c/
experiÍncia para fabricar cortinas
Contactar :

jornal@avozdeportugal.com

DU CARTIER INC

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.

CARLOS AGOSTINHO

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

a
d
i
d
Ven

ST-MICHEL-Rua tranquila.C/3
quartos fechados. Garagem.

VILLERAY Super 6 plex 4Ω
c / g a r a g e m e c a v e .
Rende 33.000$ PreÁo 249.500$

ST-MICHEL Super bom
Bloco de 8x4Ω Rende 35.000$
PreÁo 239.500$

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

PLATEAU
A
DA
DIID
ND
EN
V
VE

4625-4627 Boulevard St-Laurent

Os pequenos anúncios da

A Voz de Portugal
a certeza duma venda certa

DEDE
A
D A
VIVID
NONO
PLATEAU-6plex”ptimo estado
Ocup.4ΩΩ3∫andar.Rendimento
anual : 32.580$

VENDI

DA

LASALLE Adj -Sud-oeste
prÛximo de Lasalle.Semicomercial. Rend. 20.700 $
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CENTRO DE UVAS PARA
VINHO, NO MERCADO
TOUR ST-LEONARD
O MAIOR CENTRO
DE UVA PARA VINHO
EM MONTREAL
E ARREDORES

6660, Jarry Este - St-Léonard
(ao lado do Metropolitano e perto da Pascal Gagnon e Langelier)

A MAIOR COMPANHIA
DE IMPORTAÇÃO DE UVA
PARA VINHO EM MONTREAL
Tel.: 325-2200

Se
preferir
esmagamos
também
as suas

LAZIO
SUPERMARKET INC.
IMPORTADOR DIRECTO DA CALIFORNIA
DE UVA PARA VINHO

CENTRO DE UVA PARA VINHO
MarchÈ de la Tour de St-LÈonard
6660 Jarry Est, St-LÈonard

Tel.: 324-4311
324-7284

uvas

RUVIANO INC.
MOSTO
CHEGADA DIÀRIA DE TODAS
AS VARIEDADES DE UVAS
DAS MELHORES ZONAS
DA CALIFÓRNIA

TEMOS TODO O
EQUIPAMENTO
PARA A SUA ADEGA

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR
DA MELHOR UVA PARA VINHO
IMPORTADOR DIRECTAMENTE DA CALIFORNIA

DISPONÌVEL
CENTRO DE UVA PARA VINHO
6660 Jarry Est, St-Léonard

HORÁRIO DE ABERTURA: Segunda a sexta-feira, das 7 às 21h., Sábados e Domingos das 8 às 17h.
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Futebol

SUPERLIGA

A 2ª Jornada começou na
sexta-feira com o jogo Braga 
Paços de Ferreira, em que os
bracarenses venceram por uma
bola a zero conseguindo o
quarto ponto em dois jogos e
ainda sem sofrer golos. O Paços
de Ferreira depois de ter ganho
o primeiro jogo, perdeu pela
primeira vez este ano.
No Sábado, o Belenenses
recebeu e bateu a Académica
por duas bolas a zero, depois de
ter empatado nas Antas com o
Porto. A Académica ainda não
marcou e só tem derrotas; o
Guimarães venceu em casa o
recém-promovido, Nacional da
Madeira por 3-2, num jogo em
que Romeu marcou 2 golos, e

Goleadores:
1-Neca (Belenenses)
2-Romeu (Guimarães)2
3-Simão (Benfica)
4-Pepa (Varzim) 2

Por Carlos Sousa
assim contribuiu para a segunda
vitória em 2 jogos dos
vimaranenses. Desta forma o
Guimarães encontra-se no topo
da classificação, juntamente
com o Benfica que foi a Aveiro
vencer o Beira Mar por 2-0. O
Nacional da Madeira ainda não
ganhou e o Beira Mar perdeu
pela 1ª vez.
No Domingo, o Varzim bateu
o Moreirense, conseguindo a
sua 1ª vitória este ano e os
primeiros 3 pontos, enquanto
que o Moreirense continua sem
ganhar. Em Barcelos o Gil
Vicente foi surpreendido pelo
Vitória de Setúbal, que tem um
bom início de campeonato,
depois de ter empatado na 1ª
jornada em casa com o Boavista.
O Gil Vicente não aproveitou do
factor casa para se manter
invicto, depois de ter ido à
Madeira derrotar o Nacional na
1ª jornada.
O Marítimo obteve a sua
primeira vitória, ao bater a
União de Leiria por duas bolas a
zero. A União de Leiria ainda
não ganhou e encontra-se na
cauda da classificação. Por fim o
Sporting viu-se aflito para bater
os açorianos do Santa Clara,
conseguindo uma escassa
vitória por duas bolas a uma.
Com esta vitória, o Sporting
juntou-se ao Benfica e ao
Guimarães no topo da tabela,
com duas vitórias em dois jogos
e seis pontos.
A fechar a jornada, realizou-se
na Segunda-feira, o derby
minhoto, entre Boavista e Porto.
Depois de quatro anos sem
ganhar no Bessa, os portistas
quebraram o enguiço e
conseguiram a primeira vitória
esta temporada, somando agora
quatro pontos o Boavista por
sua vez já perdeu cinco pontos
nos dois primeiros jogos da
temporada. Para a semana não
há I Liga, devido ao confronto
entre a selecção Lusa e a
congénere Inglesa, treinada por
Eriksson.

Entretien et
Nettoyage

por pré-reforma do proprietário

3
2

2
2ª Jornada
Resultados:
Braga-1 P.Ferreira-0
Belenenses-2 Académica-0
Guimarães-3 Nacional-2
Beira Mar-0 Benfica-2
Varzim-1 Moreirense-0
Gil Vicente-0 Setúbal-1
Marítimo-2 U.Leiria-0
Sporting-2 Santa Clara-1
Boavista-0 FC Porto-1

2ª Jornada
Resultados:
Sp.Covilhã-3 Ovarense-0
U.Lamas-2 U.Madeira-1
Aves-3 Rio Ave-1
Chaves-0 Penafiel-1
Alverca-0 Marco-0
E.Amadora-3 Maia-0
Farense-0 Portimonense-0
Salgueiros-2 Felgueiras=0
Naval - Leça (adiado)

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

Classificação:
1-E.Amadora
2-Portimon.
3-Farense
4-Sp.Covilhã
5-Marco
6-Maia
7-Ovarense
8-Penafiel
9-Salgueiros
10-Aves
11-U.Lamas
12-Alverca
13-U.Madeira
14-Rio Ave
15-Leça
16-Naval
17-Chaves
18-Felgueiras

6
6
6
4
4
4
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0

Próxima Jornada:
(15 de Setembro)
Varzim - Braga
P.Ferreira - Sporting
S.Clara - Belenenses
Académica - Boavista
Porto  Gil Vicente
Setúbal - Guimarães
Nacional - Marítimo
U.Leiria  Beira Mar
Moreirense - Benfica

6
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
1
1
0
0
0
0

Próxima Jornada:
U.Lamas - U.Madeira
E.Amadora  Maia
Salgueiros  Felgueiras
Farense  Portimonense
Chaves  Penafiel
Naval  Leça
Alverca  Marco
Aves  Rio Ave
Sp.Covilhã  Ovarense

INTRACOMMAR

(514)

388-5462

Caldeira em plástico para o chão, espremedor para
caldeira, reservatório em plástico para a lavagem
de soalhos e tapetes, peças adicionais para
máquinas a vapor, “vadrouille” de poeiras, escova
rotativa em “nylon” para tapetes e soalhos, filtros
para aspirador a seco e a água, serrote a “melamine”,
“vadrouille” para lavagem de muros, máquina
rotativa para soalhos e tapetes, máquina a vapor em
“INOX” para tapetes, máquna para secagem de
tapetes, aspirador de soalhos, máquina para
descolar o papel de parede, conjunto de lavagem
de muros Jani-Jack, cabo (manche), bomba a água
Flo-Jet, bancada em aço inoxidável com torno,
máquina para lavar muros, inox.(Wall-Master),
“chariot Rubbermaid, escova rotativa para soalho,
andaime rolante, almofadas para secar tapetes ou
cera, grande armário em metal para ferramentas,
bancada com serra circular, serra manual, “diable”,
garlopa eléctrica, aparelho para cortar cerâmica
manualmente, grampo de carpinteiro, bancada
dobrável Black&Decker, balde para lavar as mãos,
escada de segurança (madeira e corda), máquina
para laver sofás, tesouras para cortar cerâmica,
válvula a pressão a vapor, cabide móvel para roupas,
tampão em nylon para máquina rotativa,
“vadrouille”para limpeza (24”, 36”, “vadrouille” para
lavagens(novas e usadas).

INC.

Receba a
RTPi + GLOBO + SPORT TV + SIC
parabólicas de 18" ou maiores
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3ª Pré-eliminatória:
Inter Milão-2 Sporting-0
Sporting derrotado e eliminado da Liga dos Campeões.
Apesar de terem jogado bem os
leões não conseguiram concretizar as oportunidades que
dispuseram, tendo o Inter sido
mais eficaz no capítulo da
finalização. O Sporting vê-se
assim relegado à Taça UEFA.

Auxerre-0 Boavista-0 (1-0 na
1ª mão)
O Boavista fez um bom jogo,
obtendo um nulo em Auxerre,
mas insuficiente para se qualificar para a fase final da Liga
dos Campeões. Tal como o
Sporting, os boavisteiros
foram relegados à Taça UEFA,
e desta forma, nenhuma equipa
representará Portugal na Liga
Milionária.

•Venda •Serviço • Reparação

SILVA enr.

3461 boul. Gouin est, Mtl-N
Venda de materiais e
máquinas excedentes

Desporto

REPRESENTANTE DE:
• BELL EXPRESSVUE
• STARCHOICE

TAÇA UEFA
O Leixões salvou a honra
portuguesa na UEFA ao ter ido
a Macedónia ganhar por 2-1 à
equipa do Belasica, em jogo da
2ª mão, depois de ter empatado
2-2 no primeiro jogo (4-3),
qualificando-se para a próxima
eliminatória da Taça UEFA.
Esta semana realizou-se o

sorteio da próxima eliminatória
da Taça UEFA. Eis a sorte das
equipas portuguesas :
(19 de Setembro)  1ª mão
(3 de Outubro)  2ª mão
Sporting  Partizan de
Belgrado (Jugoslávia)
Maccabi Telavive (Israel) 
Boavista
Leixões  PAOK Salonica
(Grécia)
Porto  Polonia Varsovia
(Polónia)

Ronaldo é do Real Madrid
e já foi apresentado
«Bem-vindo a Madrid. Faz
parte da história do Real. Queremos que tu estejas em tua
própria casa, porque esta é a tua
casa», foi desta forma que o
presidente do Campeão Europeu, Florentino Perez, começou
a sua intervenção no momento
da apresentação oficial de
Ronaldo como novo jogador do
Real Madrid que custou 45
milhões de dólares!
O jogador, por seu turno,
referiu esperar «corresponder
às expectativas porque a responsabilidade é muito grande» e
prometeu à massa associativa
merengue «muitos golos e
jogadas bonitas.»
Depois da cerimónia de apresentação, Ronaldo, que recebeu
a mítica camisola de Di Stefano
das mãos do próprio, presenteou os adeptos com vários
toques de cabeça e terminou a
sua actuação atirando o
esférico para as bancadas.

GRAPOLLO
D'ORO

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00

$32.00

20 LITROS

Mosti Mondiale 2000

20 LITROS

UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS
AQUELES QUE FAZEM VINHO!
Quer ir a passo seguro e ter a casa limpa?
FaÁa negÛcio com quem o recebe todo o ano
e com 100% de garantia.
Se quer alegria na sua casa, sem
surpresas
desagrad·veis, confie no
Mosti Mondiale 2000

35 variedades de mosto à sua escolha
MOSTO DISPONÍVEL EM GALÕES
DE 20 E 23 LITROS
$25.00 de desconto na compra de
barris de 100 litros.

NOVIDADE
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

Vendem-se barris de Whiskey e barris novos
importados de Portugal em carvalho e castanho,
de 5 a 250 litros.
ATENÇÃO: SE NÃO TEM SELO DA MOSTI MONDIALE
É PORQUE NÃO É MOSTI MONDIALE
Para mais informações, contactar Marco
MOSTI MONDIALE 2000
5187, Jean-Talon Este St-Léonard - Tel.: 728-6831
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Thomas  Grossista
9150 Charles de la Tour, Montreal

Representante : Roberto Carnevale /Joe Panetta
Esc.:(514) 389-3815 Cel.: (514) 831-9337

Temos 5 locais de distribuição para melhor o servir. Sempre uvas frescas todos os dias.

UVAS PARA VINHO
Rocha & Rocha

Epicerie
Benfeito & Filhos

3961 de Bullion

Rep. : Fernando / Carlos

4800 St-Dominique
Rep. : João Luís

Tel. 845-9413

Tel. : 844-1813

Inter-Marché
Lagoria
St-Léonard
5305 Jean Talon est
Rep. : Emilio Vitale

Tel. : 725-9212

IGA Sanzone RDP

Columbine M&R
Top Brass
Pia
Dutch Boy Sunnyland

9199 Maurice Duplessis
Rep. : Raffaele Polisena

Tel. : 668-3353

