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ESPECIALIDADE
GRELHADOS NA
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Entrega ao domicílio disponível

COMPRA E VENDA DE CARROS
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Português Ganha Um Milhão de Dólares

RTP
comunidades...
sem
comunidades
Fernando Cruz Gomes
Um programa assim, como o título
faria supor, seria do maior interesse
para os portugueses residentes no
estrangeiro. Cumpriria, certamente,
um dos objectivos do que hoje
chamam serviço público de
Televisão. Como tem vindo a ser
produzido... não é mais do que
macaquear uma situação, dar duas
voltas ao bilhar grande de arquivos
e de reciclagens de imagens... e por
aqui me fico que não há dinheiro
para mais...
Pena. Até porque a
técnica usada, os meios de que a
estação televisiva estatal dispõe,
seriam mais do que suficientes para
fazer trabalho de truz, servindo as
comunidades, dando-lhe algo de
uma triangulação de Informação,
que esteve na base da criação da
RTPi. Na última edição desta coisa
que chamamos RTPi... falou-se de
tudo menos das comunidades. É
evidente que se levantaram
problemas que, directa ou
indirectamente, têm a ver com elas.
Mas... não se cumpriu o que no
promo da programação em causa
se diz. Mais do que isso, fez-se - faz-se,
melhor dizendo - publicidade dolosa,
ao dizer-se que onde estiverem os
eventos das comunidades... aí estará
sempre um repórter... do RTP
comunidades.
Ouvimos coisas
mais ou menos interessantes acerca
da remodelação consular que o
Governo quer fazer. Deu-se a versão
do Sindicato do Pessoal dos
Consulados e Embaixadas. O
Luxemburgo esteve em foco com
imagens de arquivo e o embaixador
a ser entrevistado pelo telefone.
Houve uma notícia de cidadã
portuguesa acusada, na Suíça, de
por negligência ter deixado a filha
morrer. Mais um cidadão português
que foi assassinado na Venezuela. As
dificuldades de se fazer Lusofonia em
Timor-Leste estiveram em foco. Tudo
em notícias globais, se assim nos
podemos expressar. Como global
será a história - emotiva, se
quiserem... - de uma cidadã
portuguesa, de Lisboa, que foi para
Israel. O tal repórter, que está em
todos os eventos das comunidades,
não apareceu. Ou melhor, teria
aparecido com uma peça que a
CFMT injectou acerca dos 150 anos
da igreja de Santa Maria, de

Ver pág. 2

Nem sempre a sorte é madrasta!
Que o diga Adriano Jorge Rodrigues,
um quebequense de origem portuguesa que na semana transacta viu
o seu nome engrossar a lista dos
milionários.
Aconteceu que o feliz jovem, (tem
apenas 26 anos), foi contemplado com
o grande prémio no valor de 1 Milhão
de dólares do 67º « sweepstake
nacional das Selecções do Readers
Digest Canada ».
Adriano Jorge Rodrigues recebeu o
respectivo cheque na presença de sua
esposa, Karine, e dos três filhos, Alicia
de 10 anos, Andrew de 5 e Matthew
apenas com 1 ano. Presentes também,
seus pais, originários de Viana do
Castelo, assim como irmãos, irmãs e
sogros.
A cerimónia realizou-se na sede da
companhia organizadora do concurso
no Boul. René-Lévesque.
Adriano Rodrigues que habita em
Anjou e trabalha nos jardins na
empresa dos seus pais ficou
extremamente comovido quando teve
conhecimento do feliz acontecimento.
Curiosa foi a primeira questão que
lhe foi dirigida pela sua filha Alicia que
espontaneamente lhe perguntou
quantos bombons se podiam comprar
com um milhão de dólares.
O sonho do novo milionário pode
agora facilmente concretizar-se, ou
seja comprar uma casa e fazer os filhos
Ver pág. 2

Nobel/Paz

Jimmy Carter foi o escolhido
(Lusa) - O Nobel da Paz foi atribuído
ao ex- presidente norte-americano
Jimmy Carter.
Carter constava da lista dos
favoritos, a par do presidente afegão,
Hamid Karzai.
Disputaram o prémio este ano 156
candidatos.
Premiando Carter, o comité Nobel
distinguiu décadas de esforços
incansáveis envidados pelo expresidente norte-americano para
encontrar soluções de paz para
conflitos internacionais, consolidar a
democracia e os direitos humanos e
promover o desenvolvimento
económico e social.
O nome de Carter já anteriormente
constara das listas de nobelizáveis.
Durante a sua presidência, entre

1977 e 1981, a mediação que
desenvolveu constituiu uma
contribuição vital para os acordos de
Camp David firmados por Israel e pelo
Israel, o que, na opinião do Comité, é
só por si uma realização que o
qualifica para o Nobel da Paz.
Numa altura em que a guerra fria
entre o leste e o oeste era ainda
predominante, ele deu uma renovada
ênfase aos direitos humanos na política
internacional, lê-se na acta do comité.
O comité destaca, noutro passo, o
trabalho desenvolvido pelo Centro
Carter, criado pelo ex-presidente
norte-americano e que intensa e
perseverantemente tem procurado
regularizar conflitos em vários
continentes.

CAMIÕES USADOS

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

ESPECIAL de OUTUBRO

1º Pagamento em Janeiro 2003
Garantia GM Optimum
3 anos ou 60 000 km incluída

José Machado

Director de vendas
veículos usados

ASSISTÊNCIA 24 HORAS GM OPTIMUM POSSIBILIDADE DE TROCA

Ver pág. 2

GARANTIA GM OPTIMUM

AUTOMÓVEIS USADOS GARANTIDOS E INSPECCIONADOS OPTIMUM

Mais de 1 milhão
de inventário
a preço reduzido

Por Luís Tavares Bello

ONGLES STUDIO NAILS

COIFFURE
UNISEX
e Sextas

4163 BOUL. ST-LQuintas
AURENT

ISABEL (514) 286-5252
EDITE (514) 842-9929

2º Aniversário

Isabel e Edite
Agradecemos à nossa estimada clientela o apoio recebido ao longo dos anos.
Esperamos continuar a merecer a vossa preferência!
ABERTO

A NOSSA ARTE É A VOSSA IMAGEM
DE TERÇA A SÁBADO / DOMINGO COM

MARCAÇÃO

A VOZ DE PORTUGAL, 16 de Outubro de 2002 - Página

Manchetes
Português ganha um milhão de dólares

Morreu o crítico de televisão Mário Castrim
Cont. da pág. 1

beneficiar de uma educação de
qualidade, isto para alem de
uma viagem com a petizada ao
Walt Disney World.

Ao Adriano, que nos pareceu
ser uma pessoa sensata, a
quem o dinheiro não dará volta
à cabeça, e, a toda a família A

RTP comunidades

Cont. da pág. 1

Toronto. Pouco. Muito pouco parar uma hora de antena. Até há
pouco, a RTPi estava-se marimbando para as comunidades.
Pensavam os todo poderosos senhores da 5 de Outubro que
aquela malta, coitadinha, o que quer é que lhe digamos o que se
passa em Portugal. E não fazia nada pela emigração. A RTP, na
sua vertente internacional, existe em grande parte porque existem
comunidades. Esqueciam-se disso.
E hoje?! - Pois, hoje, como
não há dinheiro... e temos todos de apertar o cinto... as coisas
parecem ainda piores. A não ser que RTP comunidades - que seria
o único programa para as comunidades, já que os outros são de
características globais - tenha agora uma filosofia diferente,
também ela mais global. E isso significaria tão somente que a
RTPcomunidades... sem comunidades não serve nada nem
ninguém...

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

Voz de Portugal apresenta as
suas felicitações.

No Atlântico
Norte
Capturado
polvo gigante
Uma expedição científica
espanhola recuperou recentemente ao largo da costa de
Gijon, no Norte da Península
Ibérica, um polvo gigante com
50 Kgs e seis metros de
envergadura.
O polvo teve que ser retirado
do mar com o apoio de dois
barcos pesqueiros.
O
Architheuthis Dux, polvo
gigante do Atlântico Norte, é
hoje considerado maior
invertebrado do planeta e até
agora somente foram pescados
300 exemplares.

Jimmy Carter
Cont. da pág. 1

Reparações em todo o género de calçado
e artigos em cabedal
Serviço de limpeza a seco a baixo preço
Alterações de vestuário, arranjo de fechos, forros etc...

Colocam-se forros em vestuário
Tudo num só local

Ao serviço da comunidade portuguesa há mais de 20 anos

20, St-Cuthbert (esquina St-Laurent)
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Carter, diz ainda a acta, deu
mostras de um notável
empenhamento na defesa dos
direitos humanos, actuou
como observador em inúmeras
eleições, em todo o mundo, e
igualmente no quadro do
combate às doenças tropicais e
da promoção do crescimento e
do progresso nos países em
desenvolvimento.

O jornalista e crítico de
televisão Mário Castrim
faleceu ontem de madrugada
no Hospital dos Capuchos, em
Lisboa, onde estava internado
desde o início de Agosto,
revelou à Agência Lusa uma
fonte hospitalar.
Com 82 anos, Mário Castrim
foi internado nos cuidados
intensivos do Hospital dos
Capuchos,
com
uma
pneumonia, e, apesar do seu
estado ter evoluído lenta mas
favoravelmente, eram muitos
os receios dos médicos devido
à sua idade avançada.
Mário Castrim, pseudónimo
de Manuel Nunes da Fonseca,
era o mais antigo crítico de
televisão em Portugal, e
manteve até Julho a página
Canal da Crítica no
semanário Tal & Qual.

Alimentação
Portugueses gastam menos
em alimentos mas mais em restaurantes
(Lusa) - Os portugueses
gastaram menos a comprar
produtos alimentares durante a
última década, mas as despesas
em restaurantes e cafés
registaram um crescimento
gradual, de acordo com
dados divulgados pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE).
De 1989 a 2000, os produtos
alimentares caíram 11 por
cento no total da despesa de
consumo
das
famílias
portuguesas, representando
menos de um quinto da
globalidade dos gastos dos
agregados familiares em 2000.
No entanto, as despesas em
restaurantes, cafés e similares
cresceram 19 por cento de
1989 para 2000. Os gastos em
restaurantes
e
cafés
representavam, no último ano
da década de 80, quase um
terço (30 por cento) da despesa
em produtos alimentares e
bebidas não alcoólicas,
quando em 2000 esse valor
subiu para 49 por cento.
O INE conclui que os
hábitos alimentares dos
portugueses se alteraram
significativamente na última
década, tendendo a ajustarse aos das economias mais
desenvolvidas e a afastar-se da
chamada dieta mediterrânea.
Na base desta conclusão está
o
crescimento
muito
significativo do consumo de
produtos de origem animal
(leite e carnes, sobretudo) e
uma aumento igualmente
expressivo do consumo de
frutos e produtos hortícolas.
De 1989 e 2001, o consumo
de carnes por pessoa
aumentou 41,7 por cento.
A crise da doença das vacas
loucas, que ganhou expressão
em Portugal na década de 90,
fez crescer em 54,5 por cento o

consumo de carne de porco e
em mais de 70 por cento o
consumo da carne de animais
de capoeira (frango, coelho,
peru).
No entanto, o consumo de
carne bovina não diminui,
embora o seu aumento tenha
sido muito ligeiro (2,7 por
cento).
Diminuição mais acentuada
teve, durante a década de 90, o
consumo de vinho. Em 1989
cada português consumia
anualmente, em média, 60,8
litros de vinho e em 2000 esse
valor caiu para os 46,9 litros menos 23 por cento.
Os portugueses têm
dedicado a maior fatia da
despesa de consumo de
produtos alimentares em
carnes
e
derivados,
seguindo-se o peixe e, em
terceiro lugar, os cereais.
No ano 2000, cada agregado
familiar gastou, em média, em
produtos alimentares, 2.579
euros (mais de 500 contos), o
que representa 18 por cento do
total das despesas de consumo
das famílias - estimado em 13
mil euros (cerca de 2.600
contos).
O consumo de bebidas
alcoólicas e tabaco diminuiu
igualmente nas famílias
portuguesas. Em 2000 cada
família gastou nestes produtos
uma média de 391 euros (78
contos), o que significa uma
fatia de 2,8 por cento do total
das despesas de consumo. Em
1989 esta relação era de 2,7 por
cento.

Leia o nosso Jornal pela
Internet todas as
quartas-feiras
www.avozdeportugal.com
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Oeiras
O olho da Santa Casa que não tem misericórdia
André Teixeira, texto e André Kosters, foto
(Lusa) - A Santa Casa da
Misericórdia de Oeiras está a
instalar, em todas as suas
valências, um inovador sistema
de identificação pela íris do
olho que promete revolucionar a segurança e o con-

trolo da assiduidade.
É chamado Sistema de
Identificação Biométrica e
reconhece cada utilizador,
mesmo com lentes de contacto
ou óculos, através de uma
representação digital da
inimitável íris do olho
humano que funciona, cada
vez mais no mundo moderno,

como uma impressão digital do
olho, mais fiável, asseguram os
entendidos, do que a impressão
digital normal.
Vai funcionar como relógio
de ponto, para controlo da
assiduidade dos nossos fun-

cionários, e como sistema de
segurança, por exemplo, nos
infantários, disse à Lusa Leite
Pereira, secretário da mesa
administrativa da Santa Casa
da Misericórdia de Oeiras.
Mas com a chegada do
inovador sistema, vieram
também queixas por parte das
educadoras de infância e dos

sindicatos, alegando algum
receio quanto a riscos de saúde
para os utilizadores.
Leite Pereira é peremptório a
afirmar que este sistema não
permite batotas e que quem
cumpre com o horário de

trabalho não tem nada a
recear, relacionando as
queixas com a anterior falta de
controlo da assiduidade.
Antes deste sistema não
havia qualquer controlo desse
tipo, e isso para nós era uma
lacuna grave, disse o
responsável, acrescentando
que essa falta de controlo da

assiduidade prejudicou em
muito a instituição.
Temos 380 funcionários e a
Santa Casa da Misericórdia de
Oeiras é hoje uma média
empresa do concelho e os
recursos não são ilimitados,
explicou.
Quanto ao argumento dos
problemas da saúde que
eventualmente este sistema
possa trazer, Leite Pereira
explica que o sistema, semelhante ao utilizado no último
campeonato mundial de
futebol, além de ter certificados de segurança emitidos
por entidades quer na União
Europeia, quer nos Estados
Unidos da América, foi
aprovado pela Inspecção Geral
do Trabalho (IGT) porque não
levanta qualquer problema de
saúde.
Foi preciso também criar
um regulamento de utilização,
que foi já submetido ao
Instituto de Desenvolvimento e
Condições de Trabalho, disse
ainda Leite Pereira.
Ao todo serão instalados 15
destes aparelhos nas várias
valências da instituição, incluindo os infantários e creches,
apesar de não ser obrigatório
os pais das crianças usarem-no.
Os pais não são obrigados a
usar, porque alguns recusaram usar o sistema, mas
convidamos os pais a participar
neste processo, essencialmente
por uma questão de segurança, disse à Lusa Eduarda
Godinho, provedora da Santa
Casa da Misericórdia de
Oeiras, acrescentando que,
apesar de nunca ter havido
problemas de segurança, o
sistema evita que entre alguém
no infantário que não esteja
autorizado.

Manchetes
A responsável refere que o
preço do sistema de acesso pela
íris do olho é mais caro que os
sistemas mais comuns, mas

traz muitos benefícios aliando
a segurança e o controle da
assiduidade num só sistema.

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

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

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

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

São em jantar/espectáculo

Versos e Universos
Novo livro de Adelaide Vilela
É já no próximo sábado, dia
19 de Outubro, pelas 19h30 que
a nossa colaboradora Adelaide
Vilela procederá ao lançamento do seu novo livro Versos
e Universos.
Estarão presentes de diversos convidados vindos directamente de Portugal como os
Presidentes das Juntas de
Freguesia de S. Jorge da Beira
e Ourondo, respectivamente
Srs. José Pacheco e Joaquim
Carvalheiro dos Santos, bem
como a esposa do primeiro a
Sra. Natália Alves e ainda a
socióloga Dra. Vanda Raquel.
O evento promete pois
também da nossa comunidade

são muitos os convidados e
amigos presentes sem esquecermos que na parte lúdica
estará presente a apreciada
fadista Jordelina Benfeito
acompanhada pelos seus
guitarristas António Moniz e
Liberio Lopes, o cantor italiano
Vincenzo e a já famosa
orquestra Silhouette.
Uma chamada especial
também merecem as intervenções de Isabel Pereira dos
Santos e Joaquim Vitorino
Eusébio que nos virão declamar algumas poesias.
Aqui sublinhamos também
com prazer que a apresentação
da obra que justifica este

Depois de uma digressão
coroada de êxitos às « Iles de la
Madeleine », São vai estar
presente na sexta-feira dia 25
num jantar espectáculo que

nunca tiveram oportunidade
de ver o espectáculo de São,
aconselhamos esta que será
uma saída diferente até
Lorraine, e apreciarem uma

terá lugar no Restaurante « La
Romanella », situado no 95 De
Gaulle em Lorraine, acompanhada pelo virtuoso do piano
que é Carlos Ferreira e ainda
Firmino Teixeira na guitarra
portuguesa.
Para todos aqueles que

artista de grande talento.
Porque segundo parece as
reservas têm decorrido em
bom ritmo, e, o espaço é
bastante limitado, o melhor
mesmo e fazer já a sua reserva
pelo telefone (450) 621-4590.

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

convívio estará a cargo do
Pastor Joaquim Marques da
Silva, que sempre escutamos
com atenção e prazer.
Participem pois neste acontecimento cultural, onde será
servido jantar e que virá a
terminar com música para

dançar e que se realiza no
Salão de Festas da Igreja Santa
Cruz. Para informações ou
reservas dos poucos lugares
que restam queiram telefonar
para: (514) 774-8319 ou (514)
212-4315.

CENTRE DENTAIRE
DR. CATHERINE LUU

DENTISTERIE GÉNÉRALE, ESTHÉTIQUE ET PROTHÈSES

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

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

NOUS ACCEPTONS LE BIEN-ÉTRE SOCIAL, LA CARTE
D'ASSURANCE MALADIE, L'ASSURANCE DENTAIRE
JOURSOIRSAMEDIURGENCES

4510, Cartier

Mt-Royal
Autobus 97 Est

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

Acompanhamento e planificação das operações da sua
empresa

Serviços diversos

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

angle Mont-Royal

Papineau

527-8701

Autobus45

Corretora de seguros de prejuízos de particulares

Maria Alice Macedo

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

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

Clinique Médicale
AVICENNE
Dra B. Hejazi

Medicina geral e Alergologista
(testes de alergia e imunologia)

Dia 23 de Novembro
Festa da Vindima

No sábado, 23 de Novembro, pelas 18h00, terá lugar no salão da
Igreja de Santa Cruz, a Festa da Vindima, com jantar.
Este jantar-espectáculo será animado pelo Duo Joe & Duarte, DJ
Xmen, Peter Michael, Kevi Anne e a surpresa da noite (Quem sou
eu?).
Para adquirir os seus bilhetes: Padaria Notre Maison 844-2169;
Padaria Lajeunesse 272-0362 ou Epicerie Sá & filhos 842-3373.

Roubou milhões em Portugal
Detido em França

Um homem de 53 anos suspeito de ter roubado meio milhão de
euros (100 mil contos) em vários assaltos a bancos portugueses foi
detido em França.
Identificado no âmbito de uma investigação da secção regional
de combate ao Banditismo da PJ de Coimbra, o detido é o
presumível autor solitário de 29 roubos com arma de fogo.
Os assaltos ocorreram desde 1998 em instituições de crédito de
vários municípios do Alentejo, Centro e Norte de Portugal.
O homem actuava sempre sozinho, o que lhe valeu o epíteto
de Solitário nos meios policiais. Vinha a Portugal, realizava os
assaltos e refugiava-se de seguida em França, onde residia com a
família, explicou.
A PJ ainda não sabe se o detido vai ser extraditado pelas
autoridades francesas, tendo em conta a sua dupla nacionalidade.

Clínica geral e pequena cirurgia

Dr F. Sangoul, Anestesista

O IMPORTANTE NÃO É QUANTO RECEBEU... É O QUE RESTA SEU!

Elisabeth Silveira, B.Sc., P.Dt

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

Numa organização de Eddy & Hélio Productions terá lugar no
dia 9 de Novembro, pelas 20h00, no salão da Igreja St-Enfant Jesus,
5037 rua St-Dominique, um grandioso baile-espectáculo para
comemorar o S. Martinho.
Este jantar-espectáculo será animado pelo duo brasileiro Valber
& Vanille e ainda pelo conjunto Prestige.
Bilhetes à venda na Discoteca Portuguesa 843-3863; Flor do Lar
843-8909; Padaria Notre Maison 844-2169; Terra Nossa Brasil 8499337.

Dra Maria E. Pedro

TRATAMENTO PROFISSIONAL DAS SUAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTOS
(INCOME TAXES  RAPPORTS DIMPOTS)
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

Dia de S. Martinho
Com Valber & Vanille

(Clinica da dor)

Os melhores juros do mercado
Transferências de hipotecas
sem custos

Dietista

ABERTO AOS SÁBADOS

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

1094 rua Berri, Montreal

Esc.: (514) 287-8782

Celestino Andrade

Consultor em financiamento
hipotecário
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Na política
Vira o disco e toca o mesmo

Contra a Maré
Portugal visto de perto

Por Augusto Machado
É notório a irresponsabilidade e os
abusos da oposição. O facto de os
socialistas terem deixado o País
desgovernado, seria de louvar uma
atitude mais reconciliadora deixando
governar quem ganhou as eleições. Não
é isso que está acontecer. A bancada do
PS tem sido, nas últimas semanas, uma
força do bota-abaixo. E a última
sondagem indica que, aos olhos dos
portugueses, o PS, presentemente, não é uma alternativa credível
à coligação PSD/CDS.
É evidente que o Governo de Durão Barroso também não está
isento de críticas. Nem sempre, até agora, tem agido da melhor
forma e, obviamente, também não tem sabido comunicar o que
pretende para o País. Há mesmo índices de que o actual Governo,
tal como aconteceu com a doutrina de António Guterres, está a
ceder à pressão dos lóbis. Senão vejamos: durante a campanha
eleitoral o PSD prometeu aos portugueses que, no sector da saúde,
iria acabar com as longas listas de espera; reformar e incentivar
a educação; melhorar as pensões miseráveis; dignificar e proteger os nossos idosos; modernizar os mecanismos da justiça e, entre
muitas outras promes-sas, prometeu também sim-plificar esta
enorme e decadente burocracia que nos impede eternamente de
sairmos da cauda da Europa.
Pois bem: confesso que não sou pessoa qualificada para fazer
avaliações seja lá a quem for e reconheço que os novos
governantes foram eleitos apenas cerca de meio ano. É pouco
tempo. Todavia, existem sinais no País em que os problemas que
afectavam os cidadãos antes do mês de Março continuam por
resolver. A saúde, como antes, anda pelas ruas da amargura. Não
diminuíram as listas de espera de doentes, alguns em estado
grave, para serem operados ou a necessitar de tratamentos ou até
para fazerem simples exames especializados. A educação continua
a ser um quebra-cabeças num poço de mediocridade. Dizem os
críticos que o problema é do sistema e a falta de motivação por
parte dos professores e dos alunos. Há um défice enorme de
protecção à velhice, os nossos idosos, por falta de residências
adequadas para a terceira idade, são remetidos para as
respectivas famílias com custos gravosos para todos  e quando não
têm família são cruelmente deixados à sua sorte num apartamento
sito num 5º andar sem elevador, decrépito, em riscos de desabar
(vêem-se muitos destes alojamentos nas cidades portuguesas),
onde acabarão por morrer silenciosos e sozinhos, se entretanto não
pegarem fogo à casa, (são poucos os que se lembram de uma
verdade profunda: um povo que não sabe respeitar e honrar os seus
velhos é um povo que não se sabe respeitar a si próprio). A justiça
é lenta e frequentemente pouco atenta às grandes chagas sociais
e injustiças praticadas nos processos contra os mais fracos. É tudo
uma questão de -money talks em que os usurpadores andam
satisfeitos por as suas contas bancárias não poderem ser
examinadas pelas autori-dades fiscais e judiciárias. É a economia
subterrânea e paralela que segundo os analistas económicos
avulta a um nível inaceitável, em que a evasão e a fraude fiscal em
grande escala tem sido e continua a ser o pão nosso de cada dia.
Enfim, é vira o disco e toca o mesmo.

VOYAGE 681, Jarry est

algarve

Licença do Québec

Uma força na Comunidade

Especiais
Outubro / Novembro

Lisboa

699*
Porto
$749*
P.Delgada
$499*
A PARTIR DE $
:

+TX.

A PARTIR DE :

+TX.

A PARTIR DE :

+TX.

APROVEITE : Agora os nossos especiais para

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

Reserve antes de 31 de Outubro

273-9638277-1934

Por Amadeu Moura
Quando se passa uma temporada em
Portugal, começa-se a ter uma
percepção muito mais completa daquela
que é usual no limitado período de
férias: deixa-se a superficialidade própria
do frenesim da época estival e penetrase no âmago do modo de ser nacional. E
o que nos é dado a observar não é,
propriamente, positivo. O país está em
crise, diz o governo actual e acusa o
Há tempos, o director do Hospital S. João no Porto, Luís Manuel
Cunha Ribeiro, para tentar resolver os graves problemas do
hospital, reuniu-se com médicos, enfermeiros e administra-dores
e, a um certo ponto da reunião, disse: Em Portugal, temos o
comportamento típico do novo-rico, - daquele que gasta o dinheiro
dos outros. Nada mais próximo da verdade, Sr. Director!
Pensamento da semana: Devemos reflectir sobre o nosso hábito
de votar. Talvez votar no candidato que promete menos, por ser
ele o que menos nos desapontará. Porque isto de políticos... venha
o Diabo e escolha!

Opinião
anterior de ter sido perdulário e de ter esbanjado os bens públicos.
Mas terá sido só o governo anterior a esbanjar dinheiro? Não terá
sido o país inteiro a esbanjar aquilo que tinha e o que não tinha?
Sabendo que as autarquias estão falidas, que o endividamento das
famílias já atinge 94% do rendimento, que as grandes companhias
iam gastando por conta obnubiladas com a capitalização bolsista
e quando era preciso dinheiro reivindicava-se mais de Bruxelas,
cabe perguntar se não há uma culpa colectiva a nível nacional? É
óbvio que toda a gente quer alijar responsabilidades e atira a culpa
para cima dos outros. Como já dizia J.P. Sartre, lenfer, cest les
autres! Ou, para ser mais prosaico, citamos aquele ditado popular
brasileiro: pimenta no cú dos outros é refresco, no nosso só pó-dearroz!
Voltaremos a este assunto. Portugal, político, social, artístico,
desportivo, actual e futuro, é um manancial inesgotável.

O tempo da tropa
a contar para a reforma

Em tempos idos, abordamos várias vezes esta questão. Voltamos
ao assunto para relembrar que termina no próximo fim de mês o
prazo para apresentar os respectivos pedidos. Os interessados têm
todo o interesse em fazê-lo sob pena de perderem estes direitos. A
diligência é mais do que fácil e barata. Nem precisa de perder tempo
em deslocações ao Consulado. Basta preencher o formulário digital
que o Ministério da Defesa Nacional disponibiliza pela Internet.
Não esqueça! Tem até ao fim do mês.

UVA PARA VINHO
MOSTO DE UVA
IMPORTAÇÃO DA CALIFÓRNIA

QUALIDADE EXPERIÊNCIA SERVIÇO

ENTREGA AO DOMICÍLIO
TEL. : 255-9330
Importador e grossista
de fruta e legumes
produtos alimentares e
drogaria
ANDREA GIORDANO
TONY MAGLIOCCA
estão à vossa disposição
CLAUDIO BARTOLOZZI
Enólogo
Assistente técnico
todo o ano

Especial da semana
Bacalhau

6.

99

lb.

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

5650 Boul. Metropolitano Este (Esquina Lacordaire) tel. : 255-9330
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Crónica do incrível
A raiva ao volante

Inúmeros casos de raiva ao
volante têm acontecido este
ano.
De Março a Julho deste ano
sómente, pelo menos nove
casos foram registados.
Eis como eles se passaram:
1). 4 de Março de 2002
Na auto-estrada 440 em
Laval uma banal discussão
termina com a morte de Pierre
Leclaire um pai de família de 28
anos. Os assassinos nunca
foram encontrados até hoje.
2). 5 de Março de 2002
Em S. Jacinto uma altercação
tem lugar entre um casal e um
condutor. A discussão se
termina com uma crise
cardíaca fatal para o condutor
do automóvel implicado, JeanPaul Gendron. O suspeito,
Francis Charette, entrega-se à
polícia.
3). 15 de Março de 2002
Dois adolescentes são batidos
e apunhalados porque uma
bola de neve aterrou sobre um
automóvel estacionado junto
de
um
Restaurante
MacDonalds. Os suspeitos
nunca foram identificados.
4). 20 de Março de 2002
Um automobilista raivoso dá

Por Joviano Vaz

uma bofetada num peão de 74
anos porque este atravessava
muito devagar uma intersecção em Trois Rivieres.
Serge Daigle, o agressor, é
acusado de vias de facto e de
perigosa condução.
5). 20 de Março de 2002
Em Montreal no boulevard
Pierrefonds um automobilista
faz fogo em direcção de um
chauffeur de autocarro da
S.T.M.. Parece que o condutor
armado não terá apreciado
uma manobra do condutor do
autocarro.
6). 8 de Abril de 2002
Frustrada
porque
o
automóvel que a precedia
parou subitamente, Yolande
Ouellette tenta atropelar o
condutor desse carro. Ela foi
acusada de condução perigosa
e de delito de fuga.
7). 28 de Abril de 2002
Em Santa Fé na região de
Québec um entregador de 38
anos é batido de maneira
selvagem no estabelecimento
da empresa para que
trabalhava por três indivíduos.
A agressão teve lugar depois
que a vítima e os suspeitos se
ultrapassaram mutualmente
na auto-estrada 20.
8)- 9 de Julho de 2002
Uma altercação verbal entre
um ciclista e um automobilista
degenera numa tentativa de
morte. O condutor de 39 anos
foi apunhalado várias vezes na
intersecção de Jarry e Saint
Michel. O suspeito foi preso.

Pequena crónica de Outono
Ossofrimentosdoscristãosnomundo
Por Joviano Vaz
Poucos cristãos têm consciência que o século XX foi um
século de mártires.
Regimes revolucionários e
ditaduras implacáveis, como o
9). 30 de Julho de 2002
Em Saint-Henri, dois amigos
são atacados por três
indivíduos. Dois homens foram
presos.
Registemos em seguida
algumas
estatísticas
relacionadas com a raiva ao
volante:
1)- 37% dos automobilistas de
Montreal afirmam terem sido
vítimas ou testemunhas de
cenas de raiva ao volante em
1999.
2)- Trata-se de um aumento
comparativamente a 1998
3)- 2% dos responsáveis por
cenas de raiva ao volante
afirmam terem solucionado o
seu problema com uma boa
briga.
4)- 10% dos condutores de
Montreal dizem ter impedido os
condutores provocadores de
continuarem o seu caminho em
paz.
5)- 18% dos automobilistas de
Montreal dizem ter efectuado
inúmeros gestos obscenos.
6)- 38% limitam-se a apitar.
Como se vê a raiva ao volante
não se soluciona com brigas e
discussões. Elas são inúteis e
perigosas.
E esta?

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.

comunismo e o nacionalsocialismo que quiseram
estabelecer o paraíso, perseguiram implacavelmente os
cristãos.
Foi assim que milhões de
pessoas (católicos e membros
de outras Igrejas) morreram
pela única razão de desejarem
ser fiéis a Cristo.
Nenhum outro século
conheceu tão grande número
de mártires. Mas ainda hoje a
perseguição continua bem
presente. Em particular na
Ásia, na Africa, no Próximo
Oriente e em Cuba os cristãos
continuam a morrer pela sua
fé.
Segundo a Agência Fides
165.000 cristãos morreram no
ano 2000 por causa da sua fé.
Muitos deles eram Padres e
religiosos.
Só na Igreja Católica nos
últimos dez anos 603
missionários foram assassinados sobretudo na Ásia e na
Africa e milhares de Igrejas
foram destruídas, roubadas e
incendiadas.
Em sessenta países os cristãos de várias denominações
foram perseguidos ou foram
vítimas de discriminação.
Na realidade o século passado foi bem um século de
sofrimento. Foram sobretudo
as comunidades materialmente pobres que mais
sofreram.
Mas o sangue dos mártires
renovará a face da terra. Para
todos estes mártires a nossa
profunda admiração e a nossa
esperança que o mundo um dia
será mais livre e mais fraterno.

Cartas à redacção
Desabafos...
Como tudo está a mudar. Ou, para melhor dizer, como tudo está
mudado. Eu explico. Desde as primeiras aulas da escola primária
que me plantaram no cérebro esta expressão que ficou gravada
profundamente no meu íntimo: A minha Pátria é a Língua
portuguesa! Que tem um significado extra especial quando
vivemos fora da terra aonde nascemos.
Desconheço um único conterrâneo que não sinta o coração a
vibrar intensamente quando escuta alguém a falar ou a entoar um
cântico na sua língua materna.
Isto vem a propósito do que tem estado a acontecer na RTP
internacional que continua a abusar de estrangeirismos, que até
se atreve a nos oferecer anúncios de promoção num inglês
expresso com uma pronúncia tão deficiente, que até dá vontade
de rir. Entretanto, continuam as entrevistas constantes em inglês
(e não só), como se não houvesse ninguém em Portugal ou no
Brasil que merecesse ser entrevistado.
Até muitos dos nossos (?) artistas aparecem na pequena tela a
cantar assiduamente em línguas estrangeiras, e em ritmos
rockistas, parecendo-nos que a juventude portuguesa tem
levado uma tão intensa lavagem ao cérebro que já aceita com a
maior naturalidade esse barulho infernal e desafinado a que os
novos, que seguem a moda, chamam rap...
Ficamos com a impressão de que certas pessoas que aparecem
com frequência na tela da RTPi querem pavonear-se dando
mostras de que são multilíngues. O que nunca devia ser aceite na
programação do posto emissor internacional do estado português
que só tem telespectadores (cerca de 99.99%) que entendem a
língua mais bonita do mundo.
********************
Achamos interessante o resultado duma sondagem do World
Almanac for Kids, onde perguntaram a mil e seiscentas (1.600)
crianças com idades entre os 6 e os 14 anos, qual é a pessoa mais
importante no mundo?
A que ficou em primeiro lugar, com 69% dos votos, foi o
Presidente Bush, seguido da mãe e, em terceiro lugar, o pai. O que
nos pareceu natural.
No entanto, e isso sim, deixou-nos estupefactos, que em quarto
lugar (embora com apenas 12%) tenha sido distinguido como a
pessoa mais importante do mundo o sr. Osama Bin Laden, que
é considerado o responsável pelos horrendos ataques terroristas
de 11 de Setembro do ano passado.
O que nos dá para pensar maduramente, sobre a educação
primária das escolas norte-americanas.
********************
Finalmente, o Presidente George Bush conseguiu que o
Congresso confirmasse o seu poder de agir como Chefe de Estado
sobre a política externa. E que inclui a possibilidade de declarar
guerra contra os nossos inimigos se, na sua opinião, as
circunstâncias justificarem tal decisão.
Espera-se, agora, que as Nações Unidas sigam o exemplo, apesar
Ver
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SUPER SALDO DE EXCESSO
DE INVENTÁRIO DE FÁBRICA
•CORTINAS •ALMOFADAS •LENÇOIS
•RECORTES DE TECIDOS •COLCHAS •EDREDON •TOALHAS
•TRAVESSEIROS •COBERTAS DE COLCHÃO

VÁRIOS TAMANHOS E COR

SÁBADO, 19 de Outubro
DAS 7H00AM AO MEIO-DIA

Todas as taxas incluídas
Agora aberto todas as semanas !

Boul. St-Laurent

Horário :

4ª feira:
5ª feira:
6ªfeira:
Sábado:
Domingo:

10h00 às 18h00
12h00 às 21h00
12h00 às 21h00
10h00 às 17h00
12h00 às 17h00
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Mont-Royal
Loja

Marie-Anne
Armazém

Para mais informações :

845-4231

120 LOUVAIN OESTE

(Boul. Métropolitain, saída St-Laurent norte, virar na Louvain oeste)

A VOZ DE PORTUGAL, 16 de Outubro de 2002 - Página 7

Cada vez mais perfeccionista
Alexandre da Costa subjuga a assistência
Por Raúl Mesquita texto e foto de Manuel Ribeiro

Em cada uma das raras 
devido à sua permanência em
Viena de Áustria e Madrid visitas que nos faz, Alexandre
da Costa domina a assistência
com o talento da sua arte
sublime.
Com a presença do Senhor
Cônsul de Espanha que se fazia
acompanhar da esposa, decorreu num das salas Escola de
Música Vincent-dIndy em
Montreal, mais um recital de
Alexandre da Costa desta vez
intitulado «Do Danúbio à
Andaluzia» e onde o jovem mas
já bastante experimentado
prodígio, empolgou a assistência com a variedade dos temas
e dos compositores interpretados, demonstrando uma
grande maturidade artística na
expressividade de gestos e da

sonância que extirpa do instrumento.
Alexandre da Costa vive
para a música. E ela vibra nele
como a água da nascente que
aumenta de cadência à medida
que se alarga o leito da sua
existência, ganhando espaços
até então ocupados pelos
grandes nomes das esferas
musicais.
Concentrado, consciente da
sua força e capacidade de
execução, Alexandre percorre
com os olhos ao mesmo tempo
que com os dedos, as escalas do
violino, metódico, moderado ou
com energia, fazendo vibrar as
notas e o público num arrebatamento digno dos grandes
mestres.
Paralelamente, a simplicidade própria dos grandes e
verdadeiros valores, cativa com
um sorriso permanente quantos dele se aproximam.
Alexandre será violonista
solista convidado pela
Orquestra Sinfónica da
Montérégie na Sala Pratt &
Whitney do CEGEP Edouard
Montpetit, 150 de Gentilly em
Longueil, tocando o Concerto
nº1 de Mendelssohn a 17
próximo e sábado 19, em
Concerto de Beethoven, com a
Orquestra Filarmónica do

Nouveau Monde na Catedral
de S.Jérome. Ambos os espectáculos começarão às 20 horas.
Alexandre da Costa, um

jovem que faz história e que vai
permitir na continuação da
vida, nos séculos que virão,
fazer conhecer aos nossos netos
e herdeiros, aquilo que fomos.
Por agora e mais terra a
terra, que os apreciadores de
boa música, possam deslocarse a uma destas salas de espectáculos e reconhecer aquilo
que ele é : um grande músico.

Comunidade
O Bébé do Ano 2001
Continuamos a publicação de alguns dos nossos
leitores do futuro. Entretanto continuamos
também, a incentivar os nossos leitores do
presente, para que nos enviem as fotografias
dos seus bébés nascidos no ano 2001,
acompanhados dos respectivos nomes, datas de
nascimento, filiação e número de telefone para:
Concurso Bébé 2001, A Voz de Portugal, 4117A boul. St-Laurent, Montreal, Qc. H2W 1Y7.
Para mais informações contactem-nos pelo
te.(514) 844-0388, de segunda a sexta, das 09h00
às 18h00.

é
Béb -se !
cura
o
r
P
Alexandra Émond de Almeida
11 de Abril de 2001
Filha de : Mário de Almeida e
Geneviève Émond

Nome do bébé:
Data de nascimento :
Nome do pai:
Nome da mãe:

Noivas

15% de desconto
em todos os modelos de convite
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Em Água de Pau
O Relógio da saudade
Por Adelaide Vilela

Era noite de Inverno. O meu
irmão mais velho, por volta de
mil e nove centos e sessenta e
cinco, obrigava-me a ler
repetidas vezes a mesma lição.
Eu chorava, sem que eu nem
ele entendêssemos a razão das
lágrimas que me banhavam o
rosto. Seria o Relógio da
Saudade? Seria o emigrante.
Quem seria e de onde viria o
homem descrito na história?
Para onde teria ele emigrado?
Muitas interrogações para a
mente frágil de uma criança. Já
nessa altura tinha um
sentimento de amor tão
profundo que surpreendia os
meus familiares.
Mas quem não se recorda da
bela história que envolvia de
nostalgia o coração de
qualquer criança ou adulto? 
Não há no mundo gente mais
amiga da sua Pátria que o
Português, por isso não se sabe
de onde lhe vem o desejo de
embarcar para longes terras.
Afinal, a partir da história do
livro da quarta classe daqueles
tempos longínquos não era
possível saber de que região era

oriundo o emigrante. Mas em
que igreja se ouviria o bater
das horas ou o cantar das AvéMarias do dito relógio da
saudade? Sabe-se apenas que
desde aqueles tempos a esta
parte os emigrantes residem
nos quatro cantos do mundo e
que no peito de cada um deles
bate fortemente a saudade e o
desejo de regressar ao berço
onde nasceram... Bate até doer
o relógio da saudade... da sua
saudade.
Assim vivendo, com a sua
saudade, longe de casa,
afastados da família, ouvindo o
bater das horas do relógio no
coração, a comissão organizadora constituída pelo
Armando Loureiro, José de
Froias, Walter Froias, Steve
Vieira, Manuel Torres,
Armanda Garcia, Philipe
Garcia e João de Froias,
conjuntamente com outros
amigos de Água de Pau,
resolveu fazer uma festa de
angariação de fundos. O
dinheiro então apurado servirá
para custear as despesas do
relógio da Igreja Nossa
Senhora dos Anjos de Água de
Pau.
Na maioria das igrejas de
construção antiga ou moderna
vê-se no cimo de uma das torres
um relógio que, para além de
ser de grande utilidade, às
vezes, canta ao dar as horas.
Nossa Senhora dos Anjos de
Água de Pau não tinha tido essa
sorte. Por sonho ou paixão, fiéis
e amigos, cansados da
saudade do bater de outros

relógios, quiseram contentar a
Senhora oferecendo-lhe um
para a Sua igreja.
Eu quis partilhar com os
pauenses a saudade do canto
do relógio e a saudade daquelas
lindas terras. Por isso, foi com
prazer e alegria que me
desloquei até ao salão de festas
da igreja de Santa Cruz para

Les Aliments Martins

123 VILLENEUVE EST (ENTRE COLONIALE E DE BULLION)
Contacte Albano Sá : 845-3292
Mosto 100% puro

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

Bom trabalho e uma excelente refeição. Ah! O vinho
acabadinho de sair do tonel
estava uma delícia. Não gosto
do tinto, mas como não tinha
ainda a fermentação do álcool
bebi uma pinguinha e soubeme bem.
José Froias, que a custo de
muito sacrifício persiste em
preservar o grupo de danças da
sua querida terra pauense,
presenteou-nos com algumas
danças que encantaram o
olhar de cada um de nós. Eles,
muitos jovens e crianças,
todos vestidos de azul e
branco, louvam as suas
tradições de maneira simples e
bela; mas são tão pouco
conhecidos, porquê? Senhores
organizadores não deixem
apagar na memória do tempo
este grupinho magnífico que,
mesmo se
nasceu na rua, tem imenso
valor. Este grupo pode tornarse impulsionador desse
património cultural que tendes
no sangue. Entendam.
Muitos parabéns à comissão
organizadora!
A palavra final vai com um
abraço de amizade para duas
pessoas por quem tenho
grande amizade e admiração,
dois pólos de cultura e saber.
Constatei, quando estive
naquela região, que tanto o Sr.
Vereador Roberto como o
padre João Botelho Mota são

Bons cantores, lindas vozes e
algumas bradavam aos céus...!
Esteve presente David
Loureiro, João Borges, Fátima
Miguel e Armando Loureiro o
qual abriu o convívio com o Painosso que une as mãos
simbolizando a união, o amor.
Uma palavra para a equipa
da cozinha que nos deram
comida até mais não...

dois pilares fundamentais, que
têm lutado com todas as suas
forças para o enriquecimento
cultural e espiritual daquela
linda vila açoriana. Espero que
ambos possam viver sempre de
braço dado com Deus, o povo e
os anjos.

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

Fornecemos: restaurantes hotéis mercearias
hospitais dépanneurs créches  etc. c Pessoa
l
omp
eten
t
e
Faça-nos uma visita ou contacte :
ALBANO SÀ ou CARLOS COSTA
Tels: 845-3291 - 845-3292 - Fax : 257-8816

no
ga ia
e
r
d
t
En smo
e
m

assistir à maravilhosa festa dos
amigos de Água de Pau. Tudo
pode ser possível porque existe
a Voz de Portugal que dá VOZ
aos amigos, aqui, agora e
sempre - há mais de quarenta
anos - Voz de Portugal no
mundo!
Ao conjunto das ideias e das
palavras junto mais estas para
vos dizer que alguns dias antes
da festa pauense tinha estado
na Lagoa, a convite da Câmara
Municipal, para o lançamento
dos meus Versos e Universos.
Sabiam que já de lá vinha a
proposta para escrever sobre
este feliz acontecimento? Mas
que feliz...! um verdadeiro acto
de solidariedade tanto da parte
dos organizadores como da
parte dos pauenses e amigos
que assistiram ao convívio. Até
de Toronto e dos Estados
Unidos da América havia
gente de grande generosidade. Podia ver-se no pátio
da Igreja de Santa Cruz um
autocarro gigante cheio de
gente amiga e fiel às suas

raízes. E assim unidos, o tilintar
do Relógio que já está em bom
funcionamento vai ouvir-se até
aos Anjos da Nossa Senhora
que deu o nome à Igreja.
Não se admire o leitor que do
lado de lá do mar azul ficasse o
Vereador da Cultura, Roberto
Medeiros a torcer para que o
evento corresse bem. Como
outros açorianos, aquele
pauense especial adora a sua
terra ao ponto de lá
deixar o coração doente.
Aqui está outro homem
dedicado e amável, o reverendo
Padre Mota, senhor de uma
cultura ancestral profunda. Ele
veio especialmente para assistir
ao convívio dos pauenses. Com
ele vinha a Sra. D. Maria de
Deus, sua empregada.
O padre João Mota sorria de
contente ao ver a boa harmonia
que reinava no seio da família
pauense e ao abraçar tantos
pais e filhos que ele baptizara
um dia.
Foi uma festa linda e
animada que começou com a
celebração da eucaristia
presidida pelo reverendo padre
Mota e animada pelo Armando
Loureiro e filhos. Em seguida,
no salão grande da igreja, já
estavam os Estrelas da noite
para brilhar e abrilhantar o
serão. A decoração de flores
amarelas e as belas colchas de
trapos ajudaram a enriquecer o
ambiente já caloroso.

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
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V aniversário do Ilhas de Encanto
assinalado com lançamento de CD
Texto e fotos de António Vallacorba

O Rancho Folclórico Ilhas
de Encanto (RFIA), da Casa
dos Açores do Quebeque
(Caçorbec), esteve em muita
evidência sábado passado, 12
do corrente, em virtude da
festa comemorativa do seu
quinto aniversário.

o considerável contributo
cultural que o rancho
aniversariante tem prestado
àquela instituição, numa maior
valia da presença que marca na
nossa comunidade. Por outro
lado, congratulou-se com o
lançamento deste trabalho
discográfico do agrupamento,
algo, aliás, sempre agradável
de registar.
Pelo seu lado, Glória Arruda,
responsável por este rancho e
visivelmente satisfeita pelo
sonho alcançado (o CD),
agradeceu o apoio e a
colaboração da Caçorbec, ao
mesmo tempo se sentindo
também reconhecida para
com os pais das crianças
envolvidas no rancho a que

jovens que o queiram integrar.
Como foi previamente
referido, o CD agora lançado foi
um esforço da seccção de
cantares do rancho, cujo nome
é Recordações e que muito se
tem dedicado à recolha de
cantigas antigas e tradicionais,
que, caso contrário, depois se
perderiam na memória das
gentes.
Para que conste, o
Recordações é constituído
pelos músicos e/ou vozes Bento
Moniz, Manuel Luís, Robert
Arruda, Dinarte Melo, Fernando Arruda, João Dutra,
Manuel Luís Jr. e Isabel Dutra;
Glória Arruda, Nivéria Tomé e
Elsa Couto, todas solistas.
Para as pessoas interessadas

Missão de Santa Cruz
Curso de pintura de azulejo

ParóquiaN.D.N.
Bazar anual 2002

A Missão de Santa Cruz vai proporcionar mais um curso de
pintura de azulejo, a começar no mês de Novembro.
Os interessados devem contactar a secretaria, para se
informarem das condições pelo (514)844-1011.
Haverá um curso para iniciados e outro para os que já fizeram
o 1º curso.
Não perca. Vale a pena!

O auspicioso evento,
realizado à volta de jantar, baile
e exibição de danças e
cantares, decorreu na bonita
sala da colectividade a que está
ligada e marcou, ao mesmo
tempo, o lançamento oficial do
primeiro CD da sua secção de
cantares, o Recordações.
A sala esteve cheia de
convivas, num ambiente
encantador e propício ao alegre
e animado serão por que todos
iriam desfrutar.
Mui agradável e típico foi o
jantar especialmente preparado para esta ocasião pela
equipa de cozinheiras da Laura
Cordeiro e com a habitual
qualidade que se reconhece
em tudo o que se faz na
colectividade anfitriã.
Dora Barão, presidente da
Caçorbec, enalteceu na altura

preside, facilitando, assim, a
presença dos filhos nesta mui
meritória expressão da nossa
cultura e da qual eles e elas
saem mais enriquecidos.
O rancho Ilhas de Encanto
 lembramos  foi fundado a 8
de Setembro de 1997,
marcando uma presença muito
importante na divulgação e
promoção do folclore açoriano.
Como todas as coisas, tem tido
os seus altos e baixos; mas
presentemente se encontra
numa fase de regresso aos
velhos tempos.
Tem, por isso, neste
momento cerca de quarenta
elementos  dançarinos,
instrumentalistas e vozes -, cuja
directora artística é a talentosa
jovem Cristina Arruda. Evidentemente, o agrupamento
tem sempre as suas portas
abertas à adesão de mais

LIQUIDAÇÃO FINAL
50% a 70%
Céramiques Solano
de desconto
em todos os nossos azulejos de 1ª qualidade
importados de Italia, assim como colecções Indus,
Athena, Polis, Ragno, acessórios de casa de banho,
da Casa Sergio Leone, etc...

4833 Jean-Talon est

Linha Verde1-888-294-5514

727-6293

na aquisição do CD e mais
informações sobre o mesmo,
podem contactar a Caçorbec,
ligando para o (514) 388.4129,
ou então na sua sede, sita ao
229, rue Fleury Oeste,
Montreal.
E, para complemento desta
noite aniversariante, cujo baile
foi animado pelo L. M. Disco,
com o Fernando Vinagre, o
Ilhas de Encanto a todos
encantou com a exibição de
alguns números bem característicos do seu programa de
cantares e bailares regionais e
em que num dos casos, o
público participou entusiasticamente.
Parabéns ao Ilhas de
Encanto por esta bonita festa e
pelo lançamento do seu
primeiro CD, com votos de
longa vida e prosperidades.

Importateur
et Distributeur

Licença R.B.Q. 2669-8027-16

Sexta-feira, dia 1 de Novembro das 16h00 às 21h00 e no
sábado, dia 2 de Novembro das
10h00 às 15h00, terá lugar no
subsolo da Igreja Notre Dame
des Neiges, 5320, chemin de la
Côte des Neiges, um bazar
anual, cujos fundos revertem a
favor desta paróquia.

Varina
Aluminium inc.

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

Aníbal Ventura

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

VARINA ALUMINIUM inc.

6327 rue Clark, Montreal, H2S-3H5

Tel.: (514) 362-1300
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Regiões
Peniche
A sua origem perde-se na
noite dos tempos. Sabe-se ter
sido em tempos remotos
Peniche uma ilha, sem a língua
de areia que a liga ao
Continente e aí teria acorrido,
fugindo à retaliação das hostes

Continente cerca de 800
passos. Abunda esta ilha em
veados e sobretudo em coelhos:
também se encontra nela a
planta do alcaçuz...
Peniche, no tempo antigo
significativa de barco pe-

pescadores viraram navegantes, construindo e armando navios de alto mar com os
quais colaboraram na aventura
dos Descobrimentos, tornando
a vila rica e próspera ao
regressarem com o ouro, as
especiarias e os tesouros
arrecadados...
D. Afonso V em 1448 con-

de Júlio César e aproveitando o
escarposo e inacessível recorte, um punhado de lusitanos
que teriam resistido e fundado
a povoação. Rodrigues Carvalheiro e Eduardo Dias
transcrevem nas Memórias
de forasteiros a narrativa do
Cruzado Osberno, companheiro de Afonso Henriques,

queno , mas houve também
historiadores, lembrando-se da
afinidade fonética com a
palavra península, lhe atribuíram a designação por
corrupção dessa palavra. D.
Afonso Henriques, na reconquista, agraciou com os
territórios de Atouguia da
Baleia e Peniche os cruzados

cedeu o título de Conde de
Atouguia (então sede do
Concelho) a ÁlvaroGonçalves
de Ataíde, depois alcaide-mor
de Peniche. D. Luís de Ataíde,
duas vezes vice-rei da Índia, foi
quem mais se distinguiu na
linha de sucessão da
alcaiadaria. (Pinho Leal contanos que vindo da Índia onde

na tomada de Lisboa: No dia
seguinte aportámos à Ilha de
Peniche
distante
do

lombardos, irmãos Lacorne.
Logo que se iniciou o ciclo das
descobertas, os antigos

poderia ter acumulado
riquezas, só trouxe quatro
barris de água dos principais

PEIXE VIVO

PEIXE FRESCO

rios da Índia: Indo, Ganges,
Tigre e Eufrates, e que por
muito tempo foram as pipas
vistas no Castelo de Atouguia),
tendo fundado em 1552 o
Mosteiro do Bom Jesus (perto
da actual Igreja da Ajuda em
Peniche) onde quis ser
sepultado. Em 1834, foi
profanado o convento tendo
servido para arrecadação dos
militares da Praça.
Terminou o poder dos
Ataídes como se sabe, com
Pombal, ligando D. Jerónimo
de Ataíde à tentativa do
regicídio, executando-o em
Belém com os Aveiro e os
Távoras, e exterminando-lhes
os bens e o título. Muito tempo
antes, em 1589, também viu
aqui em Peniche um futuro rei
gorar-se a sua sorte: D. António
Prior do Crato, que, com o
auxílio da esquadra inglesa
desembarcou na praia sul de
Peniche, tendo daí marchado
para Lisboa. A marcha deste
exército fez-se selvaticamente,
mais se preocupando os
ingleses em saquear e roubar o
que podiam pelo caminho do
que em se constituir exército
disciplinado e capaz de
defender as aspirações do
pretendente ao trono. É deste
comportamento miserável e
desleal que nasceu o epíteto
dos amigos de Peniche.,
rotulando os ingleses e não os
da terra, por ignorância
injustamente caluniados dessa
odiosa traição. Povo bem pelo
contrário disposto a apoiar
tenazmente e sem peias, D.
António...
Povo afinal que virado à pesca
se viu de outras tarefas
incumbido pela própria
condição geoestratégica de
Peniche, manápula de terra
aberta em dedos de carreiros,
portos, ilhéus e fusetas a
estender-se para a óbvia
vocação do mar. E deste mar sai
peixe e marisco sem igual, que
pelas inúmeras casas de
refeições se distribui, a
provocar-nos o apetite.
Das catedrais soberbas de
penadia que tem Peniche, Nau
dos Corvos e pedra de Galé
como seus anjos candelários,
ergue-se o Santuário da
Senhora dos Remédios,
formosa ermida toda de azul
revestida em azulejos do Século
XVIII, no delírio figurativo de
António de Oliveira Bernardes.
Da mesma penadia nasce a
cidadela, fortaleza erguida
contra a estrangeira e corsária
intromissão: e é ainda a mesma
penadia que defende Peniche
da sua própria ousadia em
intrometer-se pelo mar
adentro, mar que na ineficácia
do seu recontro com a fraga,
em renda de espuma se desfaz.
Renda que por sua vez inspira
este povo a criar pelo bilro, o
delicado símbolo da sua
homenagem de respeito e
gratidão ao oceano ao qual, na

PEIXE CONGELADO

humildade da sua grandeza,

reconhece tudo dever.

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

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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Linda donzela vai à janela
...E a Tuna do ISEP passou por Montreal.

Dá que pensar...
Raúl Mesquita

Passou brevemente  e
quase em segredo, por
Montreal, a Tuna Académica
do Instituto Superior de
Engenharia do Porto, tendo
actuado no Restaurante Estrela
do Oceano e na Associação
Portuguesa do Canadá. Temos

periferia, onde actuaram as
diferentes tunas académicas
que nos têm visitado nos
últimos anos, confirmará sem
dúvida esta verdade. Quem
certamente não acreditará em
tal facto são os responsáveis
pelo planeamento deste evento
realizado na quarta-feira
passada.
Basta para isso constatar a
pouca assistência  comparativamente aos tais espectáculos anteriores  mesmo se
do princípio ao fim, bastante
alegre e entusiasmada. E a
ausência  à parte uma
dezena de componentes de um
grupo de jovens que ocasional
e pontualmente, como agora,
colabora com a APC  da
juventude lusófona, esses que

Comunidade

parecendo o palco duma
actividade dum Club dÂge
dor, evidenciou a ausência
deliberadamente forçada da
comunicação social neste
processo.
Registe-se porém, que o
espectáculo foi bom e
agradável, animado pelos
fulgores de dois folgazões
membros da Tuna, com a sua
linguagem própria a divertir a
assistência com bastante
equilíbrio e a fazer realçar a
actuação do grupo. O público,
de resto, colaborou com prazer
em diversas ocasiões, como na
interpretação das «Cartas de
amor», um dos êxitos de
Francisco José na segunda
metade dos anos 50 e não
regateou aplausos bem

1. Gosto de ti não por causa de quem és, mas por causa de quem eu sou quando estou contigo.
2. Nenhum homem e nenhuma mulher é digno/a das tuas lágrimas, e aquele ou aquela que
o é, não te fará chorar.
3. Apenas porque alguém não te ama da maneira que gostarias, isso não significa que ele
ou ela não te ame com tudo o que tem.
4. Um/a verdadeiro/a amigo/a é aquele/a que procura segurar a tua mão quando cais e
te toca no coração.
5. A pior maneira de sentir a falta de alguém é estar sentado/a exactamente a seu lado
sabendo que não a podemos ter.
6. Nunca franzas o sobrolho, mesmo quando estiveres triste, porque nunca sabes quem se
pode estar a apaixonar pelo teu sorriso.
7. Para o mundo todo podes ser apenas uma pessoa, mas para uma pessoa podes ser o mundo
todo.
8. Não gastes o teu tempo num homem ou numa mulher que não esteja disposto a gastar
o seu tempo contigo.
9. Talvez Deus queira que nós encontremos algumas pessoas erradas antes de encontrar
a certa, para que quando encontremos a certa saibamos ser gratos.
10. Não chores porque acabou, sorri porque aconteceu.
11. Sempre haverá pessoas que te magoem, por isso o que tens de fazer é continuar a confiar
e ser apenas mais cuidadoso acerca de quem confias para a próxima.
12. Faz de ti uma pessoa melhor e procura conhecer-te antes de procurares conhecer outra
pessoa e esperares que ela saiba quem tu és.
13. Não tentes tanto, as melhores coisas acontecem quando não estás à espera delas.
LEMBRA-TE: TUDO O QUE ACONTECE, ACONTECE POR UMA RAZÃO.

Os pequenos anúncios da
A Voz de Portugal
a certeza duma venda certa
Janelas PVC &
Alumínio
Portas de garagem
Portas em aço
Porta-Pátio

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

TLANTA

dificuldade em compreender
esta flagrante falta de
informação ao público em geral
da vinda deste agrupamento,
querendo parecer-nos tratarse de mais uma tentativa de
elitismo completamente deslocado e em nada justificável.
Os organismos ditos comunitários, não podem nem
devem ser orientados em
função dos egos de uns quantos
que neles se introduzem ou
então, terão estes, por simples
questão de hombridade,
devolver as subvenções que
recebem destinadas para fins
públicos e não, para pagamentos de ordenados a
familiares e amigos ou outros
afins.
Ora acontece, sermos
frequentemente solicitados
para a publicação gratuita de
comunicados de todo o género
sem qualquer recusa da nossa
parte e sem cair em ridículos e
pueris sentimentos de aleatória
concorrência ou confrontação.
Somos, acima de tudo e por
direito adquirido ao longo de
mais de quarenta anos de
serviço à comunidade, um
órgão de informação. Respeitável e respeitador das pessoas
e das regras que regem uma
sociedade cívica como a nossa.
Como entender então que a
visita de um grupo deste tipo,
sempre bastante apreciado e
juntando muito público em
todas as ocasiões em que se
apresentam, se tenha quedado
à mercê da divulgação dum
pequeno círculo sem grande
representação ?
Quem assistiu aos espectáculos realizados em diversos
locais de Montreal e da

uns quantos vendedores de
ilusões dizem querer aproximar
e inserir nas actividades
comunitárias. Porque, a sala da
APC, excluindo as tais raras
excepções mencionadas, mais

merecidos. Para eles vão as
felicitações. Para os outros, os
votos de poderem, talvez, um
dia, sair da pequenez dos
horizontes onde se acantonam.

GRAPOLLO
D'ORO

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00

$32.00

20 LITROS

Mosti Mondiale 2000

MARIO RANELLUCCI
Cell.: (514) 830-9951

LUMINIUM

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

Export Depot

Electrodomésticos e Aparelhagens de 220

volts

www.exportdepot.com
1619 Transcanada, Dorval, Qc Tel.: (514) 421-1655

20 LITROS

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

DESDE
$599

DESDE $149 DESDE $649

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

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

!

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO
* UM POR FAMÍLIA
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

EM 15-10-2002:

1EURO=1.5562cd
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

GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent

844-2269

849-6619

842-8077

842-6822

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
725-2626

SATÉLITES

LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval

947-1479

TIPOGRAFIAS

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

TRANSFERÊNCIAS

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

VESTUÁRIO DE CRIANÇA

BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276 St-Laurent

843-7282

874-0324

Cartas à redacção
Desabafos...

Cont. da pág. 6

de que três nações, que são detentoras do direito a veto,
afirmarem que se opõem a uma intervenção armada pela parte dos
Estados Unidos.
Como tão depressa se esquece a História. O que teria acontecido
a Hitler em 1936 se a França e a Inglaterra tivessem intervindo a
tempo e horas quando os nazis iniciaram a ocupação dos seus
vizinhos mais fracos.
Foi Winston Churchil quem afirmou correctamente que as
deliberações de prudência e constrangimento podem
transformar-se nos principais agentes de perigos mortais.
********************
Entre as muitas famílias portuguesas que, ainda jovens,
resolveram mudar-se para a Flórida, conta-se a de Eduardo e
Aldina Melo que durante 15 anos estiveram radicados em
Swansea. O amigo Melo trabalhou vários anos na fábrica Duro
Finishing, de Fall River.
Talvez porque o trabalho fosse duro demais, a família fez as
malas e veio radicar-se neste cantinho de sol eterno aonde tem
triunfado por conta própria num food court dum dos mais
modernos centros comerciais de Boca Raton. O seu negócio
chama-se Great Steak, e serve esplêndida comida ligeira das 10
da manhã às 9 da noite.
Quando estiver perto daquela cidade da Flórida, visite o casal
Melo no centro de comida do Town Center, que é das coisas mais
modernas do sul da Flórida.
António Alberto Costa

Em 2050
Três milhões de idosos

Portugal, cuja população com mais de 60 anos de idade
ultrapassará em 2050 os três milhões, está hoje entre os países
preocupados com o problema do envelhecimento da sua
sociedade. No século XXI, dados os progressos feitos pela medicina
moderna, a estatística aponta para o envelhecimento acelerado da
população como uma das características das sociedades mais
desenvolvidas.
A cumprirem-se as estimativas, em 2050 haverá mais idosos do
que jovens a nível planetário, com a população com mais de 65 anos
a ultrapassar em número aqueles com menos de 15 anos.
Na Europa a percentagem de idosos pode chegar aos 37%,
prevendo-se que em Portugal passe dos actuais 2,120 milhões de
pessoas com mais de 60 anos para 3,217 milhões, um aumento de
21 para 36% da população.

232-3095

CORTINADOS

VOGA DRAPERIES
4401 Boul. St-Laurent

Vidente

DENTISTAS

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

499-1624

DISCOS/LIVROS

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent

843-3863

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

272-5779

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

843-6262

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

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.

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), Maria dos Anjos(Alfredo), Eugénia(José
Amâncio), Liliana(Eduardo Cunha), sobrinhos(as), assim
como outros familiares e amigos.
O funeral teve lugar no dia 9 de Outubro, 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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PRECISA-SE
CADROPORTE precisa
pessoal para trabalho geral
e soldadura.
Contactar:
Manuel da Silva
(450) 434-4748
Cel. : (514) 708-3207
Precisa-se de empregada de balcão
a tempo inteiro
Tel. 272-0362
Empregada para trabalhos
domésticos e guardar crianças
ocasionalmente.
733-2358
Precisa-se pasteleiro c/exp.
Tempo inteiro ou parcial
272-0362
Instaladores de cerâmica c/carta
CCQ. Aprendiz e ajudantes. Boas
condições de trabalho.
(450) 965-9002
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
Senhora portuguesa c/referências,
para trabalhos domésticos em
residência privada na zona de
Westmount, 5 dias/semana, das
09h00 às 17h00.
938-8126
(apartir das 17h30)

Mercerdes 1987 modelo 260E
com 173,000km., 4 portas.

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

893-2705

tel.: 843-7782

OFERECE-SE

DU CARTIER INC

LCPC Informatique
Serviços em computadores,
residencial ou comercial,
configurraçãoeinstalação,reparação
e venda.
(514) 808-8398
Programador-analistajovempretende
comunicarcomjovensraparigas,para
fins de amizade.
Resposta via-internet para :
.
john@satrac.org

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

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
Senhorap/limpeza,2diasporsemana
738-4130 ou 823-8191
Empregadodemesac/algumnaexp.,
conhecimento de Inglês e Fracês.
Oferecemos boas condições de
trabalho e excelentes benefícios
sociais. Enviar C.V. pelo fax: 8499605 à at/c de J.Fonseca ou
tel. 842-5454
Senhora c/ ou s/experiência em
limpeza residencial, 1 dia/semana,
em LaSalle.

DIVERSOS
Faz-se transferências de sistema
de cassetes vídeo para Portugal e
vice-versa. Também vendemos
trans-formadores para Portugal
A.B.C. Electronics
4116, Boul. St-Laurent
Tel.844-2461 Fax: 8445689

Senhora para guardar crianças e
limpeza de casa.
Mme. Routi
341-4247

VENDE-SE
Casa c/ 3 quartos, cozinha e casa de
banhoequintal,noLargodaMadalena
em S.Roque.
(514) 279-9568

AVALIAÇÃO GRATUÍTA

ANTÓNIO BAPTISTA

ANJOU - Duplex

ANJOU

AS
ND 60.
E
R 5,6

Duplex 2x5½. Residência muito bonita com
entrada em mármore, sala familiar c/
lareira. Próximo de saída do Metro.

Para mais informações comunicar com :
Sofia (514) 739-5115

TRIPLEX EM ROSEMONT
A
OV
AN
H
ZIN
CO

1X5½,2X3½,grande sala familiar,
coz.renovada,cerâmica,porta
patio,grande terreno.Garagem 2 carros

CONDO EM ANJOU

CO

ND

O

Condominium3ºandar,2 quartos,salão c/
lareira, chão moderno, garagem, prédio em

ROSEMONT

Grande triplex em frente ao Jardim Botânico.
Optimacondição..

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

CO

N

Courtier immobilier agrée
Franchise independant et autonome

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

213, Rachel Este

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

Casas à venda em Montréal e arredores

Esc. 382-0940
Cel.: 497-6200

MAIS DE 60 CASAS
VENDIDAS
EM 2002!
Arlindo Alain Velosa
Avaliação gratuita

C
IMPE

ÁVE

000$
109
8253-55 HENRI JULIEN

4 app.,30de frente,
destacado,
possibilidade de
fazer outro apartamento. (Falta
apenas a casa de
banho)
IDA
renovado
ND
E
V

Prédio de 6 x 4½ - Bom investimento
 Duplex 1x5½ e 1x4½
c/ cave e garagem $129 000.

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

A
DA
DIID
ND
E
N
V
E
V
L

VE

I
ND

DA

8190-94 ST-DENIS

8246-48 HENRI JULIEN

PADARIA - Bom comércio - $39 000.

Victor Raposo

NOVO NO MERCADO ROSEMONT

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

o
$/an
0
0
AA
33,0
IIDD

CARLOS AGOSTINHO

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

a
d
i
d
Ven

D
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E
E
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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

DO

Se pensa vender ou comprar é só chamar

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

Courtier Imm. Agréé

ANJOU
EX
IPL
TR

RE/MAX DU CARTIER INC.

IMMEUBLES PRÉDIAL INC.

VILLERAY

Grande prédio 6x4½, 2x3½ , próximo
de transportes e outros serviços.
Inquilinosestáveis.Investimento rentável

A
ID
D
N
E
V
Preço $219.000

6 x 3½ semi-destacado, aquecido eléctricamente pelos
locatários. Soalho
em madeira franca. Grande quintal.
Dimensões 32' x 40'.
Rendimento : $27.100

 pintor
 manutenção geral
 electricista
 canalizador
 carpinteiro
 estucador
 colocador de cerâmica

7753-59 DROLET

$4

NOVO NO MERCADO

Companhia bem estabelecida de administração
imobiliária, situada em Outremont precisa de
pessoal com experiência para os trabalhos
seguintes:

A
DA
DIID
D
N
N
E
E
VV

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

ATENÇÃO

Sr. Arnaldo

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.

EXCELENCE

Joseph Oliveira
Agente afiliado

pelo tel. (514) 236-2770

CONTENTORES DE BAGAGEM
PARA PORTUGAL (zona centro)

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

Olívia Paiva
Agente afiliada

VILLERAY
Rue Marquette canto Jarry:

Procura distribuidor, com ou sem carro, para
trabalhar na área de Montreal, com cartões prépagos de chamadas internacionais. Se
interessado(a) enviar C.V. por fax 844-6283, refª
9425 ou agendar entrevista com o

862-4535
Empregada domestica para limpeza
de residência em Outremont, às 4ª
feiras.
Miriam
271-0716

Serviços & negócios

NO

VI

D
DA

E

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

00
5
.
9 IDA

8END
$1V

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

Fórmula 1
Ferrari, termina a época com uma
nota perfeita Schumacher 1º e Barrichello 2º
Por:Heldér Dias

Foi uma época incrivelmente
dominada por Michael
Schumacher e pela Scudaria
Ferrari, não deixando mesmo

fugir o último Grande Prémio
da temporada ao conquistarem
os dois primeiros lugares em
Suzuka, no Japão.
- Obrigado a todos!. Fizeram
um trabalho incrível - eis as
palavras pronunciadas pelo
quíntuplo campeão do mundo,
Michael Schumacher, que

termina a época conseguindo
um feito único:11vitórias, 5
segundos lugares e um
terceiro, estabelecendo o
recorde de 144 pontos sobre
170 possíveis. O Finlandês Kimi
Raikkonen (McLaren), foi o
terceiro a cortar a linha de
chegada à frente de Juan Pablo
Montoya, (Williams) e da
vedeta da casa Takuma Sato,
(Jordan-Honda) que recebeu
uma ovação do público, digno
de um vencedor da prova.
Traído pelo seu motor Honda,

Jacques Villeneuve abandonaria à 26ª volta acontecendo o
mesmo ao seu companheiro de
equipa Olivier Panis.
O circuito de Suzuka construído em 1962 e único no seu
género, quer em comprimento
5,864Km, como na própria
estrutura desenhado em forma

INTRACOMMAR

INC.

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

Reparações de receptores e parabólicas
grandes e pequenas

de um oito, serviu durante
muitos anos de pista de ensaios
a equipa Honda, mas somente
em 1976 é que o Japão recebeu
oficialmente o seu primeiro
Grande Prémio da Fórmula1,
correndo-se desde então no
famoso circuito de Mont-Fuji,
vindo a ser transferido dez anos
mais tarde para Suzuka. Pilotos
japoneses de renome não
existem muitos, sendo no
entanto Satoru Nakajima o
mais regular de todos.
Nakajima que foi companheiro
do Mágico Ayrton Sena na
Lotus-Honda a partir de 1987.
A melhor classificação de um
piloto japonês em casa data de
1990 e foi conseguida por Aguri
Susuki ao terminar a prova em
terceiro lugar ao volante de um
Lola-Lamborghini.
Sábado e quando das
califs para a melhor posição
na linha de partida, Michael
Schumacher é mais rápido que
o seu companheiro de equipa
Rubens Barrichello e terminou
a época em beleza ao conseguir
a sua 50ª pole-position em

Classificação final do G.P do Japão
1-Michael Schumacher
Ferrari
2-Rubens Barrichello
Ferrari
3-Kimi Raikkonen
McLaren/Mercedes
4-Juan Pablo Montoya
Williams/Bmw
5-Takuma Sato
Jordan/Honda
6-Jenson Button
Renault
7-Nick Heidfeld
Sauber
8-Mika Salo
Toyota
9-Eddie Irvine
Jaguar
10-Mark Webber
Minardi
Classificação Final de Pilotos neste Mundial 2002
1-M. Schumacher
Ferrari
144 pontos
2-R. Barrichello
Ferrari
77
3-J.P.Montoya
Williams/Bmw
50
4-R. Schumacher
Williams/Bmw
42
5-D. Coulthard
McLaren/Mercedes 41
6-K. Raikkonen
McLaren/Mercedes 24
7-J. Button
Renault
14
8-J. Trulli
Renault
9
9-E. Irvine
Jaguar
8
10-N. Heidfeld
Sauber
7
11-G. Fisichella
Jordan/Honda
7
12-F. Massa
Sauber
4
13-J. Villeneuve
Bar/Honda
4
14- O. Panis
Bar/Honda
3
15-T. Sato
Jordan/Honda
2
16-M. Webber
Minardi
2
16-M. Salo
Toyota
2
17H.H.Frentzen
Arrows
2
Ao terminar mais uma época da Fórmula, não posso de maneira
alguma deixar de expressar os meus mais sinceros votos, para que,
na próxima época a Fórmula1 retome o caminho do passado,
oferecendo a todo o seu público, especialmente a todos os adeptos
deste ou daquele piloto, momentos mais excitantes, mais
competitivos dos que os vividos este ano. Para si caro leitor aqui
fica a promessa de o manter informado de tudo quanto se passa
neste maravilhoso mundo de homens e de máquinas, voltando
novamente na próxima época, as páginas deste, que é o seu jornal,
A Voz de Portugal.
Até lá, as minhas saudações desportivas e o habitual conselho
amigo: Se conduz não beba.

ALASKA
LEATHER

Para um serviço profissional garantido, contacte-nos
ou visite a nossa sala de exposição
7702 rua Juliette  V. LaSalle
Prop.: A. Januário 364-0795

carreira. A Ferrari com dois
carros na primeira linha,
deixava para traz os McLaren
de David Coulthard, terceiro,
Kimi Raikkonen, quarto, bem
como os dois Williams de Ralf e
Montoya. Impecáveis e para
honrar o motorista da casa,
estiveram os Jordan-Honda
com Takuma Sato e Giancarlo
Fisichella a fazerem o sétimo e
oitavo melhor tempo.
Quanto às alarmantes
proposições relacionadas com a
Fórmula1, o Presidente da FIA,
Sr.Max Molsley retirou as suas
intenções no que concerne os
mesmos problemas dizendo:
- A Fórmula 1 nunca esteve
numa crise tão grande como
está -, é evidente que devem ser
efectuadas rápidas reformas.
Estou convencido que na
Europa a maior das pessoas
depois de conhecerem a linha
de partida deste Grande
Prémio, não se deram ao
trabalho de madrugar para
verem a final deste campeonato
do mundo, estou curioso por
saber as estatísticas televisivas.
Lembramos que no próximo
dia 28,em Londres a FIA
reunirá com os seus membros
para debaterem o futuro da F1.
Sabemos desde já, que, das
várias proposições feitas consta
o peso do monolugar, a
regulamentação do tipo de
pneus e os motores a utilizar.

71, St-Viateur Este
esquina St-Dominique

Tel.:(514) 277-6259

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

Estacionamento nas traseiras

Mão na bola
Carta a Diego Maradona
Por Joel Neto
As idades literárias têm
uma vantagem sobre as
idades futebolísticas: em
nenhum momento nos
aparece um adutor
emboscado, pronto a
acabar com tudo. Para
mais, a nós não nos
despistam as drogas
Reli hoje algumas páginas
de um diário antigo. Tu
nunca tiveste um diário  a
tua vida foi sempre tão
profícua, as tuas memórias tão
frescas e sucessivas, que
tiveste o bom senso de não as
fixar em papel cedo de mais, de as deixar viver enquanto cada
ciclo conservasse uma ponta solta por onde desenhar a manta
ou para sempre desfazer o nó. Eu tive um diário  mesmo que
quisesse (e às vezes quero) não conseguiria encontrar as
pontas soltas aos ciclos da minha vida. Gosto de acreditar que
é um diário antigo. Não o é tanto como isso. Chamo-lhe escrito
da juventude como o faço com todos os textos de que me
envergonho. As idades literárias têm uma vantagem sobre as
idades futebolísticas: podem ser reordenadas, viradas do
avesso e de pernas para o ar, contadas de baixo para cima e da
direita para a esquerda, que em nenhum momento nos aparece
um adutor emboscado, pronto a acabar com tudo. Para mais,
a nós não nos despistam as drogas.
No meu diário da juventude, os homens têm nomes de
homens e as máquinas nomes de máquinas, e à gravilha que
se abandona à curva da estrada tento não chamar pedrinhas
da calçada. Tive os meus devaneios: sonhei ser um sniper e um
corredor dos cem metros, quis ser um pária como Jack London
e um escritor como o Graham Greene, tive o nome no Passeio
da Fama e fui um pobre adolescente deambulando entre a ilha
ausente e a Lisboa distante. A 3 de Março de 1994, no entanto,
limitei-me a pegar num volume de Vergílio e a sublinhar o que
ele escrevera vinte anos antes  precisamente vinte anos antes,
no dia em que eu nascera do ventre de minha mãe, como se diz
nuns poemas que agora não vêm ao caso. Fi-lo com a
sagacidade do atirador furtivo e a acutilância do velocista  e,
se outra prova não houvesse, tanto bastava como aquele gesto
para que eu continuasse a ser um pobre adolescente
deambulando entre a ilha ausente e a Lisboa distante.
Gostaria de falar no caos por que passamos, escreve
Vergílio. Anteontem, um amigo meu dizia-me que a mulher
lhe deu uma facada matrimonial por desforço. Ele achou
justo. Tentação de um camarada para bacanais em grupo.
Não quis. Ainda? Uma jovem: Estudo, vou para a cama com
uns amigos, vou muito bem. Uma antiga aluna minha: Não
casei, foi bom, vou para a cama com quem me apetece. Na-tural-men-te. Livros de Bréchon com cartas dele para a mulher
e vice-versa, contando as suas aventuras extramatromoniais.
Como se dissessem: Está chuva, está calor. O que está em
causa não é tanto um acerto racional mas emotivo. É esse o
problema de quem se escolheu emocionado de outra maneira.
Hoje sei o que valho: já quis ser um pária como London e um
escritor como o Greene, quis ter o nome no Passeio da Fama
e correr os cem metros ao lado do Carl Lewis  agora basta-me
uma página em branco e um nome que me emocione a quem
dedicar a mentira. Escolhi o teu  escolhi esta carta. Mas nunca
deixaram de me preocupar a mesquinhez e a pobreza e a
cobardia, e houve um dia em que precisei de acreditar que as
palavras de Vergílio, escritas a 3 de Março de 1974, tinham um
significado. Como se a Revolução tivesse começado naquele
mesmo dia, a mês e meio do golpe do Carmo  e tivesse
começado com inteligência, com coragem, com aquele
rompimento de pactos entre o diarista da Nação e a hipocrisia.
Não sei se sabes o que Borges escreveu no dia em que
nasceste. Provavelmente nunca tiveste necessidade de sabêlo. Mas tu, que foste quase tudo, nunca quiseste ser apenas um
pobre adolescente deambulando entre a ilha ausente e a Lisboa
distante? Até onde quiseste tu ser eu, quando eu quis tanto
estar na tua pele?

Kevin Carvalho
Alugam-se carros e camiões
Ao dia, à semana ou ao mês
 Especiais de fim de semana
Tratam-se casos de seguros
National Location dautos (Canada) Inc.
33, rue Mozart E., Montreal  Tel. (514) 273-4284
Courriel: carvalhok@nationalcar.com
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Futebol
Jogo de preparação
para o EURO-2004

Por Carlos de Sosua

Portugal-1 Tunísia-1
ESTÁDIO do Restelo, em
Lisboa
Árbitro: Paul Allaerts
(Bélgica)
Portugal: Ricardo; Paulo

Ferreira, Fernando Meira,
Fernando Couto e Nuno
Valente; Costinha e Petit; Figo,
Rui Costa e Sérgio Conceição;
Pauleta.
Suplentes: Quim, Beto, Rui
Jorge, Hugo Viana, Neca,
Vidigal, Jorge Silva, Marco
Ferreira, Boa Morte, Capucho
e Romeu.
Treinador: Agostinho
Oliveira.
TUNÍSIA: Boumnijel; Jaidi,
Marzouki e Toujani; Trabelsi,
Bouazizi, Mnari e Zouaghi;
Melki, Ben Achour e Zitouni.
Suplentes:
Bejaoui,
Mkacher, Miladi, Med Alaa,
Sallami, Boussaidi, Boujelbene
e Selliti.
Treinador: Youssef Zouaoui
Portugal conseguiu um
empate ao receber a equipa da
Tunísia, em mais um ensaio
para o Euro 2004.
Mais uma vez a equipa lusa
mostrou-se ineficaz no ataque e
débil na defesa, num jogo em
que várias caras novas se
juntaram à melhor equipa
portuguesa!!??
Ricardo foi o melhor jogador
em campo, ao salvar Portugal
duma humilhação, com
algumas
defesas
espectaculares e in-extremis.
Aliás deveria ter sido ele o
titular no Mundial, pois jogou o
ano inteiro, enquanto Baía,
quase nunca jogou a época

anterior. Penso que as redes
estão bem entregues.
A defesa apresentou-se com
três novos jogadores Paulo
Ferreira, que quando jogava
no Setúbal, nunca foi questão
de
representar
a
Selecção Fernando Meira,
que é suplente no seu clube da
Alemanha e que quando joga
pela selecção é mais utilizado a
trinco e Nuno Valente que
apenas há uma época estava na
União de Leiria, e pelas mesmas
razões que Paulo Ferreira,
nunca foi questão de
representar a Selecção. Apenas
Fernando Couto se salvou da
equipa do Mundial, mas que, e,
apenas não correu e ficou para
traz na jogada do golo dos
tunisinos. De fora ficaram Beto

e Rui Jorge, jogadores que
pelos vistos têm menos
experiência Jorge Costa,
Jorge Andrade e Frechaut nem
foram chamados, tal como Abel
Xavier, este por lesão.
No meio campo e como
trincos jogaram dois (2)
jogadores que estiveram
muito mal Costinha, que

desempenha melhor função a
lateral direito, e Petit que se viu
perdido durante todo o jogo
não conseguindo fazer um
passe em condições Por que
será que Portugal tem que
jogar com dois trincos, quando
se joga em casa e com uma
Selecção
tunisina,
teoricamente
mais
débil? Normalmente uma
equipa nestas condições
deveria expor um dispositivo
mais de ataque, sem claro
descurar de uma defesa bem
sólida que não foi o caso desta
vez e Fernando Meira
deveria ter jogado a trinco, pois
é nessa posição que ele sabe
melhor jogar e se sente mais a
vontade para expor toda a sua
categoria...
e
Vidigal
também
jogou ainda se lembram
dele??? O sector mais
avançado do meio campo, um
Sérgio Conceição, que
praticamente nunca joga na
sua equipa em Itália e se nota
com falta de competição, tal
havia também sucedido

aquando do Mundial, tendo
Capucho, um jogador que fez
uma excelente época, sido
preterido no seu lugar, embora
hoje não se encontre também
na melhor das formas; um Rui
Costa e um Figo quase a
atingirem os seus melhores
níveis, mostrando porque são
considerados entre os

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

Desporto

melhores do mundo, mas
muito ineficazes nas acções
atacantes e o primeiro a ser
substituído para que Portugal
perdesse o pouco de bom que ia
apresentando em campo e
substituído por Neca??? será
que estamos carentes de
talento em Portugal e será
que o treinador também se
esqueceu dum suplente que
Portugal tinha no Mundial,
Hugo Viana, e que nem sequer
jogou esta partida, pois, Marco
Ferreira??? tem
mais
categoria para se levantar do
banco preterindo o mais
jovem talento português da
actualidade que deveria ter
jogado de início, se a equipa se
apresentasse com apenas um
trinco!?
Por fim um Pauleta,
indispensável nesta selecção,
fez o gosto ao pé, mas falhou
quatro ou cinco outras
oportunidades, mostrando-se
algo desastrado em algumas
situações característico nesta
fase de início de época em toda
a Europa. Outro jogador em
excelente forma e a ter em
conta é o jovem Romeu que
tem sido esquecido talvez a
única boa aposta de Agostinho
Oliveira.
Dois jogos, dois empates há
que trabalhar mais sobretudo
os mais experientes, que
pensam ter o seu lugar
garantido, não necessitando de
se esforçar enfim espero
que esta fase de experiências
passe rápido e não se perca
muito tempo a tentar inventar
o que é simples e óbvio que é
pôr a jogar os jogadores que se
encontram em melhor forma
no momento mas que possam
de alguma forma se entrosar
facilmente para que Portugal

não repita a figura desastrada
que expôs no Mundial a ver
vamos no jogo de hoje contra a
Suécia .e Viva Portugal!
Classificação:
1-Porto 14
2-Benfica
3-Guimarães
4-Belenenses
5-Braga
6-P.Ferreira
7-Sporting
8-Setúbal
9-Boavista
10-Nacional
11-Marítimo
12-Varzim
13-S.Clara
14-U.Leiria
15-Gil Vicente
16-Beira Mar
17-Moreirense
18-Académica

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

II LIGA

Próxima Jornada:
(sábado, dia 19)
Braga  Boavista (15h00
SPT)
(Domingo, dia 20)
Académica  Beira Mar
(10h30)
Moreirense  Nacional
(10h30)
Setúbal  U.Leiria (11h00)
Varzim  Gil Vicente (11h00)
Santa Clara  Marítimo
(11h00 SPT)
Porto  Benfica (14h00 RTP-I)
Sporting  Belenenses
(16h00 SPT)
(Segunda, dia 21)
P.Ferreira  Guimarães
(15h30 SPT)
Goleadores:
1-Romeu (Guimarães)
2-Simao (Benfica)
3-Barroso (Braga)
4-Serginho (Nacional)4
5-Mauro (P.Ferreira)

6-João Pedro (S.Clara)4
7-Antchouet (Belen.)
8-Neca (Belenenses)
9-Silva (Boavista)
10-Manoel (Gil Vic.)
11-Ceara (S.Clara)
12-Jorginho (Setub.)

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

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

6
5
5
4

Pratique
desporto
desporto
é saúde

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

220 Villeray / Henri Julien
Tel. : 272-5471

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

Faça o seu próprio vinho
por apenas que $1.60 / litro

4
3
3
3
3
3
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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

