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Candidato pela ADQ no Este de Montreal

Apontamento

Pierre Bourque é  a Terra, a Água, o Fogo !

Médio Oriente Conflito de cariz
religioso

Por Raúl Mesquita

Tudo se conjuga para que este
Apontamento seja um dos últimos
(muito provavelmente o derradeiro)
antes do início da II Guerra do Golfo,
contra o regime do Iraque.
Independentemente da resolução
do Conselho de Segurança das
Nações Unidas, os Estados Unidos,
com o apoio da Inglaterra e da
Espanha, já se declararam decididos
a iniciar o conflito, para destituir
Saddam Hussein e eliminar todas as
armas biológicas e de destruição que
aquele país tem em reserva. Uma das
causas complementares evocadas
pela América para actuar, é a de que o
Iraque dá guarida a organizações
terroristas, as quais têm desenvolvido
ataques contra a América, nos últimos
tempos.
O mundo vive momentos de grande
apreensão e receio, pois nem a
distância que separa os países da área
do conflito, nem a adesão ou recusa de
participação na guerra, alivia as
nações
das
consequências
catastróficas que todos irão sentir e
sofrer.
As opiniões diferem em todos os
horizontes e até mesmo as
populações dos Estados Unidos e da
Grã Bretanha não mostram
unanimidade nas tomadas de posição
dos respectivos governos. A maioria
manifesta-se a favor da intervenção,
mas uma parcela considerável diz
rejeitar a determinação de George W.
Bush em desalojar Hussein, sem a
aprovação da Comunidade Internacional.
Por um lado, é manifesto o perigo
para a Humanidade a presença de um
ditador sem escrúpulos, com um
passado de violência e despotismo,

Pierre Bourque
Monsieur
Montreal é o candidato vedeta da
Acção Democrática do Québec,
Partido Provincial sob a direcção do
jovem e prometedor Mario Dumont.
Outros partidos estavam interessados na sua presença por entre os
deputados ou a isso candidatos, com
possibilidades enormes de ministráveis. Durante algum tempo instalouse um certo suspense nos meios
políticos da província, que aumentava
à medida que a data de eleições se
tornava incontornável. E os sinais de
frustração surgiram com os ataques
mesquinhos de que foi vítima o antigo
Presidente da Câmara de Montreal,
após ter anunciado a sua decisão de se
enquadrar na equipa da ADQ.
Mas Pierre Bourque não receia as
críticas ou confrontações, definindo-se
como homem de compromissos,
defensor de valores universais que
podem por vezes situar-se à esquerda,
à direita ou ao centro, porque
considera mais importante fazer
avançar as ideias que possam
contribuir para o bem estar da
população, do que as discussões
semânticas em universos metafóricos.
Ele é, acima de tudo, um homem digno,
respeitador do seu semelhante, sem
olhares hipócritas sobre a posição
social do seu interlocutor.
Nomeado desde a sua adesão,
responsável das pastas do desenvolvimento económico, energético e
do meio ambiente de Montreal e das
regiões da província, Pierre Bourque
está em todo o lado com a sua
extraordinária capacidade de
comunicação, de paixão sem reservas
pela integração dos cidadãos de todas
as origens e todos os credos, num
projecto de sociedade aberta,
respeitável e respeitadora dos valores
que elevam os espíritos.
Guarda porém, e sempre, os pés
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Nitrofurano detectado em produções de coelhos e porcos
O
nitrofurano,
substância
cancerígena proibida, foi detectado
numa produção de coelhos e noutra de
porcos, disse à agência Lusa o directorgeral de Veterinária.
As duas explorações encontram-se
sob sequestro (impedidas de fazer sair
para o mercado os seus produtos) e a
Direcção-Geral de Veterinária ainda
aguarda as segundas análises, para
verificar se as explorações continuam
a usar nitrofuranos, a mesma
substância detectada em mais de 40
explorações de aves.
De acordo com o director-geral de
Veterinária, Agrela Pinheiro, esta é
uma situação pontual, que não é
alarmante.
O Ministério da Agricultura vai
Ver pág. 2
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Manchetes
Pierre Bourque é
 a Terra, a Água, o Fogo !
Cont da pág. 1

sobre terra, consciente dos
escolhos que se intercalam ao
longo dos percursos que
conduzem a qualquer tipo de
mudança, que para além do
mais, alterem estatutos de que
beneficiam certos privilegiados
e que estão estabelecidos há
muitos anos.
Pierre Bourque é um
sonhador, mas um sonhador
consciente, um idealista que
conduz as suas ideias com o
equilíbrio e saber de que apenas
são capazes os homens
dinâmicos e decididos, que
amam os desafios e de servir os
seus concidadãos. Se nos meios
políticos quebequenses e até,
talvez mesmo, canadianos, há
alguém que poderia muito
simplesmente ficar tranquilo e
saborear o fruto de longos anos
de trabalho insano, é bem Pierre
Bourque. Mas ele é incapaz de
se quedar a ver passar os
comboios. Daí ter subido não
para a carruagem da proa , mas
antes para a locomotiva. E esta
avança com mais rapidez desde
a sua entrada na campanha.
Orgulhoso das suas raízes
quebequenses e canadianas,
considera que é tempo de se
acabarem com as eternais e
estéreis discussões independentistas e de que será o
bom entendimento ProvincialFederal a via a seguir, para um
verdadeiro progresso e bem
estar da população.
No último domingo, o salão
do Centre Antique na rua
Sherbrooke estava cheio e
engalanado para receber o
candidato Pierre Bourque na
circunscrição de Bourget.
Como convidado de honra
encontrava-se Mario Dumont
que a fechar uma tarde

efervescente, fez o elogio do seu
candidato-vedeta e traçou
alguns parâmetros do seu
programa.
Na sala eram bastante
significativas as presenças das
comunidades culturais do
Québec que Pierre Bourque
saudou e agradeceu pela prova
de amizade que transmitiam,
relembrando que elas são uma
riqueza inestimável para o país,
pelo enorme contributo cultural
e económico que representam.
E é com elas e com todos os
outros canadianos ou residentes, que tenciona trabalhar,
em paz e harmonia, no
desenvolvimento desta província de que tanto gosta e que
merece o melhor que seja
possível realizar. O homem fala
com paixão, com muita amizade
e respeito pela diversidade
demográfica da sua cidade,
que tanto o ajudaram nos
momentos de reconstrução que
iniciou e finalizou, quer a Este
como a Oeste, estando outras
importantes obras em curso a
cargo da nova administração
municipal. Foi com a população
de todas as origens que se
formou a nova Montreal, sendo
todos eles montrealenses de
partes iguais, com direitos a
beneficiarem das mudanças
que se propõe realizar dentro
das responsabilidades de que
está incumbido.
Dentro de dias vai percorrer
o Quebeque, as regiões,
levando consigo a mesma
mensagem de amizade e de
compaixão, de respeito mútuo e
de orgulho pelos conhecimentos e experiências
adquiridos pela população nos
últimos quarenta anos , mas, ao
mesmo tempo, afirmando a
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necessidade de evolução da
sociedade num mundo em
constante mutação. Para isso, é
preciso que todos estejam
unidos num projecto comum,
que nos leve mais longe, fora da
polarização dos Oui e dos
Non, da divisão que atrasa o
desenvolvimento e afasta uma
juventude cheia de talentos que
emigra para outras províncias,
falta de trabalho adequado no
Québec. Será portanto
necessário oxigenar a
província, dando-lhe os
utensílios de que precisa para
poder respirar numa sociedade
adulta, com objectivos dignos
deste milénio, ou seja, ter a
coragem de ir mais além.
Com a contribuição de todos,
anglófonos e membros das
primeiras nações, das variadas
e enriquecedoras comunidades
culturais, construir-se-à um
Estado, uma Província, menos
burocratizante, menos centralizadora, que dê mais responsabilidades às famílias, aos
empresários, que elimina a
tendência de tudo querer
controlar, descentralizando os
poderes de acção. Solucionando os verdadeiros problemas
que são a Educação, a Saúde, o
Meio-Ambiente, entre outros.
É tempo, no fundo, que nos
respeitemos uns e outros. É por
isso e para isso, que decidiu
aderir à ADQ, um partido jovem
e dinâmico que poderá criar a
riqueza, procurando novos
mercados para os nossos
empresários, para os quais o
Governo deverá ser um
catalisador e não um interveniente controlador. Somos
suficientemente adultos diznos Pierre Bourque,  para
não necessitarmos da tutela do
Governo em tudo quanto
façamos nas nossas vidas.
É necessário dar mais
liberdade de acção aos cidadãos, facilitando e encorajando
as suas capacidades de
expressão, de excelência, de
sobreposição, guardando
sempre em linha de conta as
regiões mais desfavorecidas, as
pessoas idosas, a integração das
comunidades culturais, graças

2

às quais temos a riqueza de
variadas línguas numa era
regida pelas comunicações.
Saibamos apreciá-las no seu
justo valor e com elas,
construirmos o Futuro do
Québec. Um Quebeque unido e
aberto sobre o Mundo no maior
respeito entre uns e outros.
Pierre Bourque o Homem, é
igual a ele próprio. Franco,

amigo, respeitador e enérgico.
Animado por uma dinamização quase legendária, vive
intensamente os seus ideais de
progresso e de solidariedade
com realismo, temporização e
fulgor.
Ele é a Terra, a Água e o Fogo!
Sacré Pierre Bourque ! Boa
sorte !

Cont da pág. 1

alargar a pesquisa de nitrofuranos a várias explorações de
coelhos e suínos, intensificando
também a fiscalização das
aviculturas.

Médio Oriente
- Conflito de cariz religioso
Cont da pág. 1

muito capaz de utilizar todos os meios ilegais para alimentar o seu
fanatismo e aniquilar todos os que se lhe opõem. No outro extremo,
a maior potência militar do globo está prestes a cometer um acto
fora das regras de direito internacional, interferindo em força nos
destinos de um país independente, governado embora por um
déspota inqualificável.
O governo português tem sido muito prudente na tomada de
posição quanto ao diferendo, mas o Primeiro Ministro Durão
Barroso declarou esta semana que, seja qual for a decisão das
Nações Unidas, Portugal estará do lado dos Estados Unidos. Esta
aquiescência provocou altos protestos dos partidos da Oposição,
que pretendem um debate na Assembleia da República.
Contra a guerra falou o Professor Freitas do Amaral, antigo
Presidente da Mesa da Assembleia das Nações Unidas, que
levantou grande celeuma por palavras proferidas na Aula Magna
da Reitoria da Universidade de Lisboa. Perguntou: Porque não
fala a Conferência Episcopal Portuguesa ? Porque não falam
as outras comunidades religiosas ? Porque não se explicam
desenvolvidamente vozes tão autorizadas e experientes,
como as de Ramalho Eanes, António Guterres ou Cavaco
Silva ?
Crítica tão directa e acutilante, vindo de uma individualidade
portuguesa de prestígio, significa que as opiniões divergem e não
concordam com o rumo traçado pelos americanos para eliminar do
poder Saddam Hussein.
Entretanto, no outro prato da balança, o Ministro da Defesa Paulo
Portas, analisa desta maneira os acontecimentos decorrentes que
preocupam o mundo. Declara o Ministro: Existem no mundo
demasiados regimes corruptos, demasiadas sociedades
miseráveis, demasiados ambientes onde a religião não é uma
escolha nem uma fé, mas um fanatismo. A aliança entre a
corrupção, miséria e fanatismo da religião é extremamente
perigosa para os valores que nós defendemos.
.
O Ministro define aquilo que, basicamente, incita ao
combate os dois campos opostos: a
religião.
Mais do que o factor económico, o conflito reside nas convicções
religiosas dos católicos e dos mussulmanos, cada uma das facções
pouco tolerante e incapaz de aceitar e respeitar a fé da outra.. Neste
capítulo, os islamitas dão prova de menor indulgência e de
radicalismo doentio, não hesitando na utilização do terror, para
enfraquecerem as estruturas das outras crenças religiosas.
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Romeiros repetem tradição
Rezar, caminhar e partilhar
A trilogia vivencial que faz
tradição secular em São Miguel.
Sonhos de madrugada, olhares
cansados, promessa cumprida
em rosto suado de Avé-Marias
desfiadas no palco montanhoso
da ilha, horizonte fechado,
coração aberto em romaria.
Meia centena de ranchos,
cerca de 2500 romeiros, 300
kms de caminho para palmilhar
no sentido do movimento do sol
durante 8 dias na ilha do arcanjo,
ao longo das próximas 7 semanas.
É assim há cerca de 480 anos
e é assim todos os anos quando
chega à Quaresma.
Partem antes do nascer do
sol, com o xaile sobre as costas,
o lenço ao pescoço ou na
cabeça, o bordão na mão e um
pequeno saco às costas, levando
o terço entre os dedos, rezando
e cantando a dolente e tão

pessoas espiritualmente e que
as torna mais humanas e mais
sãs.
Uma paragem espiritual na
vida e no frenesim à qual
aderem cada vez mais homens
e mais jovens. Quebra-se a
rotina, esquecem-se os problemas e até se encontram
soluções para estes.
A solidariedade e a entreajuda unem os elementos do
rancho que durante uma
semana se isolam do mundo,
esquecendo as diferenças e os
conflitos, fazendo prevalecer
uma relação fraterna que dá
lugar à tristeza, melancolia e
angústia uma vez terminada a
romaria.
Novos e velhos partilham
assim durante uma semana uma
experiência única que para
sempre marcará as suas vidas.
Os mais velhos vão dando

característica Avé Maria.
Este ano, os romeiros voltam
a sair às ruas de São Miguel para
reafirmarem a sua fé e agradecerem a Deus junto das igrejas
e capelas de Invocação de
Nossa Senhora, mas com a
particularidade de também
levarem a mensagem da Igreja
para a paz - Vós sois sal e luz, a
paz é possível e obrigatória.
Nada os faz parar nesta sua
caminhada, nem o sol, nem a
chuva, nem o vento, nem o calor,
nem o frio, nem o desconforto,
a saudade e a ausência do lar ou
da família, nem tão pouco os
caminhos mais íngremes e
duros de percorrer por montes,
vales, estradas e canadas.
São dias de religiosidade,
partilha, fé e cumplicidade entre
os irmãos, em que o sentimento
da saudade desaparece e se
transforma, trazendo ao de cima
tudo aquilo que enriquece as

continuidade a esta tradição já
secular e passando a mensagem
aos mais novos, que lhes vão
seguindo as pegadas e aprendendo como funciona uma
romaria, percebendo e sentindo
o seu verdadeiro espírito.
Se ao princípio começam por
ir na romaria por curiosidade ou
por terem lá algum familiar,
depois esta acaba por se tornar
um vício e começam a sentir
como que um chamamento
todos os anos.
É aqui que as respostas às
perguntas mais simples - quem
são, de onde vêm, para onde
vão, como ou porquê - se tornam
complicadas, ou não fosse este
um enigma religioso de difícil
explicação que se expressa em
sentimentos e pensamentos e
não propriamente em palavras.
Dizem mesmo que não há
ninguém que consiga definir o
que é ser romeiro, já que cada
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um tem uma definição muito
própria, tornando-se assim
difícil passá-la à comunidade por
se tratar de uma coisa muito
íntima.
Por explicar fica também essa
vontade que sentem de partir
novamente quando a romaria
chega ao fim, pois muitos nem
se importavam de sair no dia
seguinte à chegada da romaria.
Sentem-se mais fortes, com
outro espírito e com outro
ânimo para voltar a enfrentar a
vida e os problemas diários.
Esquecem tudo o que possam
sentir, esquecem o cansaço e a
dor, por acharem que durante
esta semana tudo é mais forte e
mais importante que isso.
Com tudo isto, as suas
certezas resumem-se simplesmente ao facto de esta ser a
melhor semana que existe ou
uma semana maravilhosa que é
como muitos lhe chamam.
Curiosidade, aventura, promessa, sacrifício, penitência,
felicidade, gosto ou entusiasmo
são apenas algumas das muitas
razões que os levam a participar
nas romarias quaresmais e a
transformarem-se em caminhantes solidários, verdadeiros
peregrinos da fé e do amor.
Ser romeiro é sem dúvida
alguma muito mais do que isto
e ninguém fica indiferente à sua
passagem. Só quem já foi e vai
de romeiro é que percebe,
porque quem olha de fora não
vislumbra o que lhes vai na
alma.
Passados tantos anos, este
enigma religioso continua por
desvendar, já que por mais
perguntas que se façam as
respostas são sempre poucas e
curtas para descrever em
palavras este sentimento que é
real mas difícil de viver e de
explicar.
A Romaria Quaresmal é única
e exclusiva do povo micaelense,

incluindo homens de todas as
idades, com maior ou menor fé,
que durante uma semana são
movidos por uma força misteriosa.
Durante oito dias, cantar e
rezar são palavras de ordem,
dando continuidade a esta
tradição secular única.
O som dolente e arrastado da
Avé Maria, o eco das suas
preces e dos seus cânticos
fazem sair os outros da sua
indiferença, ao passarem pelas
freguesias, vilas e cidades da
ilha de São Miguel. São olhados
com respeito, veneração,
admiração e curiosidade,
mesmo que nem toda a gente
perceba o que os move ou
porque vão nas romarias.
Excepção feita para a altura
da I Guerra Mundial, em que se
viveram momentos conturbados e de alguma instabilidade
que levaram à sua interrupção,
será assim desde 1522/1563,
pelo menos assim reza a história
que associa as romarias aos
cataclismos vulcânicos, nomeadamente ao terramoto que
sacudiu Vila Franca do Campo
em Outubro de 1522.
Foi nesse momento de aflição
que os micaelenses fizeram
preces públicas ao céu por
intermédio de Maria, implorando misericórdia divina. Foi aí
que começaram a percorrer a
ilha, sentindo a protecção divina
de tal forma que até hoje essa
tradição se conserva na sua
essência mais primitiva.
Acontecem na Quaresma por
ser um tempo de penitência,
oração e mudança, em que se
apela à regeneração da alma As
Romarias apresentam pois
características de muita fé e são
manifestações sui generis que
se têm vindo a intensificar com
o passar dos anos, resistindo às
influências dos tempos modernos.

75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

Actos valem mais do que palavras
«O que interessa na vida é
actos e não palavras». Este foi o
ensinamento deixado pelo
presidente do Governo Regional aos alunos da Escola Básica

do que aquilo que eu fui capaz de
fazer». As alterações realizadas
consistiram na remodelação e
ampliação do edifício existente,
tendo em vista o funcionamento

do 1º Ciclo do Livramento,
durante a inauguração das
obras de redimensionamento
ali efectuadas. Recebido com
canções e poesia, como forma
de agradecimento aos melhoramentos realizados, o presidente
do Governo Regional pediu
àqueles que serão os homens e
mulheres de amanhã que
guardem na memória o conceito de que mais importante do
que a conversa é o que somos
«capazes de fazer». Assim,
adiantou que a melhor forma de
agradecimento seria prometerem que quando forem adultos
vão fazer pela Madeira «melhor

da escola a tempo inteiro e de
modo a englobar o 1º ciclo e
duas salas para o pré-escolar.
Na rés-do-chão foi construído
um novo espaço para instalações sanitárias, bem como
para a cozinha e cantina, tendo
ainda sido criado um pátio
coberto. Já no 1º piso foram
construídas três salas de
actividades, três gabinetes e um
sanitário. Ao nível do espaços
exteriores, foi concedido um
pequeno campo de jogos e
criada uma zona de parque
infantil. O custo da obra, que
inclui mobiliário, acendeu aos
515 mil euros.

UNIVERSAL

89 Mont-Royal Este, Montreal, H2T 1N6

849-6307  849-6308

Silva, Langelier
& Pereira Inc.

Nescafé
"Maxwell House" .

Assurances Pierre G. Séguin Inc.

Açúcar

Seguros e serviços financeiros

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

Açores e Madeira

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

CONTACTE-NOS PARA CONHECER
AS NOVAS TARIFAS

VERÃO 2003
Aceitam-se reservas

$2.99 cada

2 Kg

Cereal "Corn-Flakes"
750 Gr.

$1.79 cada
$2.99

Lexívia
"La Parisienne 3.6 Lt

.99¢ +tx
Brócolos
cada .89¢
Alhos
.99¢ lb. $2.18 Kg.
Uva vermelha
$1.49 lb. $3.28 Kg.
s/graínha
Costeletas
$1.69 lb. $3.73 Kg.
de porco
Pernas
.99¢ lb. $2.18 Kg.
de galinha
Asas
de galinha

$1.99 lb. $4.39
Galinha de grão $179
. lb.$3.95

Kg.
Kg.

Válido do 10 ao 16 de Março 2003
Quantidades limitadas
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Comunidade
Ao Correr da Pena
O Iraque dos Interesses Petrolíferos(2)
Por Joviano Vaz
O Iraque é um autentico vulcão em
actividade.
A sua população é de vinte e três
milhões de habitantes.
Essa população é extremamente
diversificada pois os grupos étnicos e
religiosos que a constituem têm muita
dificuldade em viverem uns com os
outros.
A maioria árabe é de 73%, enquanto os chiitas são 60% dessa
mesma população e os sunistas constituem 25%. Estes vivem
principalmente nas montanhas do Norte do Iraque onde adquiriram
uma certa autonomia sob a protecção dos Estados Unidos após a
guerra do Golfo em 1991.
Muitos especialistas pensam que após a queda de Saddam
Hussein a desorganização do país vai aumentar, pois a oposição no
exílio está bastante dividida, não tendo presentemente a
possibilidade de apresentar um líder em volta do qual se poderá
reconstruir um governo.
É por esta razão que os Estados Unidos que conhecem
perfeitamente a situação prevêem instalar em Bagdade um governo
militar por vários anos.
Mas então porque razão os Estados Unidos desejam mesmo
atacar o Iraque?
Sobre esta questão recordemos o que dizem os partidários e os
adversários da guerra que se avizinha.
Eis o que dizem os partidários da guerra:
1)- Os Estados Unidos têm o dever de atacar o Iraque e assim
impedir os seus governantes de utilizar armas de destruição
colectiva.
2)- Derrubar um regime totalitário para instaurar uma
democracia.
3)- Libertar os iraquianos de um tirano.

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
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4)- Desembaraçar o mundo de um chefe terrorista
5)- Proteger Israel
Os adversários da guerra por seu lado afirmam:
1)- Os Estados Unidos têm como finalidade principal o acesso às
reservas iraquianas de petróleo.
2)- Vingar o antigo Presidente Bush, pai do actual da tentativa de
atentado em 1992.
3)- Terminar a guerra que Bush(pai) começou em 1991 para
libertar o Koweit
4)- Fazer esquecer que os americanos nunca conseguiram
capturar Oussama Ben Laden
5)- Desviar a atenção dos americanos dos problemas económicos
do país.
6)- Aumentar a popularidade do Presidente Bush de modo que
ele possa ganhar as próximas eleições americanas.
Vejamos agora se Saddam Hussein pode fazer face à poderosa
máquina de guerra americana.
A carta de operações militares das forças que poderão entrar em
acção é a seguinte:
1)- Turquia  Base de Incirlik
Soldados 2000  Aviões de caça 36
Note-se que a Turquia já se pronunciou sobre a eventualidade de
uma utilização do seu território pelos americanos. A resposta foi
negativa.
2)- Arábia Saudita
Soldados 10000  Mísseis Patriota 64  Aviões de caça 50
3)- Emiratos Árabes Unidos
Soldados 500  Aviões de caça 2
4)- Koweit
Soldados 16000  Carros de assalto 530  Rampas de lançamento
de Mísseis Patriota 64  Aviões de caça 52
5)- Qatar
Soldados 10000  Carros de assalto 200  Minas anti-pessoais
8000  Aviões de caça 5  Bases militares 2
6)- Oman
Soldados 3000  Aviões de caça 6  Bases aéreas 3
7)- Iraque
Soldados 420000 dos quais 375000 fazem parte das forças
terrestres, na reserva há ainda 650000 homens- Forças paramilitares 100000 homens  Carros de combate 2200  Veículos
blindados 3700  Peças de artilharia de alcance médio 1200  Peças
de artilharia pesada 1350  Aparelhos de combate 300  Misseis
Scud e Frog 50  Armas químicas número desconhecido  Armas
biológicas número desconhecido
Note-se que a força naval do Iraque é fraca mas que tem
conseguido defender o país sobretudo com as baterias de Mísseis
Silkworm.
Vejamos por fim os números relacionados com os Estados
Unidos e a Grã-Bretanha.
Estados Unidos:
Porta aviões 5  Marinheiros mais de 80000  Navios cerca de 60
 Aviões cerca de 400  Mísseis cerca de 1000
Grã- Bretanha:
Marinheiros 5000  Navios 10

DR. ALCINO DE SOUSA
4242 Boulevard. St. Laurent, suite 201, Montreal, H2W 1Z3

CIRURGIÃO DENTISTA

Fiscalidade

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

Contabilidade geral

Serviços de Contabilidade para PMEs
Balancetes e demonstração de resultados

Gestão de pessoal

TEL.: 499-1624
4270, Boul. St-Laurent, suite 209
Montreal, Québec H2W 1Z3
FERREIRA LEMPICKA Avocates

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

Adélia Ferreira

Gestão de empresas

Advogada

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

240 ST-JACQUES O. 10 e, MONTRÉAL, (QUÉBEC) H2Y 1L9
TELEFONE: (514) 369-1798
FAX: (514) 369-8688

CENTRE DENTAIRE
DR. CATHERINE LUU

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

4510, Cartier

Mt-Royal

Autobus 97 Est

Papineau
Autobus 45

angle Mont-Royal

527-8701

Total de militares ingleses e americanos 320000
Não parece assim, à primeira vista, que o Iraque possa vencer esta
guerra.
Mas para além dos números e da situação actual não podemos
esquecer que há já vários decénios que os direitos da população
iraquiana não são respeitados pelo governo do país. Para além desta
situação degradante o regime de sanções imposto pelas Nações
Unidas há mais de dez anos é injusto e discriminatório para toda a
população. Consequentemente vítimas inocentes estão privadas
dos seus legítimos direitos à alimentação, à saúde ou à educação
com a cumplicidade e a indiferença da comunidade internacional.
Se a guerra for declarada, o que é quase certo, centenas de civis
serão mortos por impossibilidade de acesso à alimentação e a
medicamentos e centenas de milhares de pessoas serão deslocadas
(talvez um milhão como em 1991) e para quem toda a segurança
será incontestavelmente recusada pelo encerramento de fronteiras.
Estamos assim em vésperas de uma guerra cujas consequências
são difíceis de prever.
Sabe-se que um ultimato foi dado ao Iraque. Ele se termina a 17
do corrente.
Mas mesmo se os Estados Unidos não obtiverem um voto
favorável à guerra da parte do Conselho de Segurança da ONU e
mesmo se o isolamento dos Estados Unidos é cada vez maior, creio
que um ataque ao Iraque é praticamente inevitável.
Sombras de morte e de guerra voltam assim a rodear o nosso
mundo semeando dor e sofrimento o que podia ser evitado. Mas
quem pode dissuadir o Senhor Bush?
Nas circunstâncias actuais nem Deus será capaz de o fazer.

Pequena crónica de Inverno
Eleições Provinciais

Por Joviano Vaz

Com rumores de guerra um pouco por toda a parte, cá pela
província em que vivemos, vamos ter eleições.
Segundo informações fidedignas a campanha eleitoral hoje
mesmo.
A campanha não começou mas as sondagens já começaram a
aparecer sendo a mais recente a da firma Léger e Léger, do Jornal
de Montreal e do posto de rádio CKAC.
E o que nos dizem estas sondagens?
Vamos vê-lo.
Analisemos em primeiro lugar quais são os melhores programas
dos diferentes partidos.
Para melhorar o sistema de saúde:
PQ
32%
PLQ 27%
ADQ 21%
Para melhorar o sistema de educação:
PQ
39%
PLQ 23%
ADQ 16%
Para assegurar a defesa dos interesses do Quebeque:
PQ
49%
PLQ 20%
ADQ 16%
Dizem também as sondagens que o Primeiro-ministro Bernard
Landry é, pela primeira vez, o político mais popular do Quebeque.
À pergunta Quem faria o melhor Primeiro-ministro do
Quebeque obtêm-se as seguintes respostas:
1) Bernard Landry
36%
2)- Mario Dumont
24%
3)- Jean Charest
21%
Segundo as sondagens e de acordo com as opiniões exprimidas
pelos eleitores é o Partido Quebequense que possui o melhor
programa, seguido dos Liberais e da ADQ.
E, um eleitor sobre dois crê que é o Partido Quebequense que vai
ganhar as próximas eleições.
Assim 49% dos eleitores afirmam que para alem das suas
preferencias pessoais é o Partido Quebequense que vai ganhar as
próximas eleições. 25% desses mesmos eleitores são de opinião que
o vencedor será o Partido Liberal do Quebeque. Finalmente 17% dos
eleitores é de opinião que o vencedor será a ADQ.
Por outro lado é evidente que a mudança de regime político é
importante.
58% dos que responderam à sondagem crêem que é necessário
mudar o governo nas próximas eleições provinciais enquanto que
32% desejam que o actual governo continue.
É ainda muito cedo para fazer previsões.
Hoje apenas quis registar a tendência dos eleitores.
Mais tarde as coisas serão mais claras.
Que a campanha comece e então a nossa opinião será mais perto
da realidade.

Carla Dossantos
Directora do Incremento Hipotecário
Montreal Este

 Os melhores juros do mercado
 Transferências de hipotecas
sem custos

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

carla.dossantos@banquescotia.com
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Cartas à Redacção
À atenção do Sr. Joviano Vaz
Senhor Joviano Vaz,
Li, com muita atenção, o artigo que o senhor publicou na sua
habitual coluna « Crónica do Incrível », na edição de 26 de Fevereiro
de 2003 do jornal A Voz de Portugal..
Venho por este meio, com muito agrado, louvar a clareza e a
correcção com que se exprimiu sobre o assunto, no qual eu estive
igualmente envolvido, como mais uma voz que se levantou contra
o « lapso » indicado.
Com efeito, numa comunidade pequena como a nossa, cujos
apoios « visíveis e substanciais » do governo português para o campo
da cultura estão tão lamentavelmente ausentes, considero um «
dever », por parte dos nossos organismos e entidades, oferecer aos
escritores de cá oportunidades de promoção e de valorização das
suas obras, sempre que o ensejo se apresente. E a « Feira do Livro
» da Missão Portuguesa de Santa Cruz era ensejo ideal para tal.
Muito particularmente, agradou-me o ênfase que o o senhor
imprimiu à « liberdade de expressão », pedra angular duma
sociedade democrática quando efectuada com o devido respeito
pelo ser humano e pelos valores sociais, como foi o caso no relatado
protesto.
Igualmente necessária numa sociedade democrática é a
transparência, através de canais de comunicação abertos, e
lamentei verificar que na nossa pequena comunidade certas
pessoas preferem manter « arcas encoiradas », e demostraram ter
ideais divergentes sobre estes valores da democracia, exibindo
comportamentos retrógrados.
Parabéns pois pela coragem de que fez prova denunciando o
sucedido e, na ausência da resposta solicitada, tal como para o
senhor, também para mim o lapso continua.
Armando Fernandes

Portugal no Coração
- Programa 2003

EDIÇÕES EM MARÇO, MAIO E OUTUBRO/NOVEMBRO
A Embaixada de Portugal tem o prazer de informar que à
semelhança dos anos anteriores, a Secretaria de Estado das
Comunidades Portuguesas vai organizar no corrente ano mais um
Programa Portugal no Coração, com o objectivo de levar a
Portugal cidadãos portugueses com mais de 65 anos de idade,
residentes fora da Europa e que, por razões de ordem económica,
não visitem o nosso País há mais de 10 anos; pretendendo que passe
a haver 3 edições anuais: em Março, em Maio e em Setembro.
O Programa rege-se pelo Regulamento anterior, muito
agradecendo a sua habitual divulgação e solicitando a atenção para
o seguinte:
a) Cada candidato deverá preencher a ficha de inscrição e termo
de responsabilidade habituais.
b) Os Postos Consulares deverão assegurar-se da veracidade das
declarações, nomeadamente quanto à situação de carência
económica e o número de anos de ausência de Portugal.
c) Deverá ser inequivocamente aos candidatos que só depois de
terminado o programa cultural e turístico conjunto é que poderão
visitar os familiares e/ou amigos que eventualmente tenham em
Portugal.
d) Os candidatos deverão ainda assinar o termo de
responsabilidade habitual, tendo em especial atenção o disposto nos
artigos 2º e 8º do Regulamento.
A fim de se proceder à pré-selecção dos concorrentes, muito
agradeceria que as candidaturas dessem entrada nesta
Embaixada até ao próximo dia 25 de Março para a edição
de Maio e a 30 de Junho para a edição de Outubro.
Com os melhores cumprimentos.
José Pacheco Luiz Gomes
Embaixador de Portugal

ALZHEIMER
Programa de Informação, sensibilização e formação
sobre a doença
Organizado pelo CASCM em colaboração com o
CLSC St.-Louis-du-Parc
A doença de Alzheimer atinge o cérebro e o degenera
progressivamente, causando perda de memória, confusão e
dificuldade na realização das tarefas mais simples do dia-a-dia.
Alzheimer é uma doença sem cura, mas com alguns tratamentos
e cuidados pode-se melhorar a vida dos doentes e suas famílias.
O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal (CASCM) em
colaboração com o CLSC St.-Louis-du-Parc, está a oferecer uma
oportunidade às pessoas que tomam conta de alguém com esta
doença de conhecer melhor tudo o que o CLSC e o CASCM podem
fazer por elas. Um programa intensivo de formação e informação
terá início no mês de Março.
Serviços à disposição
-Informações gerais sobre os sintomas e diagnóstico da doença
-Formação de grupos de apoio para os familiares dos doentes de
Alzheimer
-Conferências com profissionais especialistas em Alzheimer
-Reuniões de informação e de formação para lidar melhor com
cada fase da doença
-Encontros de pessoas atingidas pela doença
Se tem alguém na família que tenha esta doença ou se conhece
alguém com problemas parecidos
Inscrições: até 21 de
Março.
Venha fazer parte dos nossos grupos!!
Programa
sobre a doença de AlzheimerCentro de Acção Sócio-Comunitária
de Montreal (CASCM)Tel. : (514) 842-8045

Como era Carnaval...
ninguém levou a mal...
Jardim reina na Madeira

Um último adeus...

Esta triste poesia
É dedicada ao meu sogro que faleceu.
Ele que, um belo dia,
Sua querida filha me ofereceu.

Fernando Cruz Gomes
O presidente do governo
regional da Madeira, Alberto
João Jardim, esteve uma vez
mais em foco. O conhecido
político, é sempre manchete
por esta altura do Carnaval. É
pau para toda a colher. No
Funchal, durante o tradicional
cortejo de Carnaval, fazendo
parte duma chamada Turma
do Funil, Alberto João
apareceu integrado num
cortejo que esteve em grande. De resto, participaram muitos
figurantes e alguns figurões. E quanto a turistas... eram, afinal,
mais do que as mães... como soe dizer-se.
Alberto João é homem que serve para todas as ocasiões. Pelos
vistos, agrada-lhe o contacto com o povo. Vibra com o
entusiasmo popular e atira às malvas o chamado politicamente
correcto. Não está pelos ajustes de ficar em casa, ensimesmado,
quando o povo vai para a rua em manifestação de qualquer cariz.
Sabe como poucos interpretar a alegria dos populares e entreterse - e entretê-los, naturalmente... - com as momices que permite
e em que se atola. Honra lhe seja feita!
Talvez por isso os seus adversários - para não dizer inimigos
- assacam-lhe ideias que ele não tem. Carregam-no de ismos
que ele finge não conhecer. Entretêm-se a enlamear-lhe o
caminho. Sujam-lhe as águas por onde ele pretende beber.
Só que para o senhor da Madeira - quase no Guiness Book
da governação - há um caminho e um norte. Traçados há muitos
anos. E trilhados, também, há muitos anos. É bem capaz de pôr
algodão nos ouvidos para não escutar as diatribes e comprazse em, paulatinamente, vencer as provas que se lhe põem no
caminho. Ganha... sempre. Até porque não vai sozinho a esses
mesmos desafios, levando atrás de si o povo... que o admira.
A verdade é que se o povo não estivesse com ele, se lhe
penalizasse o que alguns dizem serem excessos ou provas de
uma certa ditadura, há muito que Alberto João estaria fora do
Governo. E ele, de facto, vai ganhando. De tal forma que até se
acredita que, em 2004, quando houver, de novo, as eleições
regionais... seja bem capaz de continuar ao leme da governação
da Madeira. A despeito de muitos - eventualmente no seu próprio
partido - acharem que é altura de ele abandonar o barco e
entregar o leme a outro.
Mesmo que não se goste muito do senhor da Madeira,
decerto que ninguém lhe negará um savoir faire cheio, talvez,
de manigâncias e de excessos, de estratégias e de regras muito
sui generis. E ninguém lhe negará, sobretudo, o que já vai ficando
na História da Madeira e de Portugal, o facto de ser o governante
mais antigo no exercício de um cargo espinhoso como o será o
do Governo Regional da Madeira.
Alberto João reina, de facto, na Madeira. Às vezes reina... a
reinar. Mas isso é o seu feitio!

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

$

40.00

20 LITROS

100% satisfação garantida
ou dinheiro reembolsado

Comunidade

40.00

Fui feliz, tive sorte
Casar com tua filha querida!
Agora todos lamentamos a tua morte,
É muito triste a despedida.
Deixaste tua esposa velhinha
Com lágrimas no seu rosto alagado.
Acorda triste, está sozinha,
Já não estás ao seu lado.
Tinhas uma filha perto de ti,
E outra longe de seus pais.
Chora agora porque não te viu,
Partiste rápido de mais!
Teus netos também choraram
E toda a família igualmente.
Todos por ti rezaram,
Naquele doloroso momento.
Teu bisneto de quatro meses,
Pequenino e sem ilusões.
Já ouviu dizer várias vezes :
 É parecido com seu bisavô Simões! 
Na Igreja em que te baptizaste,
O teu corpo lá levaram.
Na última vez que lá entraste,
Todos por tua alma rezaram.
Em frente à tua casa e império
Passaste no teu último adeus.
Teu corpo ficou no cemitério,
Tua alma subiu aos Ceús.
Triste poesia vais acabar,
Esta vida é uma ilusão...
Deus num bom lugar te vai guardar,
E nós te guardaremos no coração!
Autoria de Carlos Martins
Março 2003

Noivas
15
%

de desconto em todos os modelos de convite

844-0388

INTRACOMMAR

INC.

•Venda •Serviço • Reparação
Receba a
RTPi + GLOBO + SPORT TV + SIC
parabólicas de 18" ou maiores

$

20 LITROS

SUPER ESPECIAL
DE MARÇO
 Compre 10 baldes de Mosto 100% puro e
obtenha 1 balde gratuito
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$

REPRESENTANTE DE:

• BELL EXPRESSVUE
0
0
.
• STARCHOICE
249

•GRELOS "ANDY-BOY"
•COUVES •ETC...

$7.50
$8.99
Importadores de frutas e legumes
a grosso e a retalho

 Batata miúda saco de 50 lb.
 Batata graúda saco de 50 lb.

Fornecemos: •restaurantes •hoteis •mercearias
•hospitais •"dépanneurs"
Pes
no
ga ia
com soal
e
r
•crèches •ect...
t
pete
En mo d
nte
s
Faça-nos uma visita ou contacte:
me
ALBANO SÁ ou CARLOS COSTA
Tels.: 845-3291 - 845-3292 - Fax: 257-8816

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
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LQ- Ser invisível sem poder mudar nada, não me interessa
VP- Qual a personalidade que mais admira? Porquê?
LQ- Ninguém em particular, porque ninguém e todos são
importantes
VP- E qual a personalidade nacional? Porquê?
LQ- Idem, idem, aspas, aspas
VP- O que pensa deste confessionário?
LQ- Faz-nos pensar. Faz-nos parar e pensar em nós
VP- Se fosse todo-poderoso, qual a principal medida que tomaria?
LQ- Não acredito que uma pessoa possa ser todo poderosa.
VP- Qual o provérbio em que mais acredita?
LQ- Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti.

Por José de Sousa

Não acredita que um ser humano possa ser todopoderoso.
Ser invisível sem poder trocar nada, não lhe interessa.
Fantasma do Amor foi o melhor filme que viu. É a
Luisa Querido, locutora da nossa televisão.
VP  Como se define a si próprio?
LQ  Sincera, honesta e exigente.
VP  Qual a sua melhor virtude?
LQ  Tenacidade, só desisto quando esgotei todas as hipóteses.
VP  E o seu pior defeito?
LQ  Como diz o meu filho mais novo, é ser controladora.
VP  Qual a sua melhor recordação de infância?
LQ  Quando tinha 5 anos recebi dos meus pais uma boneca da
minha altura, quando a vi chorei. Nunca mais me esqueci.
VP- Se o tempo voltasse para trás, o que preferia não repetir?
LQ- Tanta coisa, mas principalmente não Ter falado ou agido
diferentemente em certos momentos com meu marido.
VP- Quando criança, que profissão sonhava vir a ter?
LQ- Hospedeira de bordo
VP- O que significa para si a vida?
LQ- Uma passagem. Estamos cá de passagem para tentar fazer o
nosso melhor
VP- Em que época histórica gostaria de ter vivido? Porquê?
LQ- Numa época que nunca existiu. Uma em que o mundo fosse
diferente
VP- Qual é o melhor sitio do mundo?
LQ- Todos os sítios são bons, se nos sentirmos bem lá.
VP- E o pior?
LQ- Países em guerra.
VP- O que é viver imigrado?
LQ- É viver constantemente duas culturas.
VP- Qual a viagem mais agradável que fez?
LQ- Fiz várias, mas a melhor foi uma que fiz ao Brasil com marido
e filhos.
VP- Quais as características que mais admira no sexo oposto?
LQ- Fidelidade, sinceridade e honestidade
VP- O que mais o incomoda nos outros?
LQ- Hipocrisia e oportunismo
VP- Como costuma ocupar os tempos livres?
LQ- Leitura e exercício físico
VP- O que mais lhe agrada no seu trabalho?
LQ- É pensar como posso agradar aos outros
VP- e o que mais lhe desagrada?

A Condição Feminina
A mulher ainda é silêncio
Em muita parte do mundo,
Logo será maltratada
Se ela diz o que sente,
Mas a metade da Terra
Por ela é iluminada
Metade da Terra é mulher
Homem a outra metade
Ela não diz tudo o que quer
Mas o que diz é verdade.

LQ- As minhas limitações não podendo portanto fazer tudo o que
gostaria
VP- Em que é que mais gosta de gastar dinheiro?
LQ- Em artigos para a minha casa
VP- Qual o seu prato favorito?
LQ- Bife com batatas fritas
VP- Qual a sua canção preferida?
LQ- Avé Maria, mas emociona-me muito
VP- Qual o melhor livro que leu?
LQ- Tenho dois; um é O Maior Milagre do Mundo e o outro
Harmonia e saúde
VP- Qual o melhor filme que viu?
LQ- Fantasma do Amor
VP- Que notícia gostaria de encontrar amanhã no jornal?
LQ- Que não existem barreiras, nem fronteiras, nem países num
mundo em paz
VP- Qual o seu personagem imaginário preferido? Porquê?
LQ- Não tenho imaginário, sou concreta
VP- Se fosse invisível para onde iria? Para ver ou ouvir o quê?

Mulher a mulher critica
Outra querendo atacar
Não dizendo a verdade,
O homem também se agita
Usando ambos a maldade
Que neste mundo habita
As que vivem no silêncio
Começam a se agitar,
Mas não têm a liberdade
De em todo o lugar falar.
8 de Março Amélia Oliveira Vaz

APC
Dia Mundial da Poesia

Sexta-feira, dia 21 de Março, pelas 19h00, terá lugar na Associação
Portuguesa do Canadá um jantar poético com animação literária:
poetas e trovadores.
Entrada: 10 APC

A Voz de Portugal
Renovação de assinaturas

Lembramos os senhores assinantes que, se desejam
continuar a receber o Jornal pelo correio, devem enviar-nos, o
mais breve possível, o montante correspondente à renovação
da assinatura anual, que é de 65.00$ mais TPS de 7% e TVQ de
7.5%, num total de 74.77$ para os assinantes no Quebeque.
Para o resto do Canadá 65.00$ mais TPS de 7% num total de
69.55$.

LUMAR
ELECTRONICA
Luís Pereira
Daniel Boal

Aparelho
para descongelar
a neve nas antenas

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

Centre des
Femmes de
Montreal
Oferta de cursos

O Centre des Femmes de
Montreal, situado no 3585 rua StUrbain, propõe-lhe neste início
de Primavera uma gama de
cursos a baixo preço, afim de
melhor vos preparar e aumentar
as suas possibilidades de
emprego.
 Cursos de inglês
 cursos de espanhol
 conferências a preços
módicos sobre diferentes
temas:
família,
saúde,
orçamento, etc.
 cursos de informática:
Windows 98/Word 2000, Excel
 cursos de francês gratuitos
para recém-chegados
Não hesite e inscreva-se
imediatamente. Para informações: 842-4780

Grupo Folclórico
Praias de Portugal

20º aniversário
Mod. N305 $0.00*
*Crédito de $140.00
após programação

Pacote de 20
canais locais, por
apenas $14.99/

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

O Grupo de Folclore Praias de
Portugal vai comemorar no
próximo dia 3 de Maio o seu 20º
aniversário de fundação.
Convidam-se todas as
pessoas que de qualquer forma
estiveram envolvidas no grupo
no decorrer destes 20 anos de
vida, o favor de comunicarem
com o Clube Portugal de
Montreal pelo 844-1406.
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La Grille Portugaise, Um Ano Bocas e portas abertas
Texto de Adelaide Vilela fotografia de B. Pimentel

No Inverno quando o frio é
mais intenso, ao ponto de fazer
frieiras nas orelhas daqueles
que resolvem passear pelas
ruas do inferno montrealense

coberto de gelo e de sal grosso,
feios e nojentos, alguns recolhem a casa e aquecem os
corpos junto à lareira crepitante
e sedutora. O calor do lar, de
uma casa limpa e bem
arrumada, oferece uma quantidade de coisas boas para
passar o tempo e transformar
em sonho as ondas cinzentas
dos tempos gélidos da Estação
das Janeiras.
Esta é também a ocasião
propícia para deitar ao fogo
umas febrinhas e uns chouriços, deliciando-se com a
família e os amigos. Mas depois
da rotina que obriga todos os

Salon de chaussures

6852
Plaza St-Hubert
(514) 276-3789

www.taniashoes.com
www.chaussurestania.com
PERITOS EM TINTURAS
Tamanhos 4 a 13, B e E

dias as senhoras a encostarem
a barriga ao balcão da cozinha a
fim de prepararem as refeições
da semana, apetece mesmo dar
o fora e levar a garotada a comer
ao restaurante. Desta vez, eu e
o nosso Jornal A Voz de
Portugal aconselhamos o
restaurante Grille Portugaise,
na Place Chaumont, Anjou, e
aproveitamos a oportunidade
para enviar felicidades aos
proprietários e desejar-lhes
muitos anos de vida ao calor das
grelhas à portuguesa
Fez um ano. Está aberto.
Venham mais bocas. A comida
é boa. No passado dia um de
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Março estava cheiíssimo o
restaurante La Grille Portugaise. A Filomena Costa e o
Liberal Miranda, proprietários
do restaurante, apostando em
mostrar que o Grille Portugaise
está aberto e bem funcional,
comemoraram o primeiro
aniversário com muitos clientes
e amigos.
Aqui não há fantasia mas sim
realidades. O convívio esteve à
altura de quem o organizou. Um
jantar foi servido abundantemente a todos os presentes, os
quais, pela quantidade e
qualidade não ousaram dizer
mal da tratadeira.
Se por um lado era a altura da
Filomena e do Marido verificarem de mesa em mesa se tudo
tinha corrido bem, por outro a
Rita, a Tânia, e o Pedro
apareciam uns com o segundo
prato e outros com a gostosa
sobremesa, o bolo da pastelaria
Chaumont. Um serviço rápido,
bom e barato, ideal para uma
noite de preguiça ou para
qualquer tipo de festa.
O serão foi de festa e à
portuguesa. Assim sendo fomos
vendo os amigos e convidados
da Filomena e do Liberal
visivelmente entusiasmados ao
ouvirem uns fados lindos,
cantados por duas excelentes
protagonistas; duas vozes
encantadoras da nossa comunidade.
As nossas cantoras, a Lúcia
Belo e a Marta Raposo foram o
centro das atenções. De sala em
sala iam cantando, agradando e
encantando a todos os presentes, mesmo os canadianos
que por ali jantavam no meio das
gentes da Pátria lusa.
Uma coisa é certa, o Liberal
dos Açores com a sua lisboeta
fazem cá uma salada nos calores

Comunidade
da grelha, pois então...! Pelo
menos não há guerra de
freguesias. Ali são todos
portugueses; somos todos

portugueses.
E assim se conquista o
sucesso. Parabéns ao Grille
Portugaise e seus proprietários.

Noivas - 15%

de desconto
em todos os modelos de convite

844-0388

Seja onde for
que encontre
o seu vestido
de noiva,
encontrará
os seus
sapatos
na Tânia

Photo & VIDEO PRODUCTIONS

Fotos e Vídeos para todas as ocasiões

5846, Avenue du Parc, Montreal Tel.: (514) 277-7095 Fax: 277-7091
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Carnaval
Travesti APC ganha concurso
Realizou-se no passado sábado, na Associação Portuguesa
do Canadá, um concurso de
máscaras, disputado entre onze

muito mais.
O concurso teve o seu início
perto das 23 horas e, durou mais
de hora e meia face às
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festa impacientava-se e a
pressão sobre os jurados subia
ao ritmo do som de Fernando
Vinagre. Era o frenesim total!
Os candidatos esgotaram as
poses de desfile e carnavalescamente dançavam e rebolavam sem perderem o tino da
noite: divertir e gozar.
Houve quem insinuasse que o

terceiro lugar; princesa Talibã
em segundo lugar e, a mais
original e melhor disfarce que
mereceu o delírio dos convivas
foi sem dúvidas o travesti da
noite, vestida de Misse APC 69.

E, mais não escrevo para não
provocar ciúmes, de resto quem
perdeu foste tu!
Até ao próximo ano!

Casa de Angola festeja 8 de Março

através do dialogo transparente
e aberto, as melhores soluções
visando o seu crescimento
unificado.
Segundo o Vice-presidente,
Bruno Cruz, a sua colectividade
debate-se com algumas dificuldades financeiras e está
sumamente preocupado com a
manutenção da equipa de
basquetebol que milita no
Afrobasquet de Montreal, com
a reabilitação do time de futebol,
bem como a reestruturação da
sede.
No quadro do seu plano de
acção, aquele responsável,
disse que a CAC, pretende
realizar mais uma edição da
exposição lusófona, reforçar as
suas relações com outros
parceiros lusófonos, privilegiando numa primeira fase, os
acordos de germinação existentes entre a Casa do Brasil e
Associação Portuguesa do
Canada.
Por outro lado, Bruno Cruz,
defendeu a necessidade de a
Casa de Angola rectificar e
adoptar os novos regulamentos
internos à luz dos acordos do
Kilo, documento base da
unificação, para que juridicamente a Casa de Angola possa
assumir de pleno direito, o seu
exercício legal, uma vez que a
actual letra patente ainda porta
a designação da ex-CAMA.
Sem apelos, nem contemplações, o ex-Presidente da AJA,
exorta todos os jovens angolanos a unirem-se em torno da
união e da paz, na luta pelo
fortalecimento da Casa de
Angola, mas adverte;  não
somos um saco roto e quem
tentar inviabilizar essa união,
será excluído e escorraçado
como o Muquila, disse.
Para finalizar, o número dois
da CAC, agradeceu o apoio
recebido de Miguel Zau Puna,
o embaixador do povo, que
muito tem feito para minorar as
dificuldades materiais e
financeiras das associações
angolanas existentes no
Canada, rompendo em algumas
oca-siões
as
barreiras
protocolares e diplomáticas,
realçando as suas grandes
qualidades humanistas,
realçou.
A jornada de reflexão,
dedicada à mulher terminou
com festa rija, onde não faltou as
deliciosas iguarias africanas.

classificados foram anunciados
e premiados.
A festa continuava quando
foram
chamados
para
receberem os prémios correspondentes; Cleopatra em

Por : José Manuel Costa
concorrentes, minuciosamente
vestidos, realçando copiosamente a actualidade política
mundial com imagens de Ben
Laden, Arafat, Bush na versão
de Robin dos Bosques, entre
outras figuras legendárias, tais
como Cleopatra, Gioconda e

dificuldades encontradas pela
mesa de júri, presidida pela não
menos conhecida, Aurora Costa
em encontrarem os três
primeiros classificados.
Vários prémios estavam em
disputa, as expectativas eram
enormes, o público ávido de

mal vinha da bruxa, afinal
tivemos na APC, uma bruxa
com vassoura que até voou sem
que pudéssemos saber quem
era.
Finalmente, depois de apurados os pontos de cada
concorrente, os três primeiros

e
Para

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

informações e

agente de
viagens

Viaje com a Accord Travel

a partir de

699.00+taxas

Os angolanos residentes em
Montreal, assinalaram no
passado fim de semana, na sede
da C.A.C, o dia Internacional da
Mulher com a realização de
uma palestra, orientada pelo
embaixador plenipotenciário do
Canada, Miguel Zau Puna.
Subordinado ao tema  o papel
da mulher na sociedade
angolana após guerra, Miguel
Zau Puna , dissertou sobre o
papel histórico que a mulher

angolana teve na luta pela
independência nacional e na
preservação dos valores da
identidade africana resistindo a
todas as formas de amputação
da cultura ancestral, desafiando
as forças exteriores, com o uso
persistente dos belos carrapitos, panos e lenços de matriz
africana.
Com casa cheia, dominada
maioritariamente pelas mulheres, a Casa de Angola do
Canada, criada após a fusão
AJA-CAMA, realizou a sua
primeira actividade sem o
estigma da divisão que,
inviabilizou durante o ano
passado, o franco progresso
daquela organização comunitária africana de expressão
portuguesa, que se conheceu
nos anos precedentes.
Liderado por Milton Landão e
Bruno Cruz, a C.A.C atravessa
um período de reajuste e
equilíbrio entre as várias
correntes internas que, buscam

A maneira mais fácil para viajar

Andes Travel
Agência de Viagens
Financiamos a sua passagem
e as despesas da sua viagem

Você
escolhe,
e a Andes
leva-o
ao seu destino

Baixa estação
com
Taxas incluídas

São Paulo/Rio de Janeiro - 6x $186.
Belo Horizonte - 6x $202.
Porto Alegre - 6x $239.
Salvador - 6x $242.
MONTREAL : 1-800-432-1751
6949 St-Denis : 274-5565  Fax : 274-0050
4385 Boul. St-Laurent : 987-1417  Fax : 987-9536
51 Ontário : 848-5789  Fax : 849-1512
Agora com atendimento em Português
Chame : Rogério  1-800-667-0514
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Convívio ribeiragrandense a favor da Igreja Matriz
A solidariedade foi contagiante!
Texto e fotos de António Vallacorba

O Convívio dos Naturais do
Concelho da Ribeira Grande
(CNCRB), ilha de São Miguel,

também celebrante o padre
José Maria Cardoso, responsável da Missão Santa Cruz. Esta
celebração eucarística foi
acompanhada pelo grupo Coral
do S. Santo Cristo dos Milagres,
sob a direcção de Filomena
Amorim.
Jantar, baile, sessão de fados,
arrematações e muita música,
constituiram algumas das
actividades que animaram o mui
agradável serão, de que foi
apresentador Luis de Melo,
membro deste Convívio e da

de que Ildeberto Silva, industrial
da nossa praça, é presidente,
realizou no sábado transacto
uma brilhante festa para a
angariação de fundos destinados a obras de restauro do Coro
Alto da Igreja Matriz, da cidade
nortenha.
Este evento, que decorreu no
subsolo da Igreja Santa Cruz, e
para o qual se deslocou expressamente até nós o padre Manuel
Silva Galvão, natural de Santa

equipa portuguesa da Rádio
Centre-Ville.
Pelo que se viu, a festa constituiu outro êxito organizativo
do CNCRB. O recinto festivo,
muito bem decorado, estava
praticamente cheio de convivas,
não só originários do concelho
ribeiragrandense, mas também
de outras regiões de Portugal e
que desejaram mostrar-se
também solidários para com
esta nobre causa.

Bárbara e pároco da igreja
supracitada, foi precedido de
missa, presidida por aquele
nosso visitante e em que foi

Para o padre Falcão, que ficou
muito agradecido pela
realização deste acontecimento, esse dia foi também

muito especial, pois foi a 8 de
Março de 1507 que o Bispo de
Braga fez a dedicação da Igreja
de Nossa Senhora da Estrela.
Quer dizer que o referido
templo tem praticamente 500
anos.
O jantar, confeccionado por
José de Freitas e uma equipa de
dedicadas senhoras e servido
pelo Grupo de Jovens em Acção,
sob a orientação da Sra.
Leonilde, desta Missão, privilegiou sopa, prato de salmão
grelhado e arroz de camarão,
com um segundo prato de carne
de porco à alentejana. Para
sobremesa, malassadas, massa
sovada, arroz doce, entre outras
guloseimas.
Antes da refeição, porém,
ouviu-se uma gravação com o
repicar dos sinos da Igreja
Matriz e os hinos de Nossa
Senhora da Estrela e do Sagrado
Coração de Jesus, tendo efeito
de recordar, com saudade, a
todos, ou quase todos os
presentes, os tempos em que
viveram naquele seu saudoso e
simpático concelho. Mas se não
deu para verter doces lágrimas,
a culpa (no bom sentido) foi do
Luís de Melo, com que fez rir as
pessoas com o relato das suas
anedotas e com o comentário
sobre a raridade da presença de
três padres num serão como
aquele.
Realmente assim foi, pois
para além dos referidos padres
José Maria Cardoso e Manuel
Silva Galvão, ainda se
encontrava o padre Dr. José V.
Arruda, responsável da Missão
de Nossa Senhora de Fátima de
Laval.
Registe-se, entretanto, que,
há duas semanas, um grupo de
ribeiragrandenses organizou
uma actividade similar, em
Laval, com a colaboração da
Missão de Nossa Senhora de
Fátima, conforme foi divulgado
neste semanário.
Na altura em que o padre
Falcão subiu ao palco para
dirigir algumas palavras aos
festejantes, foi-lhe entregue
pelo padre Arruda um cheque
no montante de 2.270 dólares.
Paralelamente, João Pereira, da
paróquia de St. Vicent-Ferrier,
teve também um cheque para o
padre Galvão, no montante de
1.300 dólares, angariados
naquela igreja, dos quais mil
dólares foram uma oferta
pessoal do padre Carlos, ali a
prestar serviço.
Outrossim, os convivas desta
festa mostraram-se bastante
generosos, ao participarem
activamente na venda de uma
rifa e nas múltiplas arrema-

tações que, durante a noite, o
José de Almeida manteve as
pessoas interessadas, criando
um clima de grande expectativa,
como foi no caso de uma garrafa
de cognac de superior
qualidade, bastante picada,
mas cabendo a Manuel Puga a
última palavra, quando a
adquiriu por 355 dólares.
Do sorteio da rifa, destaca-se
um valioso cordão de ouro,
oferecido por Connie e Viriato
Freire, membro deste Convício,
e que saiu à Sra. Natilde
Carvalho.
Claro que independentemente destas acções de
angariação de fundos, muito
importante foram a colaboração
e os donativos de várias
pessoas, tais como Odália e José
Cabral, José de Freitas, Graça
Silva, Moisés e Natália
Machado; Manuel e Fátima
Tavares, Jacinto e Angie
Raposo, Mário e Odília Morieta;
Lurdes e Armando, Carlos
Medeiros e Fernanda Arruda;
Luís e Júlia Melo, Norberto
Dâmaso e esposa; Flávio
Massa, Rui, Danny e Filipe Silva;
e João e Cizaltina Silva, os quais
já tinha estado bastante activos
na festa de Nª Sra. da Estrela.
A parte musical, com baile e

apoiada pela discoteca J.G.
Night Productions, foi uma das
melhores a que temos assistido.
E tudo, claro, com talento local.
Jordelina Benfeito, acompanhada por António Moniz, à
guitarra, e Libério Lopes, à viola,
contribuiu grandemente para o
sucesso e beleza da festa, assim
como Adriano Pereira, Lurdes
Andrade e o duo Joe & Duarte,

que o público adorou simplesmente, tal como se pôde
verificar pelos seus calorosos
aplausos.
Felicitamos o presidente e os
demais membros do Convívio
ribeiragrandense, pelo sucesso
desta festa, sobretudo porque se
tratou de uma acção de muito
mérito.

Com o patrocínio de:

Uma companhia para bem servir a comunidade
Especializada em coberturas de : Asfalto e brita, bardeau de asfalto,
membrana Elastomère
Prop. ILDEBERTO SILVA

10434 LArchevêque, Montreal - Nord Tel. 270-4764, 955-4012 Fax : 271-5250

A VOZ DE PORTUGAL, 12 de Março de 2003 - Página

Comunidade
Juventude ontem e hoje
Por Manuel Alves Louro
A juventude não é mais uma questão de
idade; é um estado de espirito, uma doença
crónica por vezes, de que muitos adultos são
incapazes de se libertar.
Fala-se muito de desordem e confusão
dos jovens. Quem se não lembra quando
por lá passou?!
Porquê esta sensação de mal-estar?
Quais as suas causas?
As suas causas são múltiplas e
complexas.
Uma das causas é certamente o facto de os jovens adolescentes
terem perdido o monopólio da sua idade.
Os adultos invadiram e expropriaram o escasso território dos
jovens e nele se instalaram, copiando a sua maneira de pensar, de
agir, a moda, a música, a indumentária, a originalidade.
Expulsos daquilo que, pela força da natureza e da idade lhes
pertence e que constitui a identidade que os torna singularmente
visíveis, os jovens não aceitam esta intrusão juvenil dos adultos no
seu domínio e menos ainda a assimilação pela sociedade que não
reconhecem como sua.
Nos anos 60-70, a cultura dos adolescentes fazia parte do
underground (do andar de baixo), de jovens que atravessavam
a grande crise, como se lhe chamava, era um estado de crise
transitória, um mal necessário, uma época difícil da vida. O melhor
era deixa-los tranquilos.
Ser jovem era viver afastado do sistema, criticá-lo, destruí-lo. O
adolescente era considerado rebelde, revoltado, marginal e por
vezes desequilibrado.
Hoje, a adolescência faz parte integrante do sistema, é um estado
de beatitude e de perfeição.
Os jovens não vivem em gang, em banda organizada, em
gueto, à margem da sociedade; pelo contrário, são dela os reis e
mestres.
A adolescência tornou-se um elixir, uma panaceia, um remédio
milagroso; não é já o ponto de partida para a vida adulta; é o ponto
de regresso dos adultos à adolescência; é uma mentalidade
dominante, um estado de espirito, uma doença crónica.
Para ser jovem já não é necessário ter 16 anos, basta fazer volta
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atrás no tempo, vestir-se à gogo, pintar o cabelo de encarnado, de
roxo ou cor-de-rosa, ser cool, fumar o pot uma vez por outra,
apresentar-se original nos party, viver de sonhos como se a
realidade não existisse.
Que se aconselhava, em tempos recuados, a uma pessoa com
problemas psicológicos? Procura reflectir, amadurece, sê mais
responsável...
Hoje diz-se-lhe: Procura reconciliar-te com a infância que viveste,
procura reviver a inocência da tua juventude...
A juventude domina a nossa sociedade; a crise passageira passou
ao estado de normalidade.
A adolescência tornou-se a vaca leiteira da indústria e do
comércio: a moda, os costumes e gostos...
Consultam-se os adolescentes como antigamente se consultavam
as pessoas de idade, com respeito e reverencia.
Outrora, os pais aconselhavam os filhos; agora são os filhos que
aconselham os pais: Que dizes da minha nova loirinha? Achas que
eu deveria cortar o cabelo rente?... deixar crescer a barba?.
Antes, os p[ais eram a autoridade a contestar; hoje, são os
compinchas, amigos tu cá tu lá... Não se pode criticar os ados,
dizem os adus (adultos), porque faz-lhes pena... e eu tenho medo.
Antes, dizia-se que os jovens adolescentes não sabiam nada; agora
sabem tudo, são mesmo os detentores da verdade; sabem o que vai
acontecer porque estão colectados às forças da natureza, são os
príncipes perfeitos, os profetas; os pais só têm a copiá-los e sentemse obrigados a segui-los.
Os baby boomers foram sempre associados à revolta, e têm
dificuldade em imaginar-se nas funções de autoridade; portanto são
eles a autoridade que a cumplicidade dos pais lhes devolveu, para
não passarem por velhos; os pais perderam os valores que os
identificavam e agora não são nem adultos nem adolescentes.
No cinema, por exemplo, não há muitos filmes pondo em cena
artistas de 40 ou 50 anos. Há-os sim, mas cada vez menos. A nossa
cultura tornou-se infantil, impúbere, de bonecos animados.
Nada de admirar que os jovens sintam que não têm lugar
exclusivamente reservado para eles. Tinham-se construído um
canto sombrio no subsolo, entrincheirados, mas foram totalmente
invadidos e desalojados pelos adultos que, nostálgicos do passado,
doentes ou ciumentos dos jovens, tomaram o seu lugar e
confundiram-se com eles, na ilusão de reviverem a juventude.
(continua na próxima edição).

Celebrações da Comunidade Portuguesa
Programa comemorativo

Por Conceição Correia

Internacional

15 anos de experiência

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

277-4428

GRAPOLLO
D'ORO

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00
20 LITROS

Mosti Mondiale 2000

$32.00
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

NOVIDADE
Vendem-se barris de Whiskey e barris novos

Na quarta-feira dia 26 de Fevereiro, na sede da Associação
Portuguesa do Canada, a Comissão Organizadora para as
Comemorações do Cinquentenário da chegada dos Portugueses
ao Canada, realizou uma conferência de imprensa onde foi
apresentada a versão actualizada do programa comemorativo e
onde foram dados a conhecer os membros dessa comissão, os
membros colaboradores e os membros honorários.
Esta comissão formada em maioria por pessoas não muito
conhecidas e não muito implicadas na nossa comunidade,
conseguiu um grande número de colaboradores, alguns deles
também desconhecidos e outros estrangeiros, que desde Outubro
estão a trabalhar em comissões e subcomissões na elaboração deste
programa.
Membros da Comissão : Carlos Leitão, Fátima Teixeira, Joaquina
Pires, Maria de Andrade, Miguel Andrade, Natércia Rodrigues,
Nélia Silva.
Membros Colaboradores: Annie Payette, António Lourenço,
Betty Rodrigues, Carla Oliveira, Carlos P. do Rio, Carolina Soulié,
Claudia Marques Payette, Comendador Francisco Teixeira,
Ghislain Dufour, Jean-François Leclerc, Joaquim Pedrosa, John
Pragelas, José L. Rodrigues, José M. Cardoso, José Ormonde, KimLai Mai, Luís Soares,
Manuel Moura, Marc-André Delorme, Maria do Patrocínio
Lucas, Virgínia Djebian
Membros Honorários: Nuno Bello, Arlindo Vieira, Luís Miranda,
Carlos Ferreira, Paula de Vasconcelos, Robert Boivin
Na presença do Senhor Cônsul de Portugal em Montreal Dr.
Nuno Bello, Carlos Leitão, um dos membros desta comissão fez a
apresentação do programa das celebrações que terá inicio em Maio
de 2003 e terminará até Dezembro e respondeu às várias perguntas
que lhe foram dirigidas pelos órgãos de informação presentes.
Com dificuldades financeiras, pois até aqui esta comissão só
obteve um subsidio de parte do governo do Quebeque, para a
realização duma exposição histórica de percurso sobre a memória
e identidade cultural da comunidade portuguesa em Montreal,
muitas das actividades apresentadas estão ainda no seu estado
preliminar sem garantias de poderem ser realizadas.
O grande evento agendado para o dia 3 de Maio, é um jantar de

Muito mal se tem dito, falado e escrito sobre a Mulher. Eu acho
que as mulheres estão tentando e estão mesmo conseguindo obter
o máximo sucesso em todas as áreas. Actualmente o número de
raparigas a entrar nas universidades é superior ao número de
rapazes.
As mulheres já podem ser ordenadas sacerdotes na Igreja da
Inglaterra e pilotam aviões de combate.
Em Portugal, em 1977, a percentagem de mulheres na força aérea
era de 8,49%, de 3,58% no exército e de 2,12% na marinha.
A exploradora Fyona Campbell deu a volta ao mundo e a
montanhista Alison Hargreaves foi a primeira mulher a subir o
monte Evereste sem máscara de oxigénio.
As melhores atletas femininas, como Sally Gunnel ou Rosa Mota,
ganham medalhas de ouro nas Olimpíadas. Maria de Jesus Serra
Lopes foi a primeira bastonária da Ordem dos Advogados. Os
serviços secretos do Reino Unido já foram chefiados por uma
mulher, Stella Riminton. Hanan Ashrawi, porta-voz da delegação
palestina nas conversações de paz sobre o médio Oriente, foi foco
de atenção dos meios de comunicação social de todo o mundo.
Na TV, jornalistas premiadas, como Cândida Pinto, fazem
reportagens na linha da frente em zonas de combate. Margarida
Marante e Maria Elisa Domingues, são autoras de programas de
informação. Judite Sousa apresenta noticiários importantes;
Oprah Winfrey, nos Estados Unidos, é um dos apresentadores mais
bem pagos.
Há mulheres corajosas a trabalhar em situações de perigo na
vida. Temos a cirúrgica Pauline Cutting, que durante ano e meio
trabalhou num campo de refugiados, cercada, sem electricidade e
com muito pouca comida. Mulheres como a astronauta Sally Ride
aventuraram-se no espaço-literalmente a caminho das estrelas. E
muitas delas também são mães!
O outro dia li numa revista local, um artigo Les Dames de Guerre
que dizia: quando será que os machos vão compreender as lições
da história? Cada vez que um país pede ajuda às mulheres para o
combate, esse país já ganhou uma vitória!
Este Outono, na base militar de Saint-Jean, Quebec, próximo de
Montreal, 49 recrutas tiveram a enorme surpresa de ver que a 50ª
recruta, para um posto de artilharia, era uma mulher. Soldado
Toulouse, 1,55m, 56 Kgs é magra, traços doces e finos e excelente
saúde. Contudo, ela deixava de ser aquela jovem de aspecto frágil
logo que ela começava a falar de artilharia e projécteis pois as
palavras ganhavam forma, volume e firmeza e deixava tudo e todos
de boca aberta.
Os cientistas estão a fazer descobertas fantásticas no campo da
reprodução. As mulheres já podem ter filhos com uma idade
avançada devido aos avanços da investigação sobre a fertilidade.
Os médicos não só são capazes de ajudar casais inférteis a terem
filhos, como também investigam maneiras de determinar o sexo do
bebé mesmo antes do nascimento e de criar vida humana fora do
corpo da mulher como por exemplo num útero artificial.
Como irão todas estas coisas afectar o papel do homem e da
mulher na Sociedade? Irá um dos sexos desaparecer? Irão os
homens poder ter filhos algum dia? Hum??
Não podemos prever o que o futuro tem reservado para as nossas
filhas e netas, para os nossos filhos e netos. Contudo, uma coisa
é certa: a luta pelos direitos das mulheres ainda não terminou; o
mundo é hoje menos mundo de homens do que foi durante muito,
muito tempo.

gala homenagem à comunidade portuguesa estabelecida no
Quebeque ha 50 anos, a ser realizado no Marché Bonsecours e onde
todos os lucros serão destinados a bolsas de estudo para jovens e
à formação profissional de adultos da comunidade.
A dois meses da abertura destas celebrações ainda não há
garantias oficiais de que haverá uma verba da parte do governo
Português. Promessas há muitas e neste tempo eleitoral é provável
que haverá muitas ajudas da parte do governo do Quebeque, e
Portugal? Será que não se orgulha dos portugueses de Montreal que
durante 50 anos souberam integrar-se e contribuir dignamente na
sociedade de acolhimento que os recebeu?
Muitas outras iniciativas e acontecimentos serão provavelmente
organizados pelas nossas associações, clubes e instituições
individual ou colectivamente que sem ajudas nem subsídios saberão
dignificar a nossa presença no Canadá e saberão proporcionar
actividades dirigidas a todos os portugueses de Montreal até
mesmo àqueles que como eu
perderam a nacionalidade.
Pensamos
que
esta
comissão tem tido muita
coragem e tem feito um
trabalho profissional e
empenhado, tendo em conta as
50% a 70% de desconto
condições e as dificuldades
que têm encontrado ao longo
em todos os nossos azulejos de 1ª
do percurso, e porque somos
qualidade importados de Italia, assim
conhecidos como um povo que
como colecções Indus, Athena, Polis,
trabalha bem sob pressão e à
Ragno, acessórios de casa de banho, de
última da hora, estamos
Sergio Leone, etc...
convencidos de que estas
4833 Jean-Talon est (514) 727-6293 Distributeur
celebrações serão bem
sucedidas em Montreal.

LIQUIDAÇÃÓ FINAL

ATENÇÃO: SE NÃO TEM SELO DA MOSTI MONDIALE
É PORQUE NÃO É MOSTI MONDIALE

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

Natércia Rodrigues

CÉRAMIQUES SOLANO

importados de Portugal em carvalho e castanho,
de 5 a 250 litros.

Para mais informações, contactar Marco
MOSTI MONDIALE 2000

O DIA DA MULHER

Importateur
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Caixa Geral de Depósitos
Urbano Tavares Rodrigues
recebe prémio Vida Literária
A Caixa Geral de Depósitos
entregou o Prémio Vida
Literária ao escritor Urbano
Tavares Rodrigues, na
cerimónia pública que se
realizou no Culturgest e que foi
presidida por Sua Excelência o
Presidente da Republica.
Este Prémio, instituído pela
Associação Portuguesa de
Escritores (APE), em 1992, e
patrocinado, desde o início, pela
Caixa Geral de Depósitos,
entregue agora a Urbano
Tavares Rodrigues, vem
destacar tanto a obra do escritor
no domínio da ficção e do ensaio
como a extrema lucidez e
generosidade com que, em
mais de meio século, sempre
leu os autores de sucessivas
gerações.
Para Fernando Dacosta,
(Visao, 21/11/02), A vida e a
obra de Urbano Tavares
Rodrigues constituem uma das
referências mais intensas do
século XX (transitada para o
XXI) devido à sua postura
marcada por uma generosidade
e uma solidariedade raríssimas
entre nós. Na vanguarda da
oposição à ditadura, à censura,
à clausura, à usura do
salazarismo, serviu-se, como
ninguém, da escrita, da palavra,
da coragem (e dos punhos,
exímio no usá-los) para
defender as suas utopias.
Nas edições anteriores este
galardão foi atribuído a Miguel
Torga (1992), José Saramago

(1993), Sophia de Mello e
Breyner Andressen (1994),
Oscar Lopes (1996), Cardoso
Pires (1998) e Eugénio de
Andrade (2000).
O Prémio Vida Literária,
considerado um dos mais
importantes prémios literários
portugueses, destina-se a
galardoar a carreira e o conjunto
da obra de um escritor (autor)
português, pretendendo-se com
esta distinção contribuir para o
reconhecimento público de
uma obra de mérito e para a
progressiva afirmação da
Literatura Portuguesa alémfronteiras.
A cerimónia de atribuição do
Prémio Vida Literária a Urbano
Tavares Rodrigues que
decorreu no Edifício-Sede da
CGD, foi presidida por Sua
Excelência o Presidente da
Republica, Dr. Jorge Sampaio,
estando também presentes o
Presidente do Conselho de
Administração da CGD, Prof.
Doutor António de Sousa, e o
Presidente da APE, Dr. José
Manuel Mendes.
Dados biográficos:
Urbano Tavares Rodrigues
 Escritor  nasceu em Lisboa,
no ano de 1923. Proveniente de
uma família alentejana passou a
infância e grande parte da
adolescência num monte
próximo de Moura. Esse
convívio profundo com o
mundo rural marcou muito a
sua obra de escritor.

Licenciado em Filologia
Românica pela Faculdade de
Letras de Lisboa, ensinou
durante seis anos em universidades francesas (Montpellier,
Aix-en-Provence e ParisSourbonne) regressando
depois, como assistente com
regência, à Faculdade de Letras
de Lisboa. Em 1959 dedicou-se
ao jornalismo (Diário de Lisboa
e Século) e a sua obra literária.
A sua obra está traduzida em:
francês, espanhol, italiano,
grego, russo, alemão, polaco e
outros idiomas.
É hoje membro efectivo da
Classe de Letras da Academia
das Ciências de Lisboa e sócio
correspondente da Academia
Brasileira de Letras.
Entre os seus inúmeros livros
publicados de Ensaio, Critica,
Crónicas, destacam-se as suas
obras de Ficção mais
conhecidas: A Noite Roxa
(1956), Bastardos do Sol (1959),
As Aves da Madrugada (1959),
Imitação da Felicidade (1966),
Casa de Correcção (1968), Fuga
Imóvel (1972), A Vaga de Calor
(1986), Violeta e a Noite (1991),
Filipa nesse Dia (1989), Hora da
Incerteza (1995), o Ouro e o
Sonho (1997), Adeus à Brisa
(1998) e o seu mais recente
romance Nunca Diremos quem
Sois. A sua tese de
doutoramento intitula-se M.
Teixeira Gomes: O Discurso do
desejo. Publicou vários estudos
sobre literatura francesa dos
séculos XIX e XX, entre eles a
sua lição das provas de
agregação, sobre os romances
de Louis Aragon: O Homem
sem Imagem.
Prémios Literários
Entre outros destacam-se:

Prémio Ricardo Malheiros, da
Academia de Ciências de Lisboa
(com Uma Pedrada no Charco),
Prémio da Imprensa Cultural
(com Imitação da Felicidade),
Prémio Aquilino Ribeiro, da

Comunidade
Academia de Ciências de Lisboa
(com, Fuga Imóvel), Prémio da
Crítica (com, A Vaga de Calor) e
Prémio Fernando Namora
(com, Violeta e a Noite).

Associação Portuguesa
do Espirito Santo (Hochelaga)

Os Amigos do Teatro da Associação Portuguesa do Espírito Santo
(Hochelaga) organizam no sábado 22 de Março às 7:30 da noite, um
jantar de angariação de fundos para o Grupo.
O Jantar terá lugar no 6024, da rua Hochelaga. Neste jantar
contamos com a participação de:
-Lucia Baeta-Belo, do Grupo Mélo e Pimentel, de alguns números
musicais apresentados pelo Grupo de Teatro e ainda da Discoteca
Móbil Entre Nós.
Para mais informações, contacte a Associação de Hochelaga pelo
telefone (514) 254-4647 ou ainda Antero Branco ou José Álamo pelos
telefones (514) 843-7186 ou (514) 899-8056.

C.C.D.E.S.A.
Jantar e baile
No Sábado, dia 22 de Março
de 2003, pelas 19h, terá lugar no
salão de festas da Igreja de Santa
Cruz um jantar-espectáculobaile cujos fundos servirão para
renovar esta dinâmica colectividade.
Esta noite será animada pelo
Duo Joe & Duarte e as belas
KSV, Maria Vital e pelo conjunto
Request.
Para adquirir os seus bilhetes
ligar para (450)629-9568,
(514)376-9024, 640-5360, 3552815 ou 353-1550. Entrada:
adultos, 20 bailes; crianças a
partir dos 6 anos, 10 bailinhos.

Os amigos do Teatro da Associação Portuguesa do Espírito Santo (Hochelaga)
organizam no sábado 22 de Março às 7:30 da noite,
um jantar de angariação de fundos para o Grupo de Teatro.
O Jantar terá lugar no 6024, da rua Hochelaga.
Neste jantar contamos
com a participação de:

-Lucia Baeta-Belo
-do Grupo Mélo e
Pimentel

-de alguns números
musicais apresentados pelo
Grupo de Teatro-e ainda da Discoteca Móbil Entre Nós
Para mais informações, contacte a Associação de Hochelaga pelo telefone
(514) 254-4647 ou ainda Antero Branco ou José Alamo
pelos telefones (514) 843-7186 - (514) 899-8056
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UM SERVIÇO DO
BANCO
COMERCIAL
PORTUGUÊS
(514) 287-3370

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

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

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

ALGARVE
651 Jarry Est

273-9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

987-7666

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

849-8591

LATINO
177 Mont-Royal Est

849-1153

LISBOA
355 Rachel Est

844-3054

TAGUS
4289 St-Laurent

844-3307

BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent

CANALIZADORES

CASAMENTOS

BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent

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

IGREJAS
Igreja Baptista Portuguesa
Igreja Católica de Santa Cruz
Igreja Católica dos Paroquianos
N. S. de Fátima de Laval
Igreja Evangélica
Pentecostal
Igreja Nova Unção
Igreja Cristã Vitoriosa

638-5546
593-9950
525-9575

RÁDIO E TELEVISÃO
Rádio Centre-Ville
Rádio CFMB
Radio CIJM

495-2597
483-2362
844-2456

484-3795
844-1011
687-4035

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

669-7467

MÓVEIS

844-8738

4117 St-Laurent

842-0591

MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

845-6028

NOTÁRIOS

M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203
(por cima da Caixa Portuguesa)
EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

OURIVESARIAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

849-2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

987-0080

843-5626

(514) 985-2411

B. SERKOS
1530, Curé-Labelle, suite 203

PADARIAS

(450) 686-0026
288-3019

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

PSICÓLOGOS

Dr. JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

288-2082

QUIROPRATAS

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

351-1716

RENOVAÇÕES

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

844-4588

SOLMAR
111 St-Paul E

861-4562

CASA MINHOTA
3959 Boul. St-Laurent

842-2661

REVESTIMENTOS

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent

845-1520

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel

725-2626

SATÉLITES

LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval

947-1479

TIPOGRAFIAS

TYPOGAL LTÉE.
4117-A, St-Laurent

VOGA DRAPERIES
4401 Boul. St-Laurent

232-3095

843-6262

DENTISTAS

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

499-1624

DISCOS/LIVROS

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent
ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O

Tel.: 844-0388 / 844-7257
Fax: 844-6283

VESTUÁRIO DE CRIANÇA

BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276 St-Laurent

843-7282

Renovação de assinaturas
Lembramos os senhores assinantes que, se desejam continuar
a receber o jornal pelo correio, devem enviar-nos, o mais breve
possível, o montante correspondente à renovação da assinatura.

MONSIEUR SANASSY
Grande vidente africano

843-3863

272-5779

(514) 725 - 3390

385-1484 e 3 8 5-3541

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.:

270-3112
862-2319

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

ASTRÓLOGO AFRICANO AIDARA

Tel.: (514) 374-2395 Fax : (514) 374-9755

FARMÁCIAS

António (Tony) Gomes
Esc. (514) 271-2131
Cel. (514) 246-9008

ST-MICHEL

5 apartamentos.Aquecimento
eléctrico. Garagem.

Preço $210.000

43 avenida Duplex comercial
Aquecimento eléctrico.
Negociável

Preço $220.000
ROSEMONT

R.D.P.
Cottage
recente.
Cave
acabada.
Garagem.
Deve
visitar

Cottage
2 quartos
c/mezanine
e garagem.
Situado na
23ª avenida

AHUNTSIC

Preço $198.000
COTE ST-LUC

Penthouse
em muito
bom estado.
Garagem
para dois
Grande bungalow todo carros
destacado.Possibilidade de
alugar a cave; 2 lareiras. Tem de
ser vendido por causa de
mortalidade

Preço $319.000

Preço $325.000
REMAX AMBIANCE INC.

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

Courtier immobilier agrée

Preço $210.000

Resolve TODOS os vossos problemas.
Amor  Casamento  Fidelidade
Êxito nos negócios  Protecção
Trabalho garantido a 100%na mesma semana

ESCOLAS DE CONDUÇÃO

RE/MAX DU CARTIER INC.

MONTREAL NORTE

RESTAURANTES

CONTABILISTAS

CORTINADOS

254-4647

285-1620
672-4687

271-6452

MONUMENTOS

CLÍNICAS

842-6822

844-2269

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent

GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent

681-0612

MÁQUINAS DE COSTURA

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

842-6891

273-1425

849-6619

842-8077

PLOMBERIE & CHAUFFAGE
LEAL INC.
4267 Av. Coloniale

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

ARCA

CAIXA DE ECONOMIA

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

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

VE
ND
ID
A

EM 11-03-2003

AGÊNCIAS DE VIAGENS

VE
ND
ID
A

CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

VE
ND
ID
A

Guia do Consumidor

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.

PROFESSOR TAMBA

CLEMENTINA SILVA
339-9647  382-0940

Avaliação gratuita Mais de 12 anos de experiência

000

5.
5
2
$

CHOMEDEY

Lindo cottage 8½ c.2002
grande salão, lareira, s.jantar
c/ jan.altas, cozinha ultra
moderna, varandas em cimento e sobrado em madeira

BEACONSFIELD

ROSEMONT

Cottage destacado e
renovado, grande terreno,
elec. e canal.novas,coz.em
madeira envern. est.3 carros
próx.Metro e todos os serviços

CHOMEDEY

Magnífico cottage destacado,
Cottage 8½ estilo antigo, 1996 p.q. construção.2003,
gr.terreno 100x240 (24.000pc) com cave e 2 garagens.
Ideal para realizar uma nova Ocupação fim de Junho.
construção.
Seja o 1º a estreá-la !!

Vidente

845-5804

IGREJAS

IGREJA CRISTÃ VITORIOSA
4270 Papineau, Mensagem
525-9575
www3.sympatico.ca/igreja.vitoriosa
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
PASTOR PEDRO FELIZARDO NEVES
6297 MONKLAND AVE.
(514) 484-3795

Graças ao meu poder, posso ajudar-vos
a resolver os vossos problemas de amor,
impotência, regresso da pessoa amada,
clientela, complexos físico e moral, etc.
Resultado rápido e eficaz em 96 hrs.
Pagamento após resultado.

(514) 332-8573

Moradia nova com 2042 p.q.
com cave e garagem de 477
p.q., 4 quartos cama.
Realize o seu sonho com esta
bonita casa.

Estilo inglês, linda moradia
construída em 2003, próximo
do Carrefour Laval, taxas e
infraestruturas incluídas no
preço.
$221.000
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PRECISA-SE
Paisagistas c/ou s/experiência
paraassentar“pavé-uni”,muros,
asfalto,etc.
Bomsalário.
(514) 823-8141
Empregada de balcão p/pastelaria.
Tempo inteiro. Deve ser fluente em
Francês.
281-6947

Operáriosc/exp.paraassentar“pavéuni”emuros.Pessoasresponsáveise
competentes.Salárioaté$20./h.
Aproveiteaoportunidade!!
(450) 658-3387
Ajudante de cozinha + “bus-boy” c/ ou
semexperiência.
João Mendes
861-9833
Clínica de massoterapia procura
massoterapeuta com ou sem
experiência e uma recepcionista
bilingue.

Paisagistas com experiência em
muros, “pavé-uni” e asfalto e uma
pessoaparainstalar“cloturesFrost”.
Bomsalário.

Contactar: 598-0707
Paisagista c/exp. para instalação de
pedraepavé-uni.Saláriobaseadonos
conhecimentos/exp.

Terrassements
Terra-Nova
Roberto
(450) 678-1588
(514) 945-6702

(514) 766-8390
Pasteleiroc/exp.paratrabalhoatempo
parcial.

Cozinheiro (a) c/ exp. de cozinha
portuguesaenagrelha.Tempo inteiro
ou parcial e também se precisa
de empregado para trabalho geral de
restaurante.

Amaparapernoitarouc/disponibilidade
dehorárioprolongado.Devesaberlidar
c/crianças de 2 anos, cozinhar e fazer
alguns trabalhos domésticos.
ApartamentoemWestmount.Sópara
pessoac/estatutolegal.

Apresentar-se no :
Bistro Duluth,
121 Duluth Este
ou tel. 287-9096
Padeiro c/experiência para trabalho 5
diasp/semana,duranteodia. Folgas
àsquintasedomingos.
Gaspare
351-9333
Empresa de vestuário para homem
procuraoperadoraseengomadores(as)
depreferênciac/experiência.
Stefano ou Sílvio
274-3693
Companhia de paisagistas procura
operáriosc/experiênciadetrabalhosem
pedra.
Bomsalário.
(514) 992-8187
Pessoa responsável e c/carro para
limpezaemtempoparcialdeescritório
situadonoWestIsland.
Michael
(514) 624-3437

(514) 502-4809

DIVERSOS
PROPRIETÁRIOS
PARA ALUGAR
OS VOSSOS

APARTAMENTOS

Quarteira-Algarve

865-5573
Recheiodecasa:Salão,saladejantar,
cozinha,mesas,etc.

Courtier Imm. Agréé

4½ (T2) na rua Principal a
100 metros da praia.
Em Montreal:251-1451
Em Portugal:
011-351-262-787916
011-351-964125288

VENDE-SE
NaMarinhaGrande,Portugal,casade
habitaçãoeedifíciocomercialc/2pisos
eterreno.
Info: (514) 255-3379

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

(514) 262-3599
Partilha-se metade de contentor para
S.Miguel.Açores

Fax: 845-7202

Casas à venda em Montréal e arredores Victor Raposo

NOVO NO MERCADO ROSEMONT

Prédio de 4 x 4½ - Bom investimento
 Duplex 1x5½ e 1x4½
c/ cave e garagem $129 000.

IMPOSTOS: FED / PROV. $20.
Pessoais/simples.Senecessário vou
a casa. (450) 686-2556
DU CARTIER INC

PAISAGISTAS

cf. mormina
PROCURA operários c/experiência para
plantação de árvores e arbustos, e para
assentar pavé-uni, muros, etc. Também
precisa de operários c/experiência em
escavação : Pepine e Bobcat.

(450) 662-7332

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

NOVO NO MERCADO

1ª Avenida/Jean-Talon
Bungalow, 5½ c/cave acabada, grande quintal,
estacionamento exterior, impecável. Livre ao
comprador. Preço : $159.000
AHUNTSIC
Rua Esplanade/

próximo de Crémazie

PAISAGISTA
 Instaladores de pavimentos

(aptos a conduzirem um uni-loader)

 Horticultores
 Técnicos em instalação de sistemas
de irrigação
LES EMBELLISSEMENTS
PAYSAGERS LAVAL

(450) 688-0971, contacte Jocelyne

Rui Serpa : 273-9638
Procuro 5½ na zona portuguesa/
Plateau
Dina
288-9428
www.avozdeportugal.com

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

PLATEAU - Rue Berri
Duplex 2x5½ c/grande
quintal. R/C renovado.
Janelas, portas e
fachada. Tudo novo.
Preço :$229.000

ST- MICHEL
Excelente triplex
com bachelor,
destacado, bom
quintal de grande
privacidade,face a
um parque, próximo de transportes e comodidades. Portas e
janelas novas.

Avaliação gratuita

Preço : $259.000
Procura-se apartamento/condo no Algarve
para compra

83 CASAS VENDIDAS EM 2002!

REMAX Alliance Inc.
Informação gratuita - casas, hipoteca...

ST-MICHEL
8x4½ renovados, bem situado.
Rendimento $36.300.

Esc.: 374-9250

Longos anos de
experiência ao
serviço da
comunidade

Preço : $339.000

José Montez

negociável

5plex,deluxo2x5½+3x4½, garageme
lareira.

NOVO ROSEMONT
X
E

PL

I
TR

VILLERAY

2X6½ com cave metade terminada.
Decoração em carvalho.
Próximo do Metro

000$
109
EL
ÀV
C
E
IMP

Duplex2x5½,garagem,todorenovado.
Triplexdeluxo,1x6½+2x4½,lareira,2
garagens,piscina,etc.

ST-LEONARD
O
ND
CO

O
DO
ND
ON
CO
C

VILLERAY
Grande 6½ renovado c/
materiais de qualidade superior. Quintal e cave privada

o
$/an
0
0
33,0

ROSEMONT-Excelent 3x
Bachelor, garagem.
Renov. Muito bem situado

A
ID DA
ND DI
E
V EN
V Bom 2 plex.
VILLERAYGrandeterreno,prx.metro

Triplex,3x6½todorenovado.

VILLERAY

Grande duplex 2X5½, cave bem
terminada,garagens,belojardim

ROSEMONT
O
ND
CO

UINA
ESQ .000
$ 239
VILLERAY

Se pensa vender ou comprar é só chamar
Prédiocom8apartamentos,
bemsituado,rend.$40.000

Duplex 2 x 5½ +
1x3½ +1x2½,30de
fachada, r/c livre ao
comprador.
Bom Preço

PROCURA

ST-LEONARD

CENTRE-VILLE

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

389-9614

(514) 277-8595

ST-MICHEL

335-1812

213, Rachel Este

LES IMMEUBLES SALSEC INC.

Partilho contentor para zona Arcos de
Valdevez.PartidafimdeMarço/Abril.

286-0725

IMMEUBLES PRÉDIAL INC.

737-8164

Empregadadomésticaparalimpezade
residênciaprivada.DevefalarInglês

C.L.S.C.St-LouisduParc
Precisa
Auxiliar familiar e social ou auxiliar aos
beneficiários,paraserviçosaodomicílio
a pessoas idosas em perda de
autonomia.EnviarC.V.parafax:

“ Dodge Caravan allongée” 1995 para
carga,emestadoimpecável.$3.500

Senhora para limpeza às segundas e
quintas. $10. / hora. Exigem-se
referências

(514) 747-4701

Serviços & negócios

ALUGA-SE

(514) 886-8859

Amac/exp.paraguardarcriançaefazer
algunstrabalhosdomésticos.Devefalar
InglêseFrancês.Tempointeiro.

13

Triplex 1x5½ + 2x3½, garagem,
iImpecável

Impecável. 2x5½ e 1x4½
Esquina de rua.
Rendimentos:640/440/500

000
.
9
$18

DE

VILLERAY
Novo no mercado
2 espaços comerciais na rua
Jarry . Possibilidade de ocupação

DA
I
V

NO

PLATEAU - Optimo duplex.
Cave terminada.Estacionamento.Entrada em "pavé uni".

CARLOS AGOSTINHO

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

a
d
i
d
Ven

NOVO ROSEMONT - Super duplex

em óptimo estado. Muito bem situado

DA
I
ND
E
V
ST-MICHEL- Optima propriedade com
cave, garagem. Bem situada

5

0
9.5

0

$2ENDIDA
V
VILLERAY - Excelente bloco
com garagem. Cave.
Bom rendimento. Bom preço
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Manuel Cardoso Simões
1916  2003

Faleceu no dia 3 de Março de 2003 no Hospital de Angra do
Heroísmo, Terceira, Açores, o Sr. Manuel Cardoso Simões,
natural da freguesia do Raminho, Terceira, Açores, com a idade
de 87 anos.
Deixou na dor sua esposa, Maria Jesus Lourenço, duas filhas
Elisabete(Francisco Dinis) e Fátima(Carlos Martins), seus 6
netos(as) António Dinis(Clara Costa), João Dinis(Sónia Sousa),
Sónia Dinis(Paulo Pires), Darlene Martins(Rui Leal), Kevin e
Debby Martins e seu bisneto Lucas Martins Leal.
A família enlutada vem por este meio agradecer a todas as
pessoas que os reconfortaram com as suas palavras e presença
na missa do 7º dia no passado Domingo, 9 de Março. A todos
um sincero Bem Hajam!


Maria José Amaral
1914  2003

Faleceu em Montreal, no dia 9 de Março de 2003, com a idade
de 88 anos, a Sra. Maria José Amaral, natural de Agua de Pau,
S. Miguel, Acores.
Voiuva de Jose de Torres, eixa na dor suas filhas Aida(Joao
Medeiros), Maria do Nascimento(Joao Rebelo), seus netos
Virginia(Artur Batista), Patricia(vincenzo Badaloni) e
Harry(Nancy Alves), seus bisnetos Jonathan, Phillip, Alexandra,
Andrea, Katherine e Kayla, seus sobrinhos(as), assim como
muitos outros familiares e amigos.
O funeral teve lugar ontem, dia 11 de Março de 2003, após
missa de corpo presente, pelas 14 horas, na Igreja de Nossa
Senhora de Fátima Laval, seguindo depois o cortejo fúnebre em
direccao ao Mausoleu St-Martin Alfred Dallaire, onde foi a
sepultar em cripta.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire
2159 boul. St-Martin Este, Laval
Eduino Martins (514) 270-3113
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem por este meio agradecer a vossa
manifestação de amizade demonstrada pelos vossos gestos e
palavras de coragem que foram de grande reconforto neste
momento de tão profunda dor.
A todos um sincero obrigado e Bem Hajam.

Conversa com Jesus

Converse com Jesus todos os dias. Meu Jesus, em vós
depositei toda a minha confiança. Vós sabeis de tudo. Pai e
Senhor do Universo, sois o Rei dos Reis. Vós que fizeste o
paralítico andar, o morto ressuscitar, o leproso sarar, Vós que
vedes as minhas lágrimas, bem sabeis, Divino Amigo, como
preciso de alcançar de Vós esta grande graça (pede-se a graça
com fé). A minha conversa Convosco, Mestre, dá-me ânimo e
alegria para viver. Só de Vós espero com fé e confiança (pedese a graça com fé) que com esta conversa que terei Convosco
durante 9 dias eu alcance esta graça que Vos peço com fé. Com
gratidão, publicarei esta oração para outros que precisem de
Vós, aprendam a ter fé e confiança na Vossa misericórdia.
Iluminai os meus passos, assim como iluminais todos os dias o
amanhecer. E como testemunho da vossa conversa, digo Jesus,
tenho confiança em Vós e mais aumentarei a minha fé, pelas
graças alcançadas.

M.G.C.

José da Costa Furtado
1935  2003

Manuel Júlio Pacheco
1923  2003

Faleceu em Montreal, no dia 7 de Março de 2003, o Sr. Manuel
Júlio Pacheco, natural de Agua de Pau, S. Miguel, com a idade
de 79 anos.
Deixa na dor sua esposa, Sra. Maria Angelina Medeiros, suas
filhas Teresa(Michel Tremblay) e Virgínia, seus netos
Alexandre e Charles, sua irmã Cecília, seus cunhados(as),
sobrinhos(as), assim como outros familiares e amigos. Era pai
de Hermano, já falecido.
O funeral teve lugar no dia 11 de Fevereiro, após missa de
corpo presente, pelas 10h00, na Igreja de Santa Cruz, seguindo
depois para o Mausoléu Marguerite dYouville, onde foi a
sepultar, em cripta.
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 tão difíceis da sua vida. A todos
um sincero Bem Hajam!



Faleceu em Laval no dia 10 de Março de 2003, com a idade de
67 anos, o Sr. José da Costa Furtado, natural de Bretanha, S.
Miguel, Açores.
Deixa na dor sua esposa, Idalina Morais Furtado, seus filhos
Anabela (José António Soares), Maria da Graça(Octávio de
Sousa) e Alberto(Anne-Marie), seus netos(as) Alexandra,
Steven, Mark e Tania, suas irmãs Maria da Glória e Maria
Zulmira (residentes nos Estados Unidos), cunhados(as),
sobrinhos(as) assim como outros familiares e amigos.
O seu corpo será exposto Quinta-feira, dia 13 de Março, das
14h às 17h e das 19h às 22h, no salão Alfred Dallaire, 2159 boul.
St-Martin Este, Laval. O funeral terá lugar na Sexta-feira, dia 14
de Março, com missa de corpo presente, às 11h00, na Igreja de
Saint-Vincent Ferrier, 8115 Henri-Julien esquina Jean-Talon,
seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção ao Mausoléu
Alfred Dallaire St-Martin, onde irá a sepultar em cripta.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire
2159 boul. St-Martin E.
Eduino Martins (514) 270-3112
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem por este meio desde já 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!



António Reis
1916-2003

Manuel Bento
1928-2003

No passado dia 23 de Fevereiro de 2003, faleceu em Montreal,
com a idade de 74 anos, o Sr. Manuel Bento, natural da freguesia
da Lomba-da-Maia, São Miguel, Açores.
Deixa na dor sua estimada esposa Sra. Dona Maria de Sousa,
seu filho José Bento, suas irmãs, Alda (Ilídio Borges), Oligia
(Fernando Bulhões),sobrinhos(as),primos(as) assim como
muitos outros familiares e amigos.
Uma missa de corpo presente teve lugar na igreja Santa Maria
Goretti,em Pointe-aux-Trembles, seguindo depois o cortejo
fúnebre em direcção ao cemitério Repos St. François DAssise
onde foi a sepultar descansando para a eternidade.
A família vem por este meio agradecer a todos os que com sua
presença, palavras e gestos de amizade os reconfortaram nestes
momentos difíceis da sua vida. A todos o nosso sincero Obrigado
e Bem-Hajam.
Os serviços funerários estiveram a cargo da Agência
Funerária:
MAGNUS POIRIER inc.
6825,Rua Sherbrooke este,
Montreal,Tel:514-727-2847
Director: José Teixeira

No passado dia 01 de Março de 2003,faleceu em Montreal com
a idade de 87anos o Sr. António Reis, viúvo da Sra. Dona Maria
Luísa Ventura, naturais da freguesia de Rabo de Peixe, São
Miguel, Açores.
Deixa na dor seus filhos: António(Zélia),Maria Luísa,
Manuel(Alda),Madalena(Eduardo),José(Lise),Maria dos
Anjos(Claurêncio),Tina(Jean-Guy),Ana Maria(Luís),seus
numerosos netos(as)seus bisnetos, seus cunhados
(as),sobrinhos(as),primos(as),assim como muitos outros
familiares e amigos. Uma missa de corpo presente teve lugar na
igreja da Missão Santa-Cruz, presidida pelo Rev. Padre José Luis,
coadjuvado pelos Rev.Padres José Vieira Arruda e José Maria
e animada em cânticos pela Sra. Filomena Amorim, seguindo
depois o cortejo fúnebre em direcção ao cemitério Notre-Dame
des Neiges onde foi a sepultar ao lado da sua esposa
descansando para a eternidade.
A família vem por este meio agradecer a todos os que com sua
presença, palavras e gestos de amizade os reconfortaram nestes
momentos difíceis da sua vida. A todos o nosso sincero Obrigado
e Bem-Hajam.
Os serviços funerários estiveram a cargo da Agência
Funerária:
MAGNUS POIRIER inc.
10300 boul.Pie-IX,Montreal-Nord
Tel:514-727-2847
Director: José Teixeira
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Taça de Portugal
Quartos-de-Final
Por Carlos de Sousa

(Resultados)
U.Leiria-3 Académica-1
Porto-7 Varzim-0
Sporting-0 Naval-1
P.Ferreira-2 Setúbal-1

revalidar a vitória na Taça de
Portugal.
A Naval 1o de Maio, da
Figueira da Foz, encontra-se
com todo o mérito nas semifinais, pois soube contrariar o
favoritismo dos « leões ».
O Porto continua bem
lançado para ganhar tudo esta
época, e poucos duvidam que
será com certeza mais uma
dobradinha ». Pelo menos é
esse o meu palpite !

(11h00)
Braga  Gil Vicente (11h00)
Setúbal  Nacional (11h00)
Santa Clara  Beira Mar
(12h00)
Porto  U.Leiria (13h00 SPT)
Sporting  Boavista (15h15
SPT)
(Segunda, dia 17)
Varzim  Guimarães (15h30
SPT)
Classificação:
1-Porto
60
2-Benfica
50
3-Sporting
48
4-Guimarães
35
5-Gil Vicente
35
6-U.Leiria
34
7-Belenenses
31
8-Boavista
30
9-P.Ferreira
30
10-Varzim
29
11-Braga
29
12-Nacional
29
13-Marítimo
27
14-Moreirense
25
15-Académica
25
16-S.Clara
24
17-Setúbal
22
18-Beira Mar
22
Goleadores:
1-Simão (Benfica)
2-Gaúcho (Marítimo)
3-Adriano (Nacional)
4-Fary (Beira Mar)
5-H.Postiga (Porto)
6-Tiago (Benfica)
7-P.Alves (Gil Vic.)
8-Jardel (Sporting)

14
12
12
10
10
10
10
9

II LIGA
U.Leiria, Porto e Paços de

Para a semana continua a

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

44
39
39
38
38
37
36
35
34
33
31
31
30
29
26
24
19
18

Liga de
Veteranos
Ferreira bateram com alguma
facilidade os seus opositores
nestes quartos-de-final da Taça
de Portugal, qualificando-se
assim para as meias finais da
segunda mais importante
competição nacional.
Por seu lado o Sporting, na
condição de dono do ceptro e a
jogar em casa, foi uma desgraça
e como que a adivinhar-se,
espelho do que tem sido a
desastrosa época, acabou por
perder com uma equipa da II
Liga e com isso todas as
hipóteses de pelo menos tentar
salvar a época, tentando

Superliga!

SUPERLIGA
Próxima Jornada:
(Sexta, dia 14)
Moreirense  Belenenses
(16h00 SPT)
(Sábado, dia 15)
Académica  Benfica (16h15
RTP-I)
(Domingo, dia 16)
P.Ferreira  Marítimo

A equipa de veteranos do
Porto fez um excelente jogo,
este fim de semana, obtendo
uma vitória por 6-1. Depois de
ter começado o jogo a perder,
conseguiram marcar 6 golos
sem resposta, batendo a sempre
difícil e ordenada equipa do
Eurocan-Dorval. Manuel
Franco (1), Álvaro Rendeiro (1),
Alex Flores (1) e Carlos Sousa
(3) foram os autores dos golos
e o Porto mantém-se na segunda
posição a dois pontos do líder.
Resultados :
Pumas-5 Simard-4
Old Glory-12 Hagen-7
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Desporto

Fórmula 1
David Coulthard, Montoya e Raikkonen,
o pódio surpresa
Por: Hélder Dias

Uma estratégia perfeitíssima,
embora dotada de uma certa
sorte e sem erros permitiu a
David Coulthard arrancar a
primeira vitória do ano, e abrir
com chave de ouro, este
primeiro Grande Prémio da
época realizado em Melbourne
na Austrália.
A série de 53 pódios
consecutivos da Ferrari chegou
ao fim, quando a seis voltas do
início Rubens Barrichello
perdendo controlo do seu
monolugar batia contra as
barreiras de protecção,
danificando a suspensão e o
aileron dianteiro do seu
bólide. Depois de assistirmos a
uma corrida toda ela cheia de
surpresas, Juan Pablo Montoya
a 18 voltas do final da corrida,
veio tomar conta do comando da
prova, sendo substituído por
Michael Schumacher quando
do momento da sua entrada aos
pit,s para troca de
pneumáticos homem da
Williams, viria a utilizar a
mesma táctica que a McLaren...
os slick,s da véspera. O
colombiano teria garantido o
triunfo na corrida se não tivesse
cometido um erro que o fez
entregar a vitória a David
Coulthard. O campeão do
Mundo Michael Schumacher fazendo uma saída de pista
não conseguiu melhor que um
quarto lugar na corrida.
Influenciados talvez pela chuva
que caía na manhã de domingo,
a Ferrari, adoptou por calçar os
seus dois monolugares, com
pneus de chuva, o que veio a
constatar-se ser um erro pois a
pista secava rapidamente.
Kimi Raikkonen da McLaren,
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Quartos de Final
(13 de Março)
Málaga
(Espanha)
Boavista
Porto  Panathinaikos
(Grécia)
Celtic (Escócia)  Liverpool
(Inglaterra)
Lázio (Itália)  Besiktas
(Turquia)

oitavo e último ponto disponível
ao piloto da Williams Ralf
Schumacher.
Quanto a Jacques Villeneuve
da Bar/Honda, que terminou a
prova na nona posição à frente
do seu companheiro de
e q u i p a J e n s o n
Button, afirmava não ter sido
uma boa corrida pois tinham
estado menos competitivos do
que esperavam.
O Brasileiro Cristiano da
Matta Toyota não foi feliz na seu
baptismo na F1, pois na oitava
volta seria obrigado a abandonar vítima de uma saída de
pista, cabendo a mesma sorte ao
seu conterrâneo Antonio Pizzonia da Jaguar.
Ver pág. 16

PFG
PFG Paulo F.Gonçalves

B.A. A.V.C.

Seguro de Vida: Temporário10 anos

Homem 40 anos, não fumador.

$ 250,000.00 $25.21/ mês !!!
Consulte-me sem compromisso.

(514) 591-5797

Email: paulog@ca.inter.net

CALDENSE
Experiência
Competência
Moda

TEL.: 849-1047
VICTOR LUCAS

66 DULUTH EST, MTL
Agente autorizado
MOBILITÉ
Obtenha 4 meses*
de chamadas
ilimitadas
no Canadá

El Maghreb-4 Legea-2
Carabec-5 Rams-4
FC Porto-6 Eurocan-1
Classificação:
1- Old Glory
2- FC Porto
3- Pumas
4- Carabec
5- Eurocan
6- Simard
7- El Maghreb
8- Rams Cop.
9- Legea
10- Hagen

resistindo arduamente aos
ataques de Schumacher quando
liderava, seria o grande da
corrida, mas penalizado com
um stop and go por excessiva
velocidade na saída das boxes,
o brilhante piloto da Mclaren,
teria que se contentar com a
última marcha do pódio.
Mais uma vez a Renault seria
surpresa, não acertando nas
tácticas a adoptar, a equipa
francesa, conseguiu mesmo
assim, um prestigioso quinto
lugar para Jarno Trulli e um
pontuável sétimo lugar para
Fernando Alonso. Das oito
equipas que conseguiram
pontuar conta-se também a
Sauber que por intermédio de
H.H.Frentzen terminou a prova
na sexta posição, deixando o

Plano
Promocional
350 minutos/ mês

noites das 18h-08h
e fins de semana
chamadas ilimitadas
 Voice mail
 Caller ID
 call waiting
 call forwarding
incluídos

$0.
*
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Apenas
$40./mês
*Fale com o seu representante para mais
detalhes

Access Telecom
Tecnologies
438 Isabey, local 108
St-Laurent, Québec
Canadá, H4T 1V3
Tel. (514) 340-1161
ext. 610
Fax:(514) 340-0982

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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Desporto
Mão na bola
Defesa do consumidor

Por Joel Neto

Portugal é um país de
pequenos feitos. Temos de
perder muitas vezes e ganhar
só de vez em quando. É a
nossa natureza
Estava para começar assim:
O Deco não é estrangeiro, é
povo-irmão. Mas o que seria da
portugalidade se, após dois
séculos de gradual demolição
do Império, voltássemos a
sugar o que de melhor têm os
nossos irmãos? Enfim, era uma
indignação politicamente
correcta. Mas, depois, o texto
arriscava um bocadinho: O meu melhor amigo é brasileiro. Só que,
como ele é do Internacional, eu digo-me do Grémio. E, como eu sou
do Sporting, ele diz-se do FC Porto. Ou seja, ele é do Brasil e eu de
Portugal  e por isso, quando há bola, somos um contra o outro. Ora,
que sentido faria agora o futebol entre nós se, por um momento,
estivéssemos ambos do mesmo lado, metêssemos os pés pelas
mãos, misturássemos as prioridades e ficássemos sem saber muito
bem onde meter o quê? No fim, passava-me de vez: Muitas
amizades acabaram assim. E outros tantos romances começaram
nesse exacto instante. Credo!
A verdade é que eu me julgo um manipulador da palavra, um
paladino da prosa, um poeta das ideias  mas, na verdade, não passo
de um pobre utilizador de fórmulas batidas. Portanto, este texto vai
sem fórmula.
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O que eu quero dizer é que não gostava de ver o Deco a jogar na
selecção nacional. Importa-me lá saber se o Di Stephano era
argentino e não espanhol, se o Luís Oliveira é brasileiro e não belga,
o Olisadebe nigeriano e não polaco... Ter o Deco a ganhar o Europeu
para Portugal é como naturalizar o Eros Ramazotti para nos dar o
Festival da Eurovisão ou o Pedro Almodôvar para nos trazer um
Óscar. Sim, a Suíça já ganhou a Eurovisão com a Céline Dion. Sim,
muitos realizadores estrangeiros já deram Óscares aos Estados
Unidos. Mas a verdade é que a Céline só foi suíça por um dia  hoje
é canadiana e ninguém se lembra de Ne Partez Pas Sans Moi. E
a essência dos americanos é a do melting pot ele próprio, como
também se vê naquela selecção de Ramos, Meolas e Souzas. Não
há 900 anos de história por trás.
Ao contrário, Portugal é um país de pequenos feitos. Temos de
perder muitas vezes e ganhar só de vez em quando. É a nossa
natureza: o elogio do terceiro lugar, o orgulho do uma vez, a alegria
do quase.
Aliás, se Deco tivesse dito: Dá-me jeito ser português, eu ainda
podia responder: Às vezes também me dava jeito ser americano,
meu amigo. Mas o que ele disse primeiro foi: Dá-me jeito ser
comunitário, e eu nem sequer posso dizer: Às vezes dava-me jeito
ser da Nafta. Era ridículo.
Para além de tudo, que raio é essa história de o Deco ser formado
em Portugal? Mas ele sabe cantar o hino nacional? Ele aprendeu
a ler com os textos da Alice Vieira e da Sophia? Não. Ele nem sequer
sabe quem é o Adamastor ou o Velho do Restelo. Ele nem sequer
diz descoberta  diz achamento.
Está bem, tudo isto é demagogia, patriotismo bacoco e
anacrónico, emoção pura. Mas, se querem razão, então recordo-vos
que Deco nunca chegou a Junho  e que todas as grandes
competições internacionais acontecem em Junho, quando Deco
tem um saco de gelo em cima do tornozelo direito.
No mais, Deco não pode jogar na selecção nacional porque é do
FC Porto. Ainda se fosse o Jardel. O Niculae. Mesmo o Toñito ou
o Kutuzov... Mas o Deco?!... Não vá tão longe o socratismo.
Para mim, Deco só há um: é a Defesa do Consumidor  e já são
Decos a mais para o trabalho que fazem. Mandem o rapaz para
Espanha, que fazem dele
internacional em três semanas.
E depois ele que marque dois
golos a Portugal  nós cá
estaremos para festejar em
triunfo o momento em que o
Pauleta reduzir para 2-1.

Export Depot

Electrodomésticos e Aparelhagens de 220 volts
www.exportdepot.com
1619 Transcanada, Dorval, Qc Tel.: (514) 421-1655

Pequenos anúncios de

A Voz de
Portugal
uma venda certa por
pouco dinheiro

844-0388
DESDE $599

DESDE $149 DESDE $649

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

!

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO
* UM POR FAMÍLIA

Fórmula 1

Cont da pág. 15

Classificação Final do G.P. da Austrália
1-David Coulthard
McLaren/Mercedes
2-Juan Pablo Montoya
Williams/Bmw
3-Kimi Raikkonen
McLaren/Mercedes
4-Michael Schumacher
Ferrari
5-Jarno Trulli
Renault
6-H.H.Frentzen
Sauber/Petronas
7-Fernando Alonso
Renault
8-Ralf Schumacher
Williams/Bmw
9-Jacques Villeneuve
Bar/Honda
10-Jenson Button
Bar/Honda
11-J.Verstapen
Minardi
Classificação de Pilotos
1-David Coulthard
2-Juan Pablo Montoya
3-Kimi Raikkonen
4-Michael Schumacher
5-Jarno Trully
6-H.H.Frentzen
7-Fernando Alonso
8-Ralf Schumacher

10 pontos
8
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1

Próximo encontro a 23 de Março no G.P.da Malásia no circuito
de Kuala Lumpur. Até lá, siga como sempre o velho conselho
amigo...se conduz não beba.

Pratique desporto.
Desporto é saúde!
OFERTA DE EMPREGO
O Centre Chiropratique Santé Plus, situado em Anjou,
está presentemente à procura de uma pessoa dinâmica, que
goste de trabalhar com o público, responsável e pronta a
aceitar desafios para satisfazer um posto de assistente
quiroprática na clínica. Deverá falar Português, Francês e
Inglês e saber trabalhar com um computador (Microsoft
Word, Windows 2000 e Excel). A pessoa escolhida deverá
alem do mais responder ao telefone, dirigir os pacientes,
trabalhar em equipa com os outros assistentes e doutores.
Um conhecimento da quiroprática será uma vantagem mas
uma formação contínua será dada a este nível. O salário de
base será em função da experiência e da implicação.
Para mais informações contactar:
Neil Marco Violante pelo (514)942-7069 ou enviar o CV
pelo email : chiropratiquesanteplus@qc.aira.com

Anuário Comercial
Português 2003
Informa-se a comunidade
portuguesa de que o anuário
comercial português,
o indispensável páginas
amarelas da nossa
comunidade está já disponivel
nos comércios portugueses e
outros locais habituais,
Para seu interesse,
procure-o!

Habitação - Renovação e Decoração
2 de Abril de 2003 contacte-nos pelo 844-0388
«A Voz de Portugal» vai publicar, uma vez mais, na edição de 2 de Abril, um suplemento relacionado com o
sector habitacional. Convidamos os nossos comerciantes a participarem, contactando-nos. Lembrem-se que
«A Publicidade é o Motor do Negócio!»
*

