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Apontamento
11 de Setembro
Data triste para toda
a humanidade

Aniversário de um dia de terror

Cronologia
O atentado
terrorista mais
mortífero da
História

Na manhã do dia 11 de Setembro de
2001 poucos podiam imaginar que o
impacto de um avião contra uma das
Torres Gémeas de Nova Iorque seria
o primeiro acto do maior atentado
terrorista da História.
Estupefacção, incredulidade, medo:
em poucos minutos, cai por terra a
ideia da intangibilidade dos Estados
Unidos.
No total, 3.052 pessoas morreram,
2.819 em Nova Iorque, 189 no
Pentágono e 44 na Pensilvânia.
Nova Iorque, 08:46 - Um avião de
passageiros da American Airlines,
com 92 pessoas a bordo, vindo de
Boston, embate contra uma das
Torres Gémeas de 110 andares do
World Trade Center. Uma coluna de
fumo negro sai dos pisos superiores do
edifício.
09:03 - Dezoito minutos depois, um
segundo Boeing 767, da United
Airlines, com 65 pessoas a bordo,
também desviado depois de descolar
de Boston, embate na segunda Torre
Gémea. A colisão provoca uma
violenta explosão, que é seguida em
directo pelas televisões.
09:17 - As autoridades norteamericanas da Aviação Civil ordenam
o encerramento de todos os aeroportos
nova-iorquinos e quatro minutos
depois os túneis e pontes de acesso à
ilha de Manhattan.
Sarasota, Flórida, 09:30 - O
presidente George W. Bush declara
que se trata aparentemente de um
ataque terrorista.
Washington, 09:43 - Um terceiro
avião comercial, um Boeing 757 da
American Airlines com 64 pessoas a
bordo, colide com o Pentágono,
provocando duas explosões.
09:45 - A Administração da Aviação
Civil norte-americana (FAA) ordena o
encerramento de todos os aeroportos
dos Estados Unidos. A Casa Branca e
o Pentágono são evacuados. Pouco
depois é a vez do Departamento de
Estado.
Nova Iorque, 10:05 - A torre sul do
World Trade Center desmorona-se
depois de explodir, libertando uma
imensa nuvem de poeira e destroços
sobre as ruas de Manhattan. O pânico
é total no quarteirão.
Washington, 10:10 - Um Boeing 757
da United Airlines, com 44 pessoas a
bordo, despenha-se no estado da
Pensilvânia. Tendo em conta o

*A. Barqueiro
Faz hoje um ano, dia 11 de
Setembro, que se deu a tragédia da
derrocada das torres do World
Trade Center de Nova York.
Data histórica de um evento que
define e confirma a maldade e a
crueldade de gente insensível aos
valores da vida humana, sacrificando
inocentes e causando a infelicidade
de milhares e milhares de seres, que
estão chorando pela morte de mais de
três mil dos seus, naquele dia trágico.
Quando começa um conflito
armado entre nações, existe sempre
a hipótese de baixas entre os
militares, treinados para as
eventualidades e riscos da guerra. E,
mesmo na circunstância de batalhas
militares, é respeitado um código que
não permite que eventuais
sobreviventes sejam maltratados. No
caso do ataque terrorista de Nova
York (e igualmente de Washington),
os autores não consideraram os
valores de índole humanitária, nem
se
preocuparam
com
as
nacionalidades das vítimas, a sua
inocência no conflito em curso, ou no
sofrimento que causaram às famílias
e amigos.
O episódio do 11 de Setembro
abriu um novo capítulo na vida dos
povos de todo o mundo. Ninguém
pode dizer que não é ou não vai ser
afectado pelo terrível acontecimento.
Não só pelo trauma gerado, como
pelos efeitos económicos negativos
que todos sentem, através do
aumento de preços de produtos e
artigos e de impostos para segurança
que têm sido aplicados nos lugares
públicos e nos aeroportos. Medite-se
no aumento das despesas familiares
de agora e as de então, para se
concluir que o mundo de hoje está
transformado (para muito pior), e
que não se vislumbra solução para
corrigir tão intricado estado de
coisas, num futuro próximo.
O terrorismo é a arma traiçoeira
dos desesperados, que se tornam
criminosos para fazerem valer as
suas ideias e convicções. E quando
essas ideias e convicções estão
alicerçadas em motivos religiosos, aí
agrava-se o problema e torna-se ainda
mais perigoso, pela irracionalidade
das atitudes dos crentes
Ver pág. 2
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radicalizados. É bem evidente que a batalha dos terroristas
suicidas é a favor do islamismo fanático, mais do que por razões de
ordem política. É esta a filosofia da Al-Qaeda, de Bin Laden.
Todos e cada um de nós, quer queiramos quer não, estamos
envolvidos neste emaranhado. Pouco do que era a nossa vida
quotidiana, em calma e tranquilidade, existe presentemente. Nas
deslocações em transportes aéreos ou terrestres, nas concentrações
públicas, nas grandes superfícies comerciais ou desportivas e em
qualquer lugar, pode surgir a mão criminosa de homens que não
têm amor à própria vida e muito menos à do seu semelhante. Gente
altamente perigosa, que julga cumprir os mandamentos e desígnios
da sua divindade, provocando a infelicidade de tantos inocentes.
Está em curso uma guerra ao terrorismo internacional, em várias
frentes. Parece existir um consenso entre a maioria das nações, no
sentido de eliminar locais de treino, fontes de financiamento e
movimentações de terroristas, para que sejam reduzidas ao mínimo
quaisquer possibilidades de ataques. Mas, não obstante a justeza
da causa que move a sociedade internacional contra o crime,
continua a haver países que rejubilam com actos de terrorismo, dão
guarida a elementos das organizações criminosas e estão prontos
a fazerem sofrer as suas populações, por represálias que venham
a ter lugar nos seus territórios. O caso do Iraque é um dos qualifica
como possível alvo das forças armadas de países empenhados na
luta contra o terrorismo.
Nesta data triste para toda a Humanidade, prestamos a nossa
homenagem às vítimas do 11 de Setembro 2001, enquanto
reconhecemos a mágoa dos familiares que continuam a sofrer pela
perda dos entes queridos, num acto inqualificável de malvadez e de
desprezo pela vida humana, cujos reflexos se vão repercutir no
futuro de todos nós, espectadores envolvidos numa transformação
universal radical, iniciada na data fatídica de triste memória.
Há a tendência de culpabilizar os americanos pelos males que
avassalam o mundo. Não sendo isentos de alguma culpa ou
possuidores de conduta imaculada, os governantes dos Estados
Unidos têm sacrificado muito do património do país para ajudarem
povos sem recursos , vítimas de injustiças e prepotências, em
diferentes partes do globo. No entanto, vão colhendo como
compensação o ódio de inúmeros adversários, que detestam a
superioridade dos americanos, tanto no respeita ao nível de vida da
população, como na ascendência bélica que mantêm desde há
muito. O que os torna ponto de mira de organizações criminosas
e de dirigentes políticos sem escrúpulos.
O que nos conduz à óbvia interrogação: se não houvesse os
Estados Unidos a contrariar a acção de certos ditadores e a combater
o terrorismo, o que seria do mundo livre ?
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testemunho de alguns passageiros, que contactaram por
telemóvel, o aparelho desviado
terá acabado por cair antes de
alcançar o seu objectivo.
À mesma hora parte do
Pentágono desmorona-se.
Nova Iorque, 10:28 - 102
minutos depois do primeiro
embate nas Torres Gémeas,
desmorona-se a segunda torre
do World Trade Center. O
pânico apodera-se de toda a ilha
de Manhattan. A Bolsa e a
maioria dos bancos, que
tinham adiado a sua abertura,
suspendem definitivamente as
operações.
Lima, 10:46 - O secretário de
Estado norte-americano, Colin
Powell, interrompe uma
reunião com o presidente
peruano, Alejandro Toledo, e
regressa a Washington.
Nova Iorque - A ONU cancela
abertura da 56/a Assembleia
Geral.
Dubai - Tropas norte-americanas no Golfo Pérsico são
colocadas em estado de alerta
máximo.
Chicago - Evacuados todos
os edifícios altos da cidade.
Washington - Os voos transatlânticos com destino aos
Estados Unidos são desviados
para o Canadá.
Jerusalém - Israel decide
retirar os seus diplomatas dos
Estados Unidos.
Londres - Evacuada a Bolsa
de Londres, que encerra em
forte descida. As restantes
bolsas europeias registam
importantes perdas.
Moscovo - Rússia activa o
seu plano de acção antiterrorista e coloca em estado
de alerta permanente a força
aérea. Medidas de segurança
são reforçadas em todo o
mundo e os governos e
instituições ocidentais constituem gabinetes de crise.
Bruxelas - A NATO evacua o
seu quartel-general em
Bruxelas e o Conselho do
Atlântico convoca uma reunião
extraordinária.
Nova Iorque, 11:02 - O
presidente da Câmara Rudolph
Giuliani pede à população para
abandonar o sul de Manhattan
e refere-se a um número
terrível de vítimas.
11:15 - A American Airlines e

a United Airlines confirmam a
perda de quatro aparelhos, três
dos quais utilizados nos
atentados terroristas. Encerram todos os mercados bolsistas norte-americanos.
Frankfurt, 12:25 - A cotação
do euro face ao dólar sobe 1,70
por cento. Registam-se espectaculares subidas do preço do
petróleo.
Washington - FBI abre investigação sobre os atentados e as
atenções viram-se para o Médio
Oriente e Usama bin Laden, o
milionário terrorista saudita
refugiado no Afeganistão.
Washington - Os Estados
Unidos encerram as suas
fronteiras com o Canadá e o
México.
Islamabad - O regime afegão
dos talibãs nega a implicação
de Bin Laden nos atentados.
Washington, 13:04 - Bush
anuncia a partir de uma base
aérea na Louisiana que
adoptou as medidas necessárias para garantir o funcionamento do governo, que as
forças armadas estão em
estado de alerta máximo e
promete perseguir e punir os
responsáveis. O presidente é
transferido por razões de
segurança para a base aérea
de Offutt, no Nebraska.
Londres - Bin Laden prometera três semanas antes um
grande ataque contra os
Estados Unidos, revela um
jornalista de uma publicação
árabe editada em Londres.
Nova Iorque - É dada a
informação de que quatro
aviões foram utilizados nos
atentados.
Nova Iorque - A sede das
Nações Unidas é evacuada e o
seu secretário-geral, Kofi
Annan, condena os atentados,
apelando ao bom senso.
Cabo Canaveral (Flórida),
14:15 - A NASA procede à
retirada de 12.000 trabalhadores.
Washington, 15:35: O grupo
Al-Qaida de Usama bin Laden
é suspeito de estar implicado
nos atentado, declara um
responsável norte- americano.
17:22: A Casa Branca anuncia que o presidente Bush fará
um discurso à Nação, à noite.
Nova Iorque, 17:25 - Um
terceiro edifício de 47 andares,
próximo das torres do World
Trade Center, desmorona-se.
Washington, 18:54 - Regresso
de George W. Bush à Casa
Branca 20:30 - Numa alocução

televisiva aos norte-americanos, Bush dá conta de
milhares de mortos e indica

que Washington não distinguirá entre terroristas e quem os
apoia.

11 de Setembro
Francês liga a nado
Washington a Nova Iorque
(Lusa) - O francês Benoît
Lacomte declarou-se em boa
condição física para ligar a
nado Washington e o local das
antigas torres do World Trade
Center, em Nova Iorque, numa
acção que pretende mostrar
apoio aos norte-americanos
atingidos pelos atentados de 11
de Setembro.
Hoje, primeiro aniversário
dos atentados que atingiram
Nova Iorque e Washington, o
resistente nadador de 35 anos
mergulha nas água do
Potomac para uma aventura
de 25 dias, devendo chegar a
Nova Iorque, numa distância de
800 quilómetros, a 06 de
Outubro.
Vou mostrar o meu apoio aos
norte-americanos, explicou

Bin Laden
reivindica
atentados

Usama bin Laden reivindicou abertamente os atentados
de 11 de Setembro nos Estados
Unidos, num documento

Lecomte à imprensa , porque o
11 de Setembro foi a América
que viu, mas a tragédia tocou a
todos.
O francês entre dois
mundos, que vive em Dallas
(Texas) com a sua mulher e
filha americanas, prevê nadar
entre seis a oito horas por dia a
200 ou 300 metros da costa. O
nadador vai ser apoiado
durante o seu périplo por dois
voluntários.
Depois da chegada à ilha
onde se ergue a estátua da
Liberdade, um símbolo da
amizade franco-americana
oferecida pela França aos
Estados Unidos em 1886,
juntam-se a Lecomte outros
nadadores para nadarem os
últimos quilómetros até ao local
onde estavam as duas torres
gémeas.
La Voix du Portugal
The Voice of Portugal
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j
Hebdomadaire fondé
le 25 avril 1961
sonoro difundido Segundafeira passada pela cadeia de
televisão por satélite do Qatar
Al-Jazira. A estação de televisão
mostrou um retrato de Usama
bin Laden e difundiu uma
banda sonora na qual este
refere os nomes de alguns dos
autores dos atentados, entre os
quais Mohammad Atta, que,
segundo ele, dirigiu o grupo
que destruiu a primeira torre
do World Trade Center em
Nova Iorque.
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Santarém
Ruínas da Casa da Joaninha,
de Garrett, inquietam associação local
Por Maria de Lurdes Lopes (texto) e Paulo Novais (foto)
(Lusa) - O futuro das ruínas
da que é identificada como a
Casa da Joaninha das Viagens
na Minha Terra, de Almeida
Garrett, está a gerar
inquietação entre alguns
escalabitanos,
dada
a
aprovação pela autarquia de
uma urbanização no local.
Rosalina
Melro,
da
Associação de Estudo e Defesa
do Património HistóricoCultural de Santarém, guia de
algumas das visitas do percurso
garretiano do concelho,
declara-se em pânico com o
que pode vir a acontecer com
um local que é, no seu
entender, um ponto da cultura
nacional.
A consciência crítica do
concelho, como é conhecida
localmente pelo teor das
crónicas que escreve num dos
semanários da cidade, não
esconde o medo de que o
projecto de loteamento,
recentemente aprovado pela
autarquia, apague completamente o que ainda resta da
Quinta do Desembargador, a
casa de Luís Augusto Rebelo da
Silva, identificada como a Casa
da Joaninha das Viagens na
Minha Terra.
A vereadora da Cultura da
Câmara de Santarém, Idália
Moniz (PS), procura sossegar
os inquietos, frisando que, com
o presidente da Junta de
Freguesia do Vale de
Santarém, está a delinear os
traços gerais de um projecto a
apresentar aos herdeiros de
Rebelo da Silva e que visa
voltar a erguer a Casa da
Joaninha.
Idália Moniz disse à Agência
Lusa que acredita que é
possível encontrar um
compromisso entre investimento público e privado que
permita preservar aquela
memória do concelho, sublinhando que encontrou
receptividade dos herdeiros
para chegar a uma solução.
Temos é que apresentar
coisas concretas. Temos todos
a noção do estado de ruína em
que está o imóvel e o jardim, um
espaço particular mas
carregado de memórias do
concelho, disse, acrescentando que é impensável que a
autarquia possa agora resolver
de um momento para o outro
o que ficou por resolver durante
tanto tempo.
Também o presidente da
Câmara, Rui Barreiro, a quem
Rosalina Melro lembra a
responsabilidade acrescida por
ser do Vale de Santarém,
assegurou que o loteamento
aprovado respeita a vivendas
que se destinam apenas aos
herdeiros, não chocando com
a Casa da Joaninha.
Na reunião de Câmara em
que o projecto foi aprovado, Rui
Barreiro disse que os
proprietários estão dispostos a
equacionar um trabalho que
permita que aquele venha a ser
um espaço de romagem.
Contudo, Rosalina Melro
afirma que ficaria muito mais
sossegada se o projecto para a
Quinta do Desembargador
tivesse entrado ao mesmo

tempo que o projecto de
loteamento para o Rio das Patas.
Que futuro espera aquele
lugar? Um simples pórtico de
uma zona ajardinada que terá
entrada pública? Já não será
mau de todo se houver alguma
entrada pública, mas é muito

pouco. Este lugar merece mais.
Tem que ter mais. As pessoas
têm que se consciencializar
que não podem assim destruir,
apagar, a memória cultural do
seu país, afirmou à agência
Lusa.
Rosalina Melro recorda que
a importância do local não
decorre só de ser referido numa
das obras mais emblemáticas
da Literatura Portuguesa, mas
também de estar ligado a
figuras importantes da época
Liberal e do século XIX, com as
quais Rebelo da Silva se
relacionou, como Alexandre

Herculano, Almeida Garrett,
Bulhão Pato e Andrade Corvo.
Este lugar de cultura
nacional não devia, não
merecia, ter chegado a este
estado, afirmou, salientando
que só pelo facto de ter sido a
casa de Luís Augusto Rebelo da

Silva já era um ponto
importante para que qualquer
país com atenção aos seus
valores não deixasse perder.
No seu entender, o local vale
ainda pela vertente ambiental,
recordando que Garrett o
descreveu como um Éden,
uma zona fresca, com água e
vegetação rara, um locus
ameno que se perdeu porque
os diversos poderes nunca se
interessaram, acusou.
Por outro lado, entende que
existe a obrigação de pensálo até como valor económico,
porque pode ser ponto de

atracção turística.
Qualquer cidade que tem
um roteiro turístico procura
recriá- lo, valorizá-lo (às vezes
inventá-lo). Nós temos um
roteiro de Garrett, temos
pontos como este e deixamo-los
chegar a este estado. É de cair
lágrimas. Fico revoltada
quando vejo isto, afirmou.
Acusando os vários ministérios da Cultura de nunca
terem prestado atenção ao
local, Rosalina Melro não poupa
também críticas ao poder
autárquico, um poder de
campanário, responsável por
um conjunto de mediocridades políticas que votaram
ao abandono este e outros
lugares de cultura do concelho.
Na reunião de Câmara em
que o loteamento foi aprovado,
a vereadora da CDU Luísa
Mesquita lembrou que,
enquanto deputada, fez uma
proposta na Assembleia da
República para a recuperação
e contextualização deste
depositário da memória de
Garrett, à qual o Governo
socialista respondeu positivamente mas a que o executivo
autárquico da altura, também
socialista, não deu eco.
Luísa Mesquita ainda propôs
que o projecto fosse retirado da
reunião para que junto dos
herdeiros se procurasse um
compromisso de preservação
deste elemento garretiano do
concelho, apontando como
exemplo o que aconteceu na
Quinta de Alexandre Herculano, em Vale de Lobo.

A Voz de Portugal
o seu Jornal
Leia-o e
divulgue-o

Manchetes
BCP anuncia
Linha BCP Portugal para
emigrantes
(Lusa) - O Banco Comercial
Português anunciou ontem a
criação de um serviço de banca
telefónica para atendimento
prioritário a chamadas internacionais, visando os seus clientes
residentes no estrangeiro,
nomeadamente emigrantes
portugueses.
O serviço, denominado Linha
BCP Portugal, está disponível
24 horas por dia através do 00
351 21 004 25 52 para
atendimento automático, permitindo operações básicas
como, entre outras, a consulta
a movimentos da respectiva
bancária conta, pagamento de
despesas periódicas, requisições de cheques e reclamações.
O mesmo número disponibiliza um serviço com atendimento personalizado, funcionando todos os dias entre as
08:00 e as 24:00 (horas de

Lisboa), que dá acesso à
subscrição de Fundos de
Investimento, ordens de Bolsa
e simulações de crédito
habitação ou crédito consumo.
Para aderir ao serviço, os
clientes do BCP residentes no
estrangeiro têm de obter junto
da agência ou escritório de
representação do banco no país
onde residem um código de
acesso multicanal, que poderá
igualmente ser solicitado em
qualquer balcão do universo
BCP (Atlântico, NovaRede e
Sottomayor) em Portugal.
O mesmo código multicanal
proporciona também acesso ao
portal www.cidadebcp.pt
possibilitando, via Internet,
outras operações bancárias
como transferências bancárias,
simulações e pagamento de
despesas domésticas.

Vários recordes de calor batidos
(Lusa) - Vários recordes de
calor foram batidos segundafeira em todo o sudeste do
Canadá, nomeadamente em
Montreal onde o mercúrio
subiu até aos 33,5 graus
centígrados, disse um
meteorologista do Ministério do
Ambiente canadiano, François
Dion.
Em Montreal, o anterior
recorde durante o dia era de
31,7 graus registado em 1960.
Em
Saint-Jovite,
80
quilómetros a norte de
Montreal, a temperatura
atingiu segunda-feira 35,4
graus centígrados, segundo
Dion.

Esta vaga de calor é causada
por uma circulação vinda do
sudoeste na sequência de um
vasto anti-ciclone que faz subir
para o norte do continente ar
quente proveniente do sul dos
Estados Unidos e do Golfo do
México, explicou.
A passagem de uma frente
fria deve fazer descer a partir de
quarta-feira as temperaturas
para valores mais perto dos
normais para esta estação.
As temperaturas normais em
Montreal para esta época do
ano variam entre 11 graus
centígrados durante a noite e
21,7 durante o dia.

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

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

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

Contacte-nos para conhecer as
nossas tarifas para o Outono
Aceitam-se reservas

Pensa que é capaz
de salvar a vida
de entes queridos
em caso de incêndio
do seu domicílio?
A sua casa deve estar equipada
de um alarme de fumo, bem instalado
e conservado. Igualmente, planifique um
plano de saída de emergência com todos os
que residem
consigo e faça frequentemente
exercícios de simulação. Não esqueça
que um bom plano de evacuação deve prever
pelo menos duas saídas de socorro
e um lugar de reencontro no exterior.
Os bombeiros da nova Cidade de Montreal
preocupam-se com a vossa segurança.
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Comunidade
À atenção dos homens
Cuidados a ter com a próstata

Augusto Cerqueira

Referindo-se a um livro da
autoria de A Charlish sob o
título Salve a sua próstata
dado à estampa em Portugal
pela editora Publicações
Prevenção e Saúde o Dr. Steve
Carroll deixou este apelo:
Espero que este livro não
seja só lido pelas esposas
preocupadas, mas também
pelos próprios homens, porque
no fim de contas é a eles que

diz respeito.
(...) assim, a responsabilidade da nossa saúde é também uma
das coisas mais importantes que podemos fazer como seres
humanos. Com certeza que tal nos proporcionará uma nova
consciência dos valores e uma nova qualidade de vida.
A próstata está situada imediatamente abaixo da bexiga e à

CENTRE DENTAIRE
DR. CATHERINE LUU

DENTISTERIE GÉNÉRALE, ESTHÉTIQUE ET PROTHÈSES
NOUS ACCEPTONS LE BIEN-ÉTRE SOCIAL, LA CARTE
D'ASSURANCE MALADIE, L'ASSURANCE DENTAIRE
JOURSOIRSAMEDIURGENCES

4510, Cartier

Mt-Royal

Papineau

Autobus 97 Est

Autobus45

angle Mont-Royal

527-8701

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

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 PMEs
Balancetes e demonstração de resultados

Gestão de pessoal

frente do recto. Rodeia o canal da saída da bexiga a que
chamamos uretra.
A próstata é uma glândula muito pequena do corpo masculino,
mais ou menos do tamanho de uma castanha. Contudo, pode
causar inúmeros problemas, susceptíveis de redundar em
situações graves.
Nenhum homem se pode permitir ignorar a próstata e os
médicos têm nisso uma responsabilidade acrescida na área
pedagógica.
Na maior parte dos homens a próstata recomeça a crescer
depois dos 50 anos de idade, período em que surgem,
frequentemente, a maior incidência dos problemas.
Efectivamente, ao aumentar com a idade, a glândula tem
tendência para exercer pressão sobre a uretra e afectar o fluxo da
urina por atrofiamento.
Perturbações da próstata
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) cerca de 80%
dos homens são susceptíveis de virem a desenvolver perturbações
da próstata ao longo dos anos. Um em cada três terá,
provavelmente necessidade de uma intervenção cirúrgica.
Mesmo assim sabe-se que, as estatísticas revelam, que raros são
os homens que sabem, mesmo superficialmente, os riscos que
correm. Alem disso, a maior parte ignora mesmo qual a localização
da glândula, o que é e o que faz ou o que pode acontecer, quando
ela funciona mal.
Grandes figuras do nosso tempo foram atingidas por graves
doenças prostáticas, talvez mais por descuido do que por
ignorância, nestes casos. Harold McMillan (antigo primeiroministro inglês), Ronald Reagan, François Miterrand (morreu da
doença), Helmut Khol, o músico Frank Zappa e o actor Roger
Moooore, entre muitos outros.
Os principais problemas
As principais perturbações que podem afectar a próstata são as
infecções e os tumores, na sua maior parte, mais benignos do que
malignos. São estas as três principais causas de doença prostática:
A prostatite, a hiperplasia prostática e o cancro da próstata.
Prostatite é um termo genérico que abrange diversas
perturbações. Nesta situação, a próstata inflama-se devido a uma
infecção. Calcula-se que 1 em cada 3 homens sofre de prostatite
num determinado momento da sua vida.
Hiperplasia prostática benigna, é o estado da próstata que
aumenta de volume. Na verdade, este órgão aumenta
naturalmente à mediada que se vai envelhecendo. Este fenómeno
é devido a um aumento do número de células na próstata.
O cancro da próstata- Em cada ano o cancro da próstata é
responsável por cerca de 8 mil mortes no Reino Unido, mais de 9
mil em França e cerca de 38 mil nos Estados Unidos. Verifica-se
uma taxa de crescimento de 2 a 3% todos os anos.
Com efeito, trata-se do cancro mais mortífero nos homens depois
do cancro do pulmão. Este cancro mata cerca de 4 vezes mais
homens que o cancro do colo do útero das mulheres. Há muitos
homens que estão mais informados acerca do cancro no colo do
útero do que do da próstata. É mais do que tempo para inverter
a tendência.
Causas- À semelhança de muitos outros cancros, o da próstata
é reconhecido como sendo hereditário. Um homem que tenha (ou
tenha tido) um parente próximo a sofrer de cancro da próstata
corre, portanto, maior risco de desenvolver esta doença do que
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CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Clínica geral e pequena cirurgia

Dr F. Sangoul, Anestesista
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Elisabeth Silveira, B.Sc., P.Dt
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TEL.: (514) 842-2443 - FAX: (514) 842-1252

O cancro paga-se em cada maço de cigarros que se compra.
Camacho e Costa que se debate com um cancro na garganta.
É que isto de ser benfiquista já não é uma religião. É uma
doença incurável, e como tal deveríamos ser constitucionalmente
considerados e protegidos. Pedro Norton na Visão.
Os Estados Unidos ajudaram a incentivar e alimentar a guerra
que transformou Angola num dos países mais pobres do mundo,
apesar das suas grandes reservas de petróleo e diamantes. Mia
Farrow, actriz embaixadora da UNICEF, na Visão.
O inferno existe, mas não está lá ninguém. Gentil Martins,
cirurgião.
Eu por acaso, penso que é preciso ser bastante estúpido para
fumar. Mas, não tenho a certeza sobre se devemos tirar esse direito
aos outros. Michael Blooomerg.
Não acredito em Deus nem em vida nem após a morte. Caetano
Veloso.
O que ele queria era Ter uma mulher em casa e as outras na
rua. Karen Jardel.
O Jardel fez parte da equipa do ano passado. Paulo Bento.
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outro que não tenha quaisquer antecedências hereditárias.
O regime alimentar é outro factor importante que parece Ter
influência. Nutricionistas, naturistas e homeopatas recomendam
uma alimentação em que predominem os legumes, frutos e
leguminosas, bem como a ingestão de muita água e sumos.
O cancro pode ser tratado de diferentes maneiras, segundo o
momento em que foi detectado. Se se tiver metastizado (espalhado
a outras partes do corpo) o tratamento irá, muito provavelmente,
incidir no controlo da doença, mais do que na sua cura.
As formas mais conhecidas hoje em dia são:
Ablação da próstata denominada prostatectomia e a
radioterapia. Há homens que evitam consultar um médico, pelo
simples receio de serem surpreendidos com uma revelação
desagradável. É erro duplo. Com essa atitude não resolvem a
questão e o que estiver menos bem vai, inevitavelmente, piorar.
Logo, se suspeitarmos que algo não corre bem connosco, o mais
importante é consultar o médico e relatar-lhe todos os sintomas.
Não esquecendo ainda , o check up anual.
Nomenclatura para alguns casos relacionados com a doença:
Adenoma- Tumor benigno cujas células são semelhantes às da
glândula normal
Anti-hormonas- Medicamentos utilizados nos casos de cancro
para bloquear a acção da hormona que estimula o cancro
Atrofia- Diminuição ou perda de substancias tecidulares do
órgão ou do músculo.
Biopsia- Recolha de tecidos de um doente para realização de
um exame ao microscópio que permitirá efectuar um diagnostico
preciso.
Hipertrofia- Crescimento excessivo e anormal de um órgão
Nódulo- Pequena massa redonda, muitas vezes cancerosa,
embora nem sempre
Patologia- Ciência das causas, dos sintomas e da evolução da
doença.
Prostatite bacteriana- Infecção da próstata provocada por uma
bactéria

(Clinica da dor)
Dietista

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

Alain Côté O.D.
Optometrista

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

4242,Boul. St-Laurent, suite 204
Montreal, Qué., H2W 1Z3
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O 11 de Setembro
E a hipocrisia Europeia

Opinião

Falando de futebol... sem futebol
Bolonices & Jardelíndices

Por Augusto Machado

Fernando Cruz Gomes

Todos sabemos que os americanos
procuram sempre proteger e
salvaguardar os seus interesses. E têm
um profundo orgulho no seu
patriotismo. É também verdade que por
onde passam sempre tentam convencer
o mundo de que Deus é americano e
que America is great! E é comum ouvilos vangloriarem-se: tudo que é
americano é bom.
Lembro-me, nos anos 60, quando
trabalhava para a companhia americana, Marathon Corporation,
em Caramat, Ontário, (cerca de 80 km de Geraldton) de um dos
gerentes, natural do Estado de Ohio, gabar-se do facto que o
progresso industrial e económico no Mundo Ocidental devia-se à
superioridade do know how dos Estados Unidos. São assim os
americanos  gostam que o mundo saiba que eles são os melhores.
Mas também é verdade que sempre que a Europa se vê ameaçada
e aflita, ocorre logo ao Uncle Sam a pedir socorro. São os apagafogos em diversas partes do planeta.
Os europeus têm uma memória curta. Quem não se lembra dos
factos históricos que assolaram o século XX. Durante a Grande
Guerra, de 1914 a 1918, as democracias europeias,
designadamente a França, sobreviveram ao ataque do Império
Germânico, liderado pelo Kaiser Guilherme, em consequência da
intervenção dos Estados Unidos, que acorreram em seu socorro
de modo decidido e generoso. Repetiu-se a situação durante a
Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, tendo sido
determinante para o êxito dos Aliados o esforçado empenhamento
militar americano para a libertação das democracias europeias
subjugadas pelo regime Nazi. Milhares e milhares de soldados
americanos, cujos restos mortais repousam em centenas de
cemitérios espalhados pelos territórios ocupados pela barbárie
hitleriana, deram a vida pela liberdade e democracia dos países
europeus ocidentais, e muito especialmente pela França, que a
imaginação americana sempre mitificou como a pátria da cultura
e da generosidade humanas.
Foram os americanos que garantiram a integridade dos países
ocidentais perante a agressividade totalitária dos soviéticos
durante o período da guerra fria e até à queda do Muro de Berlim.
E não esquecemos a implementação e execução do plano
Marshal, que permitiu aos europeus a rápida recuperação
económica da penúria em que tinham mergulhado. Como no
passado, o moralismo europeu resulta da sua fraqueza militar.
Hoje, depois do que aconteceu a 11 de Setembro de 2001, os
americanos acham que as democracias europeias, especialmente
a francesa, deveriam mostrar mais solidariedade e empenho na

Para que não digam que não
falamos de futebol... aí vai a bola
para a grande área do estádio
imaginário de um Portugal
cada vez mais imaginário. A
bola tocada e trocada como
quando
ganhávamos...
moralmente. Quando havia
Ottos Glórias e Belas Gutmans
a encherem o imaginário de
todos nós com a imagem de
que tínhamos... um bom futebol. Que fez o 66 mas não deixou de
fazer também o 2002 e o tal Saltillo da nossa angústia.
Falar de Futebol, hoje, é igualmente falar da Jardelândia em que
se transformou o romance de ódio e amor protagonizado por um
jogador que veio das terras de Vera Cruz e que, mesmo sem jogar
quase nada, faz golos que se farta. Falar de Futebol é estar, cá fora,
como treinador de bancada... a dizer que aquele Boloni, coitado,
não percebe nada da poda...- e tanto assim é que substitui
avançado por defesa quando está ainda a perder e defesa por
avançado quando a bola já entrou umas quantas vezes na baliza
luta que os Estados Unidos travam contra o terrorismo.
Infelizmente, os europeus dos nossos dias nada têm a ver com os
que sofreram na pele as amarguras e vicissitudes das guerras
passadas. Hoje, como dizia um francês casado com uma
portuguesa e a viver em Portugal, os europeus são nédios, só
pensam com o estômago, a coragem é virtude que não cultivam,
e muito menos a gratidão. Enquanto os atentados terroristas
ocorrerem nos Estados Unidos, o mundo é um mar de rosas,
desde que haja comida, futebol e petróleo para o popó. Querem lá
saber os europeus do terrorismo internacional, desde que não lhes
bata à porta?!
Ora, as organizações terroristas internacionais sabem que assim
é. E que a Europa joga a seu favor a médio prazo. Daí que ataquem
a América, a Grande Satã. Com um apoio tão importante, não
admira que as organizações terroristas preservem, por enquanto,
o território dos países da União Europeia de atentados
destruidores de vidas e bens. Convém-lhes manter em paz um
espaço territorial onde se movimentam com relativa segurança.
Quando a União Europeia abrir os olhos para o engodo em que
está mergulhada, poderá ser tarde. Como tarde foi para o Império
Romano, quando pactuou com os bárbaros que o destruíram.
Pode acontecer que os americanos não estejam dispostos a morrer,
nessa altura, por quem neste momento não os apoia a combater
o terrorismo.

dos outros...
Isso é também falar de Futebol.
Pois... mas Portugal anda (para não dizermos está...) louco com
a literatura do Sr. Boloni e do Sr. Jardel. Mesmo sem números reais
que mudam todas as semanas, não deixamos de dizer que nos
últimos tempos o escritor Sr. Boloni deve ir à frente na venda dos
livros. E o Sr. Jardel, escritor de nomeada, vai no seu encalce.
Valha-nos um burro aos coices e outro aos pinotes.
O Sr. Boloni, que até nos parece um bom treinador de futebol,
joga com a pena - hoje já nem pena há... - de tal forma que já vendeu
para cima de 30.000 exemplares de umas notas que vai rabiscando
em bloco, quando deveria estar mais atento às jogadas dos
senhores que por lá andam a tratar mal a bola e o relvado. E o Sr.
Jardel começou primeiro e fez obra de truz. De tal forma que o seu
livro vendeu como pão.
Bolonices e jardelíndices. Um povo como o nosso aceita tudo. Um
povo como o nosso até parece esquecer que tem um Prémio Nobel
da Literatura - será que ele vende, em três meses... 30.000
exemplares? - e que há Eças e Ramalhos numa prateleira mística
da nossa Literatura.
Vivó! O que conta são, de facto, as bolonices. Até são capazes de
dar jardelíndices...
Ah, para que não fiquem dúvidas, quem estas linhas traça é
adepto do Sporting, desde sempre, e tem filhos que, navegando
nas mesmas águas, são, no entanto, mais doentes. Ouvem, a toda
a hora... aquela pessegada da JuveLeo - que, nem de poema nem
de música tem pés e cabeça - e gritam, a plenos pulmões, quando
vão ao Futebol, ali no Elite da esquina, um café rumorejante que
aceita todos.
Irra! Irra! Irra! Os deuses de Portugal e do seu Futebol devem,
de facto, estar loucos!

Comunicado
Viagens aos Estados Unidos com
passaportes antigos ou temporários

Para evitar dificuldades o Consulado Geral de Portugal em
Montreal informa todos os interessados que a partir de Outubro
de 2003 as autoridades Norte Americanas vão passar a exigir um
visto de entrada nos passaportes portugueses que não sejam de
leitura óptica. Recorda-se que o passaporte de modelo antigo
(emitido até 31 de Dezembro de 2000) e temporário não dispõe
deste tipo de leitura, pelo que se recomenda o pedido atempado
de passaporte comum em modelo actual, para o qual é necessário
a apresentação de Bilhete de Identidade válido.
Mais se informa que, por razões de segurança nacional e
internacional, o passaporte temporário só pode ser concedido em
casos excepcionais devidamente justificados, sendo necessário a
prévia autorização dos Serviços Centrais do Ministério dos
Negócios Estrangeiros.

KIM PHAT
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(200 gr.)
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Um Tema de Vez em Quando
À memória das vítimas do 11 de Setembro 2001
Por Joviano Vaz

Estão ainda bem presentes
na memória colectiva os
trágicos acontecimentos do 11
de Setembro de 2001.
Cerca de três mil pessoas
encontraram a morte nesse
bárbaro atentado, entre os
quais oito portugueses.
Um ano depois os Estados
Unidos tomaram a iniciativa de
organizar diversas cerimónias
comemorativas do acontecimento.
Em todos os Estados da
grande nação norte-americana
essas iniciativas multiplicam-se
sob formas variadas como
bolsas de estudo, canções,
pinturas, tatuagens, exposições, vídeos ou ainda a
utilização de dezenas de milhar
de sítios Internet.
Várias cidades americanas
pediram para exporem restos
queimados e retorcidos do que
foram outrora as torres do
World Trade Center. São elas
Charlotte (Carolina do Norte),
Lafayette (Louisiana) e
Tuscaloosa (Alabama).
Em Naperville (Illinois) estes
restos desintegrados das
Torres Gémeas e dos

escombros do Pentágono de
Washington serão integrados
num memorial à memória do
comandante Dan Shanower
(um membro dos serviços
secretos da marinha) que
morreu no atentado.
Um outro projecto vai ter por
quadro um jardim da
Pensilvânia situado a cerca de
dez quilómetros do lugar onde
caiu o avião do voo 93 da United
Airlines. Trata-se de um
memorial denominado O
memorial da Pensilvânia.
Em Albuquerque (Novo
México) os restos acima já
mencionados serão utilizados
para reconstruir o sino
histórico da Igreja do Sagrado
Coração de Jesus.
Por outro lado o Padre Al
Mascherino despendeu 18.000
dólares para comprar uma
igreja abandonada. Estão
previstas celebrações religiosas abertas a todas as
confissões no dia 11 de cada
mês. Certos Estados e cidades
decidiram comemorar o
trágico acontecimento dando
novos nomes a ruas, escolas e
edifícios públicos, assim como a
estádios e a barcos.
Um edifício dos correios do
New Jersey foi rebaptizado de
Todd Beamer à memória do
passageiro do voo 93 que tentou
dominar os terroristas lansçando o grito de Lets roll.
Também na Califórnia uma
escola foi baptizada com o nome
de um dos pilotos do voo 93,
Jason Dahl.

A lembrança destes e de
outros heróis do 11 de
Setembro está a ser assim
devidamente comemorada.
É o caso da cidade de
Watertown no Dakota do Sul
com um fresco mural dedicado
aos bombeiros de Nova York e
pintado por alunos do liceu
local.
Um pouco por toda a parte no
mundo e nos Estados Unidos
se comemora o atentado do 11
de Setembro de 2001.
Este atentado constitui sem
dúvida a maior tragédia do
século XXI e uma das grandes
tragédias da Humanidade.
Para as vítimas do atentado e
para as suas famílias vai a nossa
simpatia e o nosso incondicional
respeito.

Festa da
Vindima
Joe&Duarte duo bem conhecido no meio comunitário
português no Québe e em
várias outras províncias
canadianas, organiza um
grandioso jantar-espectáculo
no Sábado dia 21 de Setembro
às 18 horas, no salão da Igreja
de Santa Cruz, com a
participação de vários outros
artistas e duma surpresa do
mundo da canção. Veja outras
informações num anúncio
nesta edição.

Ao Correr da Pena
Por Joviano Vaz
Há três semanas escrevi
uma pequena crónica que
denominei Crónica de
Verão. Nessa primeira crónica
sobre o Islão procurei,
servindo-me de documentos e
de autores reconhecidos, dar
aos meus leitores algumas
informações sobre o mundo
árabe que justa ou injustamente continua a sofrer de
todas as partes e latitudes
sobretudo após os atentados do
11 de Setembro.
Hoje vou falar-vos de:
1)- As Cruzadas
2)- O esforço contra as
paixões
3)- A consultação
4)- As mulheres
5)- Os adeptos do Grande
Livro
6)- As tradições
7)- A presidência da oração
8)- O integralismo árabe
As Cruzadas
Sob a impulsão do Papado,
Os Cruzados, também
conhecidos pelo vocabulário de
Francos (este termo de
francos é utilizado pelos
historiadores muçulmanos)
lançaram várias expedições
militares (elas foram oito)
também denominadas peregrinações armadas, tinham
como objectivo reconquistar o
túmulo de Cristo aos muçulmanos.
As Cruzadas deixaram no
tempo e no espaço dolorosas
lembranças sobretudo na
Turquia e no Egipto.
Observadores muçulmanos
pensam que o Presidente Bush
dos Estados Unidos, quando
fala da sua Cruzada contra o
mal utiliza um termo que não
tem nenhum sentido no nosso
tempo.
Esforço contra as paixões
Em árabe diz-se Djihad. O
termo designa também o
combate interior do fiel para
atingir a perfeição. Trata-se

aqui do djihad maior. A
guerra que tem como
finalidade defender a fé e a terra
muçulmana é também considerada como um djihad. Ela
é, no entanto qualificada como
um djihad menor o que
significa um pequeno esforço.
A guerra santa deve ser
precedida de uma exortação
aos não-muçulmanos à
conversão, exortação que
exclui os fieis do livro (Alcorão),
naturalmente muçulmanos.
A consultação
Em árabe diz-se fatawa,
fetwa ou fatoua.
Literalmente a expressão
significa consultação
A Fatawa está relacionada
com um ponto teológico
preciso.
Excepcionalmente ela está
na origem das condenações à
morte e por causa dela todo o
muçulmano que se preza é
convidado a executar a
sentença em determinadas
condições.
Foi o caso do escritor
britânico Salman Rushdie,
condenado à pena capital por
causa da publicação dos
denominados Versos Satânicos. Mas esta pena de morte
não tem que ser aplicada
indiscriminadamente.
Para o antropologista argelino Malek Chebel, os
muçulmanos devem manter-se
vigilantes diante da coorte dos
pregadores frustrados que por
intermédio destas fetwas
tomam atitudes obscuras com
o ocidente.
As mulheres
O Alcorão diz que os
humanos têm uma única alma.
Na mesquita, no entanto, as
mulheres devem orar separadamente dos homens e devem
estar confinadas num espaço
reduzido.
Inspirando-se no Alcorão os
integralistas militam para que o
hijad ou lenço do pescoço seja
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utilizado obrigatoriamente
pelas mulheres.
Países como a Tunísia, a Líbia
ou a Turquia tentaram, sem
grande sucesso de o proibirem.
Outros países, como o Irão ou
o Afeganistão obrigam ainda
hoje as mulheres a cobrirem-se
da cabeça aos pés.
Os adeptos do Grande
Livro
No decurso da história
humana os judeus e os cristãos
foram sempre considerados
como protegidos (dhimmis)
em país muçulmano. Ninguém
os podia converter à força. Um
ditado marroquino resume as
relações, que durante muito
tempo foram boas entre todos:
Come em casa de um judeu e
dorme em casa de um cristão.
Um e outro são dignos de
confiança, sobretudo o judeu,
cujas proibições alimentares se
assemelham à dos muçulmanos.
Note-se que os muçulmanos
têm uma certa tendência para
desconfiarem de todo aquele
que não tem religião.
Salientemos, por exemplo,
que na Indonésia o ateísmo é
proibido.
As tradições
As tradições muçulmanas ou
hadiths em árabe, são uma
compilação dos actos e
afirmações de Maomé.
Estas afirmações e actos
foram aprendidas de cor pelos
primeiros companheiros do
Profeta segundo a tradição.
Esses pensamentos ou
afirmações foram coligidas a
partir do século oito.
Algumas
delas
são
consideradas como boas ou
mesmo excelentes mas outras
são consideradas como
apócrifas e, portanto, menos
importantes.
A presidência da oração
A oração da Sexta-feira é
presidida por um imame o
que literalmente quer dizer
aquele que está de pé, diante
de todos e que preside à oração
da Sexta-feira.
Não se trata de um Padre
no sentido que lhe dão os
católicos.
Contrariamente ao catolicismo, o Islão, com excepção do
Chiismo não possui clero
organizado.
O integralismo árabe
Como nas outras grandes
religiões, o integralismo tem
como fim a aplicação à letra dos
textos sagrados.
O fenómeno existe desde o
aparecimento do Islão. Ele
manifestou-se na Arábia no
século XVIII com os Irmãos
Muçulmanos no Egipto.
Certos observadores constatam o sucesso dos integralistas
nas sociedades onde a
economia e a política são o
apanágio dos ditadores.
Por outro lado certos filósofos
como Javad Tabatabaiou e
Gilles Képel são de opinião que
a influencia dos integralistas no
plano económico e político é e
vai continuar a ser uma
influência passageira.
Os recentes atentados
seriam uma prova de distorção
do islamismo e só serviram para
separar a base da doutrina da
grande maioria dos muçulmanos que não aprova o
terrorismo.
Por aqui me fico hoje.
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Regiões
Campo Maior e a sua história
Vestígios de proveniência
diversa permitem concluir que
o actual território do conselho

de Campo Maior foi habitado
desde as épocas mais recuadas.
Machados de pedra, cerâmicas, adereços, moedas, inscrições e utensílios encontrados ao longo dos tempos em
diferentes locais, ainda que não
muito numerosos ,são suficientes para comprovar a presença
humana na área do conselho,
desde a pré-história até ao
domínio romano na península .
Presentemente sabe-se
ainda muito pouco acerca
desses tempos remotos,
desconhecimento que se
estende a épocas posteriores e
se prolonga até ao fim da
presença muçulmana em
CAMPO MAIOR ,nos meados
do Séc XIII .
Contudo ,um conjunto de
documentos medievais recentemente reunidos possibilitam
actualmente um conhecimento fundamentado de alguns
aspectos do passado de Campo
Maior como povoação acastelada, a partir da sua conquista

aos muçulmanos pelos cristãos
,em data ainda não precisada
mas que muito provavelmente
se situa próximo do ano de
1230.
Através de diversos diplomas
firmados a partir de 1255,sabese que Campo Maior foi aldeia

pertencente ao conselho de
Badajoz e ao reinado de leão,
desde antes daquela data.
A Vila terá sido conquistada
aos muçulmanos pelo Rei de
Leão, Afonso IX, cerca do ano
de 1230.
Por determinação de Afonso
X, Rei de Leão ,Campo Maior foi
doada pelos « homens-bons » do
conselho de Badajoz ,ao Bispo
desta Cidade, em 1255.
Em 1297,a Vila conjuntamente com Ouguela e Olivença
,é entregue a D.Dinis por troca

com outras povoações dadas pelo
Rei português a D.Fernando IV,
Rei de Leão e Castela.
No Séc XV a vila crescera já
para lá da cintura medieval .A
Rua Direita, extra-muros,
existia antes de 1483.Nos
princípios de quinhentos a maior
parte dos terrenos onde
actualmente se encontra as Ruas
da Soalheira, da Quebra 

Costas, do Poço, da Paterna,
Direita, e da Estagem Velha , já
se encontravam ocupadas com
habitações.
No Séc XVI , o casario
estendia-se para lá dos Cantos de
Baixo ,em direcção à Avenida.
As Ruas se São Pedro e da
Canada
já
existiam,
respectivamente ,em 1530 e em
1561.
Os Sécs XVII, XVIII vão ser em
Campo Maior épocas de guerra
e Tragédias,mas também são
tempo de grandes alterações na

e
Para

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

informações e

agente de
viagens

Viaje com a Accord Travel

a partir de

549.00+taxas

Vila económica ,social e cultural.
Em 1640 a guerra com
Castela vai produzir as
primeiras grandes transformações .
A necessidade de fortificar a
vila que durante os três últimos
séculos se desenvolvera acentuadamente para fora da cerca
medieval, a urgência em construir uma nova cintura
amuralhada , com cerca de
quatro quilómetros de perímetro
,para defesa dos moradores da
vila nova dos ataques dos
exércitos castelhanos, vai obrigar
o Rei a enviar quantias
avultadas em dinheiro ,
engenheiros militares ,operários
especializados e empregar um
numeroso contingente de pessoal
não qualificado.
Os contingentes militares
são então numerosos e
heterogéneos .Calcula-se que
na segunda metade do Séc
XVII, em cada quatro pessoas
residentes na vila ,uma era
militar. Entre estes ,muitos
eram estrangeiros Italianos,
Franceses e Holandeses .
Tanto o sitío de 1712,como a
explosão seguida de incêndio ,
em 1732 são momentos de
destruição , em especial na zona
medieval da vila, e de morte ou
mutilação de milhares de
Campomaiorenses.
A Vila vai erguer-se lentamente das ruínas e aos poucos
refazer-se para voltar a ocupar
o lugar de primeira linha nos
momentos de guerra e de local
de trocas comerciais e relacionamento pacífico com os
povos vizinhos de Espanha , nos
tempos de paz.
No Séc XVII - Termina a
construção Igreja da Matriz e
Misericórdia.
No Séc XIX - Grande
agitação : um cerco em 1801
pelos Espanhóis, e um outro
pelos Franceses em 1811.
Com resultado das lutas
internas em Espanha, Carlistas
e Republicanos refugiam-se à
vez em Campo Maior ,entre
1834 e 1873 .Os últimos três
condenados à morte são
executados na vila em 1859.
1858 - É inaugurado o actual
cemitério.
1865 - As Ruas S.Pedro e das
Pereiras são calcetadas.
1866 - Inaugura-se a Igreja de
S.Joãozinho.
1866 - Realizam-se os
primeiros bailes de Máscaras
no Teatro Castelo.
1871 - A Câmara Municipal
divide a defesa da Godinha , em
talhões de cerca de cinco
alqueires de terra ,que sorteia
e entrega gratuitamente a
mais de 1.300 chefes de família.
1881 - Inaugura-se a Praça de
Touros em Nª Sra da Enxara.
As Festas do Povo
Antes de dar início a uma
breve resenha subordinada às
«Festas do Povo» de Campo
Maior, devemos advertir que
não se pretende com este
trabalho realizar uma análise
histórica da mais importante e
singular iniciativa cultural do
povo campomaiorense, mas
apenas sistematizar e divulgar
alguma informação, que se
encontrava dispersa em artigos
de jornais, de modo a reforçar o
interesse, quer no presente
quer no futuro, por esta
componente ímpar da cultura
do Norte Alentejano.
Falar de Campo Maior é falar
das suas Festas do Povo.
Porém, torna-se difícil determinar com precisão a origem
destas festas, devido à escassez

e dispersão de documentos e à
interligação de tal iniciativa
cultural com a evolução
histórica da vida local.
Contudo, a tradição e alguns
artigos de jornal permitem-nos
apontar, como embrião das
actuais Festas do Povo, as
festas em que finais do século
passado se começaram a
celebrar em honra do padroeiro
desta vila raiana - São João
Baptista. Esses festejos em
honra de São João Baptista
foram realizados pela primeira
vez em 1893, sendo organizados por uma Comissão Popular.
como podemos depreender do
extracto de um artigo publicado em cinco de Agosto de
1895 no Diário d Elvas:
«(...) Sem embargos dos
attrictos, que da concepção d
estes emprehendimentos nascem,
sob o auspicio popular a
comissão iniciou os festejos em
1893 e por forma tal se houve,
que o seu exito brilhante,
excedendo a expectativa, foi
laureado com a satisfação geral,
que promoveu o progresso e
lustre das festas.
O povo, tomando sob si o
improbo trabalho da ornamentação das ruas, que offereciam à

dias antes d estas festas a
trabalhar de dia e de noite n
esse embellezamento.
Sabbado estava tudo feito e à
noite começaram as iluminaçõe
s, sobresahindo a da rua 13 de
Dezembro, vulgo da canada, a
qual tinha innumeros vasos de
flores adornando os passeios
laterais (...)»
Além destas ornamentações
e enfeites , que se podem
considerar os mais genuínos,
outros surgirão também
manufacturados artisticamente fruto do inevitável
impulso renovador do tempo.
A própria realização das
Festas, embora tenham sido
progressivamente adaptadas à
evolução social e histórica,
manteve-se desde o inicio, fiel
ao espírito associativo, altruísta,
artístico e hospitaleiro, que dá
vida a este evento e que não é
mais do que a forma de estar e
de sentir dos campomaiorenses. Como testemunho
desse espirito campomaiorense veja-se extracto do artigo
publicado no Correio Elvense,
em dezanove de Setembro de
1896:
«Em cada rua ou pequena
travessa , em cada largo, os

vista um aspecto encantador e
phantastico, nos annos anteriores, prepara para este anno
attrahentes e maravilhosas
novidades. Não se pode descrever
o effeito deslumbrante que as
ruas offerecem à vista nas noites
de iluminação(...)».
A Fantasia , a imaginação e a
criatividade nas ornamentações enfeites destes festejos
destacam-se na descrição que
o jornal Correio Elvense, de
sete de Setembro de 1894 ,
apresenta dos dias de festa em
Campo Maior:
«Foi surprehendente e
caracteristica a diverssidade das
decorações, que embellezaram as
ruas d esta vila.
Aqui cascatas, thoronos a S.
João, alem de mastros, lagos e
por toda aparte eucaliptos,
buxo, muitas bandeirolas,
esparragueiras lindissimas e
mais de 3.000 balões.
Todosos habitantes, possuidores da mais completa
vontade e união, começaram

habitantes uniam os seus
esforços, trabalhavam cada um
d elles como no cumprimento de
um dever , não se destinguindo
por condições de fortuna ou de
classe, e animando-os apenas o
desejo de fazerem algum trabalho
novo e original e em todo o caso
diverso do dos seus visinhos e
mais digno do que o dellle de
merecer applausos e louvores
(...)»
«(...) No interior , as casas tem
também o seu ar de festa. A porta
escancarada deixa ver bem o que
ali se encontra. E é um prazer
admirar o aceio, o escrupulosissimo esmero que preside
aquela ornamentação tão
simples. Os tijolos do chão
rebrilham como novos.
Nas paredes, as aleographias
empileiraram-se ao lado das
cantareiras, onde as baterias de
estanho se mostram com um
polido brilhante e por cima os
tachos de cobre, de todas as
dimensões, estabelecem uma
fiada de ouro polido (...)»
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Um Sábado de amor à moda antiga!
Por Adelaide Vilela , Fotografia: Fátima Medeiros
um dos momentos mais felizes
na vida da Patrícia e do Olivier.
Até parece que o longínquo
tempo da monarquia os inspira
para viverem felizes no
presente. Assim sendo, foi com

carinho que vai no coração da
Patrícia ao partilhar a sua rica
cultura portuguesa com
gentes tão interessantes como
as do seu futuro marido
quebequense. Estas são coisas

Foi um sábado de amor à
moda antiga como eu nunca
tinha visto.
A Patrícia e o Olivier
quiseram mostrar-nos que não
é necessário ser rei e rainha ou
passar por jardins de palácios
para se falar de amor. Falando
de amor, o pedido de casamento
dos jovens acima mencionados
teve lugar no salão de festas de
uma igreja, na vizinha cidade
de Laval.
Ao entrar naquela sala fui
recebida por sua majestade
Patrícia que se fez acompanhar
pelo seu futuro esposo. Vestidos
de rei e rainha atravessaram
tempos e razões para nos
receberem como mandava a
lei, da corte real, daquela
ocasião. Olhando ternamente
um para o outro anunciaram, a
mais de uma centena de
convidados, que o casamento
estava marcado para o dia 2 de
Agosto de dois mil e três.
Os jovens pertencem a duas
famílias muito simpáticas tanto
da parte portuguesa como da
canadiana. Posso adivinhar o

inédita e cheia de fogo de
amor.
Maintenant, a nous deux
Olivier - Continua a falar assim
a língua de Camões pois, ao
chegares ao casamento, o teu
amor pela Patrícia terá ganho
muito mais valor. Dir-te-ei então
que conquistaste dois amores:
o amor da mulher que amas e o
amor da Pátria Lusitana.
Marcamos então encontro
para o ano, mas quero que fales
ainda melhor a língua de
Camões. Sejam felizes queridos noivos!

Aniversário da Associação
Portuguesa de LaSalle

uma carrada de felicidade
que agradeceram aos familiares e amigos por tão bela

das quais vale a pena destas
falar.
Tenho a certeza que este foi
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Para comemorar o 22º
aniversário da Associação
Portuguesa de LaSalle, a
Direcção organizou no último
domingo, dia 8 do corrente, um
almoço, no qual participaram
várias dezenas de sócios e
simpatizantes.
Devido ao período de férias,
em que muitos compatriotas
ainda estão fora, o evento não
registou a costumada afluência,
embora o menu e a música de
dança tivessem sido aliciantes.
O presidente da Direcção Sr.
António Fernandes, numa
alocução que dirigiu à
assistência, relatou o percurso
da colectividade nos vinte e
dois anos de existência,
apelando para que surjam
novos
elementos
para
formarem futuros elencos
administrativos, porquanto os
cargos têm sido desempenhados por um reduzido
número de associados, ano
após ano sem a necessária

rotação de valores, chegando a
atingir o ponto de saturação
para alguns.
O problema levantado pelo
Presidente da Associação
coincide com a situação de
todas as outras colectividades
lusas desta área, a braços com
dificuldades de conseguirem
dirigentes dispostos a sacrificarem horas de repouso, a
favor de trabalho benévolo
associativo. Cada uma das
instituições tem despesas fixas
elevadas, que as obriga a
actividades de ordem gastronómica, para colheita de
receitas indispensáveis e,
igualmente, para atraírem os
seus membros a participarem
nas actividades e frequentarem
a Sede. Só os directores, com a
ajuda de alguns colaboradores
dedi-cados, que cozinham as
refeições, procedem ao serviço
de mesas, trabalham nos bares
e fazem até a limpeza dos locais
associativos. Trabalho insano

que nem sempre é compreendido por alguns associados,
alheios às dificuldades e
sacrifícios que os cargos
encerram.
No almoço comemorativo
actuou o Conjunto SOM 2000,
que animou a parte dançante
da sessão. Estando presente o
tenor José Gil, a Direcção
convidou-o a cantar algumas
das suas melodias (parte do 2º
CD que Gil vai lançar em 5 de
Outubro próximo). Esta
agradável voz da nossa
Comunidade foi muita
aplaudida pela assistência
presente na Associação de
LaSalle.

Leiaonossojornal
pelaInternet
www.avozdeportugal.com

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
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Promoção especial
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festa de amor à moda antiga. E
amigos e convidados foram
presenteados pelos sabores do
bom tacho à portuguesa. De
facto, o lado gastronómico
estava muito bom, pois havia
comida em abundância. O
repasto foi rapidamente bem
servido pelos cozinheiros do
Divino Espírito Santo de Laval.
Felicito a Conceição e o José
Carvalho por terem deitado ao
mundo uma filha tão maravilhosa. Também felicito os
noivos por nos terem
proporcionado uma festa

Comunidade

(Pessoal)

Até ao fim de Dezembro pagarei
os serviços de notário de qualquer
casa inscrita no M.L.S., que seja
vendida por meu intermédio.
(certas condições se aplicam).

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

Para mais informações telefonar para 844-1011 ou
dirigir-se à secretaria da Missão Santa Cruz, 60 rua Rachel O.
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

EM 10-09-2002:

1EURO=1.5346cd
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

842-8077

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

285-1620
672-4687
844-8738

CLÍNICAS

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

849-2391
987-0080

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

MÁQUINAS DE COSTURA

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert

VOGA DRAPERIES
4401 Boul. St-Laurent
DR. ALCINO DE SOUSA
4270 Boul. St-Laurent, #209

OURIVESARIA
ROSAS DE PORTUGAL
3723, Boul. St-Laurent
OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent

PADARIAS

499-1624

843-3863

272-5779

385-1484 e 3 8 5-3541

FARMÁCIAS

844-6212

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

845-5335

FUNERAIS

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

843-5626

(514) 985-2411

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

844-4588

SOLMAR
111 St-Paul E

861-4562

CASA MINHOTA
3959 Boul. St-Laurent

842-2661

REVESTIMENTOS

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent
TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel

845-1520
725-2626

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

Manuel dos Santos
Faleceu em Várzea de Seia, Portugal, no dia 5 de Setembro
de 2002, com a idade de 90 anos, o Senhor Manuel dos
Santos, natural da Beira Alta, Portugal.
Deixa no luto sua esposa Ana Máxima Garcia, seus filhos
Luís, Manuel, Virgílio, Irene e Cândida; noras e genros
Glória, Etelvina, Alice, Amadeu e José; netos e netas
Nelson, Joseph, Danny, Mario, Anabela, Inês, Carla, Marta,
Jennifer e Nancy; bisnetos Yuri e Raphael.
A família enlutada, vem por este meio agradecer a todas as
pessoas que estiveram presentes na celebração religiosa
no dia 6 de Setembro na Missão de Nossa Senhora de
Fátima em Laval ou que por palavras e gestos de amizade
os reconfortaram nestes momentos tão difíceis da sua vida.
A todos Bem-Hajam.

SATÉLITES

LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval

947-1479

TIPOGRAFIAS

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

TRANSFERÊNCIAS

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

VESTUÁRIO DE CRIANÇA

BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276 St-Laurent

843-7282

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

(514) 935-7906

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

SENHOR AFRICANO FODÉ
Quer encontrar o ente amado imediatamente?
Não hesite em contactar o médio vindo do centro mais importante
do Mediummit.
Dons hereditários de pai a filho. Prediz amor, dinheiro, trabalho,
saúde, etc.
Resolve todos os problemas de amor, regresso do ente amado,
desenfeitiçamento, impotência sexual, emagrecimento.
Especialista em trabalhos ocultos mesmo os casos
desesperados.
O mais importante é obter bons resultados.
Homens e mulheres encontram-se!!!
Tel. 843-3350 (próximo Metro Sherbrooke e rua St-Laurent)

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

842-2374

1912-2002

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

Vidente

Guy
Concórdia

ELECTRICIDADE

FARMÁCIA TRANG
4274 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

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

Prof. Bangali

843-6262

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

845-6028

B. SERKOS
1530, Curé-Labelle, suite 203

351-1716

232-3095

DISCOS/LIVROS

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent

845-5777

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

OURIVESARIAS

QUIROPRATAS

874-0324

DENTISTAS

IGREJAS

669-7467

842-0591

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

288-2082

RESTAURANTES

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

CORTINADOS

ELECTRO-LUSO
225 Gounod

271-6452

MONUMENTOS

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

Dr. JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

RENOVAÇÕES

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

CONTABILISTAS

GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent

844-2269

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

NOTÁRIOS

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

842-6822

681-0612

PSICÓLOGOS

ARCA

849-6619

CAIXA DE ECONOMIA

CABRAL & LOWENFELD
1010 Sherbrooke Oeste #920

273-1425

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

MÓVEIS

BOUTIQUES

842-6891

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

Mariana da Silva Ferreira
1905 - 2002
Faleceu em Laval no dia 4 de Setembro de 2002, com 96 anos
de idade, a Sra. Mariana da Silva Ferreira, natural de S.
Sebastião, S. Miguel, Açores.
Viúva de António de Sousa, deixa na dor seus filhos Maria
Luxinia(Liberal Medeiros), Manuel Edgarde(Maria Santo
Cristo), Adilia(António Ramos), Jacinto(Arminda de Sousa),
seus netos Ana Paula(José Calisto), Manuela(José Andrade),
Fátima(Mário Viveiros), Brian, Luís Francisco(Gerry), Paula
Maria(John), João Edgarde(Leonor), Luísa(Lino), Ana
Maria(George), Ant0nio, Luís(Lúcia), Mário Jorge(Ana),
João, Marco Paulo(Sandra) e Gabriela, 20 bisnetos, assim como
outros familiares e amigos.
O funeral teve lugar no dia 7 de Setembro, após missa de
corpo presente, pelas 10h00, na Igreja Nossa Senhora de Fátima
em Laval, presidida pelo Rev. Padre José Vieira Arruda,
seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção ao Mausoléu StMartin, onde foi a sepultar em cripta.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire
2159 boul. St-Martin E. Laval
Eduíno Martins, tel. 270-3111
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem por este meio agradecer a todas as pessoas
que, com a sua presença ou um gesto de amizade se
associaram à sua dor e lhes manifestaram o seu pesar. A todos
um sincero Bem Hajam!

Missa de 1º Aniversário
A família de Natália do Couto Medeiros faz rezar uma missa na Igreja
Nossa Senhora de Fátima, sita no 1815 rue Favreau, Chomedey, Laval,
no dia 15 de Setembro às 9 horas da manhã relembrando o 1º Aniversário
do seu falecimento. desde já agradece todos quantos pos-sam participar
neste acto religioso.

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

Possuo largos anos de experiência e poder, oriundo dos meus
ancestrais. Com a máxima honestidade e sigilo, ajudo quaisquer
que sejam os casos desesperados, mesmo os de difícil solução:
Angústias, Mau-olhado, Amarrações, Desvio, Aproximações,
Casas assombradas, Males Físicos, Impotência Sexual, Vícios,
etc. Desamarro também todos os males fluídos que existem em
si! Trabalho à distância por bons guias com Talismãs fortíssimos
para todos os fins! Considerado um dos melhores Profissionais
no Canadá e estrangeiro, consultado por vários colegas devido
às minhas previsões serem exactas e os tratamentos eficazes!
Falo Português.

RE/MAX DU CARTIER INC.

Courtier immobilier agrée
Franchise independant et autonome

Para compra ou venda contacte
António Gomes
António (Tony) Gomes
Agent immobilier affilié

1290 Bernard Oeste, suite 100
Outremont, Qc. H2V 1V9
Esc. (514) 271-2131
Cel. (514) 246-9008
Fax. (514) 271-8800
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Tubarões de aquário
Ao fundo uma oliveira

Por Joel Neto

Por muitas vidas que
vivesse a seu lado, aquela
mulher jamais compreenderia o que significava para o
seu homem que agradecessem por ele  que lhe
afagassem a cabeça e depois
sorrissem nas suas costas
para o cavalheiro do outro
lado da barricada, com um
trejeito cúmplice de quem
diz: Não ligue
Agora que José voltava a
olhá-lo, estacionado sem glória
sob o toldo azul do talho, o
Volkswagen não lhe parecia tão brilhante como o imaginara nos
muitos anos em que o vira passar, lento, imperial e nas mãos de
outro, durante as intermináveis tardes de domingo da cidade.
Sentado ao volante de um Renault 5 creme, com o jornal aberto
a toda a largura do pára-brisas, um homem pode ser especialmente
obsessivo nos seus rituais de ciúme  mas assim que adquire o
objecto do seu desejo, seja maior ou menor a engenharia financeira
envolvida, metade do prazer morreu com o sonho. Ali, visto da
janela, às cavalitas do passeio e com carros dos vários tamanhos
a toda a extensão do seu horizonte, o Golf vermelho, o carro de
todos os seus desejos, parecia-lhe um automóvel absolutamente
normal  os faróis efeminados, um rabo farto de preta velha e umas
rodas fininhas de bicicleta, esmagando-se sob o peso daquela
estrutura arredondada de metal e vidros foscos. Tinha ainda o ar
gordo de um sargento do exército, o semblante sério e autoritário
dos homens poderosos, mas era como se a estrada lhe fugisse
debaixo dos pés, deixando-o ali muito nu, com as calças na mão,
perante um pelotão histérico que escarnece do seu ridículo.
Então o vulto de Edite cresceu no peitoril da janela, muito
devagar, e José chegou-se para trás a vê-la caminhar  primeiro
apenas a nuca acima do parapeito, meneando em esforço por entre
os caixotes do lixo, depois o pescoço ressequido, as costas
curvadas, enfim as pernas tortas insinuando-se sem vergonha sob
a saia castanha encontrada nalgum cartão antigo do quarto de
arrumos. Trinta e oito anos haviam passado sobre o dia em que se
juntara àquela mulher, oferecendo-lhe uma aliança de ouro e duas
juras de amor eterno, e o mínimo que se podia dizer era que Edite
envelhecera  envelhecera no aspecto e envelhecera nos modos,
mas envelhecera sobretudo na maneira desesperada como,
subitamente, decidira recuperar uma juventude que há muito a
abandonara. O pior, possivelmente, teria sido a partida dos filhos,
os sucessivos casamentos, mas havia de certeza algo mais  tinha
de haver mais. O cabelo pintado de caju, a constante vontade de
partir, a condescendência perante as mais variadas aberrações
dos tempos  tinha de haver muito mais por detrás da inesperada
reviravolta no comportamento daquela mulher boa e incapaz de
um desejo, de uma altercação, de uma falta, e José sentia que a
partir de algum momento haviam começado ambos a viver em
comprimentos de onda muito próprios, muito diferentes,
encontrando-se às refeições para trocar os silêncios da idade e
afastando-se à noite nas bordas opostas da cama.

VOYAGE

681, Jarry est

algarve

Licença do Québec

Uma força na
Comunidade

Especiais
Setembro / Outubro

Lisboa

699*
Porto
$799*
P.Delgada
$649*
A PARTIR DE $
:

+TX.

A PARTIR DE :

+TX.

A PARTIR DE :

+TX.

APROVEITE : Agora os nossos especiais para

este Inverno nas Caraíbas(Cuba, México,
R.Dominicana, etc., a partir de $789.00) .
Tudo incluído.

Reserve antes de 31 de Outubro

273-9638277-1934

 Então, vamos embora?  cantou Edite, de volta ao
intercomunicador do prédio, atestado o Golf de velharias e
desnecessidades para viagem tão curta.
José rodou o trinco, pegou na mala grande, pendurou ao ombro
o saco da Singer e deu uma última olhadela pelo corredor. E, ao
olhar aquela divisão exígua, o seu tecto carunchoso e as molduras
barrocas que adornavam as fotografias nas paredes, sentiu o peito
inundar-se-lhe de saudade  uma saudade imensa, não do que
ficava, mas de abandoná-lo uma e outra vez, repetida e
repetidamente, até que da sua ligação àquelas coisas e àquelas
pessoas não restasse mais do que uma breve memória, um
daguerreótipo esbatido como as imagens fortuitas da primeira
infância. Ali estava toda a sua vida: por aquela porta entrara um
dia com Edite ao colo, naquele hall o abraçara três vezes uma
parteira desdentada, congratulando-o pelo nascimento dos filhos,
ali tinham chorado os cinco pelo encerramento da fábrica de
chocolates, ali haviam entoado juntos um cântico de vitória por
causa de um cinco-mais-um no Totoloto, mais tarde consumado
num prémio desconsolado que mal dera para substituir as
canalizações da cozinha  ali estava a sua vida e o que noutras
circunstâncias ela poderia ter sido, a sua história e respectiva
negação, lado a lado, melodia e contracanto afinadas pela mesma
tónica, para não envergonhar o maestro.
Edite, impaciente, voltou a premir a campainha.
 José?! Vamos embora!
Era curioso como ela o dizia: José, as duas sílabas muito bem
torneadas, como mandava a antiga instrução primária. Para
muitos, ele não fora nunca mais do que Zé, quando muito um Zé

Crónica
Manel, mas para aquela mulher conservava o nome intacto,
continuava a ser o Jo-sé que uma noite lhe aparecera junto a uma
marcha de Lisboa, atestado de brilhantina e declamando
promessas de rebentar com o mundo, passear com ela sobre os
seus escombros e depois plantar-lhe um manjerico à beira-Tejo.
Um José, sim, um homem igual a tantos outros, um vendedor de
chocolates que escolhera a mulher numa noite de Santo António
 mas ainda assim o toiro vigoroso que despia a camisa por um
pobre com frio e dava a vida em troca da sua palavra, afiando ele
próprio a guilhotina ao verdugo, se preciso fosse.
E, ao pensá-lo, José voltou a sentir vontade de partir, partir de
novo e novamente, cerrando os dentes às fotografias com a
promessa de que nunca mais voltaria. Meteu o polegar ao
intercomunicador e disse:
 Já vou.
E depois desceu, sem remorsos.
***
A estrada é larga, e, visto de longe, o Volkswagen Golf parece
ainda mais raquítico do que sob o toldo azul do talho  pouco mais
do que um carrinho avançando devagar na faixa direita da via,
assustado com os camiões de exteriores e as comitivas de Estado
que o ultrapassam velozes, quase o fazendo rodopiar sobre si
próprio.
Desconcentrado, esforçando-se por destacar a sua própria
importância ao volante de um carro novo em folha, para mais
Ver
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UVA PARA VINHO
MOSTO DE UVA
IMPORTAÇÃO DA CALIFÓRNIA

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
CLAUDIO BARTOLOZZI
Enólogo
Assistente técnico
todo o ano

Especial da semana
Bacalhau

6.

99

lb.

HORÁRIO
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
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Crónica
Tubarões de aquário
Cont.. da pág.11

inacessível à maioria dos homens da sua condição, José
desentendeu-se com o sistema de pagamento de portagens e foi
parar ao guichet do concessionário da auto-estrada, de boina na
mão, muito tremente, menos em respeito pelo trabalho dos outros
do que envergonhado da sua própria velhice. O funcionário, pode
dizer-se, foi simpático. Recebeu-o com um boa-tarde solidário,
comentou vagamente a queda da ponte, trezentos quilómetros
acima, e falou por momentos das sucessivas comitivas de Estado
que continuavam a passar na estrada e dos corpos que não havia
maneira de aparecerem no rio e de Deus que permanecia
dormindo no Céu. Depois deu a volta ao balcão e apontou o
telheiro esverdeado que se estendia ao longo das dez pistas da via:
 Para a próxima, tem de parar em frente à caixa amarela,
carregar no botão e agarrar num cartãozinho que ela lhe vai dar.
Depois, à saída da auto-estrada, entrega o cartãozinho ao
portageiro e paga o valor correspondente.
Dentro do carro, estacionado com zelo junto ao passeio da
repartição, Edite sorria e abanava a cabeça em direcção ao senhor
do concessionário, agradecendo e voltando a agradecer a
informação. José voltou a colocar a boina e virou costas sem uma
palavra, humilhado. Por muitos anos que o acompanhasse, por
muitas vidas que vivesse a seu lado e por muitas vezes que o visse
falhar, aquela mulher jamais compreenderia o que significava para
o seu homem que agradecessem por ele  que lhe afagassem a
cabeça com um olhar tolerante e depois sorrissem nas suas costas
para o cavalheiro do outro lado da barricada, com um trejeito
cúmplice de quem diz: Não ligue. Edite não o fazia por mal, José
sabia-o, mas fazê-lo por ignorância parecia ainda pior aos olhos do
marido, o sinal derradeiro de que de nada haviam valido trinta e

oito anos em conjunto se, feitas as contas, tudo voltava sempre ao
princípio  tudo tinha de voltar eternamente ao princípio, a
estupidez como a única condição que nunca muda, instalada
como uma ténia no intestino mais estreito do medo.
José voltou ao carro, sentou-se com estrondo no banco da
esquerda e puxou de repelão o cinto de segurança. Era o seu sinal
de desagrado, a bofetada que mais uma vez adiaria, evitando
aborrecimentos impróprios para o seu estado de velho 
demasiado velho. Edite lançou-lhe um olhar de desprezo, respirou
fundo e fez menção de deixar clara a inconveniência daquela
reacção. Ainda esboçou uma frase sentenciadora, mas ele lançou
depressa o indicador ao rádio, percorreu as primeiras seis estações
memorizadas e deixou-se ficar nas notícias  notícias e mais
notícias, palavras e mais palavras que se sobrepusessem ao que
quer que aquela mulher pudesse dizer, comitivas de Estado que
continuassem a chegar às margens do rio e corpos que
permanecessem sem aparecer e homens que chorassem as suas
perdas mais do que José chorava os seus falhanços. Edite conteve
o rubor das faces, cruzou os braços e olhou pela janela, onde ao
fundo uma oliveira mirava impávida a marcha lenta do automóvel.
 Olha, ainda andam à procura do autocarro  disse Edite ao fim
de um longo silêncio, para refazer as pazes.
José consultou o relógio: quase meio-dia. Três vozes
sobrepunham-se agora na rádio, interrompendo-se sem pudor,
num frente-a-frente acalorado sobre a localização da mais trágica
das três viaturas acidentadas, como lhe chamava
insistentemente o moderador. No terreno, em vários pontos do rio
assassino, as buscas digladiavam-se com extraordinárias
dificuldades, originadas pelo mau tempo, as fortes correntes e o
estado lodoso da água. Em Lisboa, o Governo anunciara a criação
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar
rapidamente as responsabilidades da catástrofe, como exigira o
Presidente da República. Mas a oposição queria mais. Num debate
de urgência, o líder de uma bancada minoritária arriscou um

LIQUIDAÇÃO FINAL
50% a 70%
Céramiques Solano
de desconto

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 Verde 1-888-294-5514

Licença R.B.Q. 2669-8027-16

727-6293

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.
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

Sarau Cultural
Grupo Voz da
Saudade
A Comissão Directiva do
Festival de cultura Açoriana
(CDFCA) leva a efeito, no
Sábado, dia 14 de Setembro de
2002, pelas 19h00, um
espectacular Sarau Cultural
com o grupo Voz da
Saudade, oriundo da capital
nacional do Canadá.
O espectáculo terá lugar no
auditório do Plateau, 3700
Calixa-Lavallée
(parque
Lafontaine), em Montreal.
Para adquirir bilhetes:
Discoteca Portuguesa 8433863 e Padaria Notre Maison
844-2169.

elogio à reacção do ministro da tutela, que se demitira no
momento da desgraça, e o partido caíra-lhe em peso em cima,
acusando-o de intrujice com o fito de salvaguardar a sua posição
para as eleições seguintes, certamente mais próxima do Executivo.
Os deputados do Governo aproveitaram a embalagem e, mesmo
dali, de cima de uma tribuna a mais de três horas de distância do
acidente, atiraram-se ao autarca com jurisdição sobre a margem
meridional do rio, eleito por uma cor hostil, lembrando que, depois
das lágrimas vertidas na televisão, defronte de milhões de
portugueses, já nem era precisa campanha para assegurar a
reeleição no mês de Dezembro.
José cerrou as frontes:
 Filhos da p...!
Edite voltou o rosto para ele, levou a mão esquerda sobre a
consola central e deixou-a suspensa no ar, reprimindo um carinho.
Depois, virou de novo o olhar para a oliveira lá longe, ainda em
guarda pela segurança da viagem, e arriscou:
 C... de merda, digo eu!
José arregalou os olhos, deixou de repente escorregar o sapato
sobre o acelerador, engoliu em seco e sentiu o carro estrebuchar
debaixo dos pés, tremendo de dúvida perante a estrada que se
alongava até uma curva larga no cimo de um morro. Foi questão
de segundos. Primeiro sentiu o tremor do automóvel, depois um
apito prolongado junto ao ouvido esquerdo e a seguir um baldeio
violento, provocado pelo seu próprio susto, com torção sistemática
do volante, para a direita e para a esquerda e novamente para a
direita. Um camião passou veloz, prolongando a buzinadela e
ligando os faróis de emergência, numa manifestação de ódio. O
separador lateral ameaçou precipitar-se sobre o Volkswagen, os
pneus chiaram sobre as bandas sonoras da escapatória, a oliveira
lá ao fundo parecia ir e vir com o vento, o carro todo num estertor
de imperícia, Edite esticando os braços nas beiras do assento, com
o rosto desfigurado do pânico.
Em desespero, José meteu de súbito o pé ao travão, acompanhou
com o tronco o impulso da paragem inesperada e foi bater com a
cabeça no VW do volante, deixando-se cair de novo para trás ao
último abanão da manobra. Durante muito tempo, ficou ali, sem
acção, uma mão dentro da boina, indecisa entre a verificação de
ferimentos e o castigo pela sua própria incompetência de piloto.
Edite, de boca muito cerrada e respiração difícil, tinha os braços
muito esticados na vertical, as mãos alongadas até aos coses do
banco, onde se ajustava a inclinação do passageiro. Carros e
camiões e motos e camionetas circulavam furiosos, em direcção
ao sulco que bordava o outeiro adiante, e alguns apitavam
repetidamente, em sinal de desprezo por aquele velho infeliz que
nem unhas tinha para o seu próprio carro novo. Um idoso a bordo
de um Fiat antigo afrouxou de guincho, abanando o braço direito
em oferta de auxílio, mas José esticou o indicador e fez-lhe que não,
que estava tudo bem consigo e com a mulher e que a viagem
prosseguiria em breve, assim o sol abrandasse.
Edite olhou o marido, colocou uma mão no peito e conteve as
palavras. José consultou de novo o relógio e olhou para a mulher,
despojado:
 Vamos antes pela Estrada Nacional.
Devagar, o Volkswagen arrancou, piscando com cuidado os
faróis da esquerda, vogou por alguns minutos, em silêncio, e
apontou à primeira saída à direita. Edite pôs a mão sobre a do
marido, repousada em cima da alavanca das velocidades:
 C... de merda!

Associação Portuguesa de LaSalle
Jantar
Entretien et
Nettoyage
comunitário

SILVA enr.

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

por pré-reforma do proprietário

(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,
vadrouillepara limpeza (24, 36, vadrouille para
lavagens(novas e usadas).

A Associação Portuguesa de
LaSalle, em colaboração com o
Rancho Folclórico Verde
Minho, promove no Sábado,
dia 14 de Setembro, pelas
19h00, um jantar comunitário
para ajudar ao Rancho Verde
Minho nas suas actividades.
Programa:
19h00: jantar comunitário
21h00: actuação do Rancho
Cantares e Bailares dos Açores
22h00: actuação da fadista
Fatinha
22h30: actuação do Rancho
Verde Minho
23h00: animação pelo
conjunto Son Dois Mil
Para reservas ou mais
informações: 898-8255 ou 3666305

Clube Portugal
de Montreal

É já no próximo sábado dia 14 de
Setembro pelas 19h30, que o Clube
Portugal de Montreal leva a efeito
um grandioso Jantar das Vindimas,
animado pelo categorizado conjunto
Exagone.
Para mais informações contactar
o tel.: (514) 844-1406
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Precisa-se pasteleiro c/exp.
Tempo inteiro ou parcial

PRECISA-SE
Senhora, de preferência residente
em Longueil ou proximidade, para
limpeza em casa particular.
Tel. (450) 679-4539

272-0362
Senhoraparalimpezaalgumasvezes
por semana.
Tel. 274-4658 / 277-8595

Precisa-se urgentemente paste-leiro
e padeiro c/mínimo 2 anos de
exp.Bom horário de trabalho e bom
salário ($$$) Contactar :
Vítor ou Graça
277-9290
CADROPORTE precisa
pessoal para trabalho geral
e soldadura.
Contactar:
Manuel da Silva
(450) 434-4748
Precisa-se c/ urgência, padeiro
c/experiência.
Boas condições.

Lucia (514) 387-4363
Costureira c/experiência em
alterações de alta costura
Lúcia ou Fernanda
(514) 426-1588
Senhora c/experiência para limpeza
residencial, 6 dias/semana.
Connie Tel.: 875-4800
Precisa-se de empregada de balcão
a tempo inteiro
Tel. 272-0362

Tel. 844-2169
Precisam-se operadores c/exp. em
máquinas simples e overlock para
trabalho ao domicílio ou na fábrica a
tempo inteiro.
Tel. : 845-6680
Pessoal c/exp. para montagem e
instalação de corrimões e escadas
em alumínio.
Apresentar-se :
8975 Pascal Gagnon ou
contactar : Enza 327-2200
Senhora p/ limpeza de casa, min.
3dias/semana
Tel. 274-5317
Precisa-se costureira para trabalhar
em casa, c/máquinas “overlock”, de
preferência resid-entes em Laval.
Contactar:
Maria José : 450-963-0687
Senhora para limpeza. Trabalho a
tempo inteiro.
Exigem-se referências.
Tel.(514) 272-8910

Pessoa para limpeza de residência
de 2ª a ª feira das 9 à 15 hrs. Não
pprecisa de falar Francês ou Inglês.
Tel. : 735-9366
Paisagistascexp.empavé-uni,asfalto
e muros. Trabalho permanente e
garantido. Bom salário.
Contactar :
Luigi Tel. 494-2151
Cel. 829-9635
Procura-se senhora que possua
máquinaparafazeremcasaamostras
e modelos em tempo parcial. Bom
salário.
Tel. 270-4444
Senhora para limpeza 1 x por
semana,numaresidênciaemV.MontRoyal.
Tel. 739-7619
Senhora de idade prrecisa de
companhia durante o dia. Incapaz de
cozinhar as suas refeições é contudo
capaz de se ocupar dela mesma.
Ligeiros trabalhos de casa.

Restaurant Buon Gusto
2495
St.Martin
est,
Duvernay, Laval, precisa
de homem para lavar
louça.

Contactar: 428-5905 ou
273-8767

Telefonar : (450) 663-5663

M a r c e n e i r o s ,
maquinistas,
pintores,
d e s e n h a d o r e s ,
operadores CNC
Suss Wooodcraft Int’l
9585 Wanklyn, LaSalle
Tel.: (514)367-7210
Fax: (514) 363-8501

Empregada de balcão. 2ª, 3ª e 4ª das
14 às 20 hrs; 5ª e 6ª das 14 às 21 hrs.
Tel. 844-0223

Operadores(as) de máquinas de
costura com experiência
(mínimo 1 ano) para casacos de
senhoras: colocar mangas, frentes,
golas e forros. Trabalho a tempo
inteiro (39 horas), pago à hora, bom
salário e boas condições de trabalho.
Trabalho a executar apenas
na fábrica!
Candidatos(as) sérios chamar

CONTENTORES DE BAGAGEM
PARA PORTUGAL (zona centro)

Temos experiência nesta área e know how
sobre todo o tipo de bagagem que queira
enviar:mobiliário, veículos etc.Esclarecemos
dúvidas com as entidades oficiais.
Ligue que nós respondemos.
Cel: 218610700; 249831589 (das 20 às
22hrs)
ou fax : 218610709; 249831891

PROCURA-SE
Bate-chapas com experiência em
viaturas europeias de alta qualidade.
Boas condições de trabalho com
excelente salário e regalias sociais.
(Seguro doença, fundo de pensão, etc.)

Chamar : Senhor Dino
AutoLux

387-7133

VENDE-SE
Casa c/ 3 quartos, cozinha e casa de
banhoequintal,noLargodaMadalena
em S.Roque.
(514) 279-9568
Vário mobiliário e outros artigos de
casa.
(450) 679-4539

Bicicleta estacionária DP Seatness
351 e máquina de lavar roupa Inglis.
Tel. (514) 844-2872

OFERECE-SE
Para renovação de casas, pintura,
cerâmicas, paredes e caves.
Orçamentos gratuitos.
Tel. : 242-4660
Graduada em contabilidade procura
trabalho a tempo inteiro ou parcial.
(514) 501-9267
LCPC Informatique
Serviços em computadores,
residencial ou comercial,
configurraçãoeinstalação,reparação
e venda.
(514) 808-8398

DIVERSOS

Vai fazer vilnho?
Tenho prensa e esmagadora a motor
em bom estado. Preço a discutir.
387-3662

Excursão a apanha das maçãs e
NossaSenhoradeLurdesemRigaud
dia 29 de Setembro.
286-1972

Mustang Coup 95. Boas condições.
Preço 6,500.$ ou melhor oferta.
324-5372

Faz-se transferências de sistema
de cassetes vídeo para Portugal e
vice-versa. Também vendemos
trans-formadores para Portugal

“Mini-Van” Chevrolet-94 Lumina, 7
lugares, bom estado.
Tel. 489-5926

Serviços & negócios
DU CARTIER INC

Olívia Paiva
Agente afiliada

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

Joseph Oliveira
Agente afiliado

ATENÇÃO
NOVO NO MERCADO
VILLERAY
Rue Marquette canto Jarry:
6 x 3½ semi-destacado, aquecido eléctricamente pelos
locatários. Soalho
em madeira franca. Grande quintal.
Dimensões 32' x 40'.
Rendimento : $27.100

Preço $219.000

A.B.C. Electronics
4116, Boul. St-Laurent
Tel.844-2461 Fax: 8445689

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

1290 Bernard Oeste, suite 100
Outremont, Qc. H2V 1V9
Esc. (514) 271-2131
Cel. (514) 246-9008 Fax. (514) 271-8800

António (Tony) Gomes
Agent immobilier affilié

Ahuntsic

Condo, 4½, com
lareira eléctrica, 2
quartos fechados,
chão de madeira,
boa cozinha, próximo de transportes,
estado impecável,
frente a um parque
e perto do Centre
C.Robillard

St-Michel

Duplex
semicomercial
com 5½. Optimo
estado.
Esquina
da
rua
Louvain e 13e rue.
Ideal para comér-cio
de café e bilhares.

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

77 CASAS
VENDIDAS EM 2000!
Avaliação gratuita

L.D.R.
EC
IMP

ÁVE

REMAX Alliance Inc.

VIMONT
L

Sectorprocurado,renovadocommateriaisde
qualidade, cave terminada, lareira, garagem,
pavéuni,grandeterreno.

000$
109

Impecável,caveterminada2cozinhas,2quartos
debanho,lareira,grandeterreno.

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

o
$/an
0
0
33,0

Padaria $39,000
Plateau, sector procurado, esquina de
rua, com mais de 20 anos de existência.
Boa clientela. Bom comércio.
VILLERAY

renovado
A
DA
DIID
ND
EN
V
VE

578-582ruaDeLiege.

ST-MICHEL-Rua tranquila.C/3
quartosfechados.Garagem.

CARLOS AGOSTINHO

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

a
d
i
d
Ven

VILLERAY Super 6 plex 4½
c / g a r a g e m e c a v e .
Rende 33.000$ Preço 249.500$

PLATEAU
A
DA
DIID
ND
EN
V
VE

ST-MICHEL Super bom
Bloco de 8x4 ½ Rende 35.000$
Preço 239.500$
4625-4627BoulevardSt-Laurent

Os pequenos anúncios da

A Voz de Portugal
a certeza duma venda certa

DEDE
A
D A
VIVID
NONO
PLATEAU-6plexÓptimo estado
Ocup.4½½3ºandar.Rendimento
anual : 32.580$

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

A
VENDID
LASALLE Adj-Sud-oestepróximo
de Lasalle.Semi-comercial. Rend.
20.700$
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Desporto
Fórmula 1
Schumacher e Ferrari ...mais uma vez!..
sexta posição, oferecendo assim
à Jaguar mais um ponto neste
campeonato. Dos vinte
monolugares à partida
somente doze terminaram a

Michael
Schumacher,
venceu mais uma vez, depois de
ter dominado completamente
do princípio ao fim, o Grande
Prémio
da
Bélgica,
concretizando assim a sua
décima vitória na época,
permitindo-se, ultrapassar o
recorde
anteriormente
estabelecido e pertencente a
Nigel Mansel, com nove
vitórias. Montoya, largando da
quinta posição, acabaria a
corrida em terceiro lugar,
seguido de David Coulthard
que cruzava a linha de
chegada apenas a umas
décimas de segundo de
Montoya. Quanto a Kimi
Raikkonen que durante todo o
fim de semana se mostrou
verdadeiramente agressivo,
rodando ao mesmo nível dos
Ferrari,
na
corrida,
infelizmente, não teve a mesma
sorte, pois à 35ª volta vítima da
explosão do motor Mercedes
seria obrigado ao abandono.
Ralf Schumacher, despistandose na curva de Combes, seria o
quinto, enquanto e para fechar
a tabela dos pontos Eddie
Irvine(Jaguar) terminaria na

prova. Outro piloto que esteve
verdadeiramente à altura dos
seus talentos, foi Jacques
Villeneuve, que largando da

Por: Hélder Dias

décima segunda posição e
depois de ter aguentado um
Giancarlo Fisichella, disposto a
não lhe ceder passagem
terminaria em oitavo lugar.

Villeneuve que ultimamente
tem vindo a ser alvo, das mais
variadas
formas
de
especulação, chegando a ser
admitida a hipótese de voltar à

Cart, como também o ser
transferido para a Toyota,
factos estes desmentidos tanto
pelo seu gerente Graig Pollock,
como pelo próprio piloto.
Spa-Francorchamps é sem
dúvida alguma um dos
circuitos mais reputados do
calendário da F1 e um dos mais
pretendidos no que respeita ao
palmarés dos pilotos. Sendo um
dos mais antigos circuitos,
(existe desde 1925), teve o seu
primeiro chamado Grande
prémio em 1933, mas
verdadeiramente e isto para os
anais da longa história da F1,
somente em 1950, Juan
Manuel
Fangio
seria
reconhecido como o primeiro
vencedor de uma corrida da
F1 vindo a ,juntarem-se à lista
dos vitoriosos nomes como,
Ascari, Farina, Brabham,
Collins, Clark, Surtees, Prost
,Sena etc.
Não há nada a fazer contra a
Ferrari comentava Norbert
Haug o alto patrão da
McLaren/Mercedes, e, é bem
verdade!.. a supremacia
incrível da máquina, talhada
com as mais finas e perfeitas
linhas
tecnológicas
e
aerodinâmicas, para um piloto
como Michael Schumacher,
fazem com que esta dupla não
encontre até ao momento, a
menor forma de resistência por
parte dos seus mais directos
competidores, mesmo se,
durante as califs, o jovem
piloto da McLaren Kimi
Raikkonen, ainda tentasse dar
um pouco de luta à equipa do
cavalinho.
A Renault que apareceu
impecável este fim de semana
na Bélgica, seria no entanto
traída pelos seus motores
durante a corrida. Jarno Trulli

defendendo-se muito bem de
Ralf Shumacher até à 36ª volta,
seria obrigado ao abandono,
tendo comungado da mesma
sorte o seu companheiro de
equipa Jenson Button. Como é
evidente, tudo isto causou uma
certa frustração na equipa
francesa. Ainda tentámos saber
o porquê do rebentar dos
motores Renault mas as razões

são ainda desconhecidas. No
final da prova, Michael
Schumacher o feliz vencedor
dizia (diverti-me bastante!...
rodei tranquilo as primeiras
voltas para aquecer os pneus,
depois, com Rubens em
segundo, era só pensar em
terminar a corrida, pois o nossos
carros estavam impecáveis
para este género de circuito) .

Classificação Final do G.Pda Bélgica
1-Michael Schumacher
2-Rubens Barrichello
3-J.P.Montoya
4-David Coulthard
5-Ralf Schumacher
6-Eddie Irvine
7-Mika Salo
8-Jacques Villeneuve
9-Alan McNish
10-Nick Heidfelf
11-T.Sato
12-Olivier Panis

Ferrari
Ferrari
Williams/Bmw
McLaren/Mercedes
Williams/Bmw
Jaguar/Cosworth
Toyota
Bar
Toyota
Sauber/Petronas
Jordan/Honda
Bar

Classificação de Pilotos
1-Michael Schumacher
2-R.Barrichello
3-J.P.Montoya
4-R.Schumacher
5-D.Coulthard
6-K.Raikkonen
7-J.Button
8-N.Heidfeld
G.Fisichella
10-J.Trulli
F.Massa
Eddie Irvine
13-Jacques Villeneuve
14-M.Webber
O.Panis
M.Salo
H.H.Frentzen

122 pontos
51
44
42
37
20
11
7
7
4
4
4
3
2
2
2
2

Próximo encontro a 15 de Setembro no G.P.de Italia (Monza).
Até lá use como sempre a prudência nas estradas e siga o velho
conselho: se conduz não beba.

Armazém

Apenas 4 dias !

5ª Feira 12 de Setembro
12h00 às 21h00
6ª Feira 13 de Setembro
12h00 às 21h00
Sábado 14 de Setembro
10h00 às 17h00
Domingo 15 de Setembro
12h00 às 17h00

Artigos para homem, senhora e criança
Sapatos, camisolas, calças, jeans, casacos etc.
Artigos a partir de $2.99

Preços de LIQUIDAÇÃO

A moda de hoje aos preços de ontem !
Boul. St-Laurent

M.G.C.

Mont-Royal
Loja

Marie-Anne
Armazém

20, Marie-Anne O.

845-4231
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Futebol

Selecção A
Jogo de preparação para o
Euro 2004
Inglaterra-1 Portugal-1
Portugal:
Baia (Ricardo); Beto
(Costinha), Fernando Meira
(Jorge Silva), Fernando Couto
(João Manuel Pinto) e Rui
Jorge (Nuno Valente); Petit
(Vidigal); Sérgio Conceição
(Paulo Ferreira), Rui Costa
(Hugo Viana), Figo (Capucho)
e Simão (Boa Morte); Pauleta
(Nuno Gomes).
Inglaterra :
David James (Robinson);
Danny Mills (Hargreaves), Rio
Ferdinand (Hoodgate), Gareth Southgate e Ashley Cole
(Bridge); Lee Bowyer (Sinclair), Steven Gerrard (Dunn)
e Nicky Butt (Murphy); Emile
Heskey, Michael Owen (Joe
Cole) e Alan Smith.
1-0 por Alan Smith (39m)
e 1-1 por Costinha (78m)
A selecção portuguesa
actuou de forma muito inteligente, com Figo em destaque
na primeira parte e Hugo Viana
na segunda. Costinha marcou
o golo do empate, dando justiça
ao resultado. Mais atrás, muita
segurança, com Meira em
grande plano.
Vitor Baía - Uma hesitação
apenas. Começou muito bem,
sempre com bastante atenção.
Teve uma hesitação inicial, ao
marcar defeituosamente um
pontapé de baliza (12), mas foi
o seu único problema.
Sérgio Conceição - Bem a
combinar com Figo. Fez todo o
flanco direito, ficando com a
missão de vigiar o poderoso
Heskey, muitas vezes com
sucesso. Boas combinações
com Figo no meio-campo atacante e uma excelente jogada
com remate perigoso (24).
Beto - Sentido de oportunidade. Jogou ligeiramente
descaído sobre a direita mas
como central de marcação,
vigiando as incursões de
Heskey ou Owen. Bom sentido
de oportunidade e grande
atenção às movimentações dos
dianteiros contrários.
Petit - Abaixo do seu nível.
Nota-se que ainda não está ao
seu verdadeiro nível. Lutador,
nunca desiste de um lance,
mas ontem foi pouco objectivo.
Deu-se bem a jogar ao lado de
Rui Costa e procurou apoiar o
jogo ofensivo.
Rui Costa - Chegou a desequilibrar. O organizador do
jogo português. Veio muitas
vezes atrás buscar a bola junto
dos centrais para criar lances
ofensivos. Ainda desequilibrou
em algumas ocasiões e esteve
bem nas combinações com
Figo.
Fernando Couto - Em cima
dos avançados. Tal como Beto,
mais perto de um dos flancos,
na marcação a Smith, que foi
muito rápido no golo que
marcou. Quanto ao resto,
sempre em cima dos

Por Carlos Sousa
avançados que surgiam perto
de área.
Rui Jorge - Batido no golo
inglês. Até começou bem, no
apoio atacante, apesar do
remate fraco (11). Mais
complicado foi segurar o
rapidíssimo Bowyer. Aconteceu aos 29', quando ficou a
olhar para ele, e aos 39, no
cruzamento para o golo.
Fernando Meira - Tranquilo,
prático e decidido. O mais
recuado dos defesas portugueses; mostrou uma grande
tranquilidade, e à-vontade
como central, sem acusar a
responsabilidade do encontro.
Teve até uma oportunidade
para marcar (9), rematando de
calcanhar, para defesa difícil de
James para canto. Na segunda
parte manteve a toada, com
Portugal apenas com dois
centrais, continuou solto mas
sempre muito atento. Parece
estar a fazer-lhe muito bem a
experiência nos alemães do
Estugarda: está bem mais
objectivo e com menores
hesitações. Ontem, pelo menos,
mostrou que é um jogador com
o qual se pode ganhar, e uma
aposta ganha de Agostinho
Oliveira
Vidigal - Segurou o meiocampo. Entrou em campo aos
64 minutos para segurar o
meio-campo e fê-lo de uma
forma vigorosa. Aliás, mostrou
uma grande raça e muita força
na hora de encarar os
adversários. Um regresso
promissor à selecção.
Nuno Valente - Justificou a
titularidade. Mais uma aposta
ganha de Agostinho Oliveira na
renovação da formação lusa.
Pela forma personalizada como
jogou, talvez tivesse até
justificado a entrada no onze
inicial.
Hugo Viana - Aplaudido

pelos ingleses. Grande exibição. Um talento. Foi aplaudido
pelos próprios ingleses. Actuou
como um desequilibrador. Boa
visão de jogo, um livre e um
passe que valeu o golo português.
Boa Morte - Demorou a
entrar no jogo. Não se viu muito do seu futebol mas, ainda
assim, fez mossa com a sua
velocidade. Mesmo não tendo
desequilibrado, procurou o
ataque constantemente. Demorou a entrar no rtimo do
jogo.
João Manuel Pinto - Sóbrio
e seguro.Ocupou-se na marcação a Smith e não teve tarefa
fácil, embora conseguindo
quase sempre levar a melhor
sobre o inteligente avançado
inglês. Muito sóbrio e seguro,
estreou-se também da melhor
maneira.
Paulo Ferreira - Boa
estreia.Nada mau para a
estreia deste jovem jogador.
Actuou durante toda a 2ª parte
num lugar que lhe é bem
conhecido, sem nunca comprometer. Sendo sabido que não é
fácil segurar os defesas,
merece nota positiva.
Jorge Silva - O último a
entrar. Foi o último dos portugueses a entrar em campo.
Regressou às selecções para
jogar como defesa-central
adaptado, uma posição que, no
entanto, conhece bem. É caso
para dizer que não comprometeu.
Nuno Gomes - Entrada de
rompante. Podia ter marcado
por duas vezes logo nos
instantes iniciais da segunda
parte, rematando bem na
primeira, para defesa difícil de
James, e ao poste na segunda.
Capucho - Meter velocidade.
Com velocidade no lado direito
do ataque português, ultrapassou algumas vezes o seu
adversário directo. Numa boa
ocasião para golo (70), demorou a cruzar e o lance de perigo
perdeu-se.
Costinha - Golo de oportuni-

GRAPOLLO
D'ORO

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00

$32.00

20 LITROS

Most
M
iondiale
2000

20 LITROS

UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS
AQUELES QUE FAZEM VINHO!
Quer ir a passo seguro e ter a casa limpa?
Faça negócio com quem o recebe todo o ano
e com 100% de garantia.
Se quer alegria na sua casa, sem
surpresas
desagradáveis, confie no
Most
M
iondiale
2000

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

NOVIDADE
Vendem-se barris de Whiskey e barris novos
importados de Portugal em carvalho e castanho,
de 5 a 250 litros.
ATENÇÃO: SE NÃO TEM SELO DA MOSTI MONDIALE
É PORQUE NÃO É MOSTI MONDIALE
Para mais informações, contactar Marco
MOSTI MONDIALE 2000

5187, Jean-Talon Este St-Léonard - Tel.: 728-6831

dade. Brilhou com o excelente
golo de oportunidade que
marcou. Foi escolhido como
médio mais defensivo, a
destruir o jogo inglês, mas
mostrou também, mais uma
vez, os seus dotes atacantes.
Ricardo - Sem comprometer.
Com bastante menos trabalho
que o companheiro Vítor Baía.
Mesmo assim, atento quando
chamado a intervir, mostrando
bom entendimento com os
companheiros.
Pauleta - Marcado com
eficácia. Apenas um remate
(38') nos 45' que esteve em
campo. Vigiado de perto e com
eficácia por Southgate . Foi
forçado a encostar-se à linha
várias vezes ou a procurar a
bola atrás.
Simão Sabrosa - Muito
apagado. Muito apagado, com
a bola a chegar-lhe poucas
vezes. Ensaiou algumas combinações com Figo e trocou várias
vezes com ele de posição. Não
foi uma das suas melhores
tardes.
Figo - O melhor da 1ª parte.
O melhor português de toda a
1ª parte. Jogou e fez jogar. Foi o
português que maiores
dificuldades criou aos defensores ingleses.. Tentou algumas

Desporto
vezes o golo e quase marcava
de canto directo.
Fase de qualificação
Campeonato Europeu e
Jogos Olímpicos Sub-21
Portugal-1 Macedónia-0
1-0 Helder Postiga (75m)
Danças sem golos na noite da
magia.
Ninguém acredita, ao olhar
para um resultado tão magro,
que Portugal foi, no relvado da
Póvoa de Varzim, claramente
superior à frágil Macedónia, no
que foi o primeiro passo da
selecção portuguesa rumo à
qualificação para a fase final do
Campeonato da Europa de
Sub-21 e Jogos Olímpicos de
Atenas, ambos marcados para
2004. Em momento algum, a
Macedónia mostrou capacidade para discutir o resultado,
limitando-se, quase única e
exclusivamente, a defender o
empate ou a adiar, na medida
do possível e até ao limite da
suas forças, uma derrota que
parecia inevitável desde a
madrugada do jogo.
A despeito de algumas
pinceladas de talento, o golo
teimava em não aparecer e logo
na primeira parte Makukula
saltou do banco para aquecer,
acabando por entrar já no

1500 clientes
satisfeitos em
cada ano
TONY RANELLUCCI
Cell.: (514) 945-9501

LUMINIUM
TLANTA

segundo tempo, para o lugar de
Cândido Costa, escassos
minutos depois de Moreira ter
efectuado a sua primeira
intervenção e de Ricardo Costa
ter falhado, de forma incrível,
mais um golo.
Cada vez mais impaciente,
ainda que demonstrando
louvável atitude, Portugal teve
um único momento de sorte
quando viu Gligorovski desperdiçar ocasião flagrante de golo,
dez minutos após o intervalo.
Mesmo assim, Rui Caçador
decidiu correr o risco de trocar
Santamaria por Mário Carlos,
que se colocou na direita para
dar maior amplitude ao ataque.
Coincidência ou talvez não, o
sadino ofereceu a Makukula o
golo na primeira vez que tocou
na bola, com o remate do
avançado do Nantes a sair
frouxo. Mas não tardou muito a
festa e o festival de bom futebol
que, para não fugir à regra, não
produziu golos. Como tudo
teria sido diferente com um golo
nos primeiros instantes do
jogo. A Macedónia despertou
finalmente e viu Postiga rematar à barra e Tiago para
magnífica defesa de Pacovski.
Portugal teve atitude sem ter a
sorte, como teve bom futebol
sem ter golos.

Janelas PVC &
Alumínio
Portas de garagem
Portas em aço
Porta-Pátio
MARIO RANELLUCCI
Cell.: (514) 830-9951

Orçamentos grátis
Sala de Exposição :
8330 Pascal Gagnon. St-Léonard

FESTA DA
DA VINDIMA
VINDIMA
FESTA
Grandioso jantar-espectáculo
com a participação de
Joe & Duarte,
DJ-Xmen
Peter Michael,
Kevi Anne e a
surpresa da noite
(Quem sou eu ?)
Sábado 21 de Setembro às 18 horas no
Salão da Igreja de Santa Cruz, 60 Rachel Oeste
Bilhetes à venda :
Padaria Notre Maison
Padaria Lajeunesse
Boucherie e Epicerie Sá e Filhos
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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

