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LA GRILLE PORTUGAISE

CARREFOUR AUTO 2000
Luís Pereira,
Pereira, Prop.
Luís
Prop.

ESPECIALIDADE
GRELHADOS NA
BRASA

MAÎTRE CARROSSIER
MAÎTRE MECANICIEN

Coma connosco
ou leve para casa
Entrega ao domicílio disponível

COMPRA E VENDA DE CARROS

Tel.: (514) 351-7444

3171 A Grande-Allée, St.Hubert, Qc.

Tel. (450) 671- 2442
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Dia das montras - toute une vitrine

Apontamento

Mais montras, mais cores, mais festa!

Três sistemas
políticos em
equação
O panorama político em Portugal
tem sido, desde 1974, o de alternância
governativa: mandatos legislativos
para o Partido Social Democrata, e
iguais atribuições ao Partido
Socialista Português.
Rotula-se o PSD de filosofia
capitalista, enquanto se atribui ao PS
a de socialismo. Mas nenhum deles se
enquadra integralmente nas raizes
dos princípios do Capitalismo e no
Socialismo, seguindo orientações
dispersas que lhes conferem um
estatuto especial.
Winston Churchill, o célebre
político inglês, definiu os dois
sistemas do seguinte modo: O vício
do Capitalismo é a distribuição
desigual de bênçãos; a virtude do
Socialismo é a distribuição igual
das misérias.
Se reflectirmos no que se passa
actualmente em Portugal, perante um
panorama político de acentuado
equilíbrio, em que qualquer dos dois
partidos principais está à beira da
governação, temos que concordar
que Churchill estava correcto no seu
julgamento das duas filosofias. Ele
disse-o há várias décadas, mas aquela
opinião poder-se-ia aplicar na hora
actual.
O Capitalismo competitivo é a
organização da maior parte das
actividades económicas, por meio de
empresas privadas, operando num
mercado livre. A liberdade económica
é um instrumento indispensável para
a liberdade política e sem
produtividade e disciplina laboral, não
se atinge o progresso social desejado
por todos os povos livres.
O Capitalismo tem também
defeitos, pois os Estados limitam, por

Pelo segundo ano consecutivo e
apresentado este ano com a
colaboração da Caixa de Economia dos
Portugueses de Montreal, patrocinador oficial do evento, que participou
com a quantia de 5 000$ em prémios
para os felizes vencedores deste
concurso, teve lugar na quinta-feira dia
28 de Novembro, a abertura oficial do
concurso Dia das Montras. Assim,
pelas 16h30, partiu da esquina da rua
Milton e do boul. St-Laurent um cortejo
de caleches repletas de dignitários,
jornalistas, membros do júri,
organizadores e participantes, que, a
tiritar de frio ao som de cantigas de
Natal, com flocos de neve a completar
este espectáculo de som e de cor,
percorreram a Main olhando à
direita e à esquerda, procurando o logo
alusivo a este evento, nas montras dos
comerciantes participantes neste
concurso com origem nos Açores.
O júri composto por Marie-Josée
Lacroix, comissária de design na
Câmara de Montreal, Yves Lessard,
desenhador em presentação visual, e
Bernard Vallée, presidente-fundador
de LAutre Montreal não tiveram
tarefa fácil ao terem de escolher seis
finalistas entre os 54 participantes em
duas categorias diferentes, ou seja a
categoria Tendências e a categoria
Tradição.
Foi no Bar Belmont, depois de um
porto para aquecer os aventureiros,
com aperitivos portugueses a
acompanhar, que uma apresentação
visual de todas as montras concorrentes foi apresentada. Este ano
havia uma faceta nova, o grande
público podia votar por Internet nos
finalistas escolhidos pelo júri.
Foi depois de vários discursos
proferidos por vários vereadores,
políticos e membros da organização
presentes, que foram anunciados os
seis finalistas.
Nessa noite era fácil imaginar que
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Inauguração do Metropolitano do Porto
(Lusa) - O Metro do Porto
transportou entre as 06:00 e as 18:00 de
Domingo 30 mil pessoas na Linha Azul,
entre as estações da Trindade e
Matosinhos, disse à Agência Lusa
fonte da empresa.
A circulação decorreu normalmente,
sem atrasos, tendo-se registado apenas
um pequeno percalço, resultante da
avaria de uma composição, disse a
mesma fonte.
A avaria deu-se pelas 08:30, na
estação da Senhora da Hora e a
composição foi imediatamente
retirada. No entanto o problema
técnico acabou por ser solucionado em
cerca de 15 minutos, e a composição

Financiamento a
CHEVROLET-OLDSMOBILE-CADILLAC
CAMIÕES CHEVROLET

0 %
Clermont paga
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BANQUE ROYALE

HIPOTECAS

a 1ª prestação

 30 anos de experiência  Serviço personalizado
 Melhores juros e condições de empréstimo no mercado

363 Rua St-Denis Tel.: 279-6301

Maria Agostinha Estrela foi nomeada pelo Banco Royale,
como a melhor Conselheira hipotecária no Québec em 2002

(entre Laurier e Rosemont)

Comece o Inverno com o bom pé com Clermont
Contacte o vosso conselheiro António Saraiva

Clermont, é bem claro. É menos caro !

afectada retomou o serviço,
continuando a trabalhar durante todo o
dia.
Durante o período homólogo de
domingo, no primeiro dia de serviço, o
Metro do Porto transportou 40 mil
pessoas, mas tratava-se de um
domingo que muitas pessoas
aproveitaram para conhecer o novo
meio de transporte da Área
Metropolitana do Porto.
Hoje foi o primeiro dia de operação
normal, considerando a fonte da
Administração do Metro que o número
atingido foi muito bom, assim como
a forma como correram as operações,

TRACKER 4x4

Tel.: (450) 975-7670 Fax.:(450) 975-1481
Pag.:(514) 851-0062 Cel.: (514) 726-9180
Internet:maria.estrela@royalbank.com

Maria Agostinha
Estrela

Conselheira em
financiamentos hipotecários

Tratamento profissional das suas declarações de impostos.
"O importante não é quanto recebeu...
É o que resta seu!"
J/O/E/M é a solução! Tel.: (514) 842-2443 Fax: (514) 842-1252
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Continente
Petroleiro
Primeira ave recuperada em
Esposende voltou a voar
(Lusa) - Uma gaivota de cabeça preta tornou-se hoje na
primeira ave marinha atingida
por fuelóleo do petroleiro
Prestige encontrada no litoral
português a ter alta do
hospital de Esposende e a
voltar a voar, após dez dias de
recuperação.
O animal, de uma espécie rara
na região, fora recolhido na foz
do rio Cávado no passado dia 29
de Novembro, por brigadas de
vigilância do Instituto para a
Conservação da Natureza,
tendo hoje sido libertado por um
grupo de pescadores.
O hospital de aves de
Esposende é a estrutura criada
para tratamento de aves
afectadas pela maré negra
provocada pelo fuelóleo derramado com o afundamento do
petroleiro Prestige, a 19 de
Novembro ao largo da costa da
Galiza, Espanha.
Até ao momento deram
entrada naquele centro 80 aves
atingidas pelo combustível, na
sua maioria araus e tordas
mergulheiras.
Os pescadores têm tido uma
forte colaboração nesta tarefa,
quer recolhendo as aves, quer

Inauguração do
Metropolitano
do Porto
Cont pág. 1

de acordo com o previsto, com
excepção do pequeno percalço
da avaria.
O Metro do Porto funciona
todos os dias das 06:00 até à
01:30 da madrugada seguinte.

comunicando-nos a sua localização, e por isso quisemos
prestar-lhes esta pequena
homenagem,, referiu Luís
Macedo, director da Área de
Paisagem Protegida do Litoral
de Esposende.
Foi uma libertação simbólica
mas, para nós, muito estimulante, acrescentou Luís
Macedo, visivelmente orgulhoso por a taxa de sobrevivência
das espécies que entram
naquele hospital se cifrar na
ordem dos 80 por cento.
Vários veterinários trabalham cerca de 16 horas
diárias neste hospital improvisado numa lota que nunca
chegou a ser activada, onde as
seringas, cotonetes, betadine e
os termómetros são algumas
das ferramentas fundamentais
para tratar das aves recolhidas.
Os tratamentos de que as aves
mais necessitam são o combate
à hipotermia (baixa temperatura do corpo), limpeza do
sistema digestivo e eliminação
de todos os efeitos derivados do
contacto com os hidrocarbonetos derramados pelo petroleiro.
A operação para salvar as aves
selvagens designa-se Ganso
Patola, a espécie mais fustigada pelas maré negras que
atingiram o litoral galego e da
qual já deram entrada naquele
hospital 15 exemplares mortos.
A primeira ave a ser recolhida foi precisamente um ganso
patola, que está a recuperar
muito bem e que dentro em
breve poderá também ser
restituída à liberdade, disse
Luís Macedo.
Para já, o hospital de aves de

(514) 484-3795
Ligue e escute uma mensagem
DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO
- Chamada gratuita -

Carla Dossantos
Directora do Incremento Hipotecário
Montreal Este

Esposende está a conseguir dar
resposta às solicitações, mas se
aumentar o número de aves
atingidas pelo combustível

serão montadas estruturas
idênticas em Caminha e Viana
do Castelo.

Estremoz
Junta de Freguesia de Santo
André apresentou brasão
(Lusa) - A Junta de Freguesia
de Santo André, de Estremoz,
Évora, fez hoje a apresentação
pública do brasão da autarquia.
Aquela Junta passa a ter os
seus símbolos heráldicos:
brasão, bandeira e selo.
O brasão da autarquia consta
nomeadamente de um escudo
verde, um tremoceiro (representa o topónimo da freguesia
de origem e actual concelho de
Estremoz), uma cruz solta de
Santo André (representa o

orago e o topónimo da freguesia) e uma coroa mural de três
torres.
O presidente da Câmara de
Estremoz, Luís Mourinha,
considera que os símbolos
heráldicos servem para dignificar a vida da autarquia.
A Junta de Freguesia de Santo
André é presidida por Bárbara
Caldeira, eleita pelo PSD.
A cidade de Estremoz tem
duas juntas de freguesia, Santo
André e Santa Maria

Minho
Proprietários de bares querem
legalização da prostituição
(Lusa) - Os empresários da
noite do Minho vão pedir a
legalização da prostituição, e
uma manifestação de prostitutas prevista para a cidade dos
arcebispos, na sexta-feira, foi
cancelada e substituída por um
jantar.
Os proprietários de 40 bares
de alterne da região de Braga e
do Alto Minho estão a organizarse, no sentido de exigirem a
legalização da prostituição,
disse à Agência Lusa fonte do
sector.
Segundo a mesma fonte, nos
últimos dias os donos dos bares
do distrito de Braga mantiveram
diversas reuniões informais,
com vista a formarem uma
associação que defenda os seus
interesses junto do poder
político.
Chegaram a preparar um
protesto de rua com prostitutas,
funcionários e porteiros dos
bares, agendado para sextafeira de manhã junto à delegação de Braga do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras, mas
que não deverá realizar-se dado
que uma parte dos proprietários
resolveu não aderir.
Os empresários pretendiam
protestar contra a alegada
perseguição que a GNR, a PSP
e o Serviço de Estrangeiros têm
efectuado nos bares nos últimos
dias na região minhota, e que

La Maison Paon

obrigou ao fecho de vários
deles.
A manifestação vai ser substituída por um jantar de empresários, a realizar sexta-feira em
local não divulgado, e que visa
criar uma Comissão Instaladora
de uma associação que iniciará
um processo de luta, tendente
a sensibilizar o Governo e os
partidos com assento na Assembleia da república para a
necessidade de se legalizar a
prostituição, como acontece em
vários países da Europa.
Os empresários envolvidos
acusam o SEF de apenas pensar
em fechar os bares e prender os
proprietários esquecendo que,
se a prostituição deixar os bares
vai para as ruas e para os
apartamentos, em condições
muito menos controláveis e
mais perigosas.
Como argumentos para a
legalização, os promotores da
Associação apontam não só os
de saúde pública, pagamento de
impostos e controle dos aspectos de segurança, mas
também os ligados às vantagens
económicas da actividade da
prostituição.
Querem, também, que o
Governo os autorize, sob certas
condições, a recrutar prostitutas no estrangeiro, mediante um
contrato de trabalho formal, e
que poderia ser a termo certo.

Santa Comba Dão
Ladrões levaram
três santos antigos de capela
(Lusa) - Três imagens antigas
de santos foram furtadas da
Capela da Senhora da Ribeira,
situada numa zona isolada de
Pinheiro de Ázere, no concelho
de Santa Comba Dão.
O furto foi detectado quintafeira, quando elementos da
Fábrica da Igreja encontraram
as portas da capela aberta, mas
desconhece-se quando terá sido
efectuado.
Diva Pascoal, frequentadora
da capela que descreveu à GNR
os santos, disse à Agência Lusa
que se tratava de imagens
muito antigas de Santo António,
Santa Ana e Santo Inácio.
Não sei de que época são,
mas já lá estavam há muito
tempo quando eu nasci, frisou
a mulher, de 72 anos.
Os ladrões levaram as três
imagens e a caixa das esmolas
que, no entanto, não devia ter
muito dinheiro. Deixaram ficar
a imagem da Nossa Senhora do

CDM
cópias em cores
e a preto e branco,
laminagem, bandeirolas
em grande formato,
Serviço de Fax, aluguer de
computadores e muito
mais.
Visite-nos e verá.
4117-A St-Laurent

844 - 0388

ESPECIAL ÉPOCA NATALÍCIA
$14.95 / Pessoa (Taxas incl.)
1 GRATUITO por cada grupo de 10 pessoas

Entrada: Soupe won ton; rouleaux végétariens;
sushi assortis
Escolha de prato principal:
 Poulet général tao;  Boeuf saveur dorange;
 Poulet au cari rouge avec lait coco;
 Legumes assortis ; Riz à la vapeur.

Tel.: 514-274-7863
cell. 514-569-1831
Fax: 514-274-2038

4147 St-Laurent Tel. (514) 282-3363

carla.dossantos@banquescotia.com

La Voix du Portugal
The Voice of Portugal

Impressões numéricas,

MENU

 Os melhores juros do mercado
 Transferências de hipotecas
sem custos

Pranto, a principal da capela,
provavelmente por ser muito
pesada, porque é feita em
pedra, acrescentou.
Segundo Diva Pascoal, os
assaltantes tentaram arrombar
as portas da capela mas, como
não conseguiram, entraram
pela do coro, descendo depois
por uma escada para o seu
interior.
Fonte da GNR disse à Agência
Lusa que a capela da Senhora da
Ribeira é um alvo fácil para os
ladrões, uma vez que fica a mais
de um quilómetro da povoação
de Pinheiro de Ázere.
Situada junto à albufeira da
Barragem da Aguieira, se no
Verão conta com a companhia
de muitos veraneantes, no
Inverno fica completamente
sozinha, acolhendo apenas
alguns casamentos, acrescentou.
O furto está a ser investigado
pela Polícia Judiciária

4117A, Boul. St-Laurent
Montréal (Québec) H2W 1Y7
Tél.: (514) 844-0388
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S. Miguel
Parceria entre instituições
cria espaço de ciência no
concelho da Lagoa
(Lusa) - O concelho da Lagoa,
ilha de São Miguel, vai dispor, a
partir de 2004, de um espaço
lúdico de carácter científico em
cuja implantação estão envolvidas três instituições públicas
e privadas.
Um protocolo de colaboração
para instalação do Expolab foi
assinado hoje em Ponta Delgada entre a direcção regional
da Ciência e Tecnologia,
Câmara Municipal da Lagoa e
Sociedade Afonso de Chaves.
O novo empreendimento, a
construir num terreno de 2.500
metros quadrados cedido pela
autarquia, vai incluir laboratórios nas áreas da Matemática, Física e Química e
Ciências da Vida e da Terra,
assim como espaços de exposição e multimédia interactivos.
Para a execução do projecto,
o Governo açoriano disponibiliza à Sociedade Afonso de

Chaves, entidade que vai
promover a construção do
imóvel, um total de 550 mil
euros (110 mil contos) até 2004.
Destinado à população em
geral e estudantes de vários
níveis de ensino, o Expolab vai
incluir, também, um cibercafé,
auditório, sala de formação e
gabinetes de trabalho.
A direcção regional da
Ciência e Tecnologia atribui,
por outro lado, apoios financeiros de 250 mil euros (50 mil
contos) a três observatórios
científicos da região e à Unidade
de Genética e Patologia
Molecular do Hospital de Ponta
Delgada.
Os contratos-programa, que
se integram na Rede de
Sociedade de Informação dos
Açores (RSIA), prevêem a
possibilidade das instituições
abrangidas realizarem iniciativas científicas dirigidas às
escolas da região.

Madeira
Misericórdia de
Santa Cruz inicia obras em 2003
O projecto de recuperação foi
alterado pela Segurança Social
de forma a contemplar outros
serviços.

As obras de renovação da
Misericórdia de Santa Cruz vão
começar já no início do próximo
ano. No entanto, de acordo com
informações recolhidas o projecto inicial foi alterado a pedido
da Secretaria Regional dos

Assuntos Sociais (SRAS). Uma
modificação que prevê a
edificação de uma nova ala para
o internamento de 12 idosos.
Esta alteração visa, segundo
uma fonte contactada pelo
matutino, ajudar apenas as
pessoas que realmente necessitam de apoio, mais especificamente, doentes acamados sem
familiares. A SRAS entendeu,
assim, que se justificava a
construção de mais uma área
tendo em conta o já elevado
investimento, cuja maior fatia
vai para a restauração total do
prédio. Isto, sem pôr em causa
o traçado original do imóvel
centenário.
Quanto aos restantes aspectos da obra não se antevêem
novidades. A pequena capela,
como é já do conhecimento
público, vai ser restaurada na
íntegra. A cisterna existente no
pátio interior vai, por sua vez, ser
alvo de uma investigação por
parte da ARCHAIS, enquanto

contra 61 em 2001.
A produção de uvas de castas
europeias brancas cresceu de
85 para 177 toneladas e a de
europeias tintas de 51 para 61
toneladas. Segundo os dirigentes da ACVIP boa colheita
deste ano evidenciou a
insuficiência das estruturas da
cooperativa que tem pendente
no Instituto de Apoio à
Agricultura, IFADAP, um
projecto candidato a financiamentos comunitários de
ampliação e modernização.

champanhe e caldo verde aos
presentes.
O tradicional fogo de artifício,

biblioteca com um pequeno
espaço multimédia é também
outra das apostas incluídas na
renovação. Uma área que visa,
sobretudo, estimular a interacção entre gerações, já que
o objectivo não é criar uma casa
de velhos, mas, sim um espaço
de convívio entre os mais novos
e os mais idosos.

Ribeira Grande
Presépios de Lapinha
A Câmara Municipal da Ribeira Grande está a promover na
Galeria do Posto de Turismo Ribeiragrandense, uma Exposição
subordinada à época que atravessamos.
Inaugurada no passado fim de semana, a exposição intitulada
Presépios de Lapinha, estará de portas abertas durante toda a
quadra natalícia.
Reunindo trabalhos de diversos artistas, a exposição dá a
conhecer ao público a arte de construção de presépios em lapinha
e arranjos natalícios.
A mostra está patente ao público durante toda a época de Natal.

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

75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

Terceira
Angra Promove Final de Ano
A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em parceria
com a Câmara do Comércio,
promove pelo segundo ano

estiverem a decorrer os trabalhos de recuperação, sendo
posteriormente também integrada no projecto de recuperação do imóvel, devido à sua
elevada importância histórica.
O centro de dia ficará
localizado no edifício principal
onde antigamente era o
hospital. Com capacidade para
40 pessoas da terceira idade. A

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

Na ilha do Pico
Rico ano de uvas
A colheita de uvas este ano na
ilha açoriana do Pico rendeu o
dobro da registada em 2001,
atingindo as 658 toneladas,
revelou a adega vitivinícola
local.
Segundo os dados da Adega
Cooperativa Vitivinícola do Pico
(ACVIP) o maior aumento de
produção verificou-se me castas
de Isabella (a chamada uva de
cheiro)  de 112 para 285
toneladas  e de vinho licoroso
produzido em região demarcada (VLQPRD), 135 toneladas,

Açores & Madeira

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

UNIVERSAL

89 Mont-Royal Este, Montreal, H2T 1N6

Lília Castelo Branco Lopes Poupada

Missa do segundo aniversário

Dois anos se passaram
num ápice
.só a memória de
ti não passará, nunca!
A saudade, esta saudade imensa que me (nos) deixaste, róinos a alma e o corpo mas, ao mesmo tempo, faz-te viver, reviver,
com carinho, com ternura - apanágios teus - em mim, o sempre
teu Vítor, e em nós todos, os que te amamos e amaremos . até
à eternidade.
A missa celebrando o segundo aniversário do falecimento da
nossa querida Lília terá lugar no domingo, 15 de Dezembro de
2002, pelas 11h30 horas, na Igreja de Santa Cruz, esquina da
Rachel com a St.-Urbain, em Montréal.

849-6307  849-6308

Pernas de galinha
Perna de porco
"fresca"

.99¢ lb./ $2.18 Kg.

.99¢ lb./ $2.18 Kg.

Costeleta de vaca
(T-Bone steak)

$4.99lb./ $11.00Kg.

Filetes de bacalhau
"frescos"

$6.99lb./15.41Kg.

"Clementinas"
"Maroc" caixa de 2,3 Kg

$3.99 Cada
.99¢ Cada
.99¢ Cada

Melão branco "Miel"

Contacte-nos para conhecer as
nossas tarifas Outono/Inverno
Aceitam-se reservas
consequtivo uma festa de
Reveillon no Porto das Pipas
com animação musical e fogode-artifício, orçada em cerca de
50 mil Euros.
A iniciativa foi apresentada
esta Terça-feira, em conferência
de imprensa, onde foram
anunciadas as presenças de um
grupo brasileiro, Francisco de
Assis e sua Banda, e do grupo
terceirense Vanguarda, num
evento que vai disponibilizar

que começará cerca das 23 e 50
de 31 de Dezembro, vai culminar com a entrada do novo
ano, num acontecimento sem
ímpar na cidade, uma confecção
minhota dos melhores artistas
do género.
A festa de final de ano marcará
o encerramento, nos actuais
moldes, das actividades no
Porto das Pipas, que arrancará
com obras de remodelação já
em Janeiro de 2003.

Grelos dos E.U.A.

Manteiga "Sem nome"
454 gr. c/ cupão
2/
Pepsi e 7 Up 2 lts
(c/cupão)

2/

Coroa de camarão
227 gr.

$3.49

Cerveja "Hek"
caixa de 24 x 341 ml.

$4.98

$1. 99
Cada

$20.02 + Tara

Válido do 9 ao 15 de Dezembro 2002
Quantidades limitadas
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Na Casa dos Açores do Quebeque
Espírito Santo aquece-nos nas horas invernais!
Por António Vallacorba

Desde algumas semanas a
esta parte que se vem rezando o
terço na Casa dos Açores do
Quebeque (Caçorbec) durante
um específico domingo de cada
mês, conforme já foi aqui
divulgado previamente.
Segundo Dora Barão, presidente ainda em função e cujo
mandato termina no fim deste
corrente ano de 2002, a ideia foi
a de que, tendo saído à Caçorbec
a organização de uma dominga para uma das festas
comunitárias em louvor da
terceira pessoa da Santíssima
Trindade, em 2003 não
queríamos de maneira alguma

que os símbolos do Espírito
Santo estivessem abandonados. Com estas sessões
(oração do terço), não só o
Divino se sentirá menos só,
como ainda estará mais
presente no desenrolar das nas
nossas vidas.
Para benefício daqueles
leitores que porventura possam
desconhecer esta tradição, o
irmão (ou organismo) que tira a
primeira dominga é o que
recolhe o Espírito Santo em sua
casa, ficando aqui a coroa
depositada todo o ano até ao
primeiro domingo do Espírito
Santo, devendo ser iluminada
com velas todas as noites e na
Quaresma, diante dela rezam o
terço as pessoas de família e
convidados.
Evidentemente, isso era o que
antigamente se praticava nos
Açores. Aqui, por força das
circunstâncias vivenciais, se vá
alterando essa prática, mas não
de modo a ferir o verdadeiro
espírito de tão querida devoção.
Domingo passado, pois, a sala
nobre da Casa dos Açores

Filomena Gouveia LL.B.
AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA

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

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

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

Fiscalidade

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

mostrou-se assaz solene e digna
para cumprimento do que nos
tem sido legado ao longo dos
séculos e faz parte da nossa
memória colectiva, onde quer
que nos encontramos.
A oração do terço foi
presidida por Damião de Sousa,
recentemente eleito novo
presidente da Caçorbec e cujo
mandato começa no primeiro
dia de 2003.
Com tantas intenções que a
presente situação da Humanidade nos chama a pedir a
intervenção do Divino, contudo
esta reza do terço dirigiu-se
particularmente a membros e/
ou familiares de associados da
Caçorbec e que, presententemente, se encontram em débil
estado de saúde, nas pessoas de
Rogério Barão, pai da Dora;
Celestino Pacheco Andrade,
sogro do Damião, e Mateus
Fagundes, pai de Carlos
Fagundes e sogro da Dora.
Como é, também, tradição,
seguiu-se um agradável
momento de confraternização
entre as pessoas presentes e
para o que, há sempre qualquer
coisa com que brindar a
amizade.
Informamos, também, que
continua a suscitar muito
interesse o curso sobre a
religiosidade do povo açoriano,
que está a ser leccionado pelo
dr. padre José V. Arruda.
Para mais informações sobre
estas actividades, ou ainda
sobre a festa de passagem de
ano que este organismo está a
organizar, podem contactar
para a Casa dos Açores, através
do telefone (514) 388.4129

Droga
Igreja apela aos países
mais ricos a reforçarem combate ao narcotráfico
(Lusa) - O presidente do
Conselho Pontifício para a
Pastoral da Saúde apelou hoje
em Fátima ao reforço do
combate dos países mais ricos
ao narcotráfico internacional,
com mais apoios aos países
onde a droga é produzida.
D. Javier Lozano Barragán
salientou que no mundo de hoje,
em processo de globalização, é
urgente um reforço do combate
à toxicodependência, quer na
sensibilização dos consumidores, quer na destruição da
rede de tráfico internacional.
Neste mundo em que
vivemos, num capitalismo
desenfreado, onde tudo é oferta
e procura: se não se procura,
não se produz, explicou este
prelado mexicano, na apresentação do livro Droga e
Toxicodependência.
Para a Igreja, é fundamental

DR. ALCINO DE SOUSA
CIRURGIÃO DENTISTA

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

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

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

TEL.: 499-1624

que haja prevenção, repressão
e acompanhamento do
fenómeno, e o próprio Papa
convida os Estados a lutar
empenhadamente contra este
império nefasto, que é fortíssimo, especialmente nos países
mais ricos.
No entanto, para D. Javier
Barragán, a responsabilidade
dos países também é colectiva,
devendo ser gerada uma maior
solidariedade no combate
articulado ao problema da
toxicodependência.
Nos parâmetros do mundo
actual, os países que roubaram
mais, colocaram-se o título de
primeiro mundo mas não
podem lavar as mãos, numa
hipocrisia farisaica e recusar
apoio ao combate na origem da
produção de droga.
No seu entender, o fenómeno da droga explica-se por
um vazio de valores da
sociedade actual, que convida as
pessoas a abdicarem da sua
identidade numa escala, que
inclui outro tipo de consumos
como o álcool ou o tabaco.
Para D. Javier Barragán, não
há drogas pesadas nem drogas
ligeiras, é tudo o mesmo pelo
que uma legalização, mesmo
que parcial, é a capitulação da lei

face ao problema.
Salientando que o Papa já se
referiu abundantemente sobre
o tema, D. Javier Lozano
Barragán considerou que este
novo livro vem dar um apoio
mais directo a todos os que
lutam contra a toxicodependência e a quem quer sair dela.
O livro, impresso pela editora
Paulus e pela Comissão
Nacional da Pastoral da Saúde,
pretende é um manual que
explica o que fazer e ajuda os
educadores, sacerdotes, religiosos, bispos e políticos que
queiram empenhar-se a lutar
contra a droga, salientou D.
Javier Barragán.
Na apresentação do livro, o
padre Vítor Feytor Pinto
defende que o combate ao
problema não pode ser sectorizado, considerando que as
pessoas devem conhecer toda a
realidade do fenómeno, desde
as suas características à acção
terapêutica.
Todos os cidadãos responsáveis deverão ler este livro que
os ajudará a enfrentar algumas
situações concretas em que,
informados, poderão ter uma
intervenção salvadora, propõe
Feytor Pinto.

4270, Boul. St-Laurent, suite 209
Montreal, Québec H2W 1Z3

Clinique Médicale
AVICENNE
Dra B. Hejazi

Medicina geral e Alergologista
(testes de alergia e imunologia)

Dra Maria E. Pedro

Clínica geral e pequena cirurgia

Dr F. Sangoul, Anestesista
(Clinica da dor)

Elisabeth Silveira, B.Sc., P.Dt

Os melhores juros do mercado
Transferências de hipotecas
sem custos

ABERTO AOS SÁBADOS
1094 rua Berri, Montreal

Esc.: (514) 287-8782

Consultor em
financiamento hipotecário

CENTRE DENTAIRE
DR. CATHERINE LUU

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

Dietista

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

Celestino Andrade

4510, Cartier

Mt-Royal

Autobus 97 Est

Papineau
Autobus 45

angle Mont-Royal

527-8701
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Cerca de 30 anos de silêncio
Pedofilia na Casa Pia de Lisboa
Por Augusto Machado
Há, no país, um justificado nojo e
repulsa. Nos últimos dias, todos temos
sido atordoados e enraivecidos pelas
informações que a comunicação social
nos tem abundantemente transmitido a
propósito do tema da rede de pedofilia
que vitimou meninos da Casa Pia de
Lisboa.
A pedofilia é uma das realidades
sociais que, instintivamente, nos criam
um imediato sentimento de repulsa, de indignação e às vezes até
de vingança. Uma sociedade que não é capaz de amar e acarinhar
as crianças que trás ao mundo, destruindo-lhes desde uma precoce
idade o seu sentido de auto-estima, não é uma sociedade, é uma
turba selvagem.
E o pior deste escândalo é que ao longo de décadas ninguém piou.
Houve denúncias, mas ninguém deu importância ao assunto. Talvez
porque se tratava de pederastas de arraia graúda! Iria mexer com
alguns poderosos intocáveis. Agora que o escândalo se tornou
público todos perguntam: mas porque é que as autoridades não
agiram? As redacções dos jornais, os bares de Lisboa, os círculos
bem informados da intriga e da má-língua, sempre fervilham com
petites histoires picantes sobre quem prefere o quê no mundo da
diplomacia, da política, da hierarquia religiosa e do universo
empresarial. E, imaginem, até um médico pediatra se deleitava, nos
anos 70, a fazer filmes pornográficos de crianças -, o poder sujo de
explorar os indefesos. É revoltante!... É óbvio que toda a gente sabia
 e se não sabia tinha a obrigação de saber, desde que a história veio
publicada há 20 anos na primeira página do jornal Tal & Qual. Mas
tudo foi cobardemente abafado.
É mais uma prova do tipo de justiça que temos tido e continuamos
a ter neste país do deixa- correr - e cada um que se desenrasque.
As instituições que deveriam agir, com receio de fazer ondas e
incomodar alguém importante, não o fazem e, hipocritamente,
ignoram as queixas de quem se sente lesado. Não podemos ignorar
que o escândalo de hoje já existe há muitos anos. Não há jornal ou
canal de televisão que não tenha feito reportagens sobre a vida dos
rapazes, ou meninos, que se vendem nas ruas da capital e
possivelmente noutras cidades do país, nas estações de comboio
ou mesmo em respeitáveis centros comerciais.
O silêncio dos inocentes. O que mais desconcerta nesta
história vergonhosa são os silêncios com visível cumplicidades de
quem deveria ter investigado. O cidadão comum tem dificuldade
em compreender, como é possível um funcionário da Casa Pia,
vulgarmente conhecido por Bibi, ter continuado a trabalhar na
instituição depois de ter havido numerosas queixas de que este
homossexual violava os jovens. Sabe-se também que durante os
últimos 30 anos houve muitas denúncias. Nada foi feito. Decerto
alguém protegia o pederasta. A conspiração do silêncio; açaimar
quem desejava denunciar funcionou para manter o silêncio dos que
menos podiam, dos mais fracos  das crianças. Agora já ninguém
duvida que esse tal Bibi esteja no centro de uma tenebrosa rede
de pedofilia e prostituição infantil. Será que a justiça vai actuar desta
vez? Ou irá, como noutros processos, acabar no esquecimento e
prescrições.
Infelizmente, a pedofilia é uma actividade pelo menos tão antiga
como a mais velha profissão do mundo. Houve sociedades
altamente civilizadas, como a Grécia clássica e a Roma imperial,
onde a pederastia era considerada uma recompensa para os
cidadãos que mais se tinham destinguido na sociedade. Sócrates
e o imperador Adriano, dois sábios, brilham bem alto no panteão
privado dos pederastas.
Pensamento da semana: Na sociedade há duas liberdades: a falsa,
na qual o homem pode fazer o que quiser, a verdadeira, na qual o
homem pode fazer o que deve.

Amadeu Moura

Produtos
N O V OMaia
!
Pastelaria-Padaria-Charcutaria

Noivas 15%
844-0388

À meia-noite : petiscos, doces variados e espumante
Noite abrilhantada por :
D.J.Profissional (D.J.Productions)
Entradas:
30**(Sócios) e 35**(N/Sócios)
Crianças dos 6 aos 12 anos (10**)

Contacte a Associação de quinta a sábado entre as 19H e as 24H00 - (514)

684-0857

Collège Charlemagne, 5000 Pilon, Pierrefonds

Fe

s

 Bolo Rei
 Bolo de queijo
 Coscurões
 Pudim molotov
 Troncos e tortas
 Malassadas
 Pastéis de bacalhau
 Rissóis de camarão, carne, atum,
bacalhau e de outo peixe, etc., etc.
Faça-nos uma visita

ze

li

de desconto
em todos os modelos
de convite

Passagem do Ano

Saladas variadas
Carne assada à portuguesa
Bacalhau à Gomes de Sá
Perú e fiambre c/ananás
Sobremesa e café
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vezes, a liberdade do seu povo. A circunstância das autoridades
americanas proibirem os seus cidadãos de visitarem a ilha de Cuba,
é um exemplo da fragilidade do sistema capitalista, entre outras
fraquezas.
Por outro lado o Socialismo é uma doutrina que prega a
estatização dos meios de produção e perfilha a falta de classes
sociais, querendo uma sociedade sem desigualdades.
Uma sociedade sem desigualdades já foi contemplada por
Jesus Cristo há mais de dois mil anos, mas esse objectivo nunca
foi atingido por esse Ser único e duvida-se que jamais o será no
futuro.
Ajuizando o que se passou na antiga União Soviética e aquilo
que vai correndo na Ilha de Fidel de Castro, é fácil de concluir
que o socialismo não espelha o regime ideal para a felicidade
humana. A filosofia de Karl Marx, um dos fundadores do
socialismo científico , representou um grande avanço social na
segunda metade do Século XIX. Mas a evolução da sociedade
internacional, entretanto, dispensa a aplicação prática de
métodos colectivistas, teoria que está há muito ultrapassada e
obsoleta.
Também o Partido Comunista Português, ele igualmente de
cariz socialista, está cada vez menos influente em Portugal e
continua hermético e fechado à renovação. Não querendo
renegar os princípios leninistas/marxistas, continua a lutar
contra moinhos de vento e corre o risco de desaparecer, mais
tarde ou mais cedo. A cisão entre dirigentes do partido só
contribui para a acelerar o desmembramento do comunismo em
Portugal. Os últimos resultados eleitorais confirmam a queda
constante do PCP.
Dir-se-á: então qual é o melhor sistema político ? Sem dúvida
que a Democracia tem provado ser a que serve melhor o povo,
porquanto aquele sistema é a forma de soberania exercida pelo
povo, através dos seus representantes parlamentares. Não
obstante ser a Democracia a melhor opção ( medite-se nos casos
do Canadá, Noruega e Suécia), não é ainda assim, um sistema
governativo perfeito. Bernard Law, Arcebispo de Boston, diz do
seu próprio país, a grande América: De país em país, o nosso
governo obstruiu a democracia, sufocou a liberdade e
pisou os direitos humanos. É por isso que somos odiados
ao redor do mundo. É por isso que somos alvo dos
terroristas
Chega-se à conclusão de que em qualquer sistema político/
social, há invariavelmente prós e contras. Naquele em que
vivemos, no Canadá, é o menos mau de todos. Até quando ?

«No concerto das nações,
Portugal é os Zés-Pereiras», diz
Miguel Esteves Cardoso (MEC para os
íntimos), fino observador dos usos e
costumes lusitanos.
No concerto das comunidades
portuguesas espalhadas pelo mundo,
Montreal é o bombo-da-festa!, digo
eu depois de saber o que nos vem de
acontecer.
A história já vem de longe. E repetese constantemente. Desde uma
celebérrima sessão com uma secretária de estado que avinagrou
e teve consequências funestas para o cônsul da época. Foi chamado
«manu militar» a Lisboa e substituído por outro, de estilo mais
conforme com os desígnios e conceitos «democráticos» que o PSD
sempre quis impor e adoptar na emigração, uma espécie de
caciquismo muito provinciano.
O governo actual organizou um colóquio, em Lisboa, com a
comunicação social da diáspora. De Toronto foram convidados 3
órgãos. Em Montreal, mesmo se existem 3 programas de rádio, 1
de televisão e 3 jornais (sendo um deles o mais antigo no Canadá
e já há mais de 40 anos que é publicado ininterruptamente, que é
o caso de A Voz De Portugal) o governo PSD fez orelhas moucas
e ignorou ostensivamente Montreal!!!
A história repete-se. Há já alguns anos, aquando a realização de
um Congresso das comunidades portuguesas, Toronto teve direito
a 14 delegados e Montreal 1 só! Hong Kong, onde só residiam
algumas centenas de portugueses, teve direito a 2 delegados!
Perante esta realidade distorcida, foram pedidas, na altura,
explicações sobre os critérios adoptados. A resposta era tão
atabalhoada que metia dó.
E, se agora, forem pedidas explicações ao senhor deputado,
Manuel Esteves, que tão bem soube vir a Montreal fazer campanha
eleitoral e solicitara presença da comunicação social para divulgar
o seu programa político, iremos ter, concerteza, explicações
semelhantes.
Os factos falam por si. A comunidade de Montreal, quando o PSD
sobe ao governo, é logo discriminada. Montreal, «o Alentejo da
emigração», como disse alguém, continua a pagar as favas, porque
tem a «mania» de interpelar os
políticos quando por cá passam,
em vez de lhes dar beijinhos e
ramos de flores, apanágio de
muitas outras comunidades que
acorrem solícitas e subservientes
aos apelos dos caciques
comunitários.
E já agora, haverá mais alguma
voz que se irá levantar
publicamente para denunciar esta
discriminação? Quando o
seguidismo partidário se
Grande variedade de produtos portugueses
transforma em fidelidade canina,
é mau sinal...
Se fosse o governo do PS a fazer
Já se aceitam encomendas para o Natal
isto, não faltariam vozes
indignadas...
:

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DO WEST ISLAND
Buffet Quente e Frio :

Três sistemas
políticos em equação

Fe

No dia 14 de Dezembro, pelas 20h00, a A.P.C. promove o « Dia
do Sócio » com jantar e baile animado pelo conjunto Silhouette.
Venham passar uma noite em boa companhia reservando já o seu
lugar pelo (514)844-2269. Entrada grátis para os sócios; n/socios,
15 APC.

Contra a Maré
A Comunidade portuguesa
de Montreal discriminada
pelo governo PSD/CDS

Opinião

tas

Associação Portuguesa do Canadá
Dia do Sócio

5

s

Horário
 segunda e terça das 8h00 às 18h00
 quarta-feira a sábado das 8h00 às 20h00
 domingo das 08h00 às 18h00

Tel.: 514-387-0660

2720 Legendre Este (St-Michel)

Comunidade
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Novos Valores Portugueses-2
Firmino Teixeira  e a paixão da guitarra

Instrumento musical mais
genuinamente português,
intimamente ligado a uma
tradição musical popular e

urbana, tanto no continente
como nos territórios insulares e
ultramarinos de outros tempos,
a guitarra portuguesa tem
origens não muito lusitanas.
Os peritos reconhecem hoje
a sua legitimidade porém, terá
sido um instrumento europeu
criado pelos ingleses nos finais
do século XVIII.
Apreciada nos maiores
centros culturais da época, a
guitarra terá assim viajado e
acompanhado os ingleses nas
suas descobertas do vinho do
Porto, no canto mais ocidental
da Europa, Douro abaixo, ali
mesmo onde o leito se dissipa na

PORTUGÁLIA
TRADIÇÃO E CULTURA
ESCOLA PORTUGUESA DE BROSSARD

A MELHOR FESTA DO FIM DO ANO
Aonde ?

Centro sociocultural de Brossard
7905, rua Sab Francisco, em Brossard

A que horas ?
19H00

O quê ?

Um jantar preparado pelo Restaurante A Tasca
Caldo Verde, Arroz à Valenciana, Escalopes de porco
em vinho do Porto, com batata e legumes
Sobremesa

À meia-noite:

1 garrafa de espumante e 1 bolo-rei (½ kg.) por mesa

Qem anima ?

Jean-Pierre Gendreau
Os bilhetes estarão à venda desde o dia 15 de
Novembro, na Escola Portuguesa de Brossard, das
9H00 às 12H00, até dia 14 de Dezembro. Para
reservas, contactar Alexandra (514) 570-5173,
Elisabeth (450) 659-4356, ou Anabela (450) 635-3327.
Os preços são: 60$/adultos e 25$/crianças dos 5 aos
12 anos. Pelas crianças com menos de 5 anos, pedese uma contribuição simbólica de 5$.

Raúl Mesquita

Foz.
Depois foi a adopção quase
imediata deste instrumento de
doze cordas metálicas, capaz de
produzir sons límpidos e puros,
chorando na música as lágrimas
dum povo de aventureiros e
amantes do mar e oferecendonos a saudade por entre tascas
e copos...
A guitarra passou a ser a
cúmplice de sons de uma
grande emotividade num
diálogo espontâneo de encontros dos desencontros da vida,
num tasco de uma velha viela,
com lampiões e chouriços
assados, canjirões de vinho, ao
lado do pipo e do cheiro do mar,
sempre próximo, sempre
presente no espírito do
Português, criando uma
estética popular e urbana e, ao
mesmo tempo, protagonizando
o gosto e o jeito bem português.
Esse gesto único de dedilhar
uma guitarra uniu como num
abraço fraterno muitos executantes, que ao longo de algumas
gerações têm feito vibrar, não
somente as cordas dos instrumentos...
Maioritariamente amadores,
assim nasceram brilhantes
instrumentistas que criaram
com espontaneidade os seus
próprios estilos de execução,
caracterizando modos específicos de tocar e interpretar.
À margem de qualquer
teorização, a guitarra tem
acompanhado o Fado e os seus
intérpretes em todos os continentes.
Firmino Teixeira é, entre nós,
um dos seus bons executantes,
que nunca regateia ou recusa
um convite, com aquela filosofia
benemérita que só faz enobrecer quem as pratica.
Natural de Suçães, Concelho
de Mirandela, no Distrito de
Bragança, o Firmino começou a
tocar bandolim com 11 anos,
acompanhando o pai, homem
activo no meio cultural popular
da sua região. Por lá continuou

durante alguns anos, colaborando mais ou menos em tudo
quanto era festivo e, mais tarde,
foi para Lisboa. Torneiro
mecânico de profissão, empregou-se nas oficinas de Material
de Guerra onde desde logo,
incorporou a filarmónica e o
grupo de teatro amador daquele
departamento do Ministério do
Exército.
Após o cumprimento do
serviço militar, pensou em vir
até ao Canadá. Coisa pensada e
coisa não feita, afinal, pois
desistiu pouco tempo antes do
embarque previsto. Estava-se
então em 1975. Alguns anos
passaram e em 81, mais
encorajado para a aventura,
decidiu embarcar com destino a
Montreal. Dois dias depois
estava empregado mas,
finalmente, não tendo encontrado, talvez, o clima de que
gostaria, voltou a Portugal,
quatro meses depois daqui ter
chegado. Tentou de novo e
regressou outra vez.

Ser ou não ser patrão de si
próprio, era a questão que o
atormentava e que finalmente
acabou por o decidir nesta via.
Comprou um café em Sacavém
o  Arroz Doce , que manteve cerca de três anos até que,
de novo tomou o rumo da
América do Norte. Durante o
período em que esteve no
continente frequentou os meios
fadistas da capital e arredores,
tendo tocado com alguns dos
melhores executantes da
guitarra e da viola, com quem
aperfeiçoou o seu estilo e
conhecimentos musicais.
Novamente em Montreal,
desde 1986, tocou pela primeira
vez no Restaurante Palácio
Duluth levado pelo seu amigo e
igualmente instrumentista José
João. Depois, tem sido um
nunca mais acabar de participações e colaborações no meio
comunitário e mesmo no
exterior, como quando foi
convidado a acompanhar o
anterior Cônsul-Geral, Dr.

Eduardo Fernandes de Oliveira
à Terra Nova, no âmbito duma
cerimónia protocolar dedicada
aos Portugueses. Apaixonado
da guitarra, aproveita todas as
ocasiões que se lhe deparam
para enriquecer os seus
conhecimentos e experiências,
numa preocupação de evolução
artística sem contudo, pretender ser profissional. A guitarra
é a companheira dos momentos
livres, em família ou entre
amigos. Sempre disponível para
obras de bem fazer, tem
também, sabemos, apoiado
outros valores até então pouco
conhecidos e que vão singrando, graças, um pouco, à sua
dedicação e amizade.
Homem de grande simplicidade, bom executante da
guitarra portuguesa, estudioso
e aplicado no aperfeiçoamento
da arte do seu passatempo
preferido, Firmino Teixeira é,
por mérito próprio, o nosso
Valor Comunitário desta
edição.

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ
 Formação para ajudantes de enfermagem
 Assistente dentária
 Secretária dentária
 400 horas, reconhecido em todo o Canadá

Joaquim Rodrigues Pardal
1919  2002

Faleceu em Montreal, no dia 9 de Dezembro de 2002, o Sr.
Joaquim Rodrigues Pardal, natural de Pardilhó, Estarreja,
Portugal, com a idade de 83 anos.
Viúva de Emília Esteves Pinho, deixa na dor seus filhos, netos,
outros familiares e amigos.
O seu corpo encontra-se exposto hoje, dia 11 de Dezembro,
das 18h00 às 22h00, no Salão Alfred Dallaire, 4231 boul. StLaurent, tel. 270-3112.
A missa de corpo presente terá lugar Quinta-feira, dia 12 de
Dezembro, pelas 10h00, na Igreja de Santa Cruz sendo depois
o seu corpo trasladado para o cemitério de Pardilhó, Estarreja,
Portugal, onde irá a sepultar.
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem por este meio agradecer a todas as pessoas
que, com a sua presença, palavras e gestos de amizade, os
reconfortaram nestes momentos tão difíceis da sua vida. A todos
um sincero Bem Hajam!

Custo do curso $375.00 / Emprego garantido
- Cursos de Matemática, Física e Química, para apoio e reforçamento
escolar. Falamos Português.
- Cursos de Francês, Inglês, Árabe e Espanhol, a preços razoáveis.

Bem vindo aos estudantes portugueses

(514)
886-8132
4029 Beaubien Este (esquina Pie IX)
(514) 723-2077
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Filarmónica Portuguesa de Montreal

Festa do chicharro

No próximo sábado, dia 14 de Dezembro, pelas 19h00, terá lugar
na Sede da F.P.M., 260 Rachel Este, a Festa do Chicharro com
animação musical pelo Duo Joe e Duarte e o D.J. X-Men.
No Domingo, dia 15 de Dezembro, pelas 15h00, terá lugar o
tradicional jantar de Natal para os músicos e respectivas famílias.
Tarde/noite animada pela F.P.M. (mini-concerto) e distribuição
de ofertas para as crianças até aos 6 anos.

C.C.E.S.A.
Natal da criança

No próximo dia 14 de Dezembro de 2002, pelas 19 horas, realizase o Natal da Criança no Centro Comunitário do Espírito Santo de
Anjou, no 8672 Forbin Jason, Montreal.
Para isso contamos convosco e com as vossas meninas e
meninos. Teremos uma visita especial que nos chega de Toronto
para contar histórias a todas as crianças. A jovem artista - Diana
Campos - também virá encantar-nos com a sua nova canção, AvéMaria do Mar.
Mais tarde, no serão, virá do Pólo Norte o Pai Natal com uma saca
cheiinha de presentes.
Também teremos jantar e baile, como sempre com o gosto e a
animação que só o Centro Comunitário do Espírito Santo de Anjou
sabe e quer!
Entradas: crianças, gratuito. Adultos, 12 prendas.
Para reservas ou informações chame para os seguintes números
de telefone: Lúcia Sousa, (450) 629-9568 ou Tony Geraldes, (514)
643-1620 C.C.E.S.A., (514) 353-1550.

Marymount Centro para Adultos
Cursos de francês gratuitos
Está interessado em aprender francês?
Oferecemos-lhe essa possibilidade na escola Marymount Centro
para Adultos, 5000 Côte St-Luc Rd., próximo do metro Villa Maria.
As aulas terão lugar de Segunda a Sexta, das 13h00 às 15h00 e as
inscrições ($30/pessoa) no dia 16 de Dezembro pelas 09h00. Além
da inscrição deverá prever o custo dos livros que varia entre 20$ e
30$.
Documentos necessários: Papeis da Imigração (Visto de
residente permanente) ou Cartão de Cidadania Canadiana.
Para mais informações: (514)488-8203.

A.P.E.S.
Passagem de Ano

A Associação Portuguesa do Espírito Santo organiza no próximo
dia 31 de Dezembro, a partir das 19h00, a sua tradicional festa de
Passagem de Ano, com jantar e serviço de bar completo.
Noite animada pelos D.J. Entre-Nós e Universe Productions.
Entrada: sócios, 40 festas; n/sócios, 45 festas; crianças dos 3 aos
7 anos, 10 festas e dos 8 aos 12 anos, 20 festas.
Reserve desde já a sua mesa pelo Tel. 254-4647.

Na Igreja de Santa Cruz
Fado no Dia do Doente

Numa organização do fadista Carlos Rodrigues e com a
colaboração do Restaurante Estrela do Oceano e da Missão Santa
Cruz, terá lugar noDia do Doente, Domingo, 15 de Dezembro de
2002, pelas 16h00, na Igreja (e não no salão de festas) de Santa Cruz
um Concerto de Fado.
Este concerto conta com a participação de Jordelina Benfeito,
Carlos Rodrigues, Rui Mateus, António Moniz, Libério Lopes e do
Grupo Coral Infantil da Missão Santa Cruz, dirigido por Inês Gomes.
A apresentação deste concerto de fado está a cargo de Francisca
Marques.
Os bilhetes, de 10 concertos por pessoa, encontram-se à venda
na Secretaria da Missão Santa Cruz e no Restaurante Estrela do
Oceano.

C.C.E.S.A.
Passagem de ano

Numa organização do Centro Comunitário Espírito Santo Anjou,
terá lugar no próximo dia 31 de Dezembro, a partir das 19h30, no
salão de festas da Igreja St-Casimir, 3420 rua Parthenais, a festa de
Passagem de Ano animada pelo D.J. Xtreme e pela conhecida
artista da comunidade, que se encontra novamente entre nós, Maria
Vital.
Haverá jantar, espumante à meia-noite e bar aberto a partir das
23h30.
Para reservas: Lucy Sousa (450)629-9568; Tony Geraldo
(514)346-1620 e Carlos Almeida (514)640-5320 ou (514)972-5698.

Noivas

15% de desconto
em todos os modelos de convite

Clube Oriental Português
Natal da Criança e do Sócio

O Clube Oriental Português organiza no sábado, dia 21 de
Dezembro, pelas 19h30, o Natal da Criança e do Sócio, com um
jantar dançante, animado ao ritmo do conjunto Reflex.
Objectivos: valorização da criança e do sócio.
Precário: sócios, 15 ort; n/sócios, 18 ort. Para reservas: (514)3424373.
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Na Igreja de S.Leonardo
Joviano Vaz  vinte anos de diaconado
Texto e fotos de Raul Mesquita

Foi confirmado o Diaconato
do nosso amigo e colega da

Redacção Joviano Vaz, na
ocasião do seu vigésimo
aniversário como Diácono da
Igreja do Cristo, neste domingo
8 de Dezembro.
Após ter sido durante um
milénio votado ao esquecimento, o Diaconado, segunda
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ordem sacra, foi restaurado
pelo Vaticano II, com a intenção
de aproximar e melhor
representar o povo no seio da
Igreja Católica, porém os
Diáconos, legítimos representantes desta, não estão todavia
autorizados a administrar os
sacramentos. Podem no entanto, baptizar e dar a
comunhão.
Desempenham portanto
funções bem específicas junto
da população e são, à sua
maneira, nos seus contactos
com esta, bons arautos dos
Valores Cristãos.

A Igreja de S.Leonardo, na
freguesia e antiga cidade do
mesmo nome, onde se desenrolou o evento, estava cheia de
portugueses residentes em
diversas regiões da zona
metropolitana, centro, margens
norte e sul, para além de muitos

GRANDES ESPECIAIS
PARA UMA COMPRA COM
TRANQUILIDADE DE ESPÍRITO
CARROS DE OCASIÃO
Uma promessa que se concretiza
 Inspecção em mais de 150 pontos
 Garantia do fabricante - GM
 Possibilidade de troca de 30 dias
 Assistência rodoviária 24 horas

CAVALIER 1999-2000
MALIBU 2002
2 e 4 portas, Baixa KM. UP.V6 A/C todo equip
A partir de : 24 meses Somente:
*
$995.
* de entrada
+ Preparação
+preparação
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$14.992.

$98

VENTURA 2000
TRACKER 2000
4 portas, 7 pass. A/C
4X4 UP Baixa KM
meses
* por mês
* 24$1395.
$1395.
de entrada
de entrada
+ preparação
+ preparação
*Pagamentos calculados na base de aluguer

$199

$189

5405 St-Denis (514) 279-6301
Contactar: JOSÉ MACHADO

VEÍCULOS USADOS
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canadianos que ali se deslocaram para assistirem a esta
cerimónia simples, mas
eloquente, autentificada pela
Fé.
Com a presença de alguns
dignitários da Igreja, nas
pessoas do celebrante Rev.
Louis Joseph Paradis, do Rev.
Marcel Demers, Reitor do
Seminário de Montreal, dos
Diáconos Jean Paul Loyer e
António Ramos, para além do
aniversariante e homenageado,
a celebração começou ao meiodia aos sons e vozes do coro
paroquial em excelentes inter-

pretações clássicas.
Usaram da palavra com
evocações bíblicas durante a
cerimónia a esposa e filho do
aniversariante, o Diácono português António Ramos , bem
como os Reverendos. Louis
Joseph Paradis que fez o elogio
do festejado e Marcel Demers

que igualmente o enalteceu e
explicou as actividades religiosas destes ministros do culto.
Bastante felicitado por todos
quantos expressamente ali se
deslocaram, o Diácono Joviano
Vaz agradeceu-lhes as suas
simpáticas presenças assim
como aos representantes do
Clero que o acompanharam
nesta comemoração, despe-

O Bebé do Ano 2001
Continuamos a publicação de alguns dos nossos
leitores do futuro. Entretanto como de costume,
incentivamos os nossos leitores do presente, para
nos enviarem as fotografias dos seus bebés
nascidos no ano 2001, acompanhadas dos
respectivos nomes, datas de nascimento, nomes dos
pais e número de telefone, para Concurso Bebé
2001, A Voz de Portugal, 4117-A Boul. St.Laurent,
Montreal, Qc., H2W 1Y7. Para mais informações
contactem-nos de segunda a sexta-feira pelo
Telefone (514) 844-0388

dindo-se com um : Obrigado e
Ide em Paz.
A A Voz de Portugal sentese gratificada com a presença no

seu seio redactorial duma figura
como Joviano Vaz, que
igualmente saúda e felicita.

1541, rue Ampère
Boucherville, Qc.
J4B 5Z5

Tem o prazer de anunciar
Raquel Sofia A. da Rocha
29 de Agosto de 2001
Filha de: Miguel Alexandre
França de Almeida
e de Rosa Beatriz Costa da
Rocha

William Estrela
13 de Junho de 2001
Filho de: António Estrela
e de Patrícia Arruda

Andreia Machado

no seio da sua equipa de vendas.
Para todo o tipo de informações queiram contactar:

(450) 449-3344

Correio electrónico: info@bouchervillemitsubishi.com

A VOZ DE PORTUGAL, 11 de Dezembro de 2002 - Página 9

Dia das montras - toute une vitrine
Mais montras, mais cores, mais festa!

«The Scent of a Lie»
Luso-canadiano recorda «raízes» portuguesas
Cont pág. 1

Por Conceição Correia

estávamos nos Açores a ver
desvendar pela época natalícia,

e todas ao mesmo tempo, as
montras decoradas com gosto e
imaginação, num ambiente de
solidariedade e de festa.
Emanuel Linhares, vice presidente do CA da Sociedade
de Desenvolvimento do Boul StLaurent, pessoa bem conhecida
, implicada e activa na nossa
comunidade, teve a feliz ideia de

Pequenos

transportar esta tradição
açoriana para o Boul St-Laurent
e viu, portanto, pela segunda vez
a sua ideia coroada de sucesso
e cada vez com mais adeptos,
mais sucesso, mais qualidade.
Foram escolhidos na categoria Tradição, em primeiro
lugar o Café Equitable, em
Segundo O Bar Belmont e em
terceiro a Drogaria Açores, na
categoria Tendências, em
primeiro lugar Aritmetik, em
Segundo o Gogo Lounge e em
terceiro Interversion.

Parabéns ao nosso contemporâneo da Drogaria Açores
que soube decorar a sua
montra, utilizando os materiais
e produtos que vende (parafusos, redes, tubos de cobre,
lâmpadas, cordas, etc.) criando
com muita imaginação e bom
gosto, uma decoração de Natal
muito interessante e bonita,

Comunidade

chamando assim a atenção do
júri.
Parabéns também aos organizadores da Societé de Développement du boulevard SaintLaurent que promove actividades e eventos para realçar
valores comuns e movimentos
contínuos de povos e de gentes
que coabitam esta artéria bem
conhecida de Montreal.
Esperemos que o dia das
montras continue cada vez
melhor a ser uma tradição
apreciada e concorrida de todos

pelo Natal, projectando cada
vez mais o Boul St-Laurent
como sendo uma artéria em
pleno desenvolvimento económico numa transformação feliz
de utilização dos locais existentes outrora destinados a
outros fins.
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O escritor luso-canadiano
Paulo da Costa lançou recentemente o livro «The Scent of a
Lie» , em que descreve catorze
contos entrelaçados que
decorrem em duas aldeias
fictícias do Norte de Portugal.
Escrito em inglês, o livro
«acaba por ser um romance de
lugar, acabam por demonstrar
alma própria, e onde as aldeias
emergem como os protagonistas principais», explicou
Paulo da Costa.
O livro está ainda «polvilhado
com palavras portuguesas» que
Paulo da Costa espera «que o
leitor inglês enquadre no
contexto da narrativa».
Apesar de preferir escrever
em inglês, por ser a língua
presente no seu quotidiano, o
escritor luso-canadiano adiantou que recomeçou a escrever
em português.
«Em 2004, uma editora
portuguesa irá publicar um livro
meu poesia em português»,
anunciou.
Paulo da Costa nasceu em
Luanda, Angola, viveu em Vale
de Cambra e reside, desde 1989,
em Calgary, Alberta. Representado em publicações de 19
países espalhados pelos quatro
continentes, também o director
da revista literária Filling
Station.
Além disso, recorde-se que
Paulo da Costa venceu o prémio
Cannongate 2001 para o conto
no Festival Internacional do
Livro de Edimburgo (Escócia),
tendo sido seleccionado bol-

seiro da Alberta Foundation for
the Arts em 1998, e, em 1999, do

Canada Council for the Arts.

LES ALIMENTS C. MARTINS
123, Villeneuve Este
(entre Coloniale e de Bullion)

Mosto 100% puro
•Galo •Alicante •Moscatel •Palomino •Zinfandel
•Carignan •Grenache • Pinot noir
•Cabernet • Sauvignon •etc...
TIPO
VINHO
VERDE

GALO

100% satisfação garantida
ou dinheiro reembolsado

40.00

$

20 LITROS

 Compre 10 baldes de Mosto 100% puro e
obtenha 1 balde gratuito
 Não esqueça os famosos grelos e couves a
preço especial
 Batata miúda saco de 50 lb.
$7.50
 Batata graúda saco de 50 lb.
$8.99

Importadores de frutas e legumes
a grosso e a retalho
Fornecemos: •restaurantes •hoteis •mercearias
•hospitais •"dépanneurs"
Pes
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•crèches •ect...
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Faça-nos uma visita ou contacte:
ALBANO SÁ ou CARLOS COSTA
Tels.: 845-3291 - 845-3292 - Fax: 257-8816

s Felizes
Deseja-lhe Festa

Portugal

atal:
Especialidades de N
ló de Ovar,
Bolo Rei, Pão-deijeladas,
Pasteis de Nata, T
, Tortas,
Broinhas de Natal
.
Mousses variadas
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844-0388
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Rancho Folclórico Cantares
e Bailares dos Açores
Organiza

Sensacional Passagem de
Ano 2002/2003
Terça-Feira 31 de Dezembro 2002 pelas 19h00

Feliz
Ano Novo

A Voz de

20 LITROS

SUPER ESPECIAL
DO NATAL

no Salão Paroquial da Igreja St-Enfant-Jesus,

anúncios de

40.00

$

Animado pelo famoso Conjunto,

ct
Conta

5035 St-Dominique

Contact

À meia noite será
servido uma garrafa
de champanhe por
mesa e doces
doces

Jantar / Menu
•Caldo Verde
•Salada de marisco
•Lombo de porco assado com batatas e legumes
•Sobremesa: bolo e café
Preços: Adultos: 40 Ranchos, Crianças dos 6 aos 12 incl. 20 Ranchos
Para mais informações e reservas contactar com:
José Cordeiro (450) 629-9898 - ABC (514) 844-2461 - Carlos Farias (514) 270-7974
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Crónica sobre vinhos portugueses
Compras pela Internet e
aguardentes portuguesas
Por Amadeu Moura
Esta semana fiz a experiência de
comprar vinhos à SAQ pela Internet.
Os vinhos que procurava só já
estavam disponíveis em sucursais
bastante afastadas de Montreal. Daí,
a minha opção pela compra de «achats
en ligne». Parece complicado à
primeira vista mas não o é. Seguindo
as explicações que nos são dadas,
como a uma criança a dar os primeiros
passos na escola, chega-se lá com
facilidade. O pagamento pode ser
feito através de cartão de crédito e a entrega é feita ao domicílio,
nos dias e horas mais convenientes para o comprador. Se a
encomenda ultrapassar os 50$, a entrega é gratuita. A SAQ
assume as despesas da entrega.
Para quem quiser tentar a experiência, clique www.saq.com

Aguardentes
Como nos estamos a aproximar do Natal e é muito provável
que alguns dos nossos leitores queiram fazer ofertas a amigos
de bebidas alcoólicas destiladas, fomos à procura das
aguardentes portuguesas disponíveis no mercado.
Actualmente, há só 3 produtos e um deles era-me totalmente
desconhecido. Comecemos por esse, o mais caro de todos. É
uma aguardente velha, com 15 anos. Chama-se Centum Cellas,
Nº 585349 a 53,50$. Como a garrafa é de 350m/l, pode-se
considerar que o preço é puxado.

É um produto da Adega Cooperativa da Covilhã e o
«design» da garrafa tem estilo.

«Fim de Século» está nas prateleiras desde o ano passado.
O seu número é o 585547 e o preço, que se mantém
inalterável, é de 41$. Produto da Real Companhia
Vinícola, é também apresentado numa bonita garrafa em
caixa de cartão.
Finalmente, a última das três. Uma das mais conhecidas
marcas nacionais: Macieira Royal Old Brandy 5 anos, nº
082537 a um preço módico de 26,50$. Creio que este
produto dispensa apresentações, tal é a sua fama no
imaginário português da emigração!

Noites na minha Aldeia
Natal

Por Natércia Rodrigues

Não deixe que as preocupações estraguem o seu Natal.
O Natal aproxima-se. É uma quadra festiva que todos querem que
seja um momento feliz de comunhão familiar. Mas o Natal também
pode ser um período em que os problemas e emoções reprimidas
durante o ano aproveitam para estragar aquilo que deveria ser um
bom momento. Natal! O que se espera é que seja uma época cheia
de felicidade e excitação. A alegria dos reencontros com familiares
e amigos pode ser ensombrada pelo stress e até por amargas
sensações de isolamento. Mas não se deve exagerar as
preocupações. Na verdade é perfeitamente normal sentir algum
incómodo ou frustração durante este período.
O Natal é uma das épocas mais emotivas e agitadas de todo o ano.
Este é um período de convívio intenso e de agradáveis trocas de
presentes. Mas é também uma altura de refeições pesadas e de
pressões emocionais.
Se já está deprimido e solitário, ver os outros a viver bons
momentos pode tornar a situação ainda pior. Qualquer um de nós
gostaria, certamente, de ter toda a família reunida na sua casa, como
é tradicional. Mas alguns poderão ter planos bem diferentes, dando
assim lugar à decepção..
É também possível que se tenha depositado esperanças
excessivas nestas ocasiões e que se fique desapontado quando não
se cumprem.
Não deixe que as preocupações estraguem o seu Natal.
Existe uma grande solução para todos estes pequenos
problemas: não se deixar afectar. Na verdade, seria completamente
absurdo deixar estragar o Natal por aquilo que, na maior parte das
vezes, não são mais do que pequenas coisinhas.
Não exagere
O cansaço das compras e da presença obrigatória em
acontecimentos nocturnos, junta-se normalmente ao esforço
necessário para a organização das reuniões e confecção de grandes
refeições. Tudo isto pode conduzir a situações de enorme tensão.
O Natal também se faz geralmente acompanhar de um
considerável aumento de despesas. A consequência aparece
normalmente sob a forma da sensação de que não se tem dinheiro
suficiente para aquilo que desejaria fazer ou comprar.
Ou também se pode ficar com a sensação de que se está a gastar
mais do que é razoável.
Para fazer face a todas estas questões é necessário agir com
prudência e equilíbrio. O mais importante de tudo é fazer com que
o Natal seja um período, para toda a família.

A Voz de Portugal
www.avozdeportugal.com

Ao pé da minha janela,
Vejo o sol, vejo a lua,
Vejo as mais lindas estrelas,
E até vejo a minha rua.
Ver é próprio de todos,
Todos gostamos de admirar.
O infinito é maravilhoso
Visto mesmo a chorar.
Noites estreladas,
Maravilha sem igual.
Noites enluaradas,
De dia, sol de escaldar.
Nao há maior bem,
Que tudo isto observar.
Deus deu a todos vista
Para poderem admirar.
Noites incomparáveis,
Noites inesquecíveis,
Noites admiráveis,

Da autoria de Cipriana Moita

Noites imprevisíveis.
Isto faz parte de mim.
Sempre admirei a natureza,
No presente e no passado
Tudo tem muita beleza

Natal dos amigos de Carlos Ferreira

Mais uma vez este ano o Carlos Ferreira planifica um Natal para
famílias necessitadas da nossa comunidade.
Este ano a formula será diferente, o Carlos Ferreira em
colaboração com a Associação Portuguesa do Canadá organizará
uma festa de Natal com jantar, divertimentos, surpresas e prendas.
Esta festa está prevista para o dia 22 de Dezembro de 2002 pelas
14h na sede da Associação.
Se conhece famílias necessitadas de preferência monoparentais,
contacte com Conceição Correia para o 596-6078 ou 844-2269 ou
contacte qualquer outro órgão de ajuda social da nossa comunidade.
O objectivo desta festa de Natal é de proporcionar um dia de
alegria e felicidade para crianças de famílias necessitadas que
muitas vezes não dão a conhecer as suas verdadeiras necessidades.
Como o número para esta festa será limitado uma selecção
prioritária virá a ser feita.

Associação Portuguesa do Canadá
Passagem de Ano

No dia 31 de Dezembro, pelas 19h00, terá lugar na Sede da A.P.C.
a festa de Passagem de Ano, com um requintado e variado Buffet
e, à meia-noite, uma garrafa de espumante e um bolo-rei por mesa.
Serviço de bar completo.
Entrada: sócios, 40 APC; n/sócios, 45 APC; crianças dos 6 aos
12 anos, 20 APC.
Bilhetes à venda na APC, tel. 844-2269.

GRAPOLLO
D'ORO

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00

$32.00

20 LITROS

Mosti Mondiale 2000

20 LITROS

UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS
AQUELES QUE FAZEM VINHO!
Quer ir a passo seguro e ter a casa limpa?
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

Serviço de análise do seu vinho

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

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

5187, Jean-Talon Este St-Léonard - Tel.: 728-6831
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Mais um passo no caminho
para a vacina contra o cancro
(Lusa) - Investigadores austríacos deram um passo importante no desenvolvimento de
uma vacina contra o cancro,
recolhendo células dos próprios pacientes e utilizando-as
para activar o sistema imunológico contra o tumor maligno.
Segundo fontes da Clínica
Universitária de Innsbruck, a
equipa liderada pelos urologistas Martin Thurnher e
Lorenz Hoeltl desenvolveu uma
nova forma de terapia de
imunização baseada nas células
dendriticas, leucócitos que
protegem o organismo contra
os agentes patogénicos.
As células dendriticas obtidas
do sangue do paciente são
misturadas em laboratório com
moléculas específicas dos
tumores, como peptidos e
antígenos, que se apresentam
exclusivamente ou de forma
mais evidente no tecido
maligno.
A partir daqui é produzida
uma mistura de células que
deve incentivar o sistema
imunológico do corpo para que
este forme os linfócitos T
citotóxicos, que detectam as
células cancerígenas e as
destroem.
Aos pacientes afectados foram-lhes administradas três
vacinas com intervalos de um
mês.
As células dendriticas ainda
inactivas criadas em cultura são
activadas graças a factores
inflamatórios e injectadas nos
doentes, um passo no qual se
tenta encontrar a mistura
ajustada às necessidades
individuais de forma a potenciar
o impacto da vacina, assinalaram os médicos.
A vacina contra o cancro,
como quarto elemento de uma
terapia conjunta com intervenções cirúrgicas, raios X e
quimioterapia, tem a vantagem
de não ter efeitos secundários,
no máximo uns ligeiros sintomas semelhantes aos de uma
gripe, explicou Thurnher.
Além disso, o método pode
aplicar-se contra muitas formas

de cancro, por exemplo contra
tumores renais, nos quais as
terapias convencionais não
surtem efeito, mas também
contra os carcinomas da próstata e melanomas (cancro da
pele).
A equipa publicou agora um
relatório sobre os primeiros
estudos clínicos, efectuados
desde 1997, em 29 pacientes
que sofriam de carcinomas
renais com metástases e tinham
uma expectativa de vida de um
ano no máximo.
Em dois desses pacientes, os
tumores foram erradicados por
completo depois de lhes ter sido
administrada a vacina, num
paciente constatou-se uma
reacção parcial e outros sete

Joe & Duarte
Passagem de Ano

Na Recreatheque de Laval
Passagem de ano 2002/2003

Numa organização e animação de Joe & Duarte e DJ X-Men terá
lugar no salão da igreja Ste-Thérèse de lEnfant Jesus, 8200 rua StHubert (esquina Mistral), pelas 19h00, uma sensacional festa de
Passagem de Ano com champanhe e bolo Panettone à meia-noite.
Entrada: adultos, 20 passagens; crianças dos 6 aos 12 anos, 10
passagens.
Para informações: Manuel Torres (514)321-0543 ou Duarte
Froias (450)629-1649.

No dia 31 de Dezembro às 19h terá lugar na Recreatheque, 900
boul. Curé-Labelle, Laval, a maior festa portuguesa de Fim de Ano,
cuja apresentação está a cargo de Luís Melo, da Rádio Centre Ville.
Para dançar bem à vontade tem à v/disposição 1 enorme sala
de dança (com capacidade para mais de 1000 pessoas), 2 conjuntos
para ter música contínua, estacionamento para mais de 500 carros,
sala de jogos com segurança e muito entretenimento para os seus
filhos: carrossel, palhaços, maquilhagem, jogos, etc.
Traga os seus petiscos! Bar aberto (gratuito) das 19h às 22h
(cerveja, vinho e refrigerantes)
Entrada: adultos, 35 Aies; crianças (6-12 anos), 20 Aies
Bilhetes à venda: Aie! Aie! Aie! (514)947-7660, Padaria S. Miguel
(450) 978-9667, Miriam Discrétion Coiffure (450)681-2350; J & L
Fashions (514)844-4351, Discoteca Portuguesa (514)843-3863,
Terra Nossa Brasil (514) 849-9337, Padaria Notre Maison (514) 8442162, Salon Vital (514)376-9024,
Associação dos Pais de Montreal(514)495-3284, Padaria
Lajeunesse (514)272-0362, Voyages Algarve (514)273-9638

Clube Oriental Português
Festa de Fim de Ano

No próximo da 31 de Dezembro, a partir das 19h00, terá lugar na
Sede do C.O.P.M. festa de Fim de ano, animada pela Discoteca de
Fernando Vinagre.
Haverá jantar, bolo-rei e champanhe.
Precário: sócios, 40 ort; n/sócios, 50 ort.
Venham todos celebrar em boa companhia, reservando já os seus
lugares pelo (514)342-4373.

A.P.E.S.
Natal das Crianças

Para
comprar
Para
comprar
vender
ouou
vender
ao
melhorpreço
preço.
ao
melhor
Garantias
gratuitas.
Garantias
gratuitas

No Sábado, 21 de Dezembro, a partir das 19h00, terá lugar, na
Associação Portuguesa do Espírito Santo (Hochelaga) a festa de
Natal das Crianças.
Esta festa, animada pela discoteca Entre-Nós, conta com a
presença do Pai Natal e muitas surpresas para as crianças até aos
12 anos.
Serviço de bar e cozinha completo. Entrada: 7 n/sócio; Sócios,
5.
permaneceram pelo menos
estáveis.
Os investigadores acreditam
ter uma vantagem de, pelo
menos, três anos neste tipo de
trabalho relativamente a vários
colegas de outros países que se
dedicam ao mesmo problema,
aspirando desenvolver um
medicamento para vacina.

LUMAR
ELECTRONICA
Luís Pereira
Daniel Boal

Aparelho
para descongelar
a neve nas antenas

O Sport Montreal e Benfica organiza no próximo dia 31 de
Dezembro, pelas 19h30, no salão da igreja de St-Michael, 105 StViateur O. (esquina St-Urbain), a festa de Passagem de Ano com
bolo-rei e champanhe à meia-noite.
Noite animada pelo conjunto Reflex.
Adquira os seus bilhetes na sede do clube. Para informações: 2734389.

Sem
mensalidade

$ 0.00

{

RTPi
RTP Açores
Itália
Alemanha

Antena 7.6 ft. motorizada, capacidade de
20 satélites, possibilidade de 300 canais.
Antena fixa 7.6 ft., capta RTPi, Itália e Alemanha

Tratamos da instalação
de todo o equipamento para Sport TV

AGENTE OFICIAL

Pacote de 20
canais locais, por
apenas $14.99/

Tel. (514) 947-1479 Fax : (514) 633-8347
www.lumar-sat.com

Boas Festas

ROBERTO GARÇA
Agent immobilier affilié

Tel. (514) 353-9942 Res.(514) 727-5346

RE/MAX DU CARTIER INC.

Courtier immobilier agrée
Franchise independant et autonome

1290 Bernard Oeste, suite 100
Outremont, Qc. H2V 1V9 Esc. (514) 271-2131
Cel. (514) 246-9008 Fax. (514) 271-8800
MONTREAL - P.A.T.
Cottage
semidestacado
aquec.
eléctrico
3 quartos

Preço $99.900

ST-MICHEL

Duplex semi
comercial,
c/possibilidade de 2
apartamentos

Preço $135.000
MONTREAL NORTE
Bloco 8x4½
impecável.
Rendas :
$46.140/ano.
Perto de tudo

Preço $339.900

MONTREAL NORTE
Duplex
1x4½ sendo
possivel
de 2 aparts.
c/subsídio
da Câmara Municipal

Preço $135.000
ST-MICHEL

Duplex 2x4½
garagem.
perto de
transportes
escolas.WC
renovados

Preço $159.000
CARTIERVILLE

Super moradia em
óptimo estado, todo
destacado.Combachelor,2
lareiras, garagem, pavéuni.
Tem de ser vendida por
$319.000
mo-tivo de doença.

António (Tony) Gomes
Agent immobilier affilié

NOVO NO MERCADO
RUA ST-DENIS
Restaurante c/equipamento
novo.

$155.000
Negociável

PARC-EXTENSION
15 aparts. 1½
Rendas :
$64.800
Preço :

$329.000
Negociável

AHUNTSIC
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O dia 31 de Dezembro aproxima-se e esta data é de festa para a
Portugália  Tradição e Cultura. Uma festa que promete, está a ser
organizada para que todos possamos celebrar a entrada de um novo
ano.
A Portugália pretende oferecer, a todos quantos queiram festejar
a noite do Réveillon, a oportunidade de o fazer com boa comida,
muita animação e um sítio de sonho.
Assim, no dia 31 de Dezembro, pelas 19h00, no Centro
Sociocultural de Brossard, 7905 rua San Francisco, em Brossard,
terá lugar o nosso Réveillon com um delicioso jantar preparado
e servido pelo restaurante A Tasca, espumante e bolo-rei (1/2 kg)
à meia-noite. Noite animada por Jean-Pierrre Gendreau.
Os bilhetes encontram-se à venda na Escola Portuguesa de
Brossard, das 09h00 às 12h00 até ao dia 14 de Dezembro ao preço
de 60/adulto e 25/criança dos 5 aos 12 anos. Crianças até aos 5 anos
pede-se uma contribuição simbólica de $5. Para reservas contactar:
Alexandra (514)570-5173; Elisabeth (450)659-4356 ou Anabela
(450)635-3327.

Numa organização do Rancho Folclórico Cantares e Bailares dos
Açores, terá lugar no salão paroquial da Igreja St-Enfant Jesus, 5035
rua St-Dominique, a tradicional festa de Passagem de Ano, com um
suculento jantar, e à meia-noite uma garrafa de champanhe e doces
por mesa.
Noite animada pelo famoso conjunto Contact.
Entrada: adultos/40 ranchos; crianças dos 6 aos 12 anos/20
ranchos.
Para reservas contactar José Cordeiro pelo (450)629-9898; ABC
(514)844-2461 ou Carlos Farias (514)270-7974.
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Portugália Tradição e Cultura
Passagem de Ano

Sport Montreal e Benfica
Passagem de Ano
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A Associação de Nossa Senhora de Fátima em Laval organiza no
dia 31 de Dezembro, pelas 19h00, a sua festa de Passagem do Ano,
animada pelo conjunto Exagone.
Haverá um Buffet quente e frio, assim como serviço de bar
completo.
Entrada: adultos, 50 festas; crianças dos 6 aos 12 anos, 25 festas.
Para reservas contactar Luís Viveiros (450)662-3215; Maria
Sampaio (450)681-3953 ou Fernando Oliveira (450)681-1808.

R.F.C.B.A.
Passagem de Ano
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Associação N.S. Fátima
Passagem do Ano 2002-2003

Comunidade

ST-MICHEL - NOVO NO MERCADO

Duplex 1x5½ c/ local 20x50, ideal para outro apartamento.
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

EM 10-12-2002:

1EURO=1.58 cd
UM SERVIÇO DO
BANCO
COMMERCIAL
PORTUGUÊS
(514) 287-3370

Consulado-Geral
de Portugal

AGÊNCIAS DE VIAGENS
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

BOUTIQUES

Tel.: (514) 499-0359

CAIXA DE ECONOMIA

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

CAIXA PORTUGUESA

4244 St. Laurent

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

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

MÁQUINAS DE COSTURA

285-1620
672-4687

271-6452

MONUMENTOS

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

844-8738

669-7467

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

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

849-2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

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

843-5626

(514) 985-2411

B. SERKOS
1530, Curé-Labelle, suite 203

(450) 686-0026
843-8727

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent

288-3019

PADARIAS

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

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert

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

CANALIZADORES

842-6822

681-0612

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

ARCA

842-8077

CABRAL & LOWENFELD
1010 Sherbrooke Oeste #920

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

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent

842-6891

273-1425

PSICÓLOGOS

MÓVEIS

2020 Rua University, suite 2425
Montreal (Québec) H3A 2A5

HORÁRIO DE ABERTURA

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

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

Maria José Silva
1919  2002

Faleceu em Montreal, no dia 5 de Dezembro de 2002, a Sra.
Maria José Silva, natural de Rabo de Peixe, S. Miguel, Açores,
com a idade de 83 anos.
Viúva de António Cabral da Silva, deixa na dor seus filhos José
Domingos(Teresa Chaves), Maria José(Alfredo Sá),
Teresa(Manuel Domingos), Eduarda(José Carlos Silva),
António(Maria do Carmo Ledo), Alzira(Fernando Pereira),
Maria dos Anjos(Luís Lima), Gabriel(Olga Tavares) e
Paulina(António Andrade), seus 24 netos, 4 bisnetos, suas irmãs
Alexandrina e Maria do Espírito Santo, sobrinhos(as), assim
como outros familiares e amigos.
O funeral teve lugar no dia 7 de Dezembro, após missa de
corpo presente, pelas 11h00, na Igreja de Santa Cruz, seguindo
depois para o mausoléu St-Paul no cemitério Notre-Dame-desNeiges, onde foi a sepultar.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire
3254 Bellechasse
Eduino Martins (514) 270-3112
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem por este meio agradecer a todas as pessoas
que, com a sua presença, palavras e gestos de amizade, os
reconfortaram nestes momentos difíceis da sua vida. A todos
um sincero Bem Hajam!

VESTUÁRIO DE CRIANÇA

BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276 St-Laurent

843-7282

874-0324
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
4148 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.:

270-3111
862-2319

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

IGREJAS

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

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

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.

ALASKA
LEATHER
Directamente da fábrica de
cabedal
A melhor qualidade
e modelos
71, St-Viateur Este Grande variedade de escolha
esquina St-Dominique

Tel.:(514) 277-6259

Estacionamento nas traseiras

António Teixeira
1942  2002

Faleceu em Montreal, no dia 6 de Dezembro de 2002, o Sr.
António Teixeira, natural de S. Brás, S. Miguel, Açores, com a
idade de 60 anos.
Deixa na dor sua esposa Sra. Noémia de Sousa Estrela, sua
filha Lucie, sua irmã Berta(Artur Botelho), cunhados
Margarida(José Aguiar) e José Estrela(Maria dos Anjos Melo),
sobrinhos Joe, Johnny, Nathalie e Stephanie, assim como outros
familiares e amigos.
O funeral teve lugar no dia 9 de Dezembro, após missa de
corpo presente, pelas 14h00, na Igreja de Nossa Senhora de
Fátima em Laval, seguindo depois para o mausoléu St-Martin,
onde foi a sepultar.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire
2159 boul. St-Martin este
Eduino Martins (514) 270-3112
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem por este meio agradecer a todas as pessoas
que, com a sua presença, palavras e gestos de amizade, os
reconfortaram nestes momentos tão difíceis da sua vida. A todos
um sincero Bem Hajam!

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

277-4428
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PRECISA-SE
CADROPORTE precisa
pessoal para trabalho geral
e soldadura.
Contactar:
Manuel da Silva
(450) 434-4748
Cel. : (514) 708-3207
URGENTE 10 empregadas de
quarto,depreferênciac/carro,para
hotel de prestígio. Mínimo 2 anos
de exp. Tempo inteiro ou parcial.
Trabalhoimediato.
CasaisBem-vindos.
(514) 835-9939
Precisa-secozinheiro(a)c/exp.para
restaurante a abrir brevemente,
situadonoboul.
St-Laurent,próximodeGuizot
(514) 389-0606
(514) 389-0842
Instaladoresdecerâmicac/cartaCCQ.
Aprendizeajudantes.Boascondições
detrabalho.

Fabricantedevestuárioparacriança,
precisa de cortador c/experiência.
Tempo inteiro. Excelente salário
inicial $12./hr, ou mais, consoante
experiência
Mr. Rafael
277-4761
Tempsparciel,heuresflexibles,$10.hr.
Personne méticuleuse, organisée,
aimantfaireentretienménager.Secteur
Des Pins et
St-Urbain.

Empregadadomésticac/experiênciae
referências.Tempoparcial.

ARRENDA-SE

Espaço comercial situado no
centro da comunidade portuguesa com 6,000 pés
quadrados Tel.: 844-0388

273-7613
Operadoras c/exp. em máquinas
“overlock elastic, zigzag, 1 needle
overlock”

Garagens durante o Inverno, na zona
PlateuMont-Royal

9292 rue Meilleur # 401
Tel. (514) 384-8582
Empregadadomésticac/experiênciae
referências.Conhecimentosbásicosde
InglêsouFrancês.

Sr. Moniz
376-0862

OFERECE-SE

845-8008
Padeiro c/experiência a tempo inteiro.
Preferênciapessoac/exp.deforno.
522-4115
Fabricante de roupa de qualidade pra
homem procura operadoras de
máquinas para calças e casacos.
Excelentes condições de trabalho,
regaliassociaisesalários.
Tony Antonacci
(514) 253-2171
Sam. (514) 253-2178
Moradiac/omínimo3quartoscamaem
zona residencial e sossegada. Em
Montreal ou Laval, próximo da
comunidadeportuguesa.
OcupaçãoemJaneiro2003

(514) 389-0090

Lisete 849-9337
ou (noite) 807-7425

IMMEUBLES PRÉDIAL INC.
Courtier Imm. Agréé

13

735-8053
Cabeleireira(o) e esteticista c/exp. a
tempointeiroouparcial.
Rosa
276-3055

LCPC Informatique
Serviçosemcomputadores,residencial
oucomercial,configurraçãoeinstalação,
reparaçãoevenda.
(514) 808-8398

ALUGA-SE

VENDE-SE

Aluga-se
4½
na
rua
Bullion,esquina c/Mont-Royal
em óptimas condições. Livre
imediatamente.

Vende-seouprocura-sesociedade
para salão de cabeleireiro situado na
Van-Horne/Darlington

982-9202
Portimão - Algarve

331-2775
Depois das 6H00 pm
de segunda a sábado

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

Honda Civic 1998, modelo “sport”
manual, travões ABS, 80,000 km, a/
cetodoequipado.

Silvina : 844-0388

(514) 916-6354

213, Rachel Este

VENDEM-SE MÁQUINAS
DE COSTURA INDUSTRIAL

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

Casas à venda em Montréal e arredores

Victor Raposo

NOVO NO MERCADO ROSEMONT

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

Willcox gibbs (5 fios) faz franzidos...........$1,500.00
US blindstich para fazer barras....................$500.00
Singer centurion (completa, puller incl.)....$700.00
Metropolitain (3 fios)completa e puller
no ar para fazer ruffling na cabeça.......... .....$1,500.00
Metropolitain (2 fios), completa
para fazer ruffling nos lados.................... ...$1,000.00
Contactar: Bela
Tel.: (514) 273-6300 ext. 126

Courtier Immobilier Agréé
Franchisé Indépendant et Autonome

Serviços & negócios
DIVERSOS

Ospequenosanúnciosda

A Voz de Portugal

Faz-setransferênciasdesistemade
cassetesvídeoparaPortugaleviceversa. Também vendemos transformadoresparaPortugal

CDM

Tudoparaassuasreproduçõesnuméricas
4117-A Boul. St-Laurent, Montreal 844-0388

DU CARTIER INC

Esc.: 281-5501
Res.: 328-5717
Joseph Oliveira
Olívia Paiva

VEN

DIDA

Triplex semi-destacado
VILLERAY
33,7x40 c/garagem
2
x
5½
c/garagem,
construção italiana.
cave
semi-acabada.
Grande quintal.
$169,000
Impecável.

Duplex com cave
acabada,garagem,
adega para o seu
vinho. Impecável.

$169.000
ST-MICHEL, rua
Bressani, duplex 2x5½,
cave acabada,
garagem e bom quintal.
Impecável.
Excelente triplex com bachelor, destacado, bom quintal
de grande priva-cidade,face
a um parque, próximo de
transportes e comodidades.
Portas e janelas novas. Ideal
para garderie.

Esc. 382-0940
Cel.: 497-6200

471, Main
Hudson (Québec) J0P 1H0

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

REMAX Alliance Inc.

A
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D
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A
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VVEEN

EXCELENCE INC.

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

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

AVALIAÇÃO GRATUÍTA

ANTÓNIO BAPTISTA

ANJOU - Duplex

ANJOU

AS
ND 0.

RE 5,66

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

TRIPLEX EM ROSEMONT
A
OV
AN
H
ZIN
CO

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

IM

ÁV
PEC

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

CONDO EM ANJOU

O
ND
CO

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

Grande triplex em frente ao Jardim Botânico.
Optima condição..

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

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

000$
109

VILLERAY

ROSEMONT
EX
IPL
TR

EL

7753-59 DROLET

$4

o
$/an
0
0
0
AA
33,

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

DA

I
ND

VE

8190-94 ST-DENIS

8246-48 HENRI JULIEN

PADARIA - Bom comércio - $39 000.

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

VILLERAY Super 6 plex 4½
c / g a r a g e m e c a v e .
Rende 33.500$ Preço 259.000$

A
ID
D
EN
V
ST-MICHEL Super bom
Bloco de 8x4½ Rende 35.000$
Preço 239.500$

D
DA

VI

O
ND
CO

CARLOS

a
d
i
d
Ven

IIDD
D
D
NN
E
E
V
V

E

Se pensa vender ou comprar é só chamar

A Voz de Portugal
www.avozdeportugal.com

ST-MICHEL

Agents Immobiliers Affiliés

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

844-0388

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

Krisztina Pragai
Paulo Ferreira

Bureau: (450) 458-7051

avendacertaporpoucodinheiro

NO

PLATEAU-6plexÓptimo estado
.28 x 45 pésRendimento anual :
$32220. Preço: $325000.

ROSEMONT-Excelente triplex.
Bachelor, garagem. Renovado

00
5
.
9 DIDA

8EN
$1V

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

Ciúme: Parte II
O ciúme atrofia quem o tem e asfixia quem o suporta
Por Manuel Louro

Antes de continuar, convêm
recapitular sumariamente o que
já foi dito no número precedente, a base do assunto de hoje
 o ciúme-delírio.

Há uma sequência e interdependência dos diversos graus
do ciúme, cuja linha de demarcação é por vezes subtil e quase
imperceptível, mas real; os
diversos graus de ciúme têm o
mesmo fundamento.
Como foi visto, o ciúmeessencial é inerente à essência
do ser humano ou seja: é
universal por fazer parte da sua
estrutura específica; é natural
porque, por natureza o amor
tem medo de perder o que ama
 pessoas e coisas.
Vem em seguida o ciúmepaixão, exageradamente pos-

Agradecimento
José Alves Pacheco, presidente da Junta de Freguesia de S.
Jorge da Beira, Concelho da Covilhã, e família, vem por este meio
agradecer publicamente a todos os que de várias formas os
apoiaram e proporcionaram uma estadia agradável em
Montreal.
Um agradecimento especial às famílias Vilela e Ramos, pelo
acolhimento e simpatia com que nos brindaram.
A coragem, o esforço e o dinamismo da nossa conterrânea,
merecem ser destacados. Mesmo longe da terra que a viu nascer
a Adelaide continua a tratar a língua de Camões como se em
Portugal vivesse, Parabéns!
Votos de muito sucesso ao livro Versos e Universos, de
Adelaide Vilela, razão principal desta visita.
Sinceras felicitações à autora e à família pela bonita festa.
Parabéns a todos.
Parabéns Adelaide por mais um lançamento de livro.
Sinceros agradecimentos ao jornal A Voz de Portugal pela
maneira honrosa com que trataram a nossa visita a Montreal.
S. Jorge da Beira, 27 de Novembro de 2002
José Pacheco

sessivo, egoísta, ambicioso,
complexado, inseguro, desrespeitoso da identidade da pessoa
sua vítima, restringindo-lhe a
liberdade, a personalidade, o
comportamento....
Finalmente vem o ciúmedelírio ou ciúme de paixãodelirante, sobre o qual incide a
intenção do presente texto.
O ciúme-delírio é, como já
vimos, um sintoma de doença
mental de estrutura paranóica
que trás consigo, muitas vezes,
violências e outros crimes
passionais (Adler e Yung); quer
dizer  uma exaltação de espírito que se manifesta em
megalomania (ideias de grandeza), em complexos de
perseguição, em insegurança,
em cegueira mental, em
desequilíbrio, em destruição de
quem o suporta (sua vítima);
numa palavra  ele tem na base
o complexo de inferioridade
e a paranóia, que explicamos a
seguir.
Analisando a definição precedente, encontramos nela um
triângulo feito com três palavras: delírio  complexo de
inferioridade  paranóia.

Delírio

O delírio é uma extravagância, é uma desordem
fundamental, temporária ou
crónica da personalidade,
caracterizada por uma extrema
confusão de ideias, de falsas
interpretações, desvios da

Export Depot

Electrodomésticos e Aparelhagens de 220 volts
www.exportdepot.com
1619 Transcanada, Dorval, Qc Tel.: (514) 421-1655
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percepção, impermeabilidade à
realidade, construções imaginárias e incoerentes, ideias de
grandeza, de superioridade, de
culpabilidade, de perseguição,
de ciúmes, alucinações, etc.

O complexo de
inferioridade

Segundo os especialistas
Adler e Yung já citados, o complexo de inferioridade é a raiz
dos três graus do ciúme.
Porquê?
Um complexo (conflito afectivo profundo...), nasce de uma
comparação. A pessoa ciumenta, comparando-se à pessoa que
deseja possuir exclusivamente,
sente-se inferior e, principalmente, tem medo e inveja da
superioridade da pessoa eventual, sua rival (real ou
imaginária) que possa desapossá-la.
O complexo de inferioridade
pode também ter raízes em
sequelas físicas ou psíquicas da
pessoa ciumenta, causadas por
choques repetidos de insucessos e problemas da vida,
provocando nela um estado de
culpabilidade e de insegurança.... O complexo pode
provir também da falta
considerável do senso social,
necessário a todos os seres do
mesmo género e raça.
Os elementos: insegurança,
insucessos na vida, bem como
atavismos hereditários, são
formas de inferioridade que
tornam impossíveis ou inúteis

INTRACOMMAR

Receba a
RTPi + GLOBO + SPORT TV + SIC
parabólicas de 18" ou maiores
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REPRESENTANTE DE:
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4
$$224

DESDE $149

DESDE $649

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

• BELL EXPRESSVUE
• STARCHOICE

Reparações de receptores e parabólicas
grandes e pequenas

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

egocentrismos e do regresso a
um estado psicosexual, no qual
o objecto do amor é a sua
pessoa, ou um sujeito com o
qual se identifica.
O complexo de Eudipo  o
ciúme infantil: Apego possessivo e exclusivo da criança à
mãe, não suportando dever
partilhá-la com o pai (complexo
de Eudipo) ou com o irmão mais
novo (complexo de Caim, o que
provoca perturbações: maus
humores, agressividade,
violência, inuresia (incontinências das urinas).

Paranóia

Paranóia, do grego: paranus  pensar ao contrário da
razão, juízos falso... o que se
traduz por psicose caracterizada por um estado de delírio
e marcado pela ideia de
perseguição.
Sim: Egocentrismos, orgulho
e vaidade; espírito de desconfiança de tudo e de todos, delírio
de interpretação, agressividade.... Com a mania da
perseguição, o paranóico
considera-se em estado de
vítima, chegando à vingança
bárbara do primitivismo.
Complexo de inferioridade,
paranóia delirante, acima
definidos, muitas vezes
agravados pela hereditariedade
e educação, são os factores
principais do ciúme que é, de
toda a evidência uma doença
mental grave, difícil de curar,
senão impossível, principalmente quando a paranóia
degenera em esquizofrenia.
Num caso como noutro, que
fazer em tais circunstâncias se
até os argumentos mais
evidentes são incapazes de
convencer as pessoas doentes
de ciumeira?
É bem oportuna a palavra de
Sartre, célebre filósofo francês
quando dizia que o inferno são
os outros.
Sim, o paranóico é o inferno
dele próprio e dos outros.... Só
o recurso à medicina psiquiátrica pode talvez evitar o
pior.

Conclusão:
O ciúme-essencial é aceitável,
porque é natural;
O ciúme-paixão é insuportável;
O ciúme-delírio é de dar em
doido....
Até mesmo o Direito Natural
e Civil o consideram causa
suficiente para a anulação do
casamento. antes que cases,
olha o que fazes!
N.B.) Não sou psicólogo e
menos ainda psiquiatra.
Insignificantes são os dois
artigos que acabo de escrever
sobre os ciúmes, mas levaramme três semanas a preparar:
estudos, pesquisas e reflexão...
Sou lento! Hein?

CÉRAMIQUES SOLANO
LIQUIDAÇÃO FINAL

✁

50% a 70% de desconto

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO
* UM POR FAMÍLIA

INC.

•Venda •Serviço • Reparação

aap

DESDE $599

para o complexado os esforços
de competição para igualar ou
ultrapassar o valor dos que são
bem dotados.
Segundo Adler o complexo de
inferioridade é uma das bases
do ciúme e a lista é longa... os
mais conhecidos são:
O complexo de Caim faz alusão
a Caim, o filho mais velho de
Adão que, ciumento de ver Abel,
o seu irmão mais novo,
preferido aos olhos de Deus, o
matou. Isto simboliza o ciúme
dos irmãos mais velhos pelos
mais novos, considerados
intrusos e inúteis por serem o
centro de interesse dos pais....
O complexo de castração
ligado aos rapazes com medo de
mutilação do órgão viril às
raparigas com a decepção de
serem privadas do poder de
gerar, simboliza a dificuldade
que tem de se afirmar de
maneira autónoma e responsável... em razão da influência
de uma certa castração
provocada pela vida e pelo
ambiente parental.
O complexo de Diana, alusão à
legendária filha do deus Júpiter
que, por não poder casar-se... se
lançou no desporto da caça,
como um homem; é o complexo
da rapariga que, preferindo ser
rapaz, tem tendência a comportar-se como um homem.
O complexo de Narciso  na
mitologia grega significa o amor
excessivo pela sua própria
pessoa, especialmente no
aspecto físico; é o símbolo
psicológico da satisfação nos

em todos os nossos azulejos de 1ª
qualidade importados de Italia, assim
como colecções Indus, Athena, Polis,
Ragno, acessórios de casa de banho, de
Sergio Leone, etc...

Importateur

4833 Jean-Talon est (514) 727-6293 Distributeur
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Selecção Nacional

SUPERLIGA

Benfica vence e convence no
derby da 2a circular!

Ao vencer e bem o Sporting
em Alvalade por 2-0, o Benfica

destacou-se ainda mais no 2o
lugar, embora tenha um jogo a
mais que os seus mais próximos
rivais. Zahovic e Tiago foram os
carrascos do Sporting, que
perdeu pela quarta vez, em casa,
nos últimos seis anos, com o
Benfica. O Benfica esta agora a
quatro pontos do Porto e a
outros tantos do Sporting.
Sporting este que se atrasou em
relação ao Porto e aumentou a
desvantagem para oito pontos.
O Porto foi aos Açores e não
escorregou conseguindo uma
bela vitoria, com 2 golos de
Hélder Postiga e mais um de
Jankauskas. Figueiredo ainda
reduziu mas os « dragões »
foram demasiado fortes a
confirmar o excelente momento da equipa portista. Há
muito que não se via um avanço
tão grande do líder no
campeonato e o Porto pode
mesmo aumentar para 7 pontos
o avanço sobre o Benfica, caso
ganhe o jogo que tem a menos
que os encarnados.
Quem se juntou ao grupo dos
« grandes » foi o Guimarães,
que, com uma brilhante vitória
em Barcelos, impondo a segunda derrota consecutiva aos
gilistas, colou-se ao Sporting
com o mesmo numero de
pontos, 25. Nuno Assis e
Fangueiro foram os obreiros
desta vitória importante para o
grupo de Inácio.
Belenenses e Varzim também conseguiram vitorias
importantes, não descolando do
grupo da frente e confirmando
também o excelente campeonato que ambas as equipas vêm
a fazer este ano. Os de Belém
venceram dificilmente o Beira
Mar 3-2, com golos de Ludemar,
Djalmir e Tuck, tendo estado
mesmo a perder durante o
encontro, graças aos golos de
Fary e do inevitável Ricardo
Sousa. O Varzim, por sua vez,
conseguiu uma escassa vitoria
1-0, sobre a sempre difícil
equipa do nacional da Madeira,

na cobrança de um penalti por
Quim Berto.
Destaque para o regresso as
vitorias do Boavista ao bater
sem apelo nem agravo a débil
equipa do Marítimo, por um
concludente 3-0. Os dianteiros
do Boavista parecem ter
encontrado finalmente o
caminho da baliza Jorge
Couto (2) e Luís Cláudio assim
o confirmaram. Desta forma os
boavisteiros afastam-se um
pouco dos lugares da despromoção. De realçar também a
brilhante vitoria do Setúbal em
Paços de Ferreira, graças aos
golos de Rui Miguel e de Hugo
Henrique. Os pacenses ainda
empataram por intermédio de
Renato Queirós, mas os
setubalenses mais uma vez
confirmaram que só não sabem
ganhar em casa.
Por fim de notar a vitoria do
Moreirense em casa frente a
Académica, também por um
escasso golo da autoria de Vítor
Pereira, que enterrou ainda
mais a Académica na cauda do
pelotão. Nada vai bem pelos
lados da briosa, uma grave crise
financeira e João Alves a
despedir-se no meio da semana.
O único empate registou-se
em Braga entre a equipa local e
a União de Leiria. Resultado
justo pelo que ambas as equipas
fizeram durante os 90 minutos.
O argentino Bordi para o Braga
e o ex-benfiquista Fernando
Aguiar foram os autores dos
golos.
Na próxima semana o Porto
recebe o Paços de Ferreira, o
Benfica recebe o Belenenses e
o Sporting vai a Leiria.

.
13a Jornada
Resultados:
Belenenses-3 Beira Mar-2
Sporting-0 Benfica-2
Varzim-1 Nacional-0
Moreirense-1 Académica-0
Braga-1 U.Leiria-1
P.Ferreira-1 Setubal-2
Boavista-3 Maritimo-0
Santa Clara-1 Porto-3
Gil Vicente-0 Guimaraes-2
Classificação:
1-Porto
2-Benfica
3-Sporting
4-Guimaraes
5-Belenenses
6-Varzim
7-Gil Vicente
8-Setubal
9-Nacional
10-Maritimo
11-P.Ferreira
12-Braga
13-U.Leiria
14-Boavista

33
29
25
25
23
22
20
17
17
16
16
15
15
15

Kuwait (1990) e Brasil (Junho
2001-Agosto 2002)
Balanço como seleccionador do
Brasil:
24 jogos, 18 vitórias, 1 empate,
5 derrotas, 55 golos marcados,
16 sofridos
Palmarés
como
seleccionador:
Taça do Mundo (Brasil/
2002)
Taça do Golfo (Kuwait/1999)

Por Carlos de Sousa

15-Beira Mar
16-Moreirense
17-S.Clara
18-Académica

13
11
11
8

Sporting

Próxima Jornada:
(Sexta, dia 13)
Setúbal - Varzim (16h00 Sport
TV)
(Sábado, dia 14)
Académica  Santa Clara
(10h00)
U.Leiria  Sporting (13h15
TVI)
Guimarães  Moreirense
(13h30 Sport TV)
Benfica  Belenenses (16h15
RTP-I)
(Domingo, dia 15)
Marítimo  Gil Vicente
(11h00)
Nacional  Braga (11h00)
(Segunda, dia 16)
Beira Mar  Boavista (14h15
Sport TV)
Porto  P.Ferreira (16h30
Sport TV)
Goleadores:
1-Simao (Benfica)
2-Adriano (Nacional)
3-H.Postiga (Porto)
4-Romeu (Guimarães)
5-Tiago (Benfica)
6-Barroso (Braga)
7-Gaucho (Marítimo)
8-Joao Pedro (S.Clara)
9-Deco (Porto)
10-Ceara (S.Clara)
11-R.Sousa (B.Mar)

9
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6

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

27
24
23
22
22
21
21
19
18
17
17
17
15
15
14
12
12
9

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

Pratique desporto
desporto é saúde

Desporto

Quem é quem
Nome: Luiz Felipe Scolari
Data de nascimento: 9/11/
1948
Clubes onde jogou (defesa):
Aymore São Leopoldo (6773), Caixas (73-79), Novo
Hamburgo (1980), Juv. Caxias
do Sul (80-81) e CSA Maceio
(1981)
Clubes que treinou:
CSA Maceio (82), Juv. Caxias
do Sul (83), Brasil Pelotas (83),
Al Shabab (Arábia/84-85),
Góias (86), Grémio de Porto
Alegre (87), Al Qadisiya
(Kuwait/88-90), Curitiba (90),
Criciuma (91), Al-Qadisiya
(Kuwait/92), Grémio de Porto
Alegre (93-96), Jubilo Iwata
(Japão/96), Curitiba, Goias,
Palmeiras (98-2000) e Cruzeiro
(2000-01)
Palmarés como treinador:
Taça Libertadores: 95 e 99
Taça Mercosur: 98
Campeonato do Brasil: 96
Taça do Brasil: 91, 94 e 98
Taça das Taças da América do
Sul: 96
Carreira como seleccionador:

Manchester United
quer Quaresma

Clube inglês disposto a abrir
os cordões à bolsa (15,7
Milhões de Euros)
O Manchester United está
firmemente interessado em
avançar para a contratação de
Ricardo Quaresma. O clube de
Carlos Queiroz há muito que
tem o jovem médio leonino
referenciado pelos seus
responsáveis e a curto prazo o
clube inglês poderá avançar
para uma proposta concreta
junto da Sporting, SAD.
Notícias veiculadas durante o
dia de ontem na imprensa
inglesa, davam conta da
intenção de Sir Alex Ferguson,
manager do Manchester
United, em oferecer 15,7
milhões de euros pela transferência de Quaresma para os
red devils.
É bastante crível que os
contactos entre os dois clubes
venham a ser formalizados nos
próximos dias, já que está
previsto um encontro marcado
para Manchester entre os dois
clubes ao abrigo do protocolo de
cooperação estabelecido entre
as duas instituições no início
esta temporada.
Esta reunião chegou a estar
Ver pág. 16

BRASEIRO
RESTAURANTE
Prop. Elvis Soares
8261 Boul. St-Laurent

Já se
encontra aberto
ao público para
todo o género de
grelhados.
Faça-nos uma visita !

(próximo de Guizot)

tel. : (514) 389-0606
Agente autorizado

MOBILITÉ

GRÁTIS

Obtenha 4 meses*
de chamadas locais
ilimitadas

Bolsa em pele
ou
Adaptador para carro

179.99

29.

99
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*

Access Telecom Tecnologies
438 Isabey, local 108
St-Laurent, Québec
Canadá, H4T 1V3

Tel. (514) 340-1161 ext. 610
Fax:(514) 340-0982

por cada nova activação
(Baseado num plano
de 2 ou 3 anos)
*Fale com o seu representante para mais detalhes

Para mais informações
e serviço personalizado
no seu escritório
ou em casa
é favor contactar:

Carlos de Sousa

(514) 898-9218
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prevista para a semana passada,
mas acabou por ser cancelada
devido à deslocação da equipa
inglesa ao terreno do Basileia
para a Liga dos Campeões. Este
encontro entre dirigentes dos
dois clubes poderá vir a revelarse decisivo para o desenrolar de
todo o processo.
Juventus espiou em Aveiro
No entanto, o Manchester
United não está sozinho na
corrida por Ricardo Quaresma.
A toda-poderosa Juventus
continua muito interessada na
aquisição do jogador leonino, e
no passado sábado fez-se
representar no Estádio Mário
Duarte por um dos seus
emissários que voltou a
observar in loco a jovem
promessa do futebol português.
Para além da vecchia
signora, também o Inter de
Milão tem Quaresma referenciado pelos seus responsáveis.
Entre a titularidade e o banco
Ricardo Quaresma ainda não

conseguiu esta temporada
agarrar a titularidade na equipa
orientada por Laszlo Bölöni,
alternando a sua entrada no
onze inicial com um lugar no
banco de suplentes.
Contudo, parece notória a
subida de forma do jovem
médio leonino que parece ter
convencido o técnico romeno,
depois da boa exibição diante do
Estarreja, para a Taça.

Mão na bola
The next big thing

Paços de Ferreira (I)Gondomar (II B)
Odivelas (II B)-Lusitano

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

© Joel Neto
Esperei anos por este
momento em que me
atropelaria a mim próprio
em busca da glória de
descobrir, antes de todos os
outros, a próxima grande
coisa do futebol português

Taça de Portugal
(5a Eliminatória)

16

Eu não sou crítico. Nem de
música, nem de literatura  nem
sequer de futebol. Mas, como os
críticos literários se atropelam
pela glória de descobrir a
próxima grande coisa da
literatura, também a mim me
deu agora para essa coisa
mundana de ser reconhecido  e decidi ser reconhecido, à falta de
melhor, como o descobridor da próxima grande coisa do futebol.
Já tive momentos altos nessa caminhada. Escolhi o Zahovic para
a minha Liga Fantástica com base numa simples incursão pela
esquerda, ainda ele era suplente no Guimarães. Dediquei a Derlei
adjectivos redondos por causa de uma mera assistência à meia volta,
VRSA (II B)/Felgueiras (II)Moreirense (I)
Naval (II)-Sp. Braga (I)
Académica (I)-Micaelense (II
B)
Sporting (I)-Oliveira do
Hospital (II B)
União de Leiria (I)-Louletano
(II B)
Rio Ave (II)-Freamunde (II B)
Marco (II)-Sp. Covilhã (II)
Paredes (II B)-V. Guimarães
(I)
F. C. Porto (I)-Gil Vicente (I)
Chaves (II)-Nacional (I)
Santa Clara (I)-Sp. Espinho (II
B)
V. Setúbal (I)-Joane (III)-

Ronfe (III)-Valpaços (III)-Leça
(II).
O vencedor do jogo ainda em
atraso da quarta eliminatória
Pampilhosa ou BarreirenseEstrela da Amadora fica isento
desta eliminatória. O encontro
entre Pampilhosa e Barreirense
(da 3.ª eliminatória) disputa-se
esta quarta-feira, na Mealhada,
às 14:30.
Estão ainda por encontrar os
adversários do Moreirense e do
V. Setúbal na quinta eliminatória
por estarem em curso processos disciplinares na FPF ao
Juventude de Ronfe, ao
Valpaços e ao Lusitano VRSA.

ainda ele não passava de um tosco no Leiria. Mesmo assim continuei
à espera  esperei anos por este momento em que me atropelaria
a mim próprio em busca da glória de descobrir, antes de todos os
outros, o maior jogador do futebol português. Hoje estou preparado.
Seguro. Um pouco altivo, até. Aprendi com Spielberg: não te ponhas
a prever o futuro porque podes não ter como evitar que ele se torne
realidade. E, para que se torne realidade, eis o anúncio que me
glorificará como o crítico que até hoje recusara ser: a próxima
grande coisa do futebol português é Carlos Martins. Não é Cristiano
Ronaldo, é Carlos Martins.
Não quero exagerar. Talvez Carlos Martins nunca venha a ser
como Baggio, talvez nem chegue sequer à magia de Zidane  e
Maradona jamais será, com certeza. Mas aquele passe que ele fez
ao Cristiano Ronaldo, no lance que deu ao Sporting a vitória no
Bessa, aquele passe em que ele guarda a bola até ao limite e
desconjunta dois adversários com um alongamento de espinha e
mata a bola devagarinho para o colega na cara do golo, aquele
momento mágico em que nenhum defesa pode prever o movimento
do lance, em que nenhum guarda-redes pode saltar a tempo da baliza
e nenhum fiscal de linha pode levantar a bandeira do fora-de-jogo
por tão cabalmente tratar-se de um passe de génio e de lei  esse
é o meu passe e o meu jogador e o meu momento de proclamar a
descoberta da next big thing do futebol nacional. Sei-o porque,
durante estes anos em que esperei pelo momento de exclamar: Cá
está ele!, estive várias vezes à beira de precipitar-me. Atenção: eu
vi nascer o Dani e o Simão, li escaparates com o Hugo Leal e o BoaMorte, sonhei com o Hugo Viana e o Quaresma  e como muitos
outros estive à beira de encher as goelas e exclamar: Cá está ele!
Felizmente, calei-me. Agora chegou a minha vez. E, porque chegou
a minha vez, insisto no anúncio que me glorificará como crítico: a
próxima grande coisa do futebol português é Carlos Martins.
E se alguém quiser esmagar-me com o nome de Figo  se alguém
quiser esmagar-me com o nome e o dinheiro e a namorada do Figo
 eu direi apenas: Figo errava. Aos 20 anos, Figo errava muito. Nós
defendíamo-lo: Figo erra porque o seu futebol é adulto de mais para
os colegas e ninguém o compreende. Mas errar é fácil  é como
aqueles actores que fazem de deficientes e, a certa altura, tanto nos
dá que se babem para a esquerda como para a direita: são sempre
deficientes. A Carlos Martins, nunca o vi errar. Vi-o perder a ganhar
bolas, vi-o chutar à baliza e por cima da barra, vi-o ajudar os colegas
da defesa e ficar-se nas covas  mas errar, errar mesmo um daqueles
erros que nunca mais esquecemos, nunca vi. E porque é verdade,
e para que conste, eis o anúncio que me glorificará como crítico: a
próxima grande coisa do futebol português é Carlos Martins. Foi
ele que fez o passe.

A Voz de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com

RESTAURANTE

ESTRELA DO OCEANO

101 rua Rachel Este, Montreal, Tel. (514) 844-4588

O Restaurante português mais popular em 2002

sítio web:www.letoiledeocean.com
email:letoiledeocean@videotron.ca

A Direcção e o pessoal do Restaurante Estrela do Oceano desejam-vos um Natal Feliz e Próspero Novo Ano.
Gratos pelo vosso apoio em 2002

PASSAGEM DO ANO 2002 / 2003
Com a boa música do D.J. BARBOSA - Adquira já os seus bilhetes

Ementa
NOITE DE S.SILVESTRE

Canapés tradicionais
1ª Entrada: Melão, presunto, queijo e salmão fumado
Sopa : Caldo Verde
2ª Entrada : Maravilhas do mar aromatizadas ao Porto Branco
Salada Verde
Prato : Filet mignon e lagostins
Sobremesa e café
Bebidas :
*Aperitivo : Bar Aberto
Durante o jantar será servido vinho branco e tinto engarrafado
*Digestivo : Bar Aberto
Espumante e Bolo Rei.
Tudo por apenas $100.00 por pessoa - Taxas incluídas

Dia 1 de Janeiro Comecem bem o Novo Ano no Estrela do Oceano
1º serviço às 13 Horas
Ementa

Sopa : Caldo
Verde
Melão, presunto, queijo
ou
Entrada: mariscos c/molho ao Porto Branco
ou
Salada Verde
Peito de galinha com molho de cogumelos ao Porto
ou
Peixe fresco do dia
Pratos : Alcatra regional
ou
Bacalhau à Açoriana
ou
Arroz de mariscos na cataplana
Sobremesa e café
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HORÁRIO DAS FESTAS
24 de Dez. das 11,30 às 18,00 Hrs
25 de Dez. ENCERRADO
31 de Dez. das 19,00 Hrs.até fechar
01 de Jan. das 13,00 às 23,00 Hrs
02 de Jan. ENCERRADO
Horário normal
a partir do 3 de Janeiro

