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Apontamento

PR diz que momento difícil exige coragem

A credibilidade
dos políticos
*A. Barqueiro
A credibilidade dos políticos
nunca atingiu elevados índices.
Tanto em Portugal como em
praticamente todos os países do
mundo.
Logo que qualquer cidadão
envereda pela carreira política, é
logo absorvido pela atmosfera de
sofisma que impera no sector,
passando a actuar como os demais
colegas de profissão. Torna-se falaz,
diz que vai fazer aquilo que não
pensa concretizar, falta às promessas
que havia feito na campanha
eleitoral. Esta é a conduta que
melhor define o político, em
qualquer zona geográfica.
No discurso que proferiu nos
festejos comemorativos do 5 de
Outubro, dia da implantação da
República, o Presidente Jorge
Sampaio acentuou o dever dos
políticos de actuarem de modo a
conquistarem a credibilidade do
povo, afirmando que a ética
republicana é a que coloca o
serviço público acima de todos os
interesses particulares.
Sem mencionar qualquer nome, o
Presidente formulou juízos que
podem ter sido dirigidos ao Ministro
de Estado e da Defesa Paulo Portas,
a contas com problemas do tempo
em que esteve ligado à
Universidade Moderna, unidade
escolar a contas com a justiça
portuguesa. Jorge Sampaio sugeriu
a formação de uma Comissão
Nacional para supervisionar os
festejos dos três feriados
institucionais portugueses, em
função do desinteresse e falta de
comparência do público, nas datas
que deveriam ser festivas e muito
participadas.
Este alheamento do povo
português pelas comemorações,
pode estar directamente ligado ao
descrédito dos políticos do nosso país,
cuja conduta não tem sido exemplar.
Pela lógica da função que lhe está
atribuída, o chefe da oposição do
Partido Socialista Ferro Rodrigues
exige repetidamente que o ministro
Paulo Portas se demita e extraiu do
discurso do Presidente exactamente
essa intenção velada. Já o Primeiro
Ministro Durão Barroso não fez
idêntica leitura das palavras de
Sampaio, continuando a manifestar
Ver pág. 2

(Lusa) - O Presidente da República
portuguesa defendeu que o
momento difícil que o País atravessa
exige coragem e que não é possível
ultrapassá-lo apenas com políticas
de conjuntura.
Na sua intervenção que assinalou o
aniversário da implantação da
República, Jorge Sampaio afirmou que
a capacidade do País para ultrapassar
a situação depende da intervenção do
Governo sobre a realidade nacional,
mas também da reacção dos agentes
económicos e sociais às mudanças
necessárias.
O País tem que compreender com
clareza a situação em que nos encontramos e os sacrifícios que temos
que enfrentar, disse o Presidente da
República, acrescentando que a
adesão da população ao esforço
depende da equidade social na
definição das medidas e credibilidade
dos agentes políticos e instituições.
Jorge Sampaio sublinhou a necessidade de um Estado moderno e
prestigiado, cuja autoridade democrática reforçada seja aceite, respeitada e entendida como garantia de
que a lei é para todos.
Um Estado mais eficaz no combate
ao crime, austero na forma como gere
os recursos, despesas e projectos e
com uma política impiedosa que
termine de vez com a injustiça da
evasão fiscal e da fraude, foi
igualmente defendido pelo Chefe de
Estado.
Necessitamos de aumentar a competitividade da nossa economia e a

produtividade nacional. Mas necessitamos também de reforçar as
condições de governabilidade do País.
Sem ela, a capacidade de vencer
circunstâncias adversas como as que
enfrentamos actualmente, ou a
possibilidade de introduzir reformas
de fundo nas políticas públicas, fica
posta em causa, sustentou.
Referindo-se à situação internacional, Jorge Sampaio, disse que os
actuais equilíbrios são impotentes
para assegurar a paz, a estabilidade e
os direitos fundamentais e mostrou-se

preocupado com a possibilidade de ser
destruído o esforço enorme feito ao
longo de toda a década de 90 do
reforço do papel internacional das
Nações Unidas.
Idênticas preocupações foram expressas pelo Presidente Sampaio em
relação ao peso da União Europeia,
sobre a qual referiu a necessidade de
agir de forma concertada e de dispor
de meios militares próprios de que hoje
não dispõe.
A abrir o seu discurso, Jorge
Sampaio propôs a criação de uma

Brasil/Eleições

Lula e José Serra disputam presidência a 27 de Outubro
Por Gonçalo César de Sá
(Lusa) - O candidato da oposição, Luiz Inácio Lula da Silva, e o candidato do governo, José Serra,
vão disputar a 27 de Outubro a segunda volta das eleições para a Presidência da República do Brasil.
Às 03:00 horas locais de Segunda feira, com 86,35 por cento dos votos da eleição de domingo
apurados, Lula, do Partido dos Trabalhadores (PT), obteve 46,65 por cento e José Serra, do Partido
da Social Democracia Brasileira (PSDB), 23,71 por cento.
Anthony Garotinho, candidato do Partido Socialista Brasileiro (PSB), alcançou 16,78 por cento
da votação, enquanto Ciro Gomes, do Partido Popular Socialista (PPS), recebeu 12,37 por cento.
Os votos nulos somam 7,86 por cento, os votos em branco 3,07 por cento e as abstenções
ascenderam a 17,95 por cento, de um total de 115 milhões de eleitores brasileiros.
Quando ainda faltam apurar 13,65 por cento dos votos, os resultados já não sofrerão alterações
significativas, o que ficou claro cedo, quando Lula abandonou a sede do PT e regressou a casa.
Os adeptos de Lula haviam começado a concentrar-se na Avenida Paulista, em São Paulo, para
comemorar uma possível vitória na primeira volta, mas à medida que os resultados foram sendo
conhecidos a certeza da necessidade de uma segunda votação levou-os à desmobilização.
Ver pág. 2

A publicidade é o motor
do negócio moderno

5363 Rua St-Denis Tel.: 279-6301
(entre Laurier e Rosemont)



comissão nacional que abarque os três
feriados institucionais - 10 de Junho, 5
de Outubro e 25 de Abril - de modo a
atrair a essas comemorações a
população e tendo como objectivo
estimular a reflexão sobre o que cada
uma dessas datas representa.
O Presidente saudou ainda a
iniciativa de Santana Lopes, de
associar 1200 jovens às comemorações que decorreram nos paços
do concelho, acção que provocou
críticas do PCP, cujos vereadores se
alhearam da cerimónia.

Este espaço é para si.

Ocupe-o !

António Saraiva, director da conhecida garagem
Clermont Chevrolet Oldsmobile, convida seus amigos e
clientes a confiarem na sua
experiência e honestidade
para a compra ou aluguer de
automóveis e camiões
António Saraiva
novos ou usados.
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Manchetes
A credibilidade dos políticos
Cont. da pág. 1

a sua confiança no ministro da Defesa.
De uma maneira ou de outra, o clima político em Portugal não
é nada saudável, agravado pelas medidas de ordem económica
que o governo é obrigado a tomar. A agitação social alastra em
várias frentes, resultando do projecto do Orçamento para 2003, do
proposto Código do Trabalho, do desemprego, das falências de
empresas, do aumento dos preços de produtos e serviços e tantos
outros factores que contribuem para as reacções do povo, saturado
de tantas contrariedades.
No ano próximo está prevista a alteração à Lei do Inquilinato,
um velho problema que nenhum governo anterior teve a coragem
de enfrentar, tal a sua delicadeza e repercussões. E, todavia, é um
dos grandes cancros da sociedade portuguesa, cuja solução
poderia dar uma lufada de ar fresco ao país, não só criando novas
receitas de impostos e contribuições, através de rendas de casa
ajustadas à época, como significaria um impulso decisivo na
economia, pelos melhoramentos de prédios depauperados e
prontos a cair. Essa lei também iria (esperamos que irá) praticar
um acto de justiça e eliminar os oportunistas que vivem em casas
de renda baixa (tendo prédios alugados com rendas
actualizadas), enquanto os locatários realmente pobres podem e
devem ser auxiliados pelo Estado, no aumento do custo das suas
rendas mensais. É este o princípio da equidade e justiça social.
Duas medidas anunciadas pelos governantes nos parecem
certas e necessárias: o aumento do imposto sobre os ganhos dos
atletas profissionais que, no entanto, ainda ficam situados abaixo
dos impostos aplicados ao cidadão comum; a hipótese de serem
eliminados os benefícios do Abono de Família aos contribuintes
com rendimento elevado, que podem prescindir, sem dúvida,
dessa regalia social.
O governo de Durão Barroso está viajando num vereda
estreitíssima, repleta de escolhos e dificuldades. Não se pode
prever qual o ponto atingível e se o actual executivo chegará ao
destino final da legislatura presente.
Sem dramatismo, temos que concordar que a política e os
políticos em Portugal estão numa fase crítica, de imprevisível
desfecho. É bom que os portugueses tenham disso consciência.

Daniel Forand
Satellite Inc.
Tenha Portugal e muitos
canais do norte América
em sua casa 24 horas por dia,
ao mais baixo preço do mercado.
7237 St-Hubert, Montreal, Tel.

277-4428
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Lula e José Serra
disputam presidência
Cont. da pág. 1

Não foi desta vez, mas será
de certeza a 27 de Outubro. O
Serra não tem qualquer
hipótese, pois vamos juntar os
votos do Garotinho e do Ciro e
mudar o Brasil, desabafou
António Marco, estudante,
visivelmente consternado ao
abandonar a concentração na
Paulista.
Os
números
oficiais
confirmam, assim, as projecções
feitas domingo à boca das
urnas, numa sondagem do
Instituto Brasileiro de Opinião
Pública e Estatística (Ibope),
que mostrou Lula com 49 por
cento dos votos e José Serra
com 20 por cento.
Na sua quarta tentativa para
se tornar presidente do Brasil,
Lula teve uma campanha
eleitoral em que conseguiu
liderar sempre as intenções de
voto a uma grande distância dos
seus adversários: José Serra,
apoiado pelo presidente
Fernando Henrique Cardoso, o
ex-governador do Rio de
Janeiro, Anthony Garotinho, e
Ciro Gomes.
Lula, 57 anos, natural de
Pernambuco,
torneiromecânico, na política desde os
17 anos, radicou-se nos
arredores de São Paulo, na
cidade de São Bernardo do
Campo, onde em 1975 se
tornou presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos.
Em 1980, Lula fundou o PT e
foi
deputado
federal
constituinte entre 1986 e 1990.
Quando os resultados da
eleição de domingo já
perspectivavam a necessidade
de uma segunda volta do
escrutínio presidencial, Lula
optou por se encaminhar para

casa, ao mesmo tempo que
convocava para as 11:00 horas
locais de hoje (15:00 horas em
Lisboa), uma conferência de
imprensa.
O adversário do líder do PT é
José Serra, 60 anos, natural de
São Paulo, economista e
professor universitário, que
esteve exilado 14 anos em
França, no Chile e nos Estados
Unidos.
José Serra regressou depois
ao Brasil, onde foi deputado
federal entre 1986 e 1994 e
senador, a partir de 1995, cargo
que abandonou para ser
ministro do Planeamento e,
mais tarde, da Saúde no
governo
de
Fernando
Henrique Cardoso.
A nova campanha eleitoral
deverá começar dentro de três
dias, prolongando-se até ao dia
27 de Outubro, data em que os
eleitores do Brasil vão ser
chamados a escolher entre um
candidato da oposição e um
candidato do governo.
José Serra, numa das suas
últimas entrevistas na
televisão, mostrava-se certo de
que iria à segunda volta das
eleições e assegurava que se
trata de uma eleição
completamente nova, na qual
se constróem novas alianças e
novos aliados.
O candidato do governo, que
se apresenta à frente de uma
aliança entre o PSDB e o
Partido do Movimento
Democrático
Brasileiro
(PMDB), defendeu também
que uma segunda volta
possibilitará melhor ao
eleitorado perceber os
projectos dos presidenciáveis.
Quando foi confirmada hoje a

Kevin Carvalho
Alugam-se carros e camiões
Ao dia, à semana ou ao mês

Contacte-nos para conhecer as
nossas tarifas para o Outono
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Colocam-se forros em vestuário
Tudo num só local

Ao serviço da comunidade portuguesa há mais de 20 anos

segunda volta da eleição, José
Serra fez uma declaração na
sua sede de campanha, em São
Paulo, na qual afirmou que, a
partir deste momento, a
campanha tem dois caminhos
diferentes e os brasileiros
poderão ver melhor as
diferenças entre as propostas
dos dois candidatos.
A luta continua. Tudo vai
começar de novo, acrescentou
Serra.
Lula, que se apresentou
como candidato à frente de
uma coligação de esquerda
que integra o PT, o Partido
Liberal, o Partido Comunista do
Brasil e o Partido da
Mobilização Nacional, fez uma
campanha moderada e
insinuante junto dos
empresários, que o levou a
obter apoios múltiplos e
variados junto do capital
brasileiro.
Um dos seus adversários nas
eleições, Anthony Garotinho,
que se apresentou à frente de
uma coligação entre o PSB, o
Partido
Geral
dos
Trabalhadores e o Partido
Trabalhista Brasileiro, acusouo de já não representar os
ideais dos trabalhadores, e de já
estar rendido ao capital.
Não obstante esta posição
Anthony Garotinho anunciou
já que o seu partido - o PSB apoiará Lula na segunda volta.
Já o Partido da Frente Liberal
(PFL), liderado por Jorge
Bornhausen, e que havia dado
liberdade de voto aos seus
apoiantes na eleição de
domingo, vai realizar no dia 10
uma reunião para estudar a
possibilidade de apoiar José
Serra na votação de 27 de
Outubro.
Independentemente de
quem seja o futuro presidente
do Brasil, as preocupações
serão as mesmas: aumentar o
crescimento, baixar os juros,
criar mais empregos e melhorar
a previdência social.
Analistas defendem a
necessidade de os dois
candidatos darem a conhecer
de imediato as equipas que
pretendem nomear caso sejam
eleitos presidentes, de modo a
estabilizar os mercados e
tranquilizar os investidores.
De toda a equipa, as
nomeações dos substitutos de
Pedro Malan, à frente do
Ministério da Fazenda, de
Guilherme Dias, no Ministério
do Planeamento, e de Armínio
Fraga, na presidência do Banco
Central, são consideradas
fundamentais para garantir a
tranquilidade económica do
Brasil.
O real desvalorizou-se em
mais de 60 por cento desde
Janeiro de 2002 e a dívida
pública, estimada em 260 mil
milhões de dólares, disparou.
O Brasil é hoje a 11ª economia
mundial, com um PIB estimado
em 1,33 biliões de reais (370 mil
milhões de dólares).

20, St-Cuthbert (esquina St-Laurent)

Bush advertiu
Saddam

O presidente norte-americano, George W. Bush, advertiu Saddam Hussein que o
tempo está a acabar e pediu à
comunidade internacional a
não esperar pela prova fatal
em forma de cogumelo atómico para actuar contra o presidente iraquiano.
O tempo de negar, de enganar e de atrasar já terminou,
disse Bush num discurso
televisionado a partir de
Cincinnati, Ohio.
Estamos determinados a
lutar contra qualquer ameaça
que possa trazer terror e
sofrimento ao povo norteamericano, advertiu Bush
que considerou Saddam
Hussein um tirano homicida.
O presidente dos Estados
Unidos reiterou, como o tinha
feito na Assembleia Geral da
ONU em 12 de Setembro, que
o regime de Bagdad dispõe de
arsenais de armas químicas e
biológicas e que poderá estar
a um ano de conseguir
produzir uma bomba atómica.
La Voix du Portugal
The Voice of Portugal
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Ao cair das folhas
Outono
Por Augusto Machado
As pessoas queixam-se que o
Verão foi fraco. Os dias bons para
fazer praia foram poucos. E o mês
de Setembro, para quem esperava
ainda ir dar uns mergulhos ao
mar, foi uma decepção. Foi um mês
muito molhado. Há cerca de
quarenta anos que não tínhamos
tido um Setembro com tanta
chuva. Está tudo bem regado,

graças a Deus!
Estamos no Outono. Já se nota aquele calor suave que se
confunde com dias de chuva. Aqui na Lusitânia é a altura das
vindimas. Anda toda a gente numa azáfama  é o São-Miguel. É
preciso fazer as colheitas antes que venha o mau tempo. Mas nem
as vindimas nem as desfolhadas são como dantes. Nem se canta
nem se dança e já nem pisadas há. Apenas algumas freguesias,
aqui no Minho, para recordar a tradição, organizam desfolhadas,
em noites de luar, festejando o acontecimento, bem à moda antiga,
com sardinha assada, broa caseira, caldo verde, tudo servido com
muita abundância e, naturalmente, o pipo do verde tinto à
disposição de todos  é só abrir a torneira! E, por fim, como não
poderia faltar numa desfolhada minhota, entram em cena os
tocadores de concertinas e os cantadores ao desafio. Dança-se o
vira, a chula e a cana-verde. É um ambiente lindo. É original. É
reviver o passado com muita alegria e nostalgia. Bem haja, pois,
quem ainda se importa em preservar e nos deleitar com costumes
da nossa terra tão tradicionais que infelizmente vão acabando.
Todavia, nesta altura do ano, confesso que tenho saudades do
Outono no Canadá. É a mudança de cor das folhas que me fascina.
Era sempre deleitável visitar as Laurentides só para ver as
maravilhas da Natureza e a policromia da folhagem. São também
as muitas saudades da família e amigos que vivem e trabalham
nesse grande País o qual teimosamente recuso-me a esquecer.
Viver no Canadá quarenta e dois anos não são quarenta e dois dias.
Fazem-se muitas amizades, criam-se muitas raízes e, sobretudo, a
educação das pessoas. I miss all that! Tenho saudades de tudo isso
e muito mais. Não é por acaso que quase diariamente, eu e minha
esposa, mantemos contacto com a família que aí vive. É uma
pequena fortuna em telefonemas, mas vale a pena. Os avós só para
ouvir a voz dos netos e a dos filhos, não olham a euros nem a
dólares.
Mas o Outono é também, para os mais idosos, um sinal sombrio,

triste e até de pavor. É o cair das folhas que lhes desperta na
memória de que o fulgor da vida já não é o que era. E que, como
as árvores, também para eles o Outono, e pior ainda o Inverno, trazlhes pressentimentos melancólicos. E para os mais debilitados é
o receio de não chegar à próxima Primavera... É o aproximar-se
do fim da viagem! (Coragem Mamã, Deus há-de ajudá-la!),
perdoem-me os leitores por este aparte, é o sentimento maternal.
Se estivermos atentos ao comportamento dos nossos idosos, é
nas estações de Outono e Inverno que eles se sentem mais
deprimidos. Vem isto a propósito duma excelente ideia que está
muito em moda, aqui em Portugal, que é, no Outono, os passeios
anuais para idosos organizados gratuitamente pelas câmaras
municipais. É uma maneira de dar a oportunidade àqueles que
tiveram uma vida amarga e dura e que passam o ano inteiro
fechados em lares ou em casas particulares, muitos deles sem
qualquer contacto com o exterior. No dia do passeio, ao deixarem
para trás a vida monótona do lar, as pessoas parece esqueceremse das suas enxaquecas e até da sua própria idade. Um dos locais

Consulado Geral de Portugal

Candidaturas a apoios da DRC  Açores
A Direcção Regional das Comunidades do Governo da Região
Autónoma dos Açores informa que, à semelhança do ano anterior,
vai promover em 2003 o apoio a Organizações, Associações e
entidades que apresentem projectos relevantes e de interesse para
a Comunidade.
Os períodos para apresentação das candidaturas são os
seguintes:
- de 1 de Outubro a 31 de Dezembro 2002  para os eventos a
implementar no primeiro semestre de 2003
- de 1 de Janeiro a 31 de Março 2003  para os eventos a
implementar no segundo semestre de 2003.
Os formulários para apresentação das candidaturas encontramse à disposição dos interessados neste Consulado Geral.

Silva, Langelier
& Pereira Inc.
Assurances Pierre G. Séguin Inc.

Opinião
onde algumas câmaras levam os seus idosos no dia do passeio é
ao famoso e divertido Restaurante Santoinho, em Darque, Viana
do Castelo. Nesse dia, é vê-los alegres e felizes. Pelo menos, durante
aquele dia, recebem a atenção merecida e são tratados com
dignidade. Convivem e divertem-se. Para muitos é um ponto de
encontro onde reencontram velhos amigos e reatam laços de
amizade.
Pensamento da semana. É uma grande prova de amizade saber
partilhar a tristeza de alguém. Beaumont

INTRACOMMAR
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REPRESENTANTE DE:
• BELL EXPRESSVUE
• STARCHOICE

Reparações de receptores e parabólicas
grandes e pequenas

Seguros e serviços financeiros

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

Para um serviço profissional garantido, contacte-nos
ou visite a nossa sala de exposição
Mário da Silva C.d.'A.Ass.
Normand Langelier C.d.'A. Ass.
António Pereira C.d.'A.Ass.

7702 rua Juliette  V. LaSalle
Prop.: A. Januário 364-0795
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Da Embaixada de Portugal em Otava
50º Aniversário da Imigração Portuguesa no Canadá

Na continuação dos encontros preparatórios com vista à
elaboração do programa do 50º

aniversário da imigração portuguesa no Canadá, o Dr. Carlos
Gomes da Silva, Encarregado
dos Assuntos Sociais e Culturais na nossa Embaixada, em
Otava, convocou mais uma
sessão para aprofundamento
de tópicos já anteriormente
apresentados bem como
outros dados de relevância
para a programação do evento.
O projecto em estudo é
ambicioso e vasto; quiçá excessivamente alargado, se se
tomar em conta o número de
presenças na reunião do
passado dia 1 do corrente mês,

MÉDIO COM DOM HEREDITÁRIO
Mestre espiritual

Eficaz em todos os problemas
Amor - Família
Fidelidade do ser amado
Sorte em negócios
Ganhar clientela
Desenteifiçamento
Protecção

PAGAMENTO APÓS RESULTADO
Tel. (514) 383-7778

Filomena Gouveia LL.B.
AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA

Paróquia do S.S. Cristo dos
Milagres  dia 19 do corrente à
noite, jantar do cabrito.
Animação musical a cargo do
conjunto Carabana.
Missão Católica Portuguesa do Espírito Santo Hull 
jantar a 26 de Outubro,
também com a presença do
grupo Carabana.
Lusitânia- 26 de Outubro,
jantar da matança do porco; 9
de Novembro Baile de S.
Martinho, jantar e castanhas.
Escolas Portuguesas
Recomeçaram as aulas nas
duas escolas, onde se ensina a
Língua Portuguesa, aos
sábados de manhã: A do
Lusitânia na St.Brigid em
Springfield e a de Luís de
Camões na escola Cadieux, em
Vanier.
Apela-se às famílias que
tenham crianças em idade
escolar a que as matriculem.

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

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

Por Augusto Cerqueira
mesmo sabendo-se que nunca
será possível contar coma
presença da totalidade dos que,
voluntariamente,
se
disponibilizam para as tarefas.
No esboço delineado pelo Dr.
Gomes da Silva, a nível
regional, estão referidas conferências, exposições (itinerantes
e fixas), exibição de filmes dos
anos quarenta e cinquenta em
colaboração com as associações locais, palestras, referências a escritores da imigração,
excursões a Halifax (local de
chegada do primeiro grupo)
um selo comemorativo a imitir
pelos Correios Canadianos,
visita do Cardeal Patriarca de
Lisboa, visitas de estudantes
portugueses a escolas locais no
sentido de se incentivar a
continuação da aprendizagem
da nossa língua, grupos
musicais e uma escultura de
homenagem aos imigrantes
portugueses, está já com espaço
garantido na Maison du
Citoyen, em Hull, a qual será
compartilhada por entidades
portuguesas e donativos pri-

vados, havendo uma comissão
constituída para esse fim.
Entretanto, procedeu-se no
dia 5 ao lançamento oficial do
portal na internet 50 Anos 
uma celebração Luso-Canadiana, coma presença de
delegações de Toronto e de
Montreal.
Actividades nas
colectividades de Otava

Mt-Royal

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

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

Gestão de empresas

Autobus 97 Est

Papineau
Autobus45

angle Mont-Royal

527-8701

1094 rua Berri, Montreal

Esc.: (514) 287-8782

Celestino Andrade

Consultor em financiamento
hipotecário

(514) 484-3795
DE CORAÇAO PARA CORAÇAO

Acompanhamento e planificação das operações da sua
empresa

Uma mensagem de PAZ e ESPERANÇA 24 horas/dia

Serviços diversos

IGREJA BAPTISTA DE LINGUA PORTUGUESA
MONTREAL

Traduções oficiais, Reconhecimento de assinaturas
Secretariado
Preenchimento de formulários
Pensões
Financiamentos pessoais e comerciais
Projectos de investimento e ou abertura de novas empresas

TRATAMENTO PROFISSIONAL DAS SUAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTOS
(INCOME TAXES  RAPPORTS DIMPOTS)
O IMPORTANTE NÃO É QUANTO RECEBEU... É O QUE RESTA SEU!
Não perca tempo, nem dinheiro, utilize os serviços profissionais da JOEM.
Nós respondemos às vossas perguntas e sugerimos-lhe a MELHOR MANEIRA de DIMINUIR os vossos
impostos LEGALMENTE

J/O/E/M É A SOLUÇÃO!
TEL.: (514) 842-2443 - FAX: (514) 842-1252

No Domingo, 13 de Outubro, pelas 13h, terá lugar no Clube
Portugal de Montreal um almoço-dançante animado pelo
conjunto Prestige.
Entrada: sócios, 15 graças; n/sócios, 20 graças; crianças dos 6
aos 12 anos, 9 graças.
Para reservas: 844-1406.

CASCM
Novo Horário do CASCM

O horário actual do CASCM é o seguinte:
segundas-feiras das 2 h às 5 h da tarde
terças a sextas-feiras das 9 da manhã à 1 h da tarde e das 2 h às
5 h da tarde.
O CASCM decidiu que a partir do dia 28 de Outubro abrirá as
portas um dia por semana à noite, para responder às necessidades
das pessoas que trablham no horário normal de dia. Por
conseguinte o novo horário a partir do dia 28 de Outubro será o
seguinte:
l segundas-feiras das 2 h da tarde às 8 h da noite
l terças a sextas-feiras das 9 h da manhã à 1 h da tarde e das 2 h
às 5 h da tarde.
Contagem do tempo de serviço militar dos
ex-combatentes
para efeitos de aposentação ou reforma
Foi combatente ou conhece alguém que o foi? Não esqueça que
a data limite para o envio dos formulários para pedido da contagem
militar é dia 31 de Outubro de 2002.
Para mais informações, contactar com o CASCM através do
número de telefone 842-8045.
Aumento do salário mínimo
Desde o dia 1 de Outubro, o salário mínimo geral é de 7,20$ à
hora, o salário mínimo para pessoas que recebem gorgetas é de
6,55$ e para as domésticas residindo em casa dos patrões, o salário
é de 288$ por semana.

l
l

Para mais informações, contactar com o CASCM através do
número de telefone 842-8045.

Clube Oriental Português
Jantar dançante

O Clube Oriental organiza no Sábado, dia 19 de Outubro, pelas
20h00, um jantar dançante que será abrilhantado pelo conjunto
Prestige.
Para reservas ou mais informações: 342-4373 ou 735-3465.

Sport Montreal e Benfica
Festa de Aniversário

Os melhores juros do mercado
Transferências de hipotecas
sem custos

ABERTO AOS SÁBADOS

Clube Portugal de Montreal
Festa de Acção de Graças

Corretora de seguros de prejuízos de particulares

Terá lugar no próximo dia 26 de Outubro, a partir das 19 horas,
no salão de festas da igreja St-Enfant Jesus, (5035 rua StDominique esquina St-Joseph) a festa de aniversário do S.M.B.,
com jantar.
Animação musical a cargo do conjunto Exagone, da Escola dos
Campinos do Ribatejo e o Fandango e da voz da actualidade, Ruth.
Entrada: sócios, 20 águias; n/sócios, 25 águias; crianças dos
6 aos 12 anos, 10 águias. Bilhetes à venda no Sport Montreal e
Benfica. Para mais informações: 273-4389.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

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

FERREIRA LEMPICKA Avocates

Maria Alice Macedo

Conselheira em segurança financeira
Seguros:
Vida, Hipotecário, Salário
Invalidez, Doença grave
Investimentos:
Pensões de reforma, REER/RSSP
Fundos de estudo, Investimentos
Seguros Gerais:
Habitação,(Fogo, Roubo), Automóvel

Adélia Ferreira
Advogada

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

240 ST-JACQUES O. 10 e, MONTRÉAL, (QUÉBEC) H2Y 1L9
TELEFONE: (514) 369-1798
FAX: (514) 369-8688
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Em condições adversas,
devido à presença na cidade de
uma vedeta da canção
nacional Marco Paulo, a festa
de lançamento do CD de José
Gil na sede do Benfica foi muito
interessante, com todos os
ingredientes para uma noite de
divertimento saudável, que a
centena de espectadores
aproveitou.
Foi uma sequência de
execuções musicais, onde

brilharam os acordeonistas Rui
Mateus, Gabriela Gil, António
Gonçalves e os jovens Jessica e
Jesse da Silva (a pequena
Jessica vai dar que falar no
meio acordeonístico, em futuro
muito próximo!).
A tónica foi dada pelas

interpretações de José Gil que,
de modo sóbrio e compenetrado, cantou canções do
seu novo disco, o qual contém
quinze números de música, das
mais populares do cancioneiro
português. Além destes
números, sobressaiu a conhecida melodia Granada, que o
cantor interpretou acompanhado pela sua filha
Gabriela. Aliás, o duo pai e filha
constitui uma par homogéneo

muito agradável de ver e ouvir,
com repertório sempre
renovado.
Registou-se uma intervenção
humorística a cargo do casal
Mário e Lurdes Pinto, verdadeiramente atractiva e hilariante. Sinceramente, os profis-

Por Armando Barqueiro

sionais não fazem melhor.
A coordenação da sessão
esteve a cargo de Eustáquio
Remígio (Chalana). Não só
demonstrou bom critério na
sequência do show, como
cantou alguns números de
apetência popular.
Foram sorteados prémios de
presença, um patrocínio do
Centre Chiropratique Santé
Plus. A empresa Lumar
Electronique atribuiu trofeus
a todos os intervenientes e
colaboradores do espectáculo.
Em resumo, a festa de
lançamento foi pretexto para
uma noite divertida, que durou
até de madrugada, com a
música de dança executada
por Rui Mateus e Gabriela Gil.
De registar os doces e bebidas
postas à disposição dos espectadores durante toda a sessão,
finalizando com um bem
provido bufete, dedicado aos
organizadores e artistas convidados.
Em todos os aspectos
organizativos notou-se o dedo
da esposa de José Gil, Isabel,
uma moira de trabalho que
providenciou tudo o necessário
para o espectáculo atingir bom
nível. Isto além da capacidade
poética para letras de canções
que o marido José canta,
algumas das quais incluídas no
novo CD.

Fatos, casacos desportivos, jeans,
casacos de Inverno, camisas,
camisolas, sapatos, sapatilhas, etc.
Pronto a vestir e calçado para toda
a família, a preço de liquidação

Artigos a partir de $2.99

ARMAZÉM
20 Marie-Anne O.
Todas as taxas incluídas
Agora aberto todas as semanas
!
Horário :
4ª feira:
10h00 às 18h00
5ª feira:
12h00 às 21h00
6ªfeira:
12h00 às 21h00
Sábado:
10h00 às 17h00
Domingo: 12h00 às 17h00
Boul. St-Laurent

José Gil
Festa Agradável no Lançamento do CD

Comunidade

Mont-Royal
Loja

Marie-Anne
Armazém

Para mais informações :

845-4231
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Um Tema de Vez em Quando
As Grandes Torres de Montreal
Por Joviano Vaz

O primeiro aniversário do
bárbaro atentado às torres do
World Trade Center de Nova
Iorque a 11de Setembro de
2001 leva-nos a pensar,
naturalmente, que, em
Montreal também nós temos
torres de certa envergadura
que teoricamente podiam
também um dia ser vítimas de
um atentado.
Ora os empregados que
trabalham nas torres de
Montreal podem dormir
descansados, e nós também
pois as torres que existem em

Montreal não ultrapassam 233
metros que é a altura do MontRoyal.
É interessante saber que
nesta cidade onde vivemos
existe um regulamento
municipal que proíbe que
qualquer torre que for
construída
não
pode
ultrapassar a altura acima
referida.
Este regulamento que
continua em vigor proíbe assim
que qualquer torre construída
ou a construir em Montreal
ultrapasse a altura da nossa
montanha citadina talvez para
a proteger da vista que dali se
desfruta.
E é interessante notar que
pelo menos em duas das torres
aqui existentes se fazem
regularmente exercícios de
evacuação três vezes por ano.
Isto permite no caso de

sinistro uma evacuação
adequada,
prática
e
organizada.
Creio ser interessante
registar as alturas dos edifícios
de que temos vindo a falar.
Eis os números que convém
reter:
1)- 1000 LaGauchetière...
204 metros (a mais alta)
2- O Edifício I.B.M. ... 195
metros
3)- Place Vitória ... 190 metros
4)- Place Ville Marie ... 189
metros
5)- C.I.B.C./ ... 180 metros
6)- Complexe Desjardins ...
152 metros
Conhecendo, pois, as alturas
das torres que existem em
Montreal, podemos de certa
maneira sentir-mo-nos em
segurança quando por
necessidade ou obrigação
tenhamos de as visitar.
E como o seguro morreu de
velho, aquilo que por aqui
temos permite-nos sentir uma
certa segurança pessoal e
colectiva.
Durmamos tranquilamente
pois que o Mont-Royal vai
continuar ainda por muito
tempo a dominar a nossa

PROBLEMAS DE INSECTOS
PARA QUE ESPERAR

Tecnicos professionais Garantia por escrito Estimaçao gratis
Carros nao identificados Venda de produtos
RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

376-6585

5952 Jean-Talon Este,
Montreal e arredores

Licença da Ville de Montreal #254076

Licença R.B.Q. 2669-8027-16

cidade acima de todas as torres
que por cá existem.
O regulamento municipal
existente a este respeito parece
proteger-nos de toda a
ganância capitalista que
eventualmente poderia fazernos alguma partida.
Este regulamento é, pois, um
regulamento de protecção
colectiva.
É caso para dizer-se como os
latinos lex injusta non est lex
( a lei injusta não é lei).
É um aviso aos interessados.

Filarmónica
Portuguesa de
Montreal

A Filarmónica Portuguesa de
Montreal avisa a comunidade
que já deu início à Escola de
Música, às terças e quintas das
19h à 21h.
Os interessados devem
contactar a Sede da FPM pelo
982-0688.

Dias 26 e 27 de
Outubro
Bazar de
S. Vicente de
Paulo

Nos dias 26 e 27 de Outubro
terá lugar no salão nobre da
Igreja de Santa Cruz um bazar
cujos fundos reverterão a favor
da Comissão de S. Vicente de
Paulo de Santa Cruz. Não falte!

Varina
Aluminium inc.

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

Pequena Crónica de Outono
Tratamento Genético do Cancro da
Próstata

Por Joviano Vaz

O cancro da próstata é uma
doença grave que todos os
anos mata milhares de
homens.
Infelizmente, não existe ainda
nenhum medicamento milagre
para o seu tratamento.
Mas, os progressos da ciência
são constantes e cada dia aparecem boas notícias a respeito
do tratamento desta e doutras
formas de cancro.
Acabo de ler numa revista
científica britânica que cientistas ingleses estão a testar um
tratamento genético do cancro
da próstata. Estes testes estão a
ser efectuados em trinta homens que sofrem desta doença.
O tratamento consiste a
inocular nos doentes um vírus
que vai dirigir até às células
cancerosas um gene capaz de
produzir uma proteína que
liberta uma substância anticancerígena denominada
C.B.1954.
O Dr. Nick James do Instituto de Estudos sobre o cancro
da Universidade Birmingham
que é o autor do artigo acima

referido, afirma que é de
desejar que doentes sofrendo
deste tipo de cancro sejam
voluntários para este tratamento o que pode inaugurar
uma nova maneira de tratamento.
Se a experiência em vigor for
coroada de êxito os resultados
podem ajudar definitivamente
a combater uma das formas de
cancro mais resistentes aos
tratamentos tradicionais principalmente os tratamentos
radioterapeuticos.
O cientista acima citado
escreveu ainda na sua comunicação científica que a terapia
genética vai salvar a vida de
inúmeros doentes.
O tratamento em questão
parece não apresentar efeitos
secundários.
Um homem em cada treze é
susceptível de sofrer de um
cancro da próstata, sobretudo
após a idade de 60 anos.
Eis, pois, uma boa notícia para
quem sofre ou possa vir a sofrer
de uma das mais mortíferas
doenças do nosso século.

Nathalie Rochefort
Brunch anual
No Domingo, 27 de Outubro, das 11h à 13h terá lugar no RestoPlateau, 4450 rua St-Hubert, um brunch anual com Nathalie
Rochefort, deputada de Mercier. Entrada: $20.

e
Para

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

informações e
reservas
consulte hoje
mesmo o seu

Sempre que vá a Lisboa
viaje com o
profissionalismo, a
segurança...
E o conforto com que
sempre Sonhou...

agente de

Viaje com a Accord Travel

viagens

549.00+taxas

a partir de
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Como uma sereia, Ruth Damas emerge e lança CD
Por Raúl Mesquita

A sala convivial do Restaurante Estrela do Oceano
engalanou-se com flores e fotos
duma radiosa e simpática
jovem, nascida em Montreal
num não muito distante 18 de
Março e então baptizada como
Ruth Margaret Amorim
Damas.
Menina ainda, interessavase pelas canções que ouvia na
rádio e trauteava-as deixando
de lado, no guarda-roupa do
quarto, as bonecas e outros
objectos de entretenimento
infantil. A vocação desenhavase num pequeno ser que hoje,
jovem adulta, quer desenvolver
e singrar. Objectivo : o firmamento.
Descendendo de uma família
contando com vários elementos ligados à música, como a
sua mãe e um tio  dois dos
seus directos colaboradores e
apoiantes da carreira que quer
abraçaraprendeu a tocar

guitarra e orgão, ao mesmo
tempo que fazia bailado
clássico, patinagem artística e
se dedicava afincadamente à
dança social e latina.
Encorajada pelo tio, organista
e director de um Conjunto
musical, tornou-se vocalista do
grupo e para melhor servir a
vocação escolhida, seguiu
cursos de aperfeiçoamento da
voz e técnicas de canto. Foi
Ginette Reno, em cuja presença cantou no decurso
duma actividade de interpretação, que com um simples
mas determinante «continua»,
reforçou a sua decisão de
consolidar uma carreira
artística.
Sentindo-se mais portuguesa
que canadiana, pelos laços
familiares e pelo gosto das
tradições lusas, actuou já para
várias plateias do continente
norte-americano, Bermudas e
Açores. Terminado o seu Bac
em tradução e falando
correntemente quatro línguas,
a Ruth irradia uma agradável
sensação de confiança num
futuro que se prevê prometedor, à condição que possa
encontrar o rumo certo que só
o profissionalismo e o rigor de
entendidos do meio musical e
artístico, lhe poderão proporcionar.

Com a apresentação de
Joviano Vaz e a presença de
muitos amigos e de algumas
entidades açorianas de
passagem em Montreal, a Ruth
interpretou três das canções
inseridas neste primeiro
trabalho discográfico, agradecendo a amabilidade e
disponibilidade de Henrique
Laranjo na confecção do
buffet e cedência da sala e
serviço, a presença de todos e
daqueles que a têm ajudado
neste seu percurso através do
difícil mundo da canção.
Agradecendo a gentileza do
convite, aqui lhe deixamos
votos de coragem e sucesso nos
horizontes que pretende
atingir.

Os pequenos
anúncios da
A Voz de
Portugal
a certeza duma
venda certa

Comunidade
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Cristina Branco em espectáculo
ou...como por magia, se viu o Sol
durante a noitee a Lua durante o dia...

Texto por Raúl Mesquita e foto gentileza de António Salvador

Chegam de avião ou de
limosina, raramente de barco,
tudo dependendo do ponto de
partida, se directamente da
Europa ou de qualquer parte

do continente americano.
Instalam-se num hotel, quase
sempre de cinco estrelas, e
estabelecem os seus contactos
com as organizações que os
contrataram ou, ainda, com
elementos ligados ao mundo
dos espectáculos, que normalmente gravitam em torno das
agências de promoção ou são
intermediários destas.
São artistas portugueses,
quase sempre com nomes
reconhecidos não só no país de
origem como nas agências
internacionais da especialidade, mas que evitam a
diáspora portuguesa. É que, se
este vosso Jornal não fosse

semanal, nunca a comunidade
portuguesa teria sabido dos
recitais que se realizaram dois
dias depois. E, portanto, houve
uma certa efervescência
naqueles que tiveram ocasião
de tomar conhecimento da
vinda a Montreal de Cristina
Branco  uma das melhores
fadistas da actualidade, por
intermédio de A Voz de
Portugal.
A informação chegou à nossa
redacção na terça-feira anterior à nossa última edição,
através de um dossier de
imprensa que as Productions
Nuits dAfrique, responsáveis
pela presença da artista, nos

enviou.
Procuramos assim, para além
da promessa de cobertura do
evento, difundir a notícia nas
páginas do semanário e,
também, pelo telefone a vários
amigos e conhecidos que
sabemos interessados por tudo
quanto seja português e, de
preferência, de qualidade.
A sala do Kola Note, que
possuiu uma boa acústica,
estava praticamente cheia, com
uma muito boa representação
Lusófona, notando-se a
presença de um público de
outras nacionalidades, atento e
apreciador. Como o Vinho do
Porto, o Fado vence fronteiras
não apenas geográficas mas, e
sobretudo, linguísticas. Se,
como o disse Amélia Rey Colaço
«...gosto do Fado, porque fala à
minha alma portuguesa», os
não portugueses presentes no
Kola Note, ficaram a saber
porque é que a alma da gente
portuguesa pode, como por
magia, ver o Sol durante a noite
e a Lua durante o dia.
Na penumbra da sala, os

PEIXE VIVO

PEIXE FRESCO

PEIXE CONGELADO

olhos dos espectadores fixavam
a cena onde a voz de Cristina
Branco, toda de negro vestida,
dominava o espaço que se
quedava num silêncio quase
sepulcral, irradiando num
universo de sons, melodiosos e
bem timbrados, a luz duma
tradição portuguesa que
através dos séculos atravessou
o mundo, acompanhando a
emigração, e que agora,
graças, talvez, um pouco, a esse
Portugal expatriado, recebe
«ses lettres de noblesse».
A voz de Cristina Branco é
linda. A sua dicção excelente.
Interpretando o Fado num
modo muito pessoal, não imita
ninguém, mesmo se alguns a
comparam à saudosa Amália.
Tem, porém, um estilo muito
próprio e a vantagem de cantar
fados à parte uma ou duas
excepções, quase todos novos
em termos de poemas e
música. E quando ela canta
Fado, ouve-se com muito
prazer e uma pontinha de
saudade. Acompanhada por
três excelentes  na verda-

deira acepção da palavra,
executantes de guitarra e viola,
transporta na sua bagagem o
que de bom existe em Portugal
nos círculos da canção
nacional.
Num curto encontro que
tivemos nos bastidores e já com
o espectáculo terminado,
Cristina disse-nos que voltava
aos Estados Unidos no
domingo, na continuação
duma digressão que a levará à
Turquia e a vários países da
Europa, durante as próximas
semanas. Os melhores
sucessos.

PEIXE FUMADO PEIXE SALGADO

 CHEGADA QUOTIDIANA DE PEIXES E MARISCO
 SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE PEIXES
 SUSHI E PRODUTOS SUSHI DISPONÍVEIS
 SERVIÇO PAGUE E LEVE PARA RESTAURANTES
 ABERTO 7 DIAS POR SEMANA
 ESTACIONAMENTO GRATUITO
76 Roy, East, Montreal  Tel. : (514) 285-8747  www.waldman.ca

CDM

Impressões numéricas,
cópias em cores e a preto e
branco, laminagem, bandeirolas em grande formato,
pequenas encadernações,
aluguer de computadores e
muito mais. Visite-nos e verá.
4117-A St-Laurent

844 - 0388

PEIXE COZIDO

 O maior centro de
peixe em Montreal
 O melhor preço na cidade
 Peixe de todo o mundo
 Especiais a partir de .99¢ / lb.
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Constituiu um acontecimento inolvidável
IV Convívio dos Ribeiragrandenses, com Marco Paulo
Texto e fotos de António Vallacorba

No sábado passado, 5 do
corrente, realizou-se o IV
Convívio dos Naturais e
Amigos do Concelho da
Ribeira Grande e que, desde o
ano transacto, tem vindo a ser

Igreja Saint-Enfant-Jesus,
praticamente repleto de
convivas; pleno de amizade,
música, cor e beleza e
constituindo, por isso, um
momento de grande prestígio
não só para estes nossos
conterrâneos e compatriotas,
mas para a nossa comunidade
igualmente.
Luís Melo, membro deste
convívio e da equipa portuguesa da Rádio Centre-Ville,
foi o habitual e bem comunicativo apresentador deste
sempre louvável evento, cuja 4ª
edição foi gravada para o
programa televisivo Luso

samente para animar o superespectáculo que a todos foi
dado presenciar, foi a grande
atracção desta festa, à frente de
um apreciável elenco de
artistas comunitários, como Joe
Puga, por exemplo, ele próprio
já com nome feito a nível local e
internacional.
Dos Açores, dignaram-se
estar presentes: António
Anacleto, presidente da Junta
de Freguesia da Matriz,
Ribeira Grande, e esposa;
Filomeno Gouveia, vicepresidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande;
Ildeberto Garcia, presidente da

presidido por Ildeberto Silva,
industrial da nossa praça.
O acontecimento, aguar-

Montreal, sob a direcção de
Luisa Querido.
Marco Paulo, distinta vedeta

Assembleia da Junta de
Freguesia da Matriz, já
referida, e consorte; bem como

supracitada freguesia, e a
esposa deste último, os quais se
sentaram na mesa de honra
juntamente com Ildeberto e
Graça Silva e Luís e Julieta
Melo, representando a
Direcção deste convívio.
Paralelamente, foi agradável
verificar a grande caravana de
forasteiros vindos dos Estados
Unidos e do Ontário, com
destaque para Nélia Faria,
presidente do convívio de
ribeiragrandenses de Fall
River, cujo décimo aniversário
se assinalará no sábado, 12 do
corrente; bem como membros
da Casa dos Açores da Nova
Inglaterra, nas pessoas de
Luisa Batista, João Pacheco e
Virgílio Marcos.
A nível institucional local, o
destaque foi para a Casa dos
Açores do Quebeque, Associação Portuguesa de Santa
Teresa e Centro Comunitário
do Espírito Santo (Anjou),
certamente por deferência a
Ildeberto Silva.
O serão evoluiu a partir do
momento em que o Joe Puga,
acompanhado por Filomena
Amorim, cantou o Hino da
Ribeira Grande, seguindo-se o
jantar de confraternização,
confeccionado por José de
Freitas e Manuel Viveiros. O
serviço terá sido um pouco
demorado. E compreende-se:
apesar das diligências da
respectiva equipa de jovens,
passava de meio milhar o
número de festejantes presentes. Era muita gente!
Várias foram as salvas de
prata comemorativas deste
acontecimento com que os
convidados de honram foram
agraciados por Ildeberto Silva e
esposa, muitos deles também
reciprocando com lembranças
que trouxeram dos Açores,
com particular destaque para
um símbolo do Espírito Santo,
feito de escamas de peixe e
executado por uma equipa de
alunos ribeirandenses.
Evidentemente, não faltaram
os discursos alusivos ao
momento enaltecendo os bons
propósitos de iniciativas como
esta e que, no dizer de
Filomeno Gouveia são uma
maior valia para as sociedades
de acolhimento, acrescentando que a comunidade
emigrante ribeiragrandense
nunca nos sai do coração.
Ildeberto Silva, por sua vez,
manifestou-se muito satisfeito
pelo sucesso deste convívio
(durante o qual curiosamente
o seu netinho, o Cristovão, fez
um ano de idade), num matar
de saudades de amigos e
familiares e lembrando a sua
querida Ribeira Grande.
Um super-espectáculo!

dado com muita expectativa,
decorreu no salão paroquial da

da canção nacional e que até
nós se deslocou expres-

Albano Silva e José Faria,
membros do poder local da

Alegre como ia decorrendo a
noite, a verdade é que a

Comunidade

multidão ansiava pelo seu ídolo
da canção nacional, o Marco
Paulo, que, embora de coração
destroçado pelo recente
falecimento da mãe, contudo
proporcionou um espectáculo à
altura da sua categoria.
Amor Eterno, Ai Morena,
Morenita, Natalie, Caras e
Marias e Maravilhoso
Coração, foram alguns dos
seus êxitos com que deliciou a
audiência e esta, por sua vez,
lhe soube retribuir o
entusiasmo da sua admiração.
Pena é que, nesta instância,
ele seja um cantador mais
virado para concertos e não
propriamente para a animação
de bailes.Todavia, este vácuo
foi sendo excelentemente
preenchido pelos demais
artistas, quer antes, quer
depois do jantar.
Foram, por exemplo, os casos
do Joe Puga, como já ficou
referido e que até se distinguiu
na interpretação de alguns

fados, lado a lado com os
instrumentalistas Firmínio
Teixeira e Tony Melo; o duo Joe
& Duarte, acompanhado por
Mary Froias e Sandy Aguiar;
bem como o conjunto
convidado, Silhoutte, com a
sua vedeta e nova revelação
artística da comunidade, a mui
talentosa Ruth Damas.
Finalmente e para que
conste, foi a seguinte a lista de
dirigentes deste convívio:
Ildeberto Silva, presidente;
Luis Melo, vice-presidente e 1º
tesoureiro; Viriato Freire, 2º
tesoureiro; Américo Grilo, 1º
secretário; Armando Pacheco,
2º secretário; e Mário Morieta,
director, bem acompanhados
por uma formidável equipa de
colaboradores  cavalheiros,
senhoras e jovens.
A todos, uma saudação muito
especial pelo êxito desta
agradável festa. Estão, pois, de
parabéns todos os ribeiragrandenses.

A nossa reportagem teve o apoio de :

Uma companhia para bem servir a comunidade

10434

Especializada em coberturas de : Asfalto e brita, bardeau de alfalto,
membrana Elastomère
Residencial - Comercial - Industrial
Orçamentos grátis
LArchevêque, Montreal - Nord

Tel. 270-4764, 955-4012,

Fax : 271-5250

A VOZ DE PORTUGAL, 9 de Outubro de 2002 - Página 10

Crónica
Tubarões de aquário

Luísa

Por Joel Neto

Às terças-feiras, de quinze em
quinze dias, vou buscar as
análises à clínica dos Anjos, e
então volto com o envelope na
mão, sento-me no sofá da sala
vazia e imagino que talvez tudo
pudesse começar de novo,
naquele mesmo instante
Nos melhores dias a Luísa
já está acordada quando eu
desperto, mantém o olhar fixo
num ponto indefinido e diz-me
apenas, como se esperasse o
meu despertar para a tarefa
mais oca do mundo: Quero o
divórcio. As mulheres são
assim: têm a mais absoluta
certeza de que podem deixar de
amar num rompante  mas
quando Luísa fixa aquele ponto
indefinido e me suspira
simplesmente: Quero o

divórcio, não é o céu que
desaba sobre mim, é um
mundo inteiro de novas
perspectivas que se abre à
minha frente, como se o que eu
sempre tivesse desejado fosse
aquele pedido feito em suspiro:
Quero o divórcio.
Mas esses são os melhores
dias. Nos outros acordo
simplesmente numa cama
imensa, sozinho, e de Luísa não
resta sequer o seu calor na
almofada ou o cheiro pútrido de
saliva nocturna, muito menos
aquele beijo doce de quem sabe
que para além do cheiro da
saliva está ainda a doçura de
um beijo matinal, viajando
demorado entre os calores
disformes dos dois travesseiros.
Esses são de facto os piores
dias: eu acordo em sobressalto,
levo o braço ao outro lado da
cama e sinto que ela não está
ali, e nessa altura fecho de novo
os olhos e forço as frontes em
busca de um novo despertar e
tento convencer-me de que
tudo aquilo não passa de um
sonho, de um sonho mau e
retorcido  mas apesar de tudo
Luísa continua a não estar ali.
Às terças-feiras, de quinze em
quinze dias, vou buscar as
análises à clínica dos Anjos, e
então volto com o envelope na
mão, sento-me no sofá da sala
vazia e imagino que talvez tudo

pudesse começar de novo, que
talvez tudo pudesse voltar ao
princípio naquele mesmo
instante, que eu nunca chegara a abrir um envelope
repleto de sentenças de morte
e que apenas tinha ido buscar
uns exames de rotina e que dali
a pouco a Luísa entraria
naquela sala e me diria, no seu
tom maternal: Carlos, tens de
controlar este colesterol. Mas
é mentira: as análises não são de
rotina coisa nenhuma, a Luísa
já não está ali para me cuidar e,
na verdade, quem me dera a
mim morrer de colesterol 
morrer ali e naquele mesmo
momento, afogado em
gordura, afogado em prazer e
em vício, no mesmo prazer e no
mesmo vício por que me
deixara devorar por dentro até,
enfim, perder a mulher que
cuidava de mim.
Às vezes tento controlar o
destino, a memória que o
próprio destino traz, e por
momentos quase consigo
acreditar que fora Luísa a
própria raiz do vício, que fora
ela a prevaricar, que fora ela a
trair-me e a trazer para dentro
da nossa casa aquela doença
terrível  que a mulher que
parecia amar-me não me tinha
afinal amor nenhum e, bem
vistas as coisas, mais não fora
do que vítima de si própria, ela
e o futuro que insistira em ter,
o maldito fruto do seu ventre
de viciada, a flor do mal, a
morte nata. Mas também isso
não é verdade: eu sei quem
trouxe a doença para a nossa
casa, em que mês e em que dia
e em que hora eu abri a jaula à
minha própria podridão e a
soltei no interior da nossa casa,
sorrateira, louca pelo sangue
doce de uma mulher inocente,
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louca pelo sangue imaculado do
seu ventre em flor. Eu sei
porque é que a Luísa morreu e
porque é que, morrendo, levou
com ela o fruto do seu ventre 
fui eu que a matei, a ela e ao que
dela podia ainda restar, não o
tivesse eu matado também, no
meu vício devorador de
condenado.
Antes, quando nada passava
ainda de medo e de culpa,
quando não havia análises nem
destino nem desejos de futuro
 quando não havia futuro 
tudo era mais fácil: reunia-me as
sextas-feiras com os amigos do
costume, sussurrava-lhes:
Tenho medo e eles
mandavam simplesmente vir
mais um copo, como quem diz:
Esquece isso, pá. Às vezes o
Francisco olhava-me fundo,
olhava-me bem fundo nos
olhos e dizia: Claro que se tu
tiveres ela também tem, mas de
que é que te serve pensar nisso
agora?, e por momentos o
medo desaparecia, desaparecia
todo, mesmo que a culpa
continuasse lá, emboscada a
um canto. Mas para o
Francisco era diferente, para o
Francisco e para o Manuel
tudo era absolutamente
diferen-te: nenhum deles tinha
mulher, nenhum deles tinha
destino, e mesmo que o futuro
acabasse na próxima curva da
estrada tudo estaria bem, tudo
acabava bem porque acabava
sem destino e sem futuro, sem
análises e sem desejos de
futuro, tudo acabava vazio e
absolutamente preen-chido
nesse imenso vazio dos solteiros
felizes. E, embora eu fechasse
os olhos e empinasse o copo e
dissesse a mim próprio: O que
for será, assim como assim
ninguém vive para sempre,
alguma coisa continuava a
roer-me por dentro, o rosto da
Luísa virando-se na cama de
manhã, os travesseiros

fundindo-se num mesmo calor,
o rosto dela vi-rando-se na cama
e
o
nosso
calor
metamorfoseando-se primeiro
no cheiro pútrido de saliva da
noite e depois apodrecendo
numa coisa ainda pior, muito
pior  no cheiro do fim de tudo,
de todas as coisas, de Luísa e de
mim e do nosso destino
conjunto: do futuro.
De certa forma, reconheço
agora, tudo começava e tudo
terminava em Luísa  tudo
começava e terminava nela,
apesar daquele meu jeito
desprendido de quem recusa
querendo e aceita rejeitando os
impulsos da vida. Era isso que
me distinguia de Francisco e
Manuel, que me distinguia dos
meus amigos solteiros: a vida
para eles era só uma, uma vida
una e indivisível, e às vezes
havia que vivê-la como ela
própria o quisesse, ao ritmo dos
seus caprichos, como num
último recurso de partilha 
mas para mim a vida era muito
mais do que isso, começava com
Luísa e terminava com ela.
Depois dela, aliás: a minha vida
tinha de acompanhar a vida de
Luísa e ser ainda capaz de
sobreviver-lhe, se fosse a ela
que calhasse a maldição da
morte na próxima curva da
estrada. Sim, eu era a única
forma de ela continuar a viver,
a viver por muitos anos, se não
fosse eu a viver através dela em
caso de infortúnio contrário.
Então veio o envelope e logo
depois a doença, aquela doença sem nome e de nome
indizível, aquela doença
vergonhosa própria dos
desviados da carne e dos
desvairados do espírito, e dei
por mim a sonhar ser traído 
ser traído cedo e em estilo, tão
cedo e com tanto estilo quanto
me fosse possível segurar até lá
o segredo do envelope. Eu
preferia um cancro, na

verdade: um cancro era dela e
dela só, um desconserto
genético, um azar  e se então
houvesse a certeza de que no
final estaria o fim de tudo, o fim
das análises e dos desejos de
futuro e do próprio destino,
nenhum de nós teria de olhar
para trás: acontecera, pronto.
Com o vírus, não: com o vírus
havia um culpado, tinha
sempre de haver um culpado, e
então era importante que a
culpada fosse ela, que fosse ela
a culpada mesmo que fosse eu
a vítima, mesmo que fosse eu a
memória, mesmo que fosse eu
o pó  e se ela um dia tivesse
prevaricado, se ela um dia me
houvesse traído, se ao menos
uma vez Luísa me tivesse
trocado por outro homem, no
último fôlego eu seria capaz de
acreditar que a culpa era de
facto dela e suspiraria eu
próprio um pedido derradeiro
de divórcio, como quem a
liberta: Sua puta! Porque só
uma coisa era pior do que
morrer: deixá-la sozinha,
sozinha neste mundo e a viver
a minha vida, a carregar a
minha memória, a viver a
minha vida gorda e viciada com
a mesma certeza e a mesma
força com que, se fosse ao
contrário, eu teria de viver a sua
vida bela e pura.
Talvez a culpa seja apenas
uma forma incipiente de amor
 mas hoje, quando penso em
Luísa, sei que senti alguma
coisa por ela, mais do que
medo, mais do que um sentido
estúpido de responsabilidade,
talvez mais até do que culpa.
Quando posso, repudio também essa memória: afasto da
mente o dia em que subi o meu
calvário em busca de um
envelope maldito, fecho os
olhos aos estratagemas com
que tentei esconder dela
aquela ameaça de morte,
Ver
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Les Aliments Martins

123 VILLENEUVE EST (ENTRE COLONIALE E DE BULLION)
Contacte Albano Sá : 845-3292

MAÎTRE CARROSSIER
MAÍTRE MECANICIEN

Luís Pereira
Prop.

Mosto 100% puro

Joaquim Gonçalves
Chefe Bate-chapas

Agora com novas e mais modernas instalações
para melhor vous servir

Serviço automóvel completo






Mecânica Geral
Pneus
Ar condicionado
Carrossaria
Pintura

Carros de cortesia
COMPRA E VENDA DE CARROS
Depositário oficial GLASURIT
3171-A Grande-Allée, St-Hubert, tel.: (450) 671-2442

Galo Alicante Moscatel Palomino Zinfandel
Carignan Grenache Pinot noir
Cabernet Sauvignon etc.

TIPO

40.00

$

20 LITROS

45.00

$

GALO

100% de satisfação garantida
ou dinheiro reembolsado

20 LITROS

SUPER ESPECIAL DE OUTUBRO

Elas aí estão!!!
As famosas uvas da Califórnia e de Ontário
Todo o equipamento para fazer bom vinho
Pimentos doces e picantes

Importadores de frutas e legumes a grosso e a retalho
o
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Fornecemos: restaurantes hotéis mercearias
hospitais dépanneurs créches  etc. c Pessoa

l
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Faça-nos uma visita ou contacte :
ALBANO SÀ ou CARLOS COSTA
Tels: 845-3291 - 845-3292 - Fax : 257-8816
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O Homem e o Espaço
E os Extra-Terrestres?
(Notas de Cosmologia)
Por Manuel Alves Louro

Fascina-me o Universo
interior e exterior do homem 
a Psicologia e a Cosmologia!
Quem não ouviu falar ou não
leu narrações de testemunhos
sobre o fenómeno dos extraterrestres principalmente nos
anos setenta! Quantas leituras e quantas discussões

encarniçadas mesmo em aulas
da Filosofia-Cosmologia!...
Quantas vezes eu próprio
com a família, que viajávamos
quase todas as semanas,
durante horas e horas da alta
noite, pela auto-estrada
Quebeque-Montreal (250km),
escrutávamos o céu, para não
perdermos qualquer oportunidade de observarmos possíveis
(?) aparições desses seres
misteriosos! Era uma obsessão e quase uma certeza
entre todas as camadas sociais,
fundada em convincentes
narrações orais e escritas de
pessoas fidedignas. Enfim, esta
febre passou e quase ninguém
fala mais disso.
Metade da população oci-

dental acredita ainda nos
extraterrestres. Mas os mais
recentes científicos demonstram que estamos sozinhos no
mundo.
Os extraterrestres fazem
portanto objecto da ficção e não
da ciência. Até hoje, as
expedições espaciais, sondas e
antenas utilizadas para recolher eventuais sinais de
qualquer outro planeta só
captaram o silêncio mudo.
Num livro publicado recentemente nos Estados Unidos e
traduzido sob o nome
« Sommes-nous seuls dans
lUnivers », o celebre astrofísico Donald Brownlee e o
geólogo Peter D. Ward ruíram
fortemente o mito da existência
de extraterrestres. Eles, com
especialistas doutros horizontes, particularmente biologistas
e paleontólogos, chegaram à
conclusão de que os elementos
que permitem a existência e o
desenvolvimento da vida

inteligente, não se encontram
em nenhuma parte do Universo; só na Terra.
A hipótese de vida inteligente
noutros planetas foi considerada a sério durante muito
tempo, por cientistas. Copernic,
no séc. XVI, foi um dos
pioneiros da divulgação da
existência de extraterrestres.
Quatro séculos
Mais tarde, Carl Sagan,
falecido em 1996, foi um dos
principais promotores desta
tese. Mas as suas convicções e
argumentos não sobreviveram
no meio cientifico.
Embora não seja impossível
que uma forma de vida
inteligente possa existir em
qualquer outra parte do
Universo, as probabilidades são
mínimas, dizem o astrofísico
Brownlee e o geólogo Ward
(acima citados). A presença de
água ou de gelo noutros
planetas não prova necessariamente a existência de extrater-
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restres.
Uma conclusão séria se
impõe portanto: nós estamos
sozinhos num oásis de vida, no
meio do mar cósmico. Nada
mais temos a esperar dos
extraterrestres, nem mesmo a
temer.
Será uma coincidência  ou o
fruto de qualquer alinhamento
dos planetas  se estas conclusões dos dois investigadores
chegaram no momento em que
George Bush, depois de tantos
anos de exploração, para
proteger os Estados Unidos de
eventuais ataques de outros
Terrianos? É estranho que,
depois de tantos anos de
pesquisas  o mais importante
projecto solo dos Americanos
no espaço  estas investigações
estejam hoje viradas, não para
o resto do Universo, mas
dirigidas quase exclusivamente para a Terra.
Contudo, a similitude entre as
teses de Brownlee e de Ward e

o projecto guerreiro do
presidente Bush não vai mais
longe. Os dois autores afirmamno alto e bom som : - O nosso
planeta é único!
A terra não é apenas um poço
de petróleo que se abandona
depois de se ter esgotado, para
se cavar um outro no « campo
do vizinho ». A vida é aqui!
Somente aqui e não algures,
noutro planeta!
A Terra é a nossa pátria e a
nossa casa
Daí a importância de a
protegermos, de a defendermos e de a conservarmos
limpa e bem arrumada!
« Uma terra rara, porque a
vida complexa é excepcional no
Universo ». (título do livro de
Brownlee e Ward).
(na próxima edição : A Terra
é a única que possui todos os
ingredientes da receita da vida)

Café Bar

Miss Villeray
Prop. António Santos
Venha passar um bom momento
na Villeray onde encontrará :
mesa de matraquilhos, bilhar, 5
máquinas de poker, cartas ou
dominó e ainda écran gigante de
55 polegadas para melhor ver o
futebol directamente de Portugal
via satélite

220 Villeray / Henri Julien
Tel. : 272-5471
Foyer Portugais Santa Cruz
OFERTA DE EMPREGO
O Foyer Portugais Santa Cruz procura uma pessoa
para preencher o lugar de Gestor a tempo parcial
e com horário flexível.
As funções consistem em :
 Guarda-livros até ao balancete;
 Preparação do orçamento:
 Preparação dos contratos de arrendamento;
 Serviço de expediente;
 Contactos com a Société dhabitation du Québec
(SHQ) e com os fornecedores de serviços;
 Participação nas reuniões e assembleias.
Exigências mínimas
 Falar e escrever Francês e Português
 Conhecimento do programa Microsoft Word;
 DEC em administração ou experiência em
administração;
O conhecimento dos regulamentos da SHQ e da
Régie du logement será um trunfo.
Os interessados devem enviar o seu curriculum
vitae por correio ou por fax, até ao dia 18 de Outubro
de 2002, para:
Foyer Portugais Santa Cruz
4160, rue Clark, c.p. 100
Montreal (Québec) H2W 1W9

Fax : (514) 982-6786

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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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

EM 08-10-2002:

1EURO=1.56cd
UM SERVIÇO DO
BANCO
COMMERCIAL
PORTUGUÊS
(514) 287-3370

Consulado-Geral
de Portugal
2020 Rua University, suite 2425
Montreal (Québec) H3A 2A5

Tel.: (514) 499-0359
HORÁRIO DE ABERTURA
Segundas, Terças e Quintas:
9 às 15 horas
Quartas
9 às 17 horas
Sextas
9 às 12 horas
URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ambulância
Clínica Portuguesa Luso
Polícia
Bombeiros
Hospital Hôtel-Dieu
Hospital Royal Victoria
Hospital Ste-Justine
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc
Hospital de Montreal
para Crianças
Serviço de Auxílio aos
Emigrantes(SANQi)
Sun Youth,
Serviços de Urgência
ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. Angolana de Montreal
Associação N. S. de Fátima
(Chomedey, Laval)
Associação Portuguesa
do Canadá
Associação Portuguesa
do Espírito Santo
Associação Portuguesa
de Lasalle
Associação Portuguesa
de Ste-Thérèse
Caixa de Economia
dos Portugueses
Casa dos Açores do Quebeque
Centro de Ajuda à Família
Centro Português
de Referência
Centro Comunitário
do Espírito Santo
Clube Oriental
Português de Montreal
Clube Portugal
de Montreal
Grupo Folclórico Campinos
do Ribatejo
Rancho Folclórico Verde Minho
Ass.Port.West Island
Português de Montreal
Sporting Clube de Montreal
Sport Montreal e Benfica

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

ALGARVE
651 Jarry Est

273-9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

987-7666

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

849-8591

LATINO
177 Mont-Royal Est

849-1153

LISBOA
355 Rachel Est

844-3054

TAGUS
4289 St-Laurent

844-3307

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent
CAIXA PORTUGUESA

4244 St. Laurent

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE
LEAL INC.
4267 Av. Coloniale

CASAMENTOS

BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent

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

495-2597
483-2362
844-2456

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

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

MÁQUINAS DE COSTURA

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert

271-6452

MONUMENTOS

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

285-1620
672-4687
844-8738

669-7467

CLÍNICAS

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

842-0591
845-5777
845-6028
842-2374

849-2391
987-0080

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

OURIVESARIAS

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

PADARIAS

843-5626

(514) 985-2411

B. SERKOS
1530, Curé-Labelle, suite 203

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

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

CONTABILISTAS

288-2082

QUIROPRATAS

351-1716

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

RESTAURANTES

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

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

Dr. JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

RENOVAÇÕES

NOTÁRIOS

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

842-6822

844-2269

849-6619

842-8077

GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent

681-0612

PSICÓLOGOS

ARCA

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

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

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

947-1479

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

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

DISCOS/LIVROS

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent

843-3863

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

272-5779

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

385-1484 e 3 8 5-3541

FARMÁCIAS

FARMÁCIA TRANG
4274 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

844-6212

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

845-5335

FUNERAIS

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

IGREJAS

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

(514) 935-7906

Senhor Sirifo

Médio espiritual africano de nascimento
Já tentou tudo e sem sucesso ?
Posso ajudá-lo (a) nos seus problemas de:reunião
com o ente amado, retirar negativismo, decepção
emocional, casos de tribunal, problemas familiares,
doença, jogo, sorte, sucesso na carreira, e negócio.
Uma visita indicar-lhe-à o caminho da felicidade.
Leituras claras e precisas(presente, passado e
futuro).
Ligue agora ! (514) 486-2714

270-3111
862-2319

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

Prof. Bangali
Vidente

499-1624

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

1° aniversário

TRANSFERÊNCIAS

232-3095

DENTISTAS

Confio em Deus com todas as minhas forças. Por isso peço
a Deus que ilumine o meu caminho, concedendo-me as graças
que tanto desejo e me dê sorte e sucesso em todos os actos da
minha vida e me salve de todos os males e desgraças.
Mande publicar esta oração e observe o que vai acontecer
no quarto dia.
A.A.

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

874-0324

843-6262

PRECE MILAGROSA

TIPOGRAFIAS

CORTINADOS

VOGA DRAPERIES
4401 Boul. St-Laurent

O Sporting Clube de Montreal realizou no passado sábado, dia
28 de Setembro 2002, uma Assembleia Extraordinária na qual foi
eleita uma nova comissão administrativa composta pelos seguintes
elementos:
Edgar Tibúrcio, Ismael da Costa, João Cordeiro, David
Azinheira, Dinis Tibúrcio, Marco Medeiros, José Mateus e Victor
Rodrigues.
A nova comissão agradece desde já o apoio de todos os sócios e
amigos do S.C.M..

725-2626

SATÉLITES

LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval

Sporting Clube de Montreal
Novos corpos gerentes

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.

António Tavares Labão
24-02-1921 13-10-2001

Um anjo do céu desceu
Para outro anjo levar
Para a saudade deste ser
Querido jamais apagar

A família Labão participa que será celebrada uma missa de
1º aniversário no dia 12 de Outubro às 18h30, na Igreja de
Santa Cruz, agradecendo desde já a quem possa participar
neste piedoso acto.

João de Lima Sousa
1946 - 2002

Faleceu em Montreal no dia 5 de Outubro de 2002, com 56
anos de idade, o Sr. João de Lima Sousa, natural de Ribeira
Quente, S. Miguel, Açores.
Deixa na dor sua esposa, Sra. Maria Medeiros, seu filho
Geraldo, sua nora Marta Fratarcangeli, sua neta Alexia, sua
mãe Maria Melo, seus irmãos José(Maria dos Anjos),
António(Elvira), Eugénia(José Amâncio), Liliana(Eduardo
Cunha), sobrinhos(as), assim como outros familiares e amigos.
O funeral teve lugar hoje, após missa de corpo presente, pelas
10h00, na Igreja St-Vincent Ferrier, seguindo depois para o
Mausoléu St-Claire, Repos St. François dAssise em Montreal,
onde foi a sepultar em cripta.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire
1120 Jean-Talon Este
Pedro Alves ou 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!

Médio Africano e vidente hereditário
Mais de 30 anos de experiência que podem
ajudar-vos se têm problemas de amor,
casamento,
família,
problemas
de
adolescência, concentração na escola,
ansiedade, depressão, justiça, sorte no jogo,
desenfeitiçamento, etc.
Não sofra em silêncio porque a sua vida poderá
ser melhor. 100% de satisfação garantida. Por
marcação.

Kallo (514) 389-6001
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VENDE-SE

PRECISA-SE
CADROPORTE precisa
pessoal para trabalho geral
e soldadura.
Contactar:
Manuel da Silva
(450) 434-4748
Cel. : (514) 708-3207
Marcenaria procura “débiteur” de
serra de painéis, marceneiros
montadores, lixadores e instaladores de armários de cozinha c/ um
mínimo de 5 a 10 anos de
experiência. Bom salário e boas
condições de trabalho.
Tel.: (514) 494-4465
Precisa-se de empregada de balcão
a tempo inteiro
Tel. 272-0362
Empregada para trabalhos
domésticos e guardar crianças
ocasionalmente.
733-2358
Empregada doméstica a tempo
inteiro, 5 dias/semana, das 9h00 às
16h00. Salário declarado.
Ginette Lepine
(514) 286-7466
entre as 9h00 e as 17h00
Precisa-se pasteleiro c/exp.
Tempo inteiro ou parcial
272-0362
Operador(a) de máquina de costura
paracozeramostrasdealtaqualidade,
com grande experiência em roupas
de senhora de grandes marcas
incluindo casacos.
Contactar
Connie
Tel.: (514) 849-4200 ext. 202
Fax : (514) 849-4250
Operadoras de máquinas simples e
overlock,epessoaparatrabalhogeral.
Contactar
Olga
129 Van Horne

Costureira c/experiência em
alterações de alta costura
Lúcia ou Fernanda
(514) 426-1588

“Sample maker” c/exp. para
confecção de vestidos e casacos
para criança.
Tel. (514) 276-0311
Companhia bem estabelecida de
administração imobiliária, situada
em Outremont precisa de pessoal
com experiência para os trabalhos
seguintes: pintor, canalizador, electricista, colocador de cerâmica,
carpinteiro, estucador, manutenção
geral.
Sofia
(514) 739-5115

“Buffet” aparador de casa de jantar,
estilo antigo, em carvalho, c/2 anos
de uso.
Tel. 844-2872
Mesa de casa de jantar e 4 cadeiras
emmadeira,nuncautilizadaseainda
na sua embalagem original. Vendese também sofá-cama em óptimo
estado.
Tel. 288-9884
cel. 885-2696
Equipamento para fazer vinho.
Prensa, esmagador, 5 vazilhas
“dame-jeanne” e rolhas de vários
formatos.
Tel. 335-1812
Casa c/ 3 quartos, cozinha e casa de
banhoequintal,noLargodaMadalena
em S.Roque.

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

OFERECE-SE
LCPC Informatique
Serviços em computadores,
residencial ou comercial,
configurraçãoeinstalação,reparação
e venda.
(514) 808-8398

(514) 279-9568

Programador-analistajovempretende
comunicarcomjovensraparigas,para
fins de amizade.
Resposta via-internet para :
.
john@satrac.org

DIVERSOS

ALUGA-SE

Procura-se pequeno espaço em
contentor para Lisboa ou arredores,
com saída até 30 de Novembro.

Algarve - Portimão

(450) 965-9002
Senhorap/limpeza,2diasporsemana

tel.: 843-7782
Senhor de 72 anos procura senhora
de ± a mesma idade para companhia

3½ no centro de Portimão, junto
à Câmara Municipal, c/1 qt.
fechado, salão c/ sofá-cama
duplo. A partir de $25.00/dia.

489-0615

Silvina : 844-0388

Olívia Paiva
Agente afiliada

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

RE/MAX DU CARTIER INC.

Courtier immobilier agrée
Franchise independant et autonome

727-6293

ALASKA
LEATHER

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.

ST-LEONARD

Agent Immobilier Agréé

5plex, de luxo 2x5½+3x4½, foyer
garagen e lareira.

NOVO ROSEMONT

77 CASAS
VENDIDAS EM 2000!
Avaliação gratuita

L.D.R.

CENTRE-VILLE

Triplex de luxo, 1x6½ +2x4½, lareira,
2 garagens, piscina, etc.

ST-LEONARD

EL
CÁV

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

VILLERAY

VILLERAY

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

ROSEMONT

Se pensa vender ou comprar é só chamar

o
$/an
0
0
AA
33,0
IIDD

CARLOS AGOSTINHO

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

a
d
i
d
Ven

DD
N
N
E
VVE

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

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

ST-MICHEL Super bom
Bloco de 8x4½ Rende 35.000$
Preço 239.500$

ROSEMONT-Excelente triplex.
Bachelor, garagem. Renovado

4625-4627BoulevardSt-Laurent

Os pequenos anúncios da
Triplex 1x5½ + 2x3½, garagem,
impecável

Longos anos de
experiência ao
serviço da
comunidade

PLATEAU
A
DA
D
DIID
N
N
E
E
V
V

Grande duplex 2X5½, cave bem
terminada,garagens,belojardim
578-582ruaDeLiege.

Prédio com 8 apartamentos, bem
situado, rendimento $40.000.

Estacionamento nas traseiras

REMAX Alliance Inc.

000$
109

Plateau, sector procurado, esquina de
rua, com mais de 20 anos de existência.
Boa clientela. Bom comércio.
renovado
A
DA
DIID
ND
EN
V
VE

Triplex,3x6½todorenovado.Avisitar

Tel.:(514) 277-6259

VIMONT

Padaria $39,000
Duplex 2x5½, garagem, todo
renovado.

71, St-Viateur Este
esquina St-Dominique

Directamente da fábrica de
cabedal
A melhor qualidade
e modelos
Grande variedade de escolha

Informação gratuita - casas, hipoteca...

I MPE

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

ST-MICHEL

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

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

CONTENTORES DE BAGAGEM
PARA PORTUGAL (zona centro)

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

Joseph Oliveira
Agente afiliado

Para compra ou venda contacte
António Gomes

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

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

Importateur
et Distributeur

LIQUIDAÇÃO FINAL
50% a 70%
Céramiques Solano
de desconto
Linha Verde1-888-294-5514

DU CARTIER INC

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

Instaladores de cerâmica c/carta
CCQ. Aprendiz e ajudantes. Boas
condições de trabalho.

738-4130 ou 823-8191

Serviços & negócios

A Voz de Portugal
a certeza duma venda certa

NO

VI

D
DA

E

PLATEAU-6plexÓptimo estado
Ocup.4½½3ºandar.Rendimento
anual : 32.580$

0
50
.
9 IDA

8END
$1V

ST-MICHEL - Optimo triplex c/
3 qts fechados.Cave.Garagem
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Comunidade

Aí está a Festa da Poesia ...
Adelaide Ramos Vilela promove - Versos e Universos
Aí está para a festa o
presidente da Junta do Ourondo, o Sr. Joaquim Carvalheiro e o Dr. José Janeira. Aí
está o Presidente da Junta de
S.Jorge da Beira - Minas da
Panasqueira, o Sr. José
Pacheco, a Sra. Natália Alves e
a socióloga Vanda Raquel.
Venha encontrar-se com a
nossa gente.
Mais uma prestigiada iniciativa que conta com o apoio dos
nossos convidados, com o apoio
de algum tecido empresarial
comunitário e de muitos
amigos. Importante também é
contar com a vossa presença na

sessão de lançamento e
apresentação do livro Versos e
Universos de Adelaide Ramos
Vilela.
Sejam bem-vindos. É de
saber que todos os momentos
que passarem connosco serão
verdadeiramente proveitosos e
interessantes.
Belo será o animador do
espectáculo. Luís Tavares Bello
tem arte no falar e sabe
convencer com o seu bem
dizer...!
Joaquim Marques da Silva o
Homem que fala com Deus no
coração fará a apresentação do
livro e dará à poesia luz alegria

e razão. António Ramos o
diácono que sente a alma
bafejada com boa brisa falará,
por bem crer, da poetiza e das
suas obras. E assim será...!
Venha daí. Venha ver e já vai
saber mais, dia 19 de Outubro,
sábado, às 19h30, no salão de
festas da igreja de Santa Cruz,
n.º 60 Rachel O, em Montreal.
* Haverá jantar baile e muito
mais:
* Venha deliciar-se. Venha
dançar.
* Venha ganhar o sofá que a
loja de móveis mais antiga da
comunidade portuguesa oferece, a Arca.

Já está em preparação o
Anuário comercial
Português

Edição 2003

Reserve o seu espaço até
30 de Novembro

Contactar :
Mário ou Steven Amorim

Tel.: 728-8117
Fax: 728-6298

Export Depot

Electrodomésticos e Aparelhagens de 220

* Venha ganhar prémios e
regalar os olhos com as
surpresas que preparamos
para si.
* Venha ouvir vozes lindas
que cantam porque encantam!
* São eles: Silhouette, Ruth
Amorim Damas, Jordelina
Benfeito e Vincenzo, o Napoletano.
A festa da poesia já está à sua

espera para o dia 19 de Outubro
de 2002, pelas 19h30. Todos
juntos seremos muitos e bons
cidadãos do mundo!
* Reserve já o seu lugar
dirigindo-se à secretaria da
igreja de Santa Cruz ou
chamando para os números
seguinte: (514) 774-8319 ou
353-2701

Dia das Montras
Toute une vitrine!

Aproximando-se a época natalícia 2002, chegou mais uma vez a
altura de pensar nas actividades do fim do ano e com este, a
celebração da 2a. edição do Dia das Montras, Toute une vitrine!
O que é afinal o Dia das Montras?
O Dia das Montras foi inspirado na tradição praticada no
Arquipélago dos Açores e segundo a qual todos os comerciantes
decoram as suas montras de Natal dando-lhes assim um ar de
festividade todo especial.
O boul. St. Laurent  Le Main, contando já com uma vasta
comunidade lusitana, deixou-se (com base no sucesso do ano
anterior) inspirar uma vez mais, neste tipo de acontecimento de
carisma tão tradicional e único em Montreal.
Mais ainda! Este ano a organização pretende que este
acontecimento seja muito mais interessante, aliciante e por que
não original? Para tal, contou com o patrocínio da Caixa de
Economia dos Portugueses de Montreal no montante de 5,000$,
que será distribuído em forma de prémios às melhores realizações
de montras, fazendo assim com que se fale mais dos comerciantes
do boul. St. Laurent junto do grande público de Montreal.
Todos os comerciantes do boul. St-Laurent já deverão ter
recebido um kit com todas as informações necessárias à
participação nesta Segunda edição do Dia das Montras, ou seja:
 Ficha explicativa deste acontecimento
 Ficha técnica dos objectivos comuns
 Ficha de recursos disponíveis
 Ficha de inscrição
A organização espera poder contar um número elevado de
participantes.
Participe! A data limite de inscrição para participação é o dia 1
de Novembro de 2002.

Noivas

volts

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

15% de desconto
em todos os modelos de convite

GRAPOLLO
D'ORO

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00

$32.00

20 LITROS

Mosti Mondiale 2000

20 LITROS

UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS
AQUELES QUE FAZEM VINHO!

DESDE
$599

DESDE $149 DESDE $649

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

Quer ir a passo seguro e ter a casa limpa?
Faça negócio com quem o recebe todo o ano
e com 100% de garantia.
Se quer alegria na sua casa, sem
surpresas
desagradáveis, confie no
Mosti Mondiale 2000

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

NOVIDADE
Vendem-se barris de Whiskey e barris novos

!

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO
* UM POR FAMÍLIA

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

Associação
Quebequente

A Associação Quebequente
organiza uma excursão a
Toronto, com partida no
sábado dia 12 de Outubro.
Para mais informações
contactar José Francisco pelo
323-8103.

Expulsa da
escola

Os directores de uma escola
pública num município do
México expulsaram uma aluna
de 12 anos quando souberam
que a menina tinha tido um
filho fruto de uma violação,
anunciaram organizações dos
Direitos Humanos.
A Procuradoria dos Direitos
Humanos da Baixa Califórnia
indicou num comunicado que
foi aberto uma investigação
contra os directores do
estabelecimento de ensino após
terem ouvido as declarações da
menor num noticiário da
televisão estatal.
A menina narrou que tinha
sido violada aos 11 anos por um
tio, que, quando soube da
gravidez, contou à mãe e que
esta preferiu encobrir o seu
irmão, facto que terminou com
a detenção de ambos.
A menor, que estudava na
Escola Secundaria nº 30 do
município de Santo António de
lo Bueno, perto da fronteira
com os Estados Unidos,
declarou que foi impedida de
retomar este ano os estudos
por ser um mau exemplo para
os restantes alunos.
O procurador dos Direitos
Humanos da região, Raul
Ramirez, enfatizou que este
acto é muito grave, uma falta
total de tolerância e de respeito
pela dignidade desta menina.
Ramirez acrescentou que
este é um atentado contra a
jovem mãe, que seguramente
sofreu muito com o trauma de
ter sido violada.

Luísa
Cont. da pág. 10

apago os momentos em que,
ainda antes de abrir o envelope,
sonhei com o divórcio e com a
oportunidade de virar costas
àquilo tudo, ao sofrimento dela
e às consultas semanais e às
farmácias de serviço e ao banco
de urgências  e depois quase
consigo esquecer-me do resto:
o mês e o dia e a hora em que eu
conheci outra mulher e abri a
jaula à minha própria podridão,
as vezes que falei com Deus
apesar de nem acreditar na sua
existência, as mil e uma
maneiras com que perguntei a
Luísa: Com quantos homens
dormiste antes de mim?, na
esperança de poder dizer-lhe
depois: Não te esqueças de
que, por cada um com que
dormiste, dormiste com outros
mil.
Mas ela nunca dormiu com
mais ninguém, isso sei-o bem 
e, enquanto eu divago agora
entre consultas semanais e
farmácias de serviço e bancos
de urgências à espera de nada,
à espera de nada mesmo, nem
sequer de perdão, a minha sala
está vazia e Luísa está morta.
Fui eu que a matei, e o meu
destino morreu com ela.
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Futebol
Por Carlos de Sosua

SUPERLIGA
Porto empata mas mantém
liderança!
Apesar de ter empatado em
Aveiro o Porto mantém a
liderança da Superliga, graças
também ao inesperado empate
do Benfica, em pleno Estádio da

equilíbrio é bem mais evidente,
e prova disso são as excelentes
exibições do Beira Mar, em
que o ex-portista Ricardo Sousa
mais uma fez estragos à sua
ex-equipa, e do Vitória de
Setúbal, a levar a decisão até
aos minutos finais, e desse
modo contrariarem dois
grandes, Porto e Benfica.
Uma excelente campanha
tem vindo a fazer o Guimarães
que goleou sem apelo nem
agravo os açorianos do Santa
Clara, com cinco golos sem
resposta. A equipa de Manuel
Fernandes, que também vinha
fazendo uma óptima prestação
este ano baqueou e não teve
um dia feliz. Por seu lado, o
Belenenses beneficiou de uma
excelente exibição coroada

Jogo grande na próxima
jornada, no dia 20 de Outubro,
o derby Porto  Benfica, depois
de mais uma paragem para dar
lugar às selecções.
6ª Jornada
Resultados:
Belenenses-3 Braga-2
Leiria-1 Nacional-0
Benfica-1 Setúbal-1
Gil Vicente-1 P.Ferreira-1
Guimarães-5 Santa Clara-0
Marítimo-2 Académica-1
Sporting-3 Moreirense-0
Beira Mar-1 Porto-1
Boavista -2 Varzim -1
Classificação:
1-Porto
2-Benfica
3-Guimarães
4-Belenenses
5-Braga
6-P.Ferreira
7-Sporting
8-Boavista
9-Setúbal
10-Nacional
11-Marítimo
12-Varzim
13-S.Clara
14-U.Leiria
15-Gil Vicente
16-Beira Mar
17-Moreirense
18-Académica

14
13
13
13
10
10
10
10
9
7
7
7
7
6
5
5
3
2

Luz, perante o Vitória de
Setúbal e quem se juntou ao
Benfica na segunda posição
foram o Guimarães e o
Belenenses, que derrotaram o
Santa Clara e o Braga,
respectivamente. O Porto soma
agora catorze pontos, um a mais
que o trio Benfica, Guimarães e
Belenenses.

Mais uma vez ficou provado
que não existem jogos fáceis e

equipas

pequenas.

O

com um hat-trick do seu mais
recente reforço, o exleixonense Antchouet.
Quem regressou às vitórias foi
o Sporting que vinha de duas
derrotas e um empate nos
últimos três jogos para a
Superliga, ao derrotar
facilmente em Alvalade o
recém-promovido Moreirense,
com dois golos do jovem de 17
anos, Cristiano Ronaldo. De
salientar o regresso do muito
contestado Mário Jardel,
depois de uma longa novela de
fica não fica e ficou. Jogou de
início mas não marcou, de
qualquer modo o futebol
português só tem a ganhar
com a participação do Bota de
Ouro, como futebolista, na
Superliga. O Moreirense não se
exibiu ao nível de travar o
ímpeto dos leões.
De notar também o excelente
resultado alcançado pelo Paços
de Ferreira, ao empatar em
casa do Gil Vicente, alcançando
o Braga na quinta posição, com
dez pontos e a par do Sporting.
Por fim, de salientar que a
União de Leiria também
regressou às vitórias, depois de
quatro jogos sem ganhar, ao
derrotar pela diferença mínima
o Nacional da Madeira que
vinha moralizado da vitória
sobre o Benfica na jornada
anterior. O mesmo aconteceu
ao Marítimo, que depois de
duas derrotas consecutivas,
recebeu
e
bateu
os
estudantes e
lanterna
vermelha, a Académica de
Coimbra que ainda não
encontrou o sabor da vitória
neste campeonato.

história, esmoronar-se. O
Sporting conseguiu uma
excelente exibição e de
maneira surpreendente anular
a desvantagem depois de
noventa minutos, mas no

Maia - Alverca
Felgueiras - Aves
Portimonense - Covilhã
Penafiel - Ovarense
Leça  Rio Ave
U.Madeira - Marco
TAÇA UEFA
(2ª mão)
PAOK Salónica (Grécia)-4
Leixões-1 (5-3)
Boavista-4 Maccabi Telavive
(Israel)-1 (4-2)
Partizan de Belgrado
(Jugoslávia)-3 Sporting-3 a.p.
(6-4)
Polónia Varsóvia (Polónia)-2
Porto-0 (2-6)
Porto e Boavista continuam a
aventura europeia, enquanto
Leixões e Sporting foram
eliminados.
O Porto perdeu mas devido à
goleada nas Antas assegurou a
passagem ao 2º turno,
enquanto que o Boavista
conseguiu
eliminar
a
desvantagem de um golo e
impôs uma importante e
moralizadora goleada.
Por seu lado o Leixões não
resistiu aos mais experientes
gregos e viu o sonho de passar
mais uma eliminatória e fazer

TONY RANELLUCCI
Cell.: (514) 945-9501

O sorteio da segunda eliminatória da Taça UEFA acabou por ser
feliz para os clubes portugueses. Tendo em conta os possíveis
adversários, mediante a distribuição dos clubes por quatro potes
realizada ontem, Anorthosis Famagusta e Áustria Viena no
caminho de Boavista e F.C.Porto, respectivamente, acabou por ser
bem auspicioso.
O Boavista viu os adversários mais temíveis que poderiam
calhar-lhe em sorte irem saindo, tocando aos outros cabeças-desérie, e acabou por ficar para o fim com os cipriotas. Com mais
razões de queixa ficaram Fernando Santos e Chainho
(Panathinaikos), que terão de defrontar os turcos do Fenerbahce,
e Fernando Couto (Lazio), que jogará frente ao Estrela Vermelha
- a equipa de Filipovic volta a ter um clube italiano pela frente,
depois de ter eliminado o Chievo Verona.
No grupo dois do sorteio apareceu o único português que não
era cabeça-de-série: Boa Morte, do Fulham. Apesar disso, a equipa
inglesa foi feliz, evitando Parma e Alavés e sendo sorteado perante
o adversário mais acessível que poderia ter tido, o Dínamo Zagreb,
da Croácia. Roberto Pinto, do Hertha Berlim, também teve sorte
e irá, como o Boavista, a Chipre, para jogar com o Apoel Nicósia.
Finalmente, o F.C.Porto. O primeiro cabeça-de-série a ser
sorteado, em oposição ao Áustria Viena. Melhor talvez só o
National Bucareste (Roménia), que jogará com o PSG de Hugo
Leal e Filipe Teixeira, e talvez o Viking, mas a equipa norueguesa
afastou o Chelsea na última eliminatória.
Janelas PVC &
Alumínio
Portas de garagem
Portas em aço
Porta-Pátio
MARIO RANELLUCCI
Cell.: (514) 830-9951

LUMINIUM
TLANTA

6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3

prolongamento não conseguiu
e baqueou sofrendo mais dois
golos o que ditou a eliminação
mais uma vez um quanto
precoce das competições
europeias.

Sorteio protege F.C.Porto e Boavista

1500 clientes
satisfeitos em
cada ano

Próxima Jornada:
(Domingo, dia 20)
Sporting  Belenenses
Braga  Boavista
Varzim  Gil Vicente
P.Ferreira  Guimarães
Santa Clara  Marítimo
Académica  Beira Mar
Porto  Benfica
Setúbal  U.Leiria
Moreirense - Nacional
Goleadores:
1-Romeu (Guimarães)
2-Simão (Benfica)
3-Barroso (Braga)
4-Serginho (Nacional)
5-Mauro (P.Ferreira)
6-João Pedro (S.Clara)
7-Antchouet (Belen.)
8-Neca (Belenenses)
9-Silva (Boavista)
10-Manoel (Gil Vic.)
11-Ceara (S.Clara)
12-Jorginho (Setub.)

Desporto

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

8950 St-Michel
(514) 389-6800
UVAS E MOSTO

II LIGA
6ª Jornada
Resultados:
Covilhã-0 Penafiel-0
Alverca-3 Felgueiras-1
Ovarense-0 Leça-1
Chaves-2 U.Lamas-2
Rio Ave-4 Marco-2
Farense-1 E.Amadora-0
Naval-1 Maia-1
Aves-3 Portimonense-2
Salgueiros-1 U.Madeira-0
Classificação
1-Marco
2-Salgueiros
3-Alverca
4-Sp.Covilhã
5-Farense
6-E.Amadora
7-Aves
8-Ovarense
9-Portimon.
10-Chaves
11-Leça
12-Rio Ave
13-Felgueiras
14-Naval
15-Maia
16-U.Madeira
17-Penafiel
18-U.Lamas

13
13
12
11
11
10
10
9
8
8
7
7
6
6
6
5
4
4

Próxima Jornada:
Salgueiros  Farense
E.Amadora - Chaves
U.Lamas - Naval

 Uvas directamente da Califórnia
 Faça o seu próprio vinho !
 Variedades de qualidade :
 Merlot
 Cabernet Sauvignon
 Zinfandel
 Chardonnay
 Muitas outras..
 30 anos de experiência
 Entrega ao domicílio
 Serviço de esmagamento de uvas
Também disponível :
Mosto de uva para vinho da
popular marca Mosti Mondiale.
Mais de 30 variedades
Garantido a 100% - Muito fácil de fazer
Faça o seu próprio vinho
por apenas que $1.60 / litro
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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

