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Apontamento

Eleições Provinciais

“Olho por olho,
dente por dente”

O Debate dos Chefes
Por Joviano Vaz

*A. Barqueiro
Mário Soares, antigo Presidente da
República e actual deputado no
Parlamento Europeu, disse há dias
que George W. Bush é um fanático,
por ter precipitado a guerra contra o
Iraque, antes de extinguir todas as
possibilidades da via diplomática e
obrigar Saddam Hussein a eliminar o
armamento de destruição maciça que
possuía - e certamente ainda possui no território iraquiano.
O Presidente norte-americano quer
desesperadamente marcar pontos no
conceito internacional, depois dos
ataques terroristas que surgem de
vários lados e, com essa ideia fixa,
sacrifica a vida de milhares de
compatriotas.
A guerra que está em curso no
Médio Oriente é disso um exemplo.
Enquanto Bush pensava e dizia que
seria uma campanha militar de curta
duração, vê-se agora confrontado
com a defesa feroz dos exércitos de
Saddam, compostos por alienados
que juraram fidelidade ao ditador,
dando indicações de que vai haver
conflito por alguns meses.
Segundo um editorial do jornal
americano “Wall Street” da semana
passada, é mais difícil eliminar um
regime, do que vencer um
exército”. Esta voz discordante dos
processos de Bush, traduz a realidade
da campanha no Iraque, enquanto
põe em questão a intenção de obrigar
o governo de Hussein a abandonar o
poder.
Contavam os americanos com a
deserção em massa dos militares
iraquianos, assim que as tropas da
coligação tivessem atingido posições
estratégicas no terreno e supremacia
nos ataques. Com grande surpresa de
todos (não só dos americanos como

Esperado desde o início da
campanha, o denominado “Debate dos
Chefes” teve lugar, como previsto,
Segunda-feira 31 de Março.
O debate em questão foi efectuado
nos estúdios de televisão de Telé-

Québec e transmitido por todas as
cadeias de televisão de língua francesa.
Ele durou exactamente 107 minutos.
Começou às 20 horas e quatro
minutos e terminou às 21 horas e 47
Ver pág. 2

Crónica de guerra

Conselho das Comunidades
Francisco Salvador eleito

Desastre

Por Raúl Mesquita
naquelas instalações. Frustrados pela
impossibilidade de praticarem com os
seus instrumentos, vários elementos
jovens e jovens adultos, tiveram
durante algumas horas manifestações
desagradáveis, provocadoras, fazendo
barulhos e gritarias desnecessárias,
num comportamento imbecil e
primário, numa triste demonstração de
flagrante falta de educação e de
respeito, que em nada dignifica a
Filarmónica, onde há, sabemos e
conhecemos, gente delicada,

Por Joel Neto (enviado especial ao Qatar)
Podíamos dizer que esta guerra está
a correr mal para os Aliados. Não é
verdade. Esta guerra está a correr
desastrosamente. A vitória da
Coligação não seria a tomada de

Bagdade, porque essa sempre esteve
garantida. A vitória da Coligação seria
uma guerra limpa e rápida, e esta
guerra não está a ser nem uma coisa
Ver pág. 2

Ver pág. 2

Tendo sido inicialmente proposta
para o Centro Comunitário de Santa
Cruz, a votação para o cargo de
delegado ao Conselho das Comunidades pela região de Otava-HullMontreal, teve lugar a pedido dos
dirigentes da Associação Portuguesa
do Canadá na sede desta, sita na rua StUrbain. Tudo certo, atitude simpática,
mas infelizmente com um senão. Por
lapso dos responsáveis da Associação,
a braços com vários outras responsabilidades e até porque o erro é humano
e compreensível, não foram avisados
da actividade eleitoral, os membros da
Filarmónica do D.E.S. de Laval, que
habitualmente fazem o seu ensaio

Ver pág. 2

Financiamento a

“0” %
Clermont paga
CHEVROLET-OLDSMOBILE-CADILLAC
CAMIÕES CHEVROLET

a 1ª prestação

Não esqueça de na madrugada de
Sábado para Domingo próximo
avançar uma hora o seu relógio e assim
passar a beneficiar mais tempo da luz
do dia.
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Manchetes
O Debate dos Chefes
Cont da pág. 1

minutos.
Os três grandes partidos em
liça nesta Campanha Eleitoral
nele tomaram parte ou seja o
Partido Quebequense (PQ), o
Partido Liberal do Quebeque
(PLQ) e a Acção Democrática
do Quebeque (ADQ), representados respectivamente por
Bernard Landry, Jean Charest e
Mario Dumont.
E, imediatamente se pergunta: Quem ganhou e quem
perdeu?
Ora a verdade objectiva é que
ninguém ganhou e ninguém
perdeu o debate.
Jean Charest teve uma
excelente actuação assim como
Bernard Landry. Mario Dumont mostrou-se um fraco

adversário como se esperava.
Após o debate os eleitores não
encontraram matéria que lhes
permita uma escolha lúcida e
precisa. Serão necessários mais
alguns dias para que essa
escolha se precise.
Em resumo pode dizer-se
deste debate o seguinte a
respeito de cada um dos chefes:
Bernard Landry
Por vezes ele dava a impressão que estava ausente do
debate. Deu provas de um certo
nervosismo. Pareceu ser um
professor da universidade a dar
um curso.
A sua posição sobre o
Quebeque foi muito clara.
Defendeu-se o melhor que
pôde.

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

Mas, com este debate nada,
no entanto, deve ter mudado na
escolha dos seus eleitores.
Jean Charest
Foi um homem calmo, vivo e
mostrou-se conhecedor dos
assuntos de que falava. Activo e
preciso como há já muito tempo
o não tínhamos visto. Nada fez
de espectacular mas não
cometeu erros. Fez um trabalho
honesto.
Foi extremamente eficaz nos
seus ataques e análises.
Mario Dumont
Fez um grande esforço de
comunicação mas nem sempre
foi escutado.
Chegou ao debate já derrotado e derrotado partiu. Deu a

impressão, uma vez mais de
estar cansado. Apresentou uma
boa introdução e foi bom na
conclusão do debate. Poucos
pontos ganhará com este
debate.
Quem ganhou? Quem perdeu?
Bernard Landry como acima
dissemos não ganhou nem
perdeu. O mesmo se poderá
também dizer de Jean Charest.
Mario Dumont está definitivamente afastado do poder com
que chegou a sonhar.
A luta continua.
Uma coisa é certa, a grande
vencedora do debate foi a
democracia quebequense.

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
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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

Kevin Carvalho
Alugam-se carros e camiões
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•Tratam-se casos de seguros
National Location d’autos (Canada) Inc.
33, rue Mozart E., Montreal • Tel. (514) 273-4284
Courriel: carvalhok@nationalcar.com

respeitável e respeitosa. Atitudes meramente gratuitas,
pois que todos quantos ali se
encontravam para efectuar um
trabalho benévolo e cívico, em
nada foram responsáveis do
triste lapso cometido. Fica o
reparo escrito, dos muito
oralmente entendidos.
A eleição quanto a ela
decorreu no melhor dos ambientes, com uma participação
aceitável. Não que o número de
eleitores fosse representativo
dos milhares de portugueses
residentes na região montrea-

Cont da pág. 1

nem outra – e, por isso, a
Coligação já perdeu. Lee
Williams, 18 anos, soldado da
divisão britânica Desert Rat’s
Royal Scots Dragoon Guards,
mostrou-me a árvore. “Estamos
a remendar os nossos próprios
uniformes, que já vieram com

rasgões, e de cada vez que
prendemos um iraquiano
roubamos-lhe as botas. Vamos
aos despojos de batalha e, às
vezes, aos próprios campos de
prisioneiros buscar botas
iraquianas. As solas das nossas
estão a derreter-se com o calor

Cont da pág. 1

Carla Dossantos
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Desastre

“Olho por olho, dente por dente”

- Chamada gratuita -

Francisco Salvador eleito

dos observadores internacionais) os apoiantes de Saddam,
beneficiários das benesses do regime e encarniçados defensores
do seu líder, fazem frente aos possantes exércitos americano/inglês
e lhes provocam reveses que não estavam previstos. Tudo indica
que vai ser uma guerra longa, desgastante e muito cara em vidas,
tanto de militares como de civis.
O protesto generalizado que a intervenção no Iraque está a gerar
em todo o mundo, cresce continuamente, inclusive nos próprios
Estados Unidos. É uma pressão da opinião pública muito difícil de
conter, porquanto a invasão de um país soberano, sem o mandato
das Nações Unidas, colide com o Direito Internacional e é
verberada, não só pelos tradicionais opositores da política
americana, como de quem ama a paz e sente na pele as
consequências desta guerra precipitada e prematura.
É bom que não desviemos a atenção do causador principal deste
conflito, o déspota Saddam Hussein. Mais do que ninguém na
história das Nações Unidas, essa figura sinistra deixou sem
cumprimento as moções aprovadas no Conselho de Segurança, no
sentido de se desfazer de armas biológicas e químicas do seu arsenal
bélico. Convém igualmente repetir que tais armas foram por ele
usadas contra o Irão e contra os Curdos do norte do Iraque,
permanecendo o receio de que as venha de novo a utilizar, até
mesmo no actual conflito. A comunidade internacional tem o dever,
na sua própria defesa, de pôr na ordem aquele ditador sem
escrúpulos.
Contudo, a política de George Bush de “olho por olho, dente
por dente”, pondo em risco vidas humanas agravando a economia
doméstica da Comunidade Internacional, surge como medida
errada para erradicar um dirigente que, não obstante o seu percurso
criminoso e cruel, tem milhões a apoiá-lo e um povo que, para
fatalidade sua, o contempla como um Deus e o defende com prejuízo
da própria vida. Resultado do fanatismo que Saddam inculcou na
população iraquiana, ao ponto de atingir a idolatria e retirar-lhe a
noção do que é o bem e de que é o mal.
Uma coisa é certa: os protestos da população americana contra
a guerra, demonstrados nas cidades dos Estados Unidos, são o
contraste absoluto do que se passa no Iraque, onde qualquer gesto
de discordância popular seria motivo de morte certa, num país que
não revela qualquer respeito pelos Direitos Humanos e onde é
permitido continuar no poder quem tanto o oprime e violenta.
Inclusivamente arrastando a nação para guerras sucessivas, que
lhes causa sofrimentos e miséria, enquanto Saddam e os seus
acólitos vivem em palácios sumptuosos, bem nutridos e indiferentes
às obrigações morais de qualquer cidadão decente.
O mundo poderia ser bastante melhor, se não houvessem em
postos políticos chave, criminosos como Saddam Hussein e
teimosos irresponsáveis como George W. Bush.

do deserto”, contou quinta-feira
a um enviado especial no
Iraque. Um dia depois, Donald
Rumsfeld mostrou-me a
floresta. “O plano da intervenção foi todo desenhado pelo
general Tommy Franks. E nós
apoiamo-lo incondicionalmente”, disse, por esta ou por
outras palavras, em conferência
de Imprensa no Pentágono. “O
plano da intervenção foi todo
desenhado pelo general Tommy Franks. E nós apoiamo-lo”,
repetiu. Os votos de confiança
são como a esgana nos cães:
costumam dar três dias antes de
morrer. E está aberto o caminho
à identificação do primeiro
culpado deste desastre: Franks.
Quando lemos a evolução das
promessas do Comando
Central da Coligação quanto à
tomada de Bagdade – “Só mais
72 horas”, “Só mais 40
quilómetros”, “Só mais 15
quilómetros”, “Só mais 10 dias”
– percebemos que alguma coisa
está a correr mal. Quando
vemos o presidente sírio dizer
que o seu país será o próximo
alvo americano, numa declaração a um jornal libanês feita
exactamente três dias antes de
Washington acusar a Síria de
colaboração com Saddam
Hussein, percebemos que
alguma coisa está a correr
mesmo mal. Quando vemos
milhões de pessoas nas ruas de
Teerão a pedir que Saddam
ataque o Koweit e o Qatar – o
mesmo Saddam que matou
milhares de iranianos durante
uma guerra fratricida que durou
quase toda a década de 80 –
então percebemos que alguma
coisa está a correr mesmo muito
mal. Quanto vemos a CNN
começar a usar palavras como
‘brutalidade’ para caracterizar
os raides aéreos em Bagdade,
quando vemos a BBC e a NBC e
novamente a CNN a exibir
repetidamente as mesmas
imagens de civis iraquianos
mortos ou feridos (incluindo
bebés) – nessa altura percebemos que toda esta guerra está
a correr de facto desastrosamente.

lense porém, conhecendo o
desinteresse da nossa gente
pelos assuntos políticos ou
ligados ao Estado, o total dos
votantes ultrapassou os primeiros cálculos que havíamos
feito.
Sem mencionarmos algumas
anomalias do processo eleitoral
que outros se propõem fazer,
salientamos como curiosidade,
o facto de alguns eleitores
desconhecerem o porquê e por
quem votavam. Apetece perguntar o que foram lá fazer...
Finalmente, depois de apurados os votos e adicionados os
resultados obtidos em OtavaHull, saiu vencedor o senhor
Francisco Salvador, novo
delegado das Comunidades
Portuguesas por esta região,
com o total de 223 a seu favor,
contra 190 da lista adversa.
Ao felicitarmos este nosso
amigo, saudamos todos os
concorrentes e desejamos ao
vencedor os melhores êxitos no
cumprimento do seu novo
cargo.
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Açores & Madeira
1,3 milhões na
recuperação dos Capelinhos
O Governo Regional dos
Açores propõe-se investir nos
próximos anos cerca de 1,3
milhões de euros na recuperação do Farol dos Capelinhos,
na ilha do Faial.
O anúncio foi feita esta

manhã, na cidade da Horta, pelo
secretário regional do Ambiente, numa conferência de
imprensa destinada à apresentação, não só daquele projecto,
mas também do programa das
comemorações do centenário
do Farol dos Capelinhos,
inaugurado a 1 de Agosto de
1903.
Segundo Hélder Silva, as
obras de “refuncionalização”
das ruínas daquele Farol,
abandonado na sequência do
Vulcão dos Capelinhos, em
1957, deverão arrancar já este
verão.
No Farol vai ser instalado um
“centro interpretativo”, que terá
por objectivo ajudar os
visitantes a fazerem um
percurso histórico do que foi
toda aquela zona antes, durante,

e depois da erupção vulcânica.
O secretário regional do
Ambiente lembrou, todavia, que
a ideia não passa pela
recuperação do Farol tal como
era antes do Vulcão, mas sim
por “refuncionalizar” as suas
ruínas, instalar em zonas
soterradas um “centro interpretativo”, contrariar a expansão de vegetação exótica e
demolir um pequeno troço de
estrada existente no local.
Entretanto, de Abril a
Dezembro deste ano, várias
iniciativas vão assinalar a
passagem do 1º centenário do
Farol dos Capelinhos, integradas num vasto programa
promovido pela Comissão para
a Requalificação daquela antiga
infra-estrutura de sinalização.
Constituem a comissão,
representantes das direcções
regionais do Ambiente, da
Cultura e do Turismo, da
Câmara Municipal da Horta, do
Serviço Florestal do Faial, do
Observatório Vulcanológico e
Geológico dos Açores, da
Associação de Amigos do Farol
dos Capelinhos e da Junta de
Freguesia do Capelo.
Exposições, edição de dois
livros, espectáculos, ciclo de
cinema, lançamento de uma
medalha e de carimbo comemorativos, concertos de filarmónicas, tunas e grupos folclóricos,
regata de botes baleeiros e
apresentação pública do
projecto de requalificação do
Farol são algumas das iniciativas programadas.

Encontro Regional de Educação
Ambiental em São Jorge
A Direcção Regional do
Ambiente vai organizar de 15 a
17 de Maio próximo, na ilha de
S. Jorge, o VI Encontro Regional
de Educação Ambiental, que

terá como lema “Conservação
da Natureza, garantia de
Futuro”.
Este encontro, que se segue a
cinco outros realizados no Pico,
Faial, S. Miguel, Terceira e
Santa Maria, terá dois painéis
subordinados aos temas “Conservação da Natureza e Áreas
Classificadas dos Açores” e
“Conservação da Natureza e
Cidadania - apresentação de
projectos”.
Assim, na manhã do dia 15
falar-se-á sobre as Áreas Classificadas dos Açores, nomeadamente as terrestres e marinhas,
e no dia 17, também de manhã,
serão apresentados projectos
de Educação Ambiental
desenvolvidos por Organizações Não-Governamentais e
Escolas dos Açores e do
continente.
Este VI Encontro Regional de
Educação Ambiental tem,
ainda, agendada a realização de

duas conferências, uma das
quais a cargo de Puri Canals, de
Espanha, membro da Comissão
de Educação e Comunicação da
União Mundial para a Natureza
e presidente da Liga para a
Defesa do Património Natural.
Merece, também, destaque a
realização, na tarde do dia 15, de
vários circuitos de interpretação
ambiental, que irão decorrer na
Serra dos Rosais, Fajã dos
Cubres e Fajã de S. João.
Os interessados em participar neste Encontro poderão

Igreja de Água d’Alto renovada
A Câmara Municipal de Vila
Franca do Campo assinou um
protocolo com a Igreja Paro-

quial de Água d’Alto, destinado
a apoiar a realização de obras de
beneficiação e reparação
daquele templo.
O Protocolo estabelece a
atribuição em duas tranches de

um subsídio, no valor total de
49.879 euros, decidido pela
edilidade ao abrigo de legislação aplicável, que prevê a
concessão de apoios a iniciativas ou acções de interesse
público, considerando que a
Igreja Paroquial de Água d’Alto
é parte importante do património histórico arquitectónico do
Concelho.
Após a assinatura do protocolo entre a Câmara e a Igreja,
que decorreu na presença da
Presidente e do Secretário da
Junta de Freguesia de Água
d’Alto, o Presidente Rui
Carvalho e Melo fez a entrega
do cheque, no valor de 50% do
subsídio, ao Padre José Borges.

nacional, será premiada com
uma viagem ao Parlamento
Europeu, para 32 alunos. A
sessão será encerrada pelo
director regional da Juventude,

Madeira
PJ deteve dois alegados traficantes
A Polícia Judiciária da Madeira deteve dois homens, com idades
entre os 25 e os 30 anos, alegadamente responsáveis pela
introdução, por via marítima, de cerca de 82 mil doses de haxixe,
informou a PJ.
Segundo o comunicado emitido no Funchal, estas detenções
aconteceram no âmbito da denominada “operação maré viva” que
resultou ainda na apreensão de 81.750 doses de haxixe, um
automóvel ligeiro, três mil euros em numerário, uma nota de 200
euros falsa, cinco telemóveis e diverso material em ouro.
Os homens foram presentes ao juiz do Tribunal Judicial da
Comarca do Funchal que determinou que aguardassem as fases
ulteriores do processo em regime de prisão preventiva.

Silva, Langelier
& Pereira Inc.

«Jogo da Cidadania»
Jovens açorianos debatem
imigração em Portugal
Quarenta e cinco jovens
açorianos vão participar, nos
próximos dias 4 e 5 de Abril, na
Assembleia Legislativa Regional dos Açores, na cidade da
Horta, na V edição do «Hemiciclo: Jogo da Cidadania». Desta
vez, o tema é em destaque é
«Imigração em Portugal Medidas prioritária».
Segundo a organização, o
objectivo desta iniciativa é
«despertar nos jovens o gosto
pelo debate por temas da sociedade e pela participação cívica».
A gestão do programa da
responsabilidade da Direcção
Regional da Juventude, Emprego e Formação Profissional.
Foram convidadas a participar todas as escolas secundárias e profissionais dos
Açores, tendo concorrido nove
escolas, nomeadamente a
Básica 2/3 e Secundária de Vila
do Porto, Secundária da Lagoa,
Secundária Antero de Quental,
Básica Integrada das Velas de
São Jorge, Profissional das
Velas de São Jorge, Básica 2/3
e Secundária das Lajes do Pico,
Básica 2/3 e Secundária de São
fazer a sua inscrição via fax
(através do número 295 206
311), telefone (através do
número 295 206 310) ou por
correio electrónico (através do
endereço:
pro.ambiente@dra.raa.pt].

Emprego e Formação Profissional, Rui Bettencourt, que
anunciará a Escola vencedora e
o tema escolhido para apresentação no concurso nacional.

Assurances Pierre G. Séguin Inc.

Roque do Pico, Secundária
Manuel de Arriaga e Profissional da Horta.
Nas sessões a realizar na
cidade da Horta, os «jovens
deputados» irão decidir quem
será o representando da Região
Autónoma dos Açores na sessão nacional, que decorrerá, em
Lisboa, no dia 30 de Abril, e
escolherão o tema a apresentar
naquela sessão. A avaliação dos
argumentos expostos e o
desempenho de cada um dos
jovens participantes será feita
por um júri composto por um
representante do Governo
Regional, um sociólogo e uma
jornalista.
Este ano, e pela primeira vez,
a Escola vencedora da sessão
regional, para além de representar os Açores no jogo ao nível

Seguros e serviços financeiros

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

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

PFG
PFG Paulo F.Gonçalves

B.A. A.V.C.

Seguro de Vida: Pagamento garantido
40 anos, não fumador.
Homem

Senhora

$ 100,000.00 $47.00/ mês $37.92/mês

Consulte-me sem compromisso.

(514) 591-5797
Email: paulog@ca.inter.net

ALGUÉM ME PERGUNTOU
SE CRISTO VAI VOLTAR.
A RESPOSTA FOI AQUELA
QUE
NA BÍBLIA ESCRITA ESTÁ.

ELE VOLTARÁ .
CONTACTE-NOS PARA CONHECER
AS NOVAS TARIFAS

VERÃO 2003
Aceitam-se reservas

Para mais informações
tel.514.376.3210 ou 450.491.4078
email: jireh@attcanada.ca

Convite ESPECIAL!
Domingo 6 de abril

O Reverendo Ron Ross, do Evangel temple vai ministrar dois seminários.
10:30 AM sobre droga e sida
15:00 PM sobre o relacionamento no casal
Um projecto da Associação Jiré e da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus
Uma família de famílias
2500 Rosemont - (esquina c/Iberville)
NÃO FALTE!
ENTRE AS 13:00 E AS 15:00 ALMOÇO GRATUITO
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Vária
Ao Correr da Pena
Eleições Provinciais
- A Semana dos Chefes

Vejamos agora como se processou a semana dos três chefes, ou
seja, Bernard Landry, Jean Charest e Mario Dumont

Por Joviano Vaz
Desde o início da Campanha
Eleitoral no Quebeque tenho
procurado comentar todas as
semanas as promessas de cada
um dos três grandes partidos
que a esta eleição se
apresentam.
Hoje terei, por questão de
tempo e de espaço, de limitarme ao essencial, ou seja às
últimas sondagens e a certas
informações relacionadas com
a “Semana dos Chefes”.
Chamo a atenção dos leitores para um outro artigo que neste
mesmo número publico relacionado com o denominado “Debate
dos Chefes”. Nele se poderá encontrar matéria de reflexão.
Comecemos pelas sondagens da última semana. Refiro-me
àquela que foi patrocinada pelo “Jornal de Montreal” e pelo
“Gazette” e publicada no passado Domingo 30 do corrente.
Eis o que nos diz a sondagem em questão:
1º - Partido Quebequense
41%
2º - Partido Liberal do Quebeque
40%
3º - Aliança Democrática do Quebeque
19%
Desta sondagem se conclui que o PQ tem um ligeiro avanço, que
o PLQ conserva o segundo lugar e que a ADQ subiu um pouco mas
sem resultados espectaculares.
Se a tendência se mantiver o que não é muito lógico teríamos no
fim de contas um governo PQ minoritário.
Quanto ao debate dos chefes, repito, noutro lugar desta edição
a ele faço referência.
A semana dos Chefes

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

Bernard Landry (Chefe do Partido Quebequense)
Teve uma boa semana. Não teve problemas de maior. É o
vencedor absoluto da primeira metade da campanha.
A sua semana foi um autentico festival de promessas numa
campanha que ele está a ganhar depressa de mais.
Não se sente à vontade quando fala de soberania. O aparecimento
na campanha do antigo Primeiro-ministro Jacques Parizeau parece
torná-lo nervoso.
A guerra no Iraque tem prejudicado a actual campanha. Bernard
Landry, no entanto, tem sabido adaptar-se às circunstancias.
Segundo as sondagens, Bernard Landry é considerado como um
chefe de empresa. O facto é positivo pois dá uma certa segurança
à população do Quebeque.
Jean Charest (Chefe do Partido Liberal do Quebeque)
Continua a fazer uma boa campanha. Não teve problemas de
maior. A sua correcção é autentica e positiva. Pode dizer-se mesmo
que esta semana foi uma de transição mas em progressão absoluta.
Ele conseguiu consolidar a sua posição de aspirante número um.
Passou a ser o alvo dos pequistas e dos adequistas.
A mensagem de agradecimento da esposa de Jacques Parizeau,
Lisette Parizeau respeitante à sua posição sobre a indemnização dos
acidentados da estrada é um ponto positivo de grande importância
na sua campanha.
Ganhou pontos com a saúde, que é para todos um motivo de
grande preocupação.
É vítima do que se passa no Iraque. O que ele diz é prejudicado
pelo conflito no Médio Oriente.
Mas ele sente-se reconfortado pelas sondagens que dizem que
as prioridades por ele identificadas (a saúde e a educação) são
também as dos leitores.
Tem conseguido “roubar” votos ao eleitorado da ADQ.
Mario Dumont (Chefe da AliançaDemocrática do Quebeque)
A campanha de Mario Dumont está a correr cada vez pior. As suas
promessas são improvisadas. Por exemplo, afirmar que ele não fará
referendo num próximo mandato é como se um vegetariano
anunciasse que não vai comer carne.
No “dossier” “Acção Comunitária” não conseguiu estabelecer os
números relativos a essa acção.
A sua maneira de vestir modificou-se para melhor. A sua
declaração sobre a questão constitucional não foi feliz.
Os outros dois chefes têm-se abstido de o criticar. Mas os
sindicatos e os funcionários não param de o baixarem aos olhos dos
seus membros. Mas, a sua campanha é honesta.
Infelizmente ele está cada vez mais longe dos eleitores.
Parece cansado mas a sua juventude deve permitir-lhe terminar
a campanha de boa maneira.
A sua má publicidade foi corrigida, mas ela dá origem a muito mal
entendido. Não tem feito apelo à inteligência dos eleitores.
Por aqui me fico hoje.
Espero voltar na próxima semana para mais uma análise da
campanha eleitoral em curso.

Associação Império das Crianças de Blainville

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

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

•Contabilidade geral
Serviços de Contabilidade para PME’s
Balancetes e demonstração de resultados

•Gestão de pessoal

A Associação do Império das Crianças de Blainville organiza no
sábado, dia 12 de Abril de 2003, pelas 18h00, um jantar-buffet no
salão paroquial da Igreja Saint-Redempteur, 421 boul. Labelle,
Blainville.
Noite abrilhantada pelo D.J. Jeffrey.
Entrada: adultos, 15 festas; crianças dos 5 aos 12 anos, 7 festas.
Lugares limitados.
Para reservas contactar: Norberto Melo 433-6977; Gilda Oliveira
435-1793; Jean Barreiro 435-9820; Mário Jorge Andrade 434-3757.
Se desejar podemos levar os bilhetes a sua casa.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

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

Alain Côté O.D.

•Gestão de empresas

Optometrista

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 D’IMPOTS)
“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

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

4242,Boul. St-Laurent, suite 204
Montreal, Qué., H2W 1Z3

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

Papineau

Autobus 97 Est

Autobus 45

angle Mont-Royal

527-8701

Comissão Coordenadora
“Celebrações
comunidade portuguesa”
Lembramos à comunidade os dois eventos que terão lugar
durante o mês de Maio:
Gala de Homenagem à Comunidade Portuguesa
Sábado dia 3 de Maio de 2003 pelas 18:00 horas no Marché
Bonsecours (sala de baile), 350 este, rua St-Paul Montreal.
“Cocktail” às 18:00 horas. Jantar e animação das 19horas às
23horas. Baile às 23 horas. Preço:150$ por pessoa.
Para adquirir bilhetes: Discoteca Portuguesa no 4276 Boul. Saint–
Laurent ou contactar o número 514 697-7063. Prémios de Presença
Cerimónia de Homenagem aos Pioneiros
da Comunidade Portuguesa
Cerimónia presidida pelo Cardeal Turcotte. Encontro de toda a
comunidade para celebrar os nossos pioneiros. Segunda Feira, dia
12 de Maio de 2003 às 19:00 horas na Catedral Marie-Reine-duMonde, 1085 rue Cathédrale Montreal.

Carrefour Lusophone
O Carrefour des jeunes lusophones du Québec efectuará o
lançamento do projecto “Explora o teu potencial” no próximo
Domingo, dia 6 de Abril, na sede da Associação Portuguesa do
Canadá, às 15 horas.
Este novo projecto do Carrefour Lusophone irá actuar ao pé dos
jovens da comunidade, oferecendo um serviço de informação sobre
o sistema escolar, sobre as diferentes profissões e poderá
igualmente ajudar os jovens a encontrar os seus centros de
interesses.
Com a apresentação do projecto “Explora o teu potencial”, haverá
também prestações de jovens artistas de expressão portuguesa e
seguirá um Porto de Honra.
Venha apoiar os jovens e o futuro da comunidade em grande
número.
Para mais informações: (514) 802-8556.

Restaurante Solmar
A direcção do Restaurante Solmar, anuncia que o programa
Luso Montreal, apresentará o 66º programa da TV realizado, com
o seu director e vários artistas e profissionais que têm passado pelo
restaurante. Essa transmissão terá lugar hoje pelas 21 horas no
canal 14 (cabo) ou 62 na antena normal.. O mesmo programa será
repetido nos horários habituais da estacão.

Fundação das doenças do coração
O coração na música
No sábado, dia 26 de Abril, a partir das 19h00, terá lugar no Centro
Comunitário de Nossa Senhora da Fátima em Laval, 1815 rua
Favreau em Chomedey, Laval, um espectáculo cujos fundos
reverterão a favor desta fundação.
Este espectáculo conta com a participação de Joe & Duarte D.J.
Xmen e K.S.V., Melissa Zaccardelli, Kelsy, e como convidado
especial “Random Tendencies” e danças da Escola Católica de
Laval.
Entrada: adultos, 10 corações; crianças dos 6 aos 12 anos, 5
corações. Café e doces incluídos.
Para compra de bilhetes ou mais informações: Elsie (450)6694133 ou José (450)688-8461.

Clube Portugal de Montreal
38º aniversário
O Clube Portugal de Montreal leva a efeito no sábado, dia 5 de
Abril, pelas 19h30, um jantar de comemoração do 38º aniversário
de fundação. Noite será animada pelo conjunto Reflex.
Entrada: sócios, 15 clubes; n/sócios, 20 clubes. Crianças do 6
aos 12 anos: 9 clubes.
Para reservas: 844-1406.

Centre des femmes de Montréal
O Centre des femmes de Montréal propõe-vos para a Primavera
uma gama de cursos a baixos preços, para melhor vos apetrechar
e aumentar as vossas possibilidades de emprego.
Cursos de inglês, espanhol, informática (Windows 98/Word 2000
e Excel), conferências a preços módicos sobre diferentes temas
como a família, saúde e orçamento.
Cursos de francês gratuitos para mulheres imigrantes no país há
5 anos ou menos (Para este curso, um serviço de creche estará
disponível no local para crianças dos 2 aos 5 anos).
Para mais informações e inscrições telefonar para: (514)842-4780

Ass. Saudades da Terra Quebequente
Festa do Chicharro
A Associação Saudades da Terra Quebequente e a Associação dos
Pais de Montreal organizam no sábado, dia 12 de Abril, pelas 19h,
a Festa do Chicharro e Matança do Porco açoriana.
Esta festa terá lugar no salão de festas da Igreja St-Enfant Jesus,
5037 St-Dominique e a animação está a cargo do conjunto Reflex.
Entrada: adultos, 20 açores; crianças dos 6 aos 12 anos, 10 açores.
Para adquirir os seus bilhetes contactar Associação Saudades da
Terra Quebequente pelo 323-8103 ou a Associação dos Pais 4953284.

A VOZ DE PORTUGAL, 2 de Abril de 2003 - Página

5

Opinião
Uma Vida Com Sentido

Diário do horror
Por Augusto Machado

Por Fernando Cruz Gomes

Nem nestas pacatas aldeias
de Portugal as pessoas são
poupadas dos horrores da
guerra. Andam perplexas,
entorpecidas. Algumas recusam mesmo acender a
televisão. Neste mundo de
comunicação instantânea, são
bombardeadas 24 horas por dia
com notícias e imagens das
mais horríveis cenas que o
homem é capaz de cometer.
Vêem-se cadáveres por todo o
lado, outros mutilados, crianças
gritam pelos pais que perderam, soldados da Coligação executados
são exibidos na praça pública – a turba de Saddam aplaude... E o
pútrido opressor ordena ao país que “corte a garganta ao inimigo”.
As pessoas confrontam-se com argumentos confusos. Não
compreendem a razão desta guerra. Talvez porque esta guerra tem
sido um mar de deturpações, mentiras e omissões. E também os
erros imperdoáveis cometidos pela administração Bush que
subestimou a poderosa máquina de guerra de Saddam. Se há coisa
que nos tem irritado na questão do Iraque é, ou foi, o excesso de
confiança dos americanos – comportamento excêntrico o qual o
mundo já se habituou. Resultado: a guerra diplomática foi um
fracasso, a guerra mediática está perdida e ainda a procissão vai no
adro, só falta a guerra no teatro de operações se complicar para o
desastre ser total.
“When the facts change, we change our minds”. Afinal, alguém não
disse toda a verdade ao mundo antes desta guerra começar. Não
é de admirar, portanto, que cada vez haja mais gente contra a guerra.
Sabemos que o actual debate sobre o conflito militar no Iraque está
completamente viciado por estratégias políticas internas e marcado
por argumentos que na maioria das vezes não são justificados. É a
guerra psicológica das palavras e das imagens. Assim como
também é do conhecimento geral que a grande ambição do Iraque
é conquistar a supremacia no mundo árabe. Não é por acaso que,
à excepção da Síria e a neutralidade do Irão, os vizinhos do Iraque
têm estado ao lado da coligação anglo-americana na actual guerra,
porque simplesmente temem e detestam o agressor que é Saddam
Hussein.
Também é verdade que, durante a guerra entre o Iraque e o Irão,
Washington, tal como Moscovo, forneceram armamento militar ao
regime de Saddam. Agora tentam derrotar o monstro que criaram.
Todavia, o grande fornecedor de armas ao Iraque foi Moscovo, que,
aliás, tinha um tratado de amizade e cooperação com Bagdade
durante a Guerra Fria. Basta consultar “The Military Balance”,
publicado pelo credível International Institute for Strategic Studies,
para perceber. Quanto aos agentes químicos e biológicos, foram
fornecidos principalmente por empresas (não por governos) de
Paris, Berlim e Moscovo.
Há quem diga que democratizar o Iraque é impossível. Porque
a liberdade para certas pessoas não é uma prioridade nem um valor
absoluto. E além disso, a democracia e a liberdade não devem ser
“impostas”. A democracia, como os ocidentais a conhecem e
caracterizam, não é uma dádiva de Deus – mas um exercício de
vontade. Uma vontade normalmente manifestada com a ajuda da

Quando, em 15 de Março de
1961 - há que tempos isso lá vai!
- deparámos com toda a
tragédia do norte de Angola,
aprendemos, então, uma
palavra nova: terroristas. Eram
terroristas os que faziam tudo
aquilo. Os que matavam
indiscriminadamente. Os que
violavam. Os que abriam
meninas desde as partes
baixas até à boca. Nós vimos
tudo isso. Ninguém nos
contou. Não lemos em livros. Vimos.
Os poderes instituídos de então chamavam àqueles homens
que iniciavam a tal “luta” terroristas. O terrorismo começava,
então, para nós, a ser algo hediondo. Avassaladoramente
hediondo. Os poderes instituídos de então responderam ao
terrorismo... com uma luta sem tréguas nem barreiras. A que se
chamou, também, terrorismo.
Aos poucos, porém, vimos outras formas de terrorismo.
Aprendemos à força... a entender outros terrorismos. E a isso nem
escapou uma “reciclagem” que fizemos à imagem que tínhamos
acerca da primeira bomba atómica - a arma-”mãe” de todas as
armas de destruição maciça - que fizeram deflagrar por sobre
Hiroshima e Nagasaky.
O terrorismo continuou a ser algo de hediondo.
Avassaladoramente hediondo. Mas... ganhou contornos
diferentes. E teve “faces” também diferentes. Até porque os
terroristas de então - 15 de Março de 1961 e outras datas que se
lhe seguiram - são hoje os “senhores todo poderosos” daquele
País que (ainda) amamos. Sentam-se em cadeiras de deputados.
Sobraçam pastas ministeriais. Atiraram-se para as escadas do
Poder máximo.
A “reciclagem” que fizemos ao conceito de terrorismo
continuou. E mesmo hoje, que há outros ismos cada vez mais
poderosos... ainda nos interrogamos sobre o que é ser terrorista.
Há dias, a Imprensa atirou-nos para a mente com uma frase que
não deixa de nos matraquear o pensamento. O senador norteamericano Robert Byrd escreveu: “Hoje choro pelo meu país.
Depois da guerra temos de reconstruir mais do que o Iraque.
Temos de reconstruir a imagem da América um pouco por todo
o mundo”.
Reconstruir a imagem da América? - O que temos, de facto, é
de reconstruir a palavra e o conceito de terrorista. Se o fizermos
a tempo... ainda somos capazes de evitar que um pensador
espanhol de que nos não lembramos o nome tenha razão quando
diz não saber ao certo como iria ser a terceira guerra mundial.
Sabia, isso sim, como seria a quarta guerra mundial. E essa, na
sua óptica, seria... a paus e pedras, porque a terceira acabaria com
tudo.
O conceito de terrorista. O conceito de pundonor. O conceito
de “ser” homem justo. Talvez evitasse até - e nós sabemos que é
capaz de não ter nada a ver com o que deixamos escrito... - que,
há dias, logo após a cimeira das Lajes, na página oficial da Casa
Branca, Aznar aparecesse como presidente da Espanha, que é
(ainda) uma Monarquia. E que Durão Barroso aparecesse como...
Durão Burroso! Está lá escrito!

Por Manuel Rodrigues
Viver plenamente passa por
fazer os outros felizes e ser feliz
com eles. Por tirar partido
daquilo que a vida nos oferece e
aproveitar
todas
as
oportunidades que nos dá, para
crescer em sabedoria e
consciência. Mesmo no
sofrimento é possível encontrar
alguns momentos de paz e
crescimento interior.
Embora ninguém deseje o
sofrimento pelo sofrimento,
nem essa seja uma atitude construtiva, em tempos mais adversos
é sempre possível encontrar qualquer coisa positiva. Seja a
proximidade da família e amigos em situações de doença, seja uma
lição de vida em circunstâncias que nós próprios criámos e
acabaram por se revelar perversas, seja através do sofrimento
daqueles que nos são mais queridos ou na nossa mágoa por
acontecimentos que nos ultrapassam e não podemos modificar,
existe sempre um momento em que podemos optar por aceitar
aquilo que aparentemente não faz sentido. E é justamente no
momento em que aceitamos e deixamos de nos desperdiçar a tentar
entender o que jamais poderemos entender que é possível sentir
alguma tranquilidade interior. Este é o principio da pacificação.
O desejo de viver uma vida com sentido não é uma ideia
contemporânea mas sim uma inquietação que vem dos primeiros
filósofos da Antiguidade. Na verdade, muitos pensadores célebres
e anónimos deram um grande contributo a esta inflexão existencial
e a convicção que prevalece hoje é a de que uma vida realizada, no
sentido mais filosófico do termo, não se pode reduzir a uma vida de
sucesso social. Muito pelo contrário. Assim sendo um dos grandes
desafios passa por interiorizar a verdade de que “ter ou não ter” já
não é a questão. O essencial passa definitivamente pelo ser.
Viver em Harmonia
Embora não possamos falar de novos valores ou de uma mudança
radical, conseguimos reconhecer alguns sinais de mudança que nos
indicam que qualquer coisa está a mudar. Uma sondagem feita em
França, encomendada pela revista Psychologies, revelou que a maior
parte dos franceses atribui muito mais valor à vida familiar, ao
equilíbrio interior e à sua vida afectiva do que aos bens materiais
ou estatuto social.
Dissecada por psicólogos, filósofos e outros especialistas na área
do comportamento, esta sondagem lançou um debate muito
fecundo e eloquente. Acima de tudo mostrou que alguma coisa
mudou nas últimas duas décadas e aquilo que fazia correr os
franceses (e não só) nos anos oitenta deixou de fazer sentido.
O verdadeiro sucesso, diz a maioria das pessoas interrogadas,
deixou de ser uma carreira brilhante, uma posição importante na
sociedade, uma casa extraordinária e um carro topo de gama.
O que lhe importa agora é a vida familiar, a qualidade dos amigos
e uma relação de amor estimulante e gratificante. É ter tempo para
investir na proximidade com os que nos são mais queridos.
Em pouco tempo as ambições e os motivos de realização pessoal
deixaram de ser exteriores e foram compensados por um
reinvestimento interior. O equilíbrio, a serenidade e a harmonia
passaram a ser os melhores indicadores de uma vida conseguida,
ou, usando a expressão feliz dos franceses, uma vida “réussie”.
O Fim do Materialismo?
Parece uma utopia dizer que estamos a chegar ao fim de uma era
de materialismo, mas só a possibilidade de imaginar que sim traz
um enorme alento.
Ajuda a acreditar que vale a pena ter critérios individuais e
estabelecer prioridades que nos permitam crescer num equilíbrio
menos precário.
Voltando aos filósofos da Antiguidade, a definição mais comum
que faziam de uma vida com sentido consistia em tirar partido
daquilo que existe em nós, na natureza e em todos que estavam mais
próximos e valorizar todas as oportunidades de crescimento. Aos
antigos juntam-se os filósofos e sábios modernos, que nos dizem
agora que precisamos de aprender a viver em harmonia com a
natureza mas, também, com a ordem espiritual da humanidade.
Especialmente no que toca ao respeito, à tolerância e aceitação dos
outros. Sempre na convicção mais que profunda de que jamais
poderemos impor nada a ninguém.
Por palavras ainda mais simples, a tomada de consciência da
pluralidade e a aceitação da diferença representam, porventura, a
mais elevada forma de sabedoria contemporânea.

Terroristas e... terrorismos

Ver pág. 1o

NATHALIE ROCHEFORT
Candidata Liberal de Mercier

Transferências de
dinheiro e câmbios
Rápido, seguro, instantâneo, económico e
conveniente
Transferências de dinheiro
para todo o Brasil
Cartões de chamadas telefónicas longa distância
a tarifa reduzida. Serviço de fotocópias.

DECLARAÇÕES DE IMPOSTOS
DISPONÍVEIS ATRAVÉS DE
CORREIO ELECTRÓNICO
Preço especial para beneficiários da Assistência social,
Desemprego e terceira idade.

•Os melhores juros do mercado
•Transferências de hipotecas
sem custos

Fátima : (514)

582-9022

Serviço disponível em Inglês, Espanhol, Francês e Português.

ABERTO AOS SÁBADOS
1094 rua Berri, Montreal

Celestino Andrade

Esc.: (514) 287-8782

Consultor em
financiamento hipotecário

“Comprometo-me :
— Defender as vossas opiniões e
os vossos interesses” —
www.NathalieRochefort.com
dannath@attcanada.net

(514) 270-NATH (6284)

419 Bélanger Este (esquina St-Denis)
(a 1 quarteirão do Mercado Jean-Talon)

Porque somos diferentes!

Local da campanha

835 Laurier E. (esquina St-André)
Jean-Talon

Luc Parent, agente oficial
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Comunidade
O Carnaval em Laval
Por Raúl Mesquita

Fases da vida
Por Natércia Rodrigues
Nos nossos tempos, temos o costume de catalogar tudo, até a vida
nós a catalogamos.
Costuma dizer-se que uma vida inteirinha, completa, que começa
como todas e acaba o mais tarde, tem quatro fases. A primeira fase,
claro, é a infância, a segunda fase é a juventude, a seguir a adulta e
por fim a velhice.
Na infância, mesmo que seja um tempo curto, somos uns leões,
pois é o tempo aonde muito se aprende, isto é as tais aprendizagens
essenciais. Aprende-se a língua, as regras sociais, o bem e…..até
o mal. Começa-se a conhecer as figuras importantes, os afectos,
os grandes e pequenos truques a usar ou evitar o resto da vida, os
amigos e até os adversários. Aprende-se a ler, a contar, a imitar
algumas pessoas e a observar tudo e todos. Aprende-se mesmo
maneiras de como se pode continuar a aprender mais. Depois de
tudo isto aprendido, está-se pronto a ter experiência. Aí, portanto
aparece a segunda fase, que é e deve ser um tempo rico de
experiências.
A experiência de si mesmo, dos sentimentos, das emoções, das
relações e das habilidades sociais. A experiência dos limites, das
possibilidades, dos medos. A experiência da juventude, que é uma
ponte de união da infância, protegida e circunscrita a um mundo
restrito, com o mundo dos adultos em que supostamente, todas as
cabriolices se executam.
Por isso mesmo, pelo facto de o adulto significar independência
e autonomia, diz-se que esta é a fase mais longa. É até bastante difícil
passar da fase – experiência - à vivência de tudo. É muito importante
saber-se que tudo o que passa nunca mais se poderá recuperar, por
isso não é fácil abandonar a ideia de que seja o que for que se venha
a fazer, é muito importante. Ser-se adulto por muito tempo, assegura
a possibilidade de nos irmos ensaiando, seguindo objectivos e
concretizando alguns sonhos.
A velhice, é, pode ser e deve ser a fase da transgressão e da
relativização. Transgressão dos valores dominantes do aprender,
experimentar e vivenciar. Sair de todos os meios competitivos,
dever querer simbolizar que já não se consegue valor na relação com
os outros, porque se tem valor em si mesmo ou não se tem. Se não
se tem, então o tempo da velhice, além de ser a última fase da nossa
vida, será uma outra coisa talvez pouco agradável. Se temos valores
entranhados em nós, então a última fase da nossa vida pode ser pode
o tempo de fazer coisas insuspeitas, de se poder ser e estar como

A Associação Portuguesa de
Laval realizou recentemente
um jantar dançante enquadrado
nos festejos carnavalescos
tradicionais.
Com um bom serviço às
mesas, garantido por uma
dezena de benévolos — como
também é tradição no meio
comunitário, a noite decorreu
com muita animação para o que
bastante concorreu actuação do
Conjunto Reflex que esteve
quase impecável na sua
actuação.
De salientar a presença do
Deputado Provincial de
Chomedey — Me. Thomas
Mulcair e esposa, na companhia
de Me. Nathalie Sampaio, uma
das suas assessoras nesta

campanha eleitoral.
Dir-me-ão que é moeda
corrente a presença de certos
políticos
nas
festas
portuguesas. É certo. Por vezes
mesmo de modo exagerado. Já
tive ocasião de constatar que por
vezes convidam membros da
Assembleia Nacional ou do
Parlamento Federal, para festas
e teatros apenas em Língua
Portuguesa... Noutros casos,
fazem-nos sentar à mesa de
honra sem qualquer tipo de
acompanhamento... Vê-se de
tudo. Não foi o caso de Laval.
Se faço referência à presença
do deputado durante 5 ou 6
horas na sala, é porque —
mesmo se em período eleitoral,
ele não precisa de convívios
deste tipo para ser reeleito. Ele
e toda a gente sabe, que no seu
caso, uma eleição é simples próforma. Chomedey está para os
Liberais como as bananas são
para os macacos.
Porém, torna-se significativo
e altamente elogiável, o facto de
Me. Mulcair ter respeitado o
convite que lhe foi feito e por
consequente, uma Comunidade
que o apoia sem reservas. É uma
atitude que honra quem a
pratica e mais uma vez, constato

nunca foi possível antes.
Pode e deve ser a altura de se descansar, de se poder respirar bem
fundo, ver as flores a crescerem e os passarinhos a voar.
Afinal, as fases da vida são apenas nomes que damos ao tempo.
A vida será sempre bela, se a soubermos olhar com olhos
transparentes.
Cada fase da vida tem a sua missão e o importante é conhecer
quais as possibilidades e
deveres para não a trair-mos.
Contudo, a velhice é
naturalmente objecto de
louvores, porque o velho
representa a experiência, a
prudência e o saber…
acumulados!

Quadras à minha mãe

Minha mãe era uma santa
Com os seus cabelos branquinhos
Faz-me falta tanta, tanta
Fazem-me falta os seus carinhos

- A estrada da tua felicidade
não parte dos outros para chegar
a ti... Parte de ti, para chegar aos
outros!

a grande correcção e delicadeza
deste homem político que, em
1998, aquando de um jantar dos
finalistas de Escola Portuguesa
de Laval, procedeu do mesmo
modo. Sublinho com agrado
esta constatação.
No final do jantar e por entre
alguns pés de dança, houve
actuações na pista e num palco
no centro da sala, de um grupo
de crianças do Grupo Folclórico
que desta vez, interpretaram

Romeiros 2003
Reuniões preparatórias
Domingo, 6 de Abril às 15h00
Centro Comunitário Na. Sra. de Fátima
Domingo, 13 de Abril às 15h00
Centro da Missão Santa Cruz
Os interessados deverão inscrever-se com a antecedência e
comparecer nas reuniões.
Venha caminhar connosco na Romaria do Québec, Sexta-feira
Santa, dia 18 de Abril e também pedir pela paz no mundo inteiro e
sobretudo para que acabe a guerra no Iraque. Partida da Missão
Santa Cruz pelas 07h00 e chegada à Missão Nossa Sra. de Fátima
pelas 14h00.
Bem-vindo a todos! Para mais informações contactar Domingos
Luís (450)624-1671 ou João Vital (450)430-7509.

Casa dos Açores do Quebeque
Comunicado
A Casa dos Açores do Quebeque, em colaboração com o
“Carrefour des Jeunes Lusophones” e o “comité coordinateur du
Québec” para a celebração do 50° aniversário da imigração
portuguesa para o Canadá, vai levar a efeito no próximo dia 5 de Abril
das 17h00 às 22h00 uma recepção intitulada “Clínica de Memória”.
A Casa dos Açores através desta “Clínica de Memória”, será o
primeiro organismo da comunidade a proceder à colheita de
informações históricas que reflictam o percurso da nossa
comunidade destes últimos 50 anos, tais como recordações e factos
da sua chegada ao Canadá, de seus pais, avós, da própria vida
comunitária em Montreal, da formação de instituições, de
empresas, de objectos pessoais, fotografias, peças de artesanato,
relíquias, etc.
Sob o tema “Encontros – A Comunidade Portuguesa de Montreal
– 50 anos de Vizinhança” estes dados atrás referidos juntamente
com dados colhidos em mais 3 outras “Clínicas de Memórias” serão
apresentados em exposições no Centre d’Histoire de Montreal, na
Associação Portuguesa do Canadá e na Missão Santa Cruz, com
início no dia 17 de Setembro de 2003 e até 25 de Abril de 2004.
Para o efeito a Casa dos Açores do Quebeque tem o prazer de
convidar os seus associados e comunidade portuguesa a estarem
presentes neste evento que terá por encerramento um pequeno
buffet-convívio entre participantes e organizadores.

Romeiros do
Quebeque
Comemoração
16º aniversário

Minha mãe era uma santinha
Que eu nunca a esquecerei
Porque mãe igual à minha
Só no céu encontrarei
Nesse dia de solidão
Perdi todo o teu calor
Mãe, pai e irmão
Estão juntos de Nosso Senhor

Sete anos já se passou
Foi tão triste aquele dia
Partiu a mãe que me criou
E com ela a minha alegria
A minha mãe adorada
Estas quadras vou escrever
A sua boca sagrada
Partiu sem nada dizer
Por tudo o que fizeste
Foste uma mulher de valor
Porque a todos sempre deste
Ajuda, carinho e amor

Sempre bem de ti hei-de falar
E do teu amor fraterno
E pelos três hei-de rezar
Senhor dai-lhes o descanso eterno
Eu aqui estou a falar
De um grande coração bondoso
E de Francisca Aguiar
Natural de Porto Formoso

sambinhas...
Mais tarde, um espectáculo
fantasista, fez delirar a
assistência com marchas
populares interpretadas por
“travestis” ou seja, mulheres
mascaradas “à homem” e
homens vestidos e maquilhados
como as mulheres. Foi divertido
e o público não regateou
aplausos e gargalhadas no bom
espírito carnavalesco.
Agradecemos o convite.

Suba ao altar
em grande estilo...

Confecionamos-lhe o
vestido dos seus sonhos.

Nasceu a 10-10-1915
Faleceu em 31-03-1996

Haute Couture

Os Romeiros do Quebeque
organizam no próximo dia 5 de
Abril de 2003 a festa de comemoração do 16º aniversário da
sua fundação com jantar e baile.
Esta festa tem lugar no salão
da Igreja St-Enfant Jesus, 5035
rua St-Dominique, e será
animada pelo famoso conjunto
Starlight e por Álvaro Manuel
assim como ainda por outras
surpresas artísticas.
Entrada: adultos, 25 romeiros; crianças, 15 romeirinhos.
Para adquirir bilhetes
contactar: Domingos Luís
(450)624-1671; Benfeito &
Filhos 844-1813; J & L Casa da
Costura 844-4351. Reserve já!
Lugares limitados.

A Voz de Portugal
na Internet

Eterna saudade das suas filhas

5971 Rue St-Hubert (514) 273 -2324

www.avozdeportugal.com

A VOZ DE PORTUGAL, 2 de Abril de 2003 - Página

Exposição de pintura na Casa dos Açores do Quebeque
Natércia Rodrigues
No salão da Casa dos Açores
esteve no fim de semana
transacto, uma exposição de

conjunto de formalidades, todos
puderam tomar um café ou uma
bebida e deliciarem-se com as

Os “Principiantes”: Annabela Couto da Silva, Teresa Labão, Anatólia
Justino, Manuel Justino, e Francisco Torres

7

várias iguarias a que a Casa dos
Açores já nos habituou;
enfim...puderam todos trocar
ideias, falar um pouco!
Parabéns à Casa dos Açores

O segundo grupo, “Os Intermediários”, composto por Jimmy Reis,
Maria Reis, Tina Reis, Luisa Reis e Tânia M. Contente.

“ Os Finalistas” composto por Laura Cordeiro, Dora Barão,
Natércia Rodrigues, e Manuela Rodriguez.
por continuar a divulgar os à gentil professora, D. Mercês
nossos artistas e a promover R. Dos Reis, assim como a todos
formaço e informação no os alunos, especialmente aos
desenvolvimento da cultura finalistas.
Portuguesa. Parabéns também

pintura a óleo, organizada pela
comissão de Arte e Cultura
daquela instituição.
Há três anos que se vem
promovendo estes cursos sob a
direcção da Sra. D. Mercês
Resendes dos Reis.
É verdade que hoje em dia,
com todas as exigências da vida
moderna, não é fácil trazer
paralelamente
a
vida
profissional com a de lazer.
Contudo, pode observar-se
através dos trabalhos expostos,
que todos aqueles e aquelas que
amam a Arte, conseguiram!
Foram muitas horas de
trabalho, para poderem levar a
cabo aquela maravilhosa
exposição. Sempre numa
constante de aperfeiçoamento,
não faltou origens artísticas,
imaginaço e sobretudo muita
força de vontade. Cerca de uma
centena de quadros foram
expostos, e...qual deles o mais
belo!
O Sr. Manuel António
Pereira, grande defensor da
língua e cultura portuguesa, foi
o mestre de cerimónia e sentiuse muito orgulhoso ao poder
apresentar mais um sarau
cultural na Casa dos Açores. Em
seguida tivemos o prazer de
ouvir o Sr. Damião Sousa, actual
presidente da Casa dos Açores,
a felicitar os expositores ali
presentes e a incentivar todos os
alunos a continuarem, pois dizia
ele que “pintar é criar, é
expandir-se é transmitir na tela
os nossos sentimentos, os
nossos valores”. A Sra. D.
Mercês R. Dos Reis, que nos
deliciou com suas palavras de
encorajamento e como ela
sempre diz: “ a arte é um
sentimento puro e belo aonde
não deve haver competiço,
egoísmo ou comercialização,
para não se destruir o sentido da
arte em si próprio. A arte é uma
parte da alma que se liberta e
expande...”
Os dois primeiros grupos
foram presenteados com um
ramo de flores e um certificado,
e os finalistas, além das flores e
do certificado foram também
homenageados com um lindo
trofeu. A entrega de estes
diplomas e trofeus, foi feito pela
Sra. D. Maria Luisa Fernandes,
Sra. D. Mercês R. Dos Reis, Sr.
Dr. José Vieira Arruda, Sr.
Guilherme Cabral, Sr. Damião
Sousa e Sr. Manuel A. Pereira.
Aproveitando a ocasião, os
alunos exprimiram os seus
sentimentos e o contentamento
em participarem nesta grande
aventura da pintura. Todo este
conjunto de coisas, tornou este
acontecimento extremamente
importante. Estava muita gente
presente, e depois deste

Nous
Quand je serai premier ministre… sommes
prêts.
« Le Québec d’aujourd’hui doit se concevoir comme une société pluraliste, fière de son passé et
de ses racines, fière d’avoir su affirmer sa différence au cours des siècles, fière d’avoir accueilli,
au gré des époques, des gens de toutes origines. Cette société a comme langue commune le français. Et sa
culture s’enrichit de toutes les cultures qu’elle abrite. Il n’y a pas de contradiction entre le fait d’être
Québécois et d’être fier de ses origines. L’intégration n’est pas assimilation; l’intégration est partage. »
LA POLITIQUE DU PLQ POUR LES COMMUNAUTÉS CULTURELLES S’ARTICULE AUTOUR DE TROIS AXES QUI SONT ÉTROITEMENT LIÉS :
• PARTENARIAT... AVEC LES COMMUNAUTÉS CULTURELLES • PRÉPARATION... DES NOUVEAUX ARRIVANTS
• PARTICIPATION... PLEINE ET ENTIÈRE À LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE

Jean Charest, chef du Parti Libéral du Québec
Autorisé et payé par Alain Paquin, c.a., agent officiel du Parti Libéral du Québec.

Cada voto conta

www.plq.org
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Mário Dumont visita Mercier
Vivian Goulder garante soluções eficazes
Por Raúl Mesquita

Tínhamos encontro marcado
com Vivian Goulder para sexta
feira às dez horas. Um
telefonema de um organizador
da ADQ convidou-nos a alterá-lo
de modo a podermos estar
presentes na conferência de
imprensa que o chefe, Mário
Dumont, convocou para essa
mesma hora no jardim face ao
número 30 de St-Joseph Este,
onde até há pouco tempo,
existiu uma importante Clínica
Medical, agora fechada por
decisões políticas de curtas
vistas. Acompanhado da sua
candidata vedeta a Dra. Joëlle
Lescop, Mário Dumont veio
confirmar a sua proposição
melhorada do sistema de saúde
que se compromete a pôr em
prática, caso seja eleito no
próximo 14 de Abril.
Segundo a sua proposta, os
cidadãos que necessitem de
serviços operatórios ou outros
que exijam um certo tempo de
espera nos hospitais, poderão

ser tratados em clínicas privadas e verem a factura paga
pelo governo.. Deste modo, a
prioridade será dada sempre ao
sector público, porém, ultrapassado um certo tempo julgado
necessário nas listas de espera,
o doente poderá, se o desejar,
recorrer ao sector privado sem
penalidade.
Ao lado do chefe Mário
Dumont, encontrava-se também Me Vivian Goulder,
candidata da ADQ em Mercier.
Conhecemos a advogada
Vivian Goulder aquando das
eleições municipais de 2001
como candidata de Pierre
Bourque no Distrito de JeanneMance. Corajosa, não temendo
bater-se contra um conselheiro
bem estabelecido junto da
comunidade portuguesa e de
quem esta espera ainda um dia
ser correspondida de outro
modo que com a sua simples
presença aqui e ali num evento
comunitário, a jovem mamã de
duas pequenas crianças, picada
pela política, lança-se agora na
arena provincial.
Após a sua primeira experiência em política municipal,
considera-se privilegiada de ter
podido tentar modificar certas
coisas, simplesmente com a
força do querer acreditar em
novas ideias e em novos modos
de fazer política activa.
Incondicional partidária de
Pierre Bourque, apanhou o
combóio adequista como

responsável na organização do
partido e sente-se particularmente feliz de poder uma vez
mais ladear este timoneiro sem
par, que todo o Québec saúda
com amizade e prazer, nas suas
incursões através da província.
Vivian Goulder gosta de
Mercier pela diversidade de
culturas das quais se sente
próxima devido às suas origens
francesas. Habitou-se a
percorrer as ruas deste círculo
eleitoral fazendo porta a porta,
contactando as pessoas nos
seus meios de vida, sejam eles
habitacionais ou de negócios, e
estabeleceu sólidas pontes com
diferentes grupos de várias
nacionalidades entre os quais,
portugueses. Tendo como
organizador principal André
Bourque, irmão do “ex-maire”
de Montreal, o seu cenário de
campanha leva-a cedo, quase ao
despontar do dia, a encontrar-se
junto duma entrada do metro
saudando os cidadãos que
partem ao “boulot”. Tem
participado em diversos fóruns
e visitado residências da
terceira idade e locais de lazer
habituais dos residentes de
Mercier.
«A ADQ quer dar à população,
outra coisa que os velhos
partidos»—diz-nos Vivian
Goulder confiante no apoio dos
eleitores.«O discurso do PQ e
do PLQ, não são mais do que
decalques de campanhas
anteriores, sem qualquer

espécie de conteúdo»—
acrescenta. Há grandes
problemas na circunscrição,
tanto a nível de saúde como de
educação. E estes problemas
reflectem-se na qualidade de
vida dos cidadãos e por ressalto,
no desemprego, na economia
local e provincial. Temos um
bom programa para lutar contra
estas realidades e conduzir os
residentes de Mercier na senda
do progresso e da implicação
nos projectos de reestruturação
desta importante zona
montrealense». A ADQ quer
desenvolver e reconhecer o
talento da sua juventude,
facilitando-lhe o acesso a
programas de estudo onde se
sinta à-vontade e que possa
conduzi-la à obtenção de
diplomas úteis e remuneradores no mercado do trabalho.
Presentemente, há falta de
especialistas em várias disciplinas técnicas, notadas
mesmo na construção civil. Ao
mesmo tempo, o partido de
Mário Dumont quer atacar a
dívida do governo, que absorve
uma larga fatia das receitas
financeiras.
Uma maior responsabilização dos membros do
governo e do público na
gerência dos assuntos do
Estado.
No que respeita as comunidades culturais, Vivian
preconiza uma melhor comunicação entre todos, considerando-as um enriquecimento de
que a sociedade quebequense
pode e deve beneficiar. Por
outro lado, quer fazer o
reconhecimento dos grupos
comunitários de maneira a que
em cada ano, o financiamento
seja automático e sem
necessidade de perdas de
tempo na preparação de
relatórios e outras papeladas
que no fim, se revelam
desnecessárias. Deste modo, os

diversos intervenientes do meio
sócio-comunitário, poderão
gerir o seu tempo em modos
operacionais de maior utilidade
para eles e para a sua clientela,
contribuindo na solução de
casos de exclusão, dos sem
abrigo e da droga.
Um bom programa de
“garderies” onde as famílias
poderão escolher e beneficiar

de diferentes módulos consoante as suas preferências, faz
parte da planta forma política da
ADQ que Vivian Goulder
garante a aplicação, caso as
gentes de Mercier a escolherem para deputada no 14 de
Abril próximo.
A palavra é agora dos
eleitores.

“Un gâteau aux smarties”
Luís Tavares Bello
vida.
Na apresentação do livro
agora dado à estampa, que teve
lugar no Centro Cultural Alfred
Dallaire, Rita Lafontaine e
Isabelle Vincent na leitura de
alguns excertos, souberam
realçar com a enfase que lhe
emprestaram, a beleza de um
texto bem conseguido.
Um livro a não perder.
P.S. Também eu vivo em
Brossard. Pai e mãe, dois filhos,
dois automóveis, o cão não tenho
mas já tive e de bárbaro talvez o
aspecto, graças a uma barba bem
semeada...
Amigavelmente,

A doçura e o colorido do bolo
que serve de título ao livro, são
o espelho da vivência de dois
seres, que embora na realidade
separados, parecem ter ficado
ligados eternamente pelo cordão umbilical.
O livro editado pelas “Éditions du Passage”, escrito por
Jocelyne Légaré e ilustrado com
magnificas fotografias de Julia
Duchastel, é um desfilar de
emoções de duas mulheres, que
ligadas pelo sangue, mostram
uma sensibilidade notável para
apreciar as coisas simples da
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Em Mississauga, convívio santaclarense
Ultrapassou todas as expectativas
Texto e fotos de António Vallacorba

A progressiva cidade de
Mississauga, na província do
Ontário, acaba de ser palco
privilegiado do primeiro
convívio santaclarense no
Canadá (e segundo da América
do Norte), cujo objectivo
principal foi angariar fundos
para a Igreja de Santa Clara.
O imemorável acontecimen-

to realizou-se no pretérito dia 22
do corrente, no luxuoso Renaissance Convention Centre,
daquela cidade vizinha de
Toronto, perante uma assistência que ultrapassou os 700
convivas, na sua maioria
naturais da novel freguesia de
Santa Clara. Muitos foram os
que se deslocaram expressamente das mais longínquas
partes do Canadá. Outrossim,
dos Estados Unidos terão ido
alguns 70 em autocarro; e, num
gesto muito admirável, até das
Bermudas se deslocou gente
também!
Paralelamente, de S. Miguel
veio o respectivo pároco da
freguesia, padre José Paulo
Machado, que, duas horas antes
do agendado encontro, presidiu
na Igreja de Cristo Rei a uma
missa de Acção de Graças por
todos os emigrantes santaclarenses e por alma do saudoso

padre Fernando Vieira Gomes,
já falecido, ex-pároco de Santa
Clara e natural da ilha Flores.
Jantar, baile, espectáculo de
variedades, venda de rifas e
muitas outras acções visando a
angariação de preciosos fundos,
constituíram algumas das
actividades deste espectacular
serão.
“Tudo isto é lindo!” – afirmou
na altura o padre Machado,
natural da Fajã de Cima,
visivelmente emocionado pelo
louvável espírito de solidariedade e de apego à terra natal
aqui tão exemplarmente manifestados por todos, num
fraternal abraço de “gente que já
não se via desde há 20, 25 e 30
anos”!
Quão emocionante terá sido?

seu, José Dinarte Maiato, de
Connecticut, EUA, aqui
presente nessa noite e
responsável pelo convívio
realizado em Novembro de
2002, em Fall River.
Levantando a possibilidade
de realizar um semelhante
evento no Canadá, logo tratou
de contactar o José Manuel
(Carteiro). Seguidamente “falei
com as minhas vizinhas da Rua
de Santa Clara: a Graça, a
Cesaltina, o Joãzinho e a
Fátima”, que logo acederam
colaborar, com a ajuda dos
respectivos cônjuges.
Henrique Cipriano, Daniel
Carvalho (o rouxinol açoriano)
e Steve Medeiros foram alguns
dos artistas mais consagrados
cujas valiosas actuações, a par
dos novos talentos como Jessica
Amaro, Lindsay Moses (?),
entre outros, muito contribuíram para o sucesso deste
acontecimento.
Evidentemente, o desporto
esteve em grande destaque,
graças à presença de velhas
glórias do Clube Desportivo
Santa Clara: “Madeirinha”,
Paulinho, Martelo e Parra;
Manuel António, Saúl e Botto;
Posseta, Maláco, Artur Garalha
(filho), Manuel Silva e Sidónio.
Por outro lado, registe-se
também a presença de Ana
Bailão (?), que em nome de
Mário Silva, vereador da
Câmara Municipal de Toronto,
entregou uma lembrança ao
padre Machado.
Dos demais destacáveis,
relevamos o meritório trabalho
de José Manuel Lima (Carteiro), como talentoso mestrede-cerimónias e comediante; o
lançamento de um livro sobre
Santa Clara, da autoria de Elsa
Santos, e a hilariante encenação
de uma mini-comédia, prota-

gonizada por, entre outros, José
Dinarte Machado e Carmélio

preservação da língua, temas
culturais, etc. Eis o endereço:

Rodrigues, de Fall River e
responsável da página electrónica “Lusilinha”, de que
recomendamos uma visita a
todos os que se interessam pela

www.lusilinha.com.
Para que conste, Santa Clara
foi recentemente elevada à
categoria de freguesia, conforme aprovação do parlamento

açoriano em Junho do ano
transacto. Prevê-se para Abril
de 2004 a inauguração do seu
centro cívico, onde vai alojar a
Junta e a Assembleia de
freguesia, centro de convívio e
sedes de escuteiros e guias. No
primeiro piso, está prevista a
construção de um salão de
festas, com bar de apoio e infraestruturas de apoio a espectáculos..
No computo final de todo este
esforço e boas vontades, foi
apurado o bonito montante de
10 mil Euros (15 mil dólares?),
depois de pagas as respectivas
despesas.
Felicitamos os organizadores
deste muito agradável encontro
santaclarense, nas pessoas de
Lúcia Cabral, José Manuel
Lima, Graça Pintão, Cesaltina
Carreiro, João Santos e Fátima
Paiva, que já agendaram o
próximo convívio para 3 de Abril
de 2004 e pretendem naquele
ano deslocar-se a S. Miguel por
ocasião das festas de Santa
Clara, cuja realização decorrerá
no primeiro domingo de
Setembro.

Lúcia Cabral, uma das
principais impulsionadoras
deste convívio, dá-nos este
contagiante testemunho,
quando em declarações exclusivamente para “A Voz de
Portugal” e a Rádio Centre-Ville,
confessou ainda não ter parado
de “chorar de saudades da
chegada e da partida, que só me
fez lembrar a minha despedida
para o Canadá”.
“Ficámos todos contentíssimos com o resultado. Pensávamos em princípio na participação de 350 a 400 convivas,
mas o resultado foi fenomenal:
730” – disse, ao relembrar essa
“noite linda, de abraços, de
beijos, de choros, de gargalhadas. Pudera que nunca
tivesse acabado. Tenho recordações para o resto da minha
vida”!
Segundo Lúcia Cabral, a ideia
do convívio partiu dum amigo

Com um fraternal abraço do

“Peito Açoriano”
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Vária
Acredite que é verdade!!!
A época em que vivemos é
sem dúvida alguma de grande
avanço tecnológico. Acontece
porem que não é em todos os
campos que a evolução é
semelhante, e, por vezes o
desequilibro está bem patente
em algumas atitudes tomadas
por seres humanos aparente-

mente racionais. Vem isto a
propósito de algumas notícias
que respigámos da imprensa
portuguesa que a seguir
publicamos as quais dispensam
outros comentários.
Ficou com o pénis entalado
Um indivíduo de 36 anos de

A Voz de Portugal e Associação
Portuguesa do Canada
organizam
Jantar comemorativo do

29º Aniversário da Liberdade
em Portugal
Sexta-feira 25 de Abril
pelas 19h00 na
Associação Portuguesa do
Canadá
4170 St-Urbain

Apontamento musical com

Estará
Estará presente
presente oo escritor
escritor
e jornalista Joel Neto Chefe
Chefe
de
de Redacção
Redacção do
do

São e Carlos Ferreira

Correio da Manhã

Responsável do som:
Fernando Vinagre

A Voz de Portugal,

Reservas
e informações:
Tel. (514)844-2269

e colaborador de
que
que fará
fará oo lançamento
lançamento do
do seu
seu livro
livro

“O Citroën Que Escrevia
Novelas Mexicanas”

Patrocínio de:

Hotel
Blainville
Service d’Entretien Ménager

José Alamo

idade está internado no Hospital
de S. João, no Porto, por, no
passado domingo, ter estrangulado o pénis numa chave de
estrias.
O homem, que tem residência em Ferreiros, no
concelho de Braga, terá,
segundo confessou no hospital,
utilizado a chave para a
concretização de uma experiência solitária de prazer.
Segundo o que conseguimos
apurar, o homem ainda tentou
retirar a chave à força mas,
como o pénis inchou bastante e
de forma rápida, não teve outra
alternativa senão recorrer aos
serviços de urgência do
Hospital de S. Marcos, em
Braga.
Acontece que, na tentativa de
retirar a chave, o indivíduo
causou algumas lesões no
pénis, o que agravou a situação,
já que, segundo fonte médica, o
órgão genital ‘intumesceu’ e,
rapidamente, a experiência, que
o homem esperava de prazer,
passou a ser de dor.
Perante a gravidade do
problema, dado que o inchaço já
cobria a argola metálica da
chave, também conhecida
como chave de luneta, os
médicos da urgência de Braga
optaram por transferir a vítima
para o Hospital de S. João, no
Porto, onde chegou cerca das
07h00 de domingo.
Uma vez no local, o homem foi
submetido a uma intervenção
cirúrgica para extracção do
objecto estranho do pénis.
Fonte do Hospital de S. João
disse ao CM que a vítima
continua internada no Serviço
de Cirurgia e está a recuperar
favoravelmente.
A mesma fonte assegurou
que, mediante a gravidade da
situação, chegou a ser equa-

8060 St-Hubert
(esquina Jarry)

Preços a partir de:
Partidas de Montreal
Lisboa $749. + Taxas
Ponta Delgada
$819.+ Taxas

Dorthy Medeiros
(514) 270-7373
Extensão 248

Partidas de Toronto
Lisboa - Porto - Faro

$649. + Taxas
Terceira - Ponta Delgada
$519. + Taxas
Temos também preços
para aluguer de viaturas

cionada a hipótese de amputação do pénis, mas se não se
registarem novas complicações, essa hipótese está, para já,
afastada.
Consciência dos riscos
O sexólogo José Pacheco
explica que muitas pessoas
“gostam de testar os limites a
novel sexual, sem terem
consciência dos riscos” e por
isso recorrem a objectos
perigosos para atingir prazer.
O responsável alerta para a
necessidade de “as pessoas
terem sempre a noção dos
perigos”, mas recorda que para
muitos indivíduos é exactamente o prazer do risco que os
leva a tomar certas atitudes
estranhas. “Há pessoas que
chegam a morrer asfixiadas em
experiências de prazer”, explica. Segundo o sexólogo, a
maior parte dos casos são
resolvidos nos hospitais e
poucos são os indivíduos que
recorrem depois aos especialistas por “terem vergonha”.
Três situações insólitas vividas
em urgências hospitalares
Garrafa de cerveja
Um indivíduo de 45 anos
apareceu na urgência com a
mão na barriga, cheio de dores.
O médico sentiu algo duro,
julgou ser uma pedra na bexiga
e mandou fazer um Raio X. O
resultado foi surpreendente: na
ampola rectal estava uma
garrafa de cerveja, cheia, e ainda
com a tampa. Com uma
anestesia os clínicos tiraram a
garrafa, dilatando o ânus.
Lençol de banho
Tinha 60 anos e uma namorada mais nova e por isso
injectava papaverina no pénis
para ter erecção. Um dia a
namorada atrasou-se para o
encontro e o idoso deu duas
injecções o que provocou uma
trombose no pénis, provocando
um inchaço gigante. Chegou ao
hospital, sem calças, com um
lençol branco a tapar o pénis. Foi
operado de urgência.
Repolho de fora
Um jovem com pouco mais de
vinte anos chegou ao hospital
cheio de dores, com um nabo
dentro do ânus e o repolho, isto
é, o ramo do nabo, de fora. O
jovem explicou aos médicos
que quis fazer uma experiência
e depois não conseguiu retirar o
nabo. Os clínicos tiveram de lhe
dar uma pequena anestesia para
dilatar o ânus e retirar o nabo.

Jornal
A Voz de Portugal
o seu jornal
todas as
quartas-feiras

Diário do horror

Cont da pág. 5

força das armas. Neste caso, o povo iraquiano está a ter o apoio do
exército mais poderoso do Mundo para se libertar da ditadura - mas
até agora ainda não se viu a população a correr em debandada para
se ajuntar aos supostos libertadores. Porque será? Deixemos a
resposta à imaginação do leitor...
Entretanto, e segundo os especialistas que estudam o terrorismo
internacional, após o 11 de Setembro, iniciou-se uma colaboração
táctica entre a Al-Qaeda e o Iraque. Em particular, o movimento de
Osama bin Laden tem procurado obter armas químicas no Iraque.
O contacto é feito pelo grupo radical Ansar al-Islam, localizado no
Norte do Iraque. De acordo com investigações publicadas
recentemente, os líderes deste grupo terrorista, foram treinados
em campos da Al-Qaeda no Afeganistão e hoje trabalham com os
serviços secretos iraquianos. Saddam não hesita em recorrer ao
terrorismo para obter os seus objectivos. Vêm aí os ataques
suicidas.

Grupo Folclórico Praias de Portugal
Comemoração 20º aniversário
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.

Linha telefónica “info-abuso”
Para idosos vítimas de abusos
A linha info-abuso para idosos é um serviço telefónico de escuta
bilingue e confidencial, de informação e de referência disponível a
todos os idosos vítimas de abusos psicológicos, físicos, financeiros
ou de negligência e a todas as pessoas preocupadas por uma
situação de abuso a um idoso.
Se desejar falar ou obter informações sobre as diversas opções
disponíveis para si ou um familiar, favor telefonar de Segunda a
Sexta das 09h00 às 17h00 para o (514)849-2287.

Jovens em Acção
Apresentam Moisés
Salvo das águas
Os Jovens em Acção da Missão Santa Cruz apresentam no
Sábado, dia 12 de Abril , pelas 19h30, e no Domingo, dia 13 de Abril,
pelas 15h00, a peça “Moisés – Salvo das águas” na Igreja de Santa
Cruz, 60 Rachel oeste.
Entrada: 5 mandamentos para adultos e crianças a partir dos 12
anos. Bilhetes à venda na secretaria da Missão.

Clube Oriental Português
Baile da Pinha
O Clube Oriental organiza no Sábado, dia 5 de Abril próximo, um
jantar, seguido do Baile da Pinha animado pelo Duo Joe & Duarte
– DJ Xmen.
Neste noite serão coroados o Rei e a Rainha da noite.
Não falte! Decerto vai divertir-se.
Para reservas: (514) 342-4373.

Conferência S. Vicente de Paulo
Grande Bazar – 5 e 6 de Abril
A Conferência S. Vicente de Paulo organiza nos próximos dias 5
e 6 de Abril, entre as 8h e as 20h um Grande Bazar onde poderá
adquirir todo o género de artigos para o seu lar: roupas, calçado,
artigos de decoração, cozinha, etc.
Este bazar terá lugar no Salão Nobre da Missão Santa Cruz onde
também poderá saborear bifanas, café e bolos.

Noivas 15

% de desconto
em todos os modelos de convite

844-0388

CÉRAMIQUES SOLANO
LIQUIDAÇÃÓ FINAL
50% a 70% de desconto

Contacte Dorthy Medeiros
Viagens Funtastique
(514) 270-7373 Ext. 248

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

Importateur

4833 Jean-Talon est (514) 727-6293 Distributeur
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Comunidade
31º Aniversário da Filarmónica Portuguesa
Por Maria Calisto
No passado dia 22 de Março a
Filarmónica Portuguesa de
Montreal festejou o seu 31º
aniversário de existência. O
serão foi animado por Luís
Melo, que não deixou ninguém
sério com as suas anedotas.

A Filarmónica interpretou
grandes sucessos musicais
como “Feeling Hot” e “La Vida
Loca”. Pela primeira vez em
Montreal tivemos Samantha,
Savannah e Ilder Vicente vindo

dos Estados-Unidos que
surpreenderam o público com
suas lindas vozes. Também,
especialmente para esta festa,
tivemos vindo de Toronto, o
conjunto português mais velho
Os Panteras (31º ano de

existência). Cantaram muitas
músicas portuguesas e inglesas, fizerem as pessoas vibrar
de alegria, rir e dançar. A noite
estava tão agradável até à
chegada de um deputado do

Partido Quebequense, que até
numa festa teve que fazer o seu
discurso.
Durante o serão Os Panteras tiveram que realizar
algumas pausas para dar lugar
às arrematações que eram

apresentadas pelo senhor João
Balança. Aqueles que já
estavam a pegar no sono
ouvindo as arrematações
sentavam-se depressa.
Aproveitando a sua visita a

Montreal Os Panteras (Tony,
Joe, George e Walter), assinaram muitos autógrafos mesmo
quando o serão já se tinha
acabado. Muitos parabéns à
Filarmónica assim como ao
senhor Balbino Sá por essa
grandiosa festa e muito sucesso
aos cantores.
Agradecimento
Balbino Sá e a sua direcção
vem por este meio agradecer a
todos os que com o seu trabalho
e donativos contribuíram para o
sucesso desta festa comemorativa do 31º aniversário da
Filarmónica Portuguesa de
Montreal. A todos o nosso
OBRIGADO.
Um agradecimento muito
especial a todos os comerciantes que contribuíram com
as suas ofertas assim como aos
Srs. Ildeberto e Graça Silva,
Mário e Odília Morieta,
Armando e Lurdes Pacheco,

Conceição Carvalho, Maria
José Raposo e Arminda Isidoro
que muito contribuíram com o
seu trabalho e ofereceram

bolos, frutas, massa sovada e
malassadas e outros doces.
Obrigado e Bem-Hajam.
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

EM 01-04-2003

1EURO=1.6027cd
UM SERVIÇO DO
BANCO
COMERCIAL
PORTUGUÊS
(514) 287-3370

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

AGÊNCIAS DE VIAGENS

MÁQUINAS DE COSTURA

QUIROPRATAS

ALGARVE
651 Jarry Est

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert

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

273-9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

987-7666

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
IGREJAS
Igreja Baptista Portuguesa
Igreja Católica de Santa Cruz
Igreja N. S. de Fátima de Laval
Assembleia de Deus
Igreja Pentecostal
“Uma família de famílias”
Igreja Nova Unção
Igreja Cristã Vitoriosa
RÁDIO E TELEVISÃO
Rádio Centre-Ville
Rádio CFMB
Radio CIJM

MONUMENTOS

RENOVAÇÕES

849-8591

LATINO
177 Mont-Royal Est

849-1153

MÓVEIS

RESTAURANTES

Oração ao Sagrado Coração de Jesus

ARCA

LISBOA
355 Rachel Est

844-4588

844-3054

Agradeço ao Sagrado Coração de Jesus pela graça recebida.
Que o Sagrado Coração de Jesus seja louvado, adorado e
glorificado através do mundo.
Fazei esta oração durante nove dias e recebereis a graça
pedida, mesmo parecendo-vos impossível. Não vos esqueceis
de agradecer a Jesus e seu Pai Celestial com promessa de
publicação pelo favor obtido.
F.N.

TAGUS
4289 St-Laurent

844-3307

669-7467

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent

4117 St-Laurent

842-0591

MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

845-6028

SOLMAR
111 St-Paul E

861-4562

CASA MINHOTA
3959 Boul. St-Laurent

842-2661

NOTÁRIOS
M. LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203

849-6619

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

842-8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL INC.
4267 Av. Coloniale
285-1620
672-4687

CASAMENTOS
BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent

844-8738

SPOSINA LUISA
7250 Maurice-Duplessis R.D.P 494-1854
www.sposinaluisa.com
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este
CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

843-5626

(514) 985-2411

OURIVESARIAS
B. SERKOS
1530, Curé-Labelle, # 203 (450) 686-0026
OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent
288-3019

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

PSICÓLOGOS
Dr. JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

849-2391
987-0080

CONTABILISTAS
GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent

DENTISTAS

842-6891

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

232-3095

499-1624

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent

272-5779

844-2269
254-4647
366-6305
435-0301
842-8077
388-4129
982-0804

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

FARMÁCIAS

PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

353-1550

FUNERAIS

844-1406
353-3577
768-7634
684-0857
739-9322
499-9420
273-4389
484-3795
844-1011
687-4035
583-0031
376-3210
593-9950
525-9575
495-2597
483-2362
844-2456

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

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel

725-2626

SATÉLITES
LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval

947-1479

Oração ao Sagrado Coração de Jesus

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

VESTUÁRIO DE CRIANÇA
288-2082

BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276 St-Laurent

843-7282

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

(514) 935

Agradeço ao Sagrado Coração de Jesus pela graça recebida.
Que o Sagrado Coração de Jesus seja louvado, adorado e
glorificado através do mundo.
Fazei esta oração durante nove dias e recebereis a graça
pedida, mesmo parecendo-vos impossível. Não vos esqueceis
de agradecer a Jesus e seu Pai Celestial com promessa de
publicação pelo favor obtido.
F.N.

- 4163

www.profbangali.com

Agradeço ao Sagrado Coração de Jesus pela graça recebida.
Que o Sagrado Coração de Jesus seja louvado, adorado e
glorificado através do mundo.
Fazei esta oração durante nove dias e recebereis a graça
pedida, mesmo parecendo-vos impossível. Não vos esqueceis
de agradecer a Jesus e seu Pai Celestial com promessa de
publicação pelo favor obtido.
F.N.

Oração às Almas do Purgatório
Pelas Almas do Purgatório, pelo amor de Deus, que o meu
pedido seja atendido. Alminhas do Purgatório sabidas e
entendidas a vós peço pelo sangue que Jesus derramou que o
meu pedido seja atendido. Meu Senhor Jesus Cristo, que a vossa
protecção me encha da vossa graça e me proteja com o vosso
amor. Ó Deus de bondade vós foste meu defensor na vida e na
morte, peço-te que me livres das dificuldades que me afligem.
Alminhas do Purgatório sabidas e entendidas, alcançai-me a
graça que vos peço e mandarei publicar esta oração e celebrar
uma missa por Vós. Rezar 10 Avé-Marias e 10 Pai-Nossos. Dailhes Senhor o eterno descanso.
Para agradecer uma graça recebida.
C.B.

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

†

844-6212

ASTRÓLOGO AFRICANO AIDARA
845-5335

270-3112
862-2319

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

845-1520

(514) 725 - 3390

FOTÓGRAFOS

842-8045

342-4373

385-1484 e 3 8 5-3541

FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

Oração ao Sagrado Coração de Jesus

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent

MONSIEUR SANASSY

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

REVESTIMENTOS

843-3863

273-1425
681-0612

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

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

e

934-4400

842-6822

O Sport Montreal e Benfica leva a efeito o seu tradicional passeio
à Cabana do Açúcar, no Domingo, dia 13 de Abril, com partida às
10h00 em direcção ao 1050 boul. Sauvé, auto-estrada #148 oeste,
em Deux-Montagnes.
Para mais informações: 273-44389.

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

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

351-1716

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

CAIXA DE ECONOMIA

Tel.: (514) 499-0359

271-6452

Sport Montreal e Benfica
Passeio à Cabana do Açúcar

845-5804

Tel.: (514) 374-2395 Fax : (514) 374-9755
Possuo largos anos de experiência e poder, oriundo dos meus
ancestrais. Com a máxima honestidade e sigilo, ajudo quaisquer
que sejam os casos desesperados, mesmo os de difícil solução:
Angústias, Mau-olhado, Amarrações, Desvio, Aproximações,
Casas assombradas, Males Físicos, Impotência Sexual, Vícios,
etc. Desamarro também todos os males fluídos que existem em
si! Trabalho à distância por bons guias com Talismãs fortíssimos
para todos os fins! Considerado um dos melhores Profissionais
no Canadá e estrangeiro, consultado por vários colegas devido
às minhas previsões serem exactas e os tratamentos eficazes!
Falo Português.

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
IGREJA PENTECOSTAL PORTUGUESA
“UMA FAMÍLIA DE FAMÍLIAS”
2500 Boul. Rosemont (esq. Iberville)
Pastor: Carlos Figueiredo
376-3210
IGREJA EVANGÉLICA LUSO-FRANCÓFONA
28 St-Charles, Ste-Thérèse (450) 435-9834

PROFESSOR TAMBA
Vidente
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

Maria da Conceição Martins
23 - 03 - 2003
Faleceu no dia 23 de Março de 2003, na freguesia Ribeira Seca
da Ribeira Grande, a Sra. Maria da Conceição Martins, natural
de São Roque, S. Miguel, Açores, com a idade de 71 anos.
Viúva de Francisco Botelho Jr., deixa na dor seus filhos
Conceição(Manuel Puga), José(Valentina), Carlos e Guida, seus
netos Debbie, Terry, Andrew, Katia e Hernani, seu irmão Carlos,
assim como outros familiares e amigos.

Monsieur TIBOU
Grande Vidente Médio
15 ANOS DE EXPERIÊNCIA - ESPECIALISTA EM TODOS OS
TRABALHOS OCULTOS E EM CASOS URGENTES
Resolvo os vossos problemas dentro de 4 dias•Estabilidade absoluta no casal •
Protecção contra todo o tipo de infidelidade ou separação•Sorte na vida sentimental
e nos encontros•Regresso rápido e definitivo do ser amado seja qual for o tempo da
separação•Desenfeitiçamento•Elimina complexos físicos e morais•Sorte no jogo
•Êxito nos assuntos sociais e profissionais•Atracção de clientela em todos os
domínios•Impotência sexual•Fidelidade entre esposos e soluciona crises
conjugais•Trabalho sério.
• PAGAMENTO APÓS RESULTADOS •
Se querem resultados rápidos, contactem-me. Satisfação e eficacidade garantida.
Consultas diárias das 08h às 21 h.

(514) 333-4067
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Serviços & negócios
(450) 658-3387

(514) 823-8141
Operários c/experiência para assentar
“pavé-uni”, muros de blocos, mini-talus
e escadas de blocos.
Tony
(450) 628-5353
Representante de vendas c/
conhecimento de café. Deve falar
Português, Francês e Inglês.
845-0164
Operários para trabalho em “pavé-uni”,
cimento e carpintaria. Bom salário.
Trabalho imediato.
(514) 867-3824
(514) 944-4260
Operáriosc/omínimo5anosdeexp.em
pavé-uni, muros, etc. Dispo-nível para
trabalho em horário prolongado.

Costureira c/experiência em
alterações de alta costura.
Bom salário.
Lucy ou Fernanda
(514) 426-1588
Senhora minuciosa para limpeza 1 dia/
semana das 9 às 16 hrs. Deve ser hábil
na passagem a ferro. Residência no
centrodacidade,ruaRedpath,próximo
Dr. Penfield. Exige-se referências e
experiência. $11./hora.
845-7787
Operárioc/mínimo3anosdeexperiência
em trabalhos paisagísticos.
(514) 992-0311

Frank : (514) 820-5247

Homem ou jovem c/carta de condução
e que fale um pouco de Francês ou
Inglês.Trabalhoemcomércioalimentar.

Operáriosc/omínimo5anosdeexp.em
trabalhos de pavé-uni, cimento, muros
de pedra, etc.

(514) 843-6652

323-4944
Telhador (couvreur) ou aprendiz, de
preferênciacomcartadeconduçãopara
camião. Tempo inteiro.
(514) 762-1948
Homem c/mínimo 10 anos de exp. para
trabalhos em pavé-uni, muros e relva.
Salário baseado na experiência.
João da Ponte
271-7604
Ajudante de cozinha. Trabalho a partir
das 17 horas. Mínimo 30 horas.
semanais.

Pessoa para estender tecidos
manualmente em sala de corte com
muitotrabalho,situadaemV.St.Laurent.
Tempo inteiro. Dá-se formação a quem
não a possuir.
Contactar : Dany Von
(514) 333-7171 ext. 228
C.P.E. Duluth procura uma
responsável para o serviço de
guarda em meio familiar, residente
nobairroSt-LouiseMile-End.Para
informações contacte:
Andreia - 843-6640

Contactar (514) 999-0199
Homem ou casal para limpeza, de
preferência c/experiência. Trabalho
emSte-Thérèse,25horas/semana,à
noite.

Casa ou apartamento em Portugal com
2 quartos cama, próximo da praia, para
férias durante o mês de Agosto.

(450) 437-1800

DIVERSOS

Paisagistas c/ou s/ exp. para assentar
“pavé-uni”, muros, asfalto etc. Bom
salário. Trabalho na “Rive-Sud”

Viagem à Cabana do Açucar. Dia 27 de
Abril.Autocarro+refeição:$23.
Só refeição:$12.50.Também se
organiza uma viagem às Mil Ilhas
a 25 de Maio.

(514) 231-7583
Pasteleiro c/experiência p/trabalho a
tempo inteiro.
(514) 278-7047

Senhor viúvo de origem italiana, ref., c/
casa própria e vida estável, procura
senhora, idade 55-65 anos, para fim
amizade ou futuro compromisso.
António (514) 729-6959
Cel. (514) 944-1550
LCPC Informatique
Serviçosemcomputadores,residencial
oucomercial,configurraçãoeinstalação,
reparação e venda.

Na Marinha Grande, Portugal, casa de
habitaçãoeedifíciocomercialc/2pisos
e terreno.

G. AMBROSIO et FILS

Info: (514) 255-3379

Paisagistas e limpeza de neve

4½, sub-solo, n/aquecido.
Paget (514) 338-6954
Tel. (514) 643-4418
4½ no 4419 Hotel de Ville. Livre
imediatamente.
256-2469

Franco
(514) 824-7001

VENDE-SE
Computador portátil, Pentium2,com
mala + bateria em estado impecável,
$400.

(514) 808-8398

ALUGA-SE
Quarteira-Algarve
4½ (T2) na rua principal a
100 metros da praia.
Em Montreal :
(514) 251-1451
Em Portugal:
011-351-262-787916
011-351-964-125288

A partir das 18 horas
844-7538
“ Dodge Caravan allongée” 1995 para
carga, em estado impecável. $3.500
865-5573
Sala de recepções c/restaurante +
edifício. Apoio ao comprador.
Trans-Action Avangarde
G. Lemire
(514) 642-6666

PRECISA

NOVA

Precisa de operários c/experiência em
“pavé-uni”, muros de blocos e finição de
betão. De preferência com carta de
condução classe 3. Contactar:

URGENTE

(Rive-Sud)
Operários com experiência em :

• Pavé-uni • Asfalto • Muros
Bom salário. Possibilidade de
salário C.C.Q. Tempo inteiro.

Roberto
(514) 945-6702

(514) 486-2077

RE/MAX DU CARTIER INC.
Courtier immobilier agrée

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

Esc. 382-0940
Cel.: 497-6200

www.avozdeportugal.com

Arlindo (Alain) Velosa

Preço $210.000

Avaliação gratuita

ROSEMONT

“Cottage”
recente.
Cave
acabada.
Garagem.
Deve
visitar

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

Preço $210.000

ST-MICHEL

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

8x4½ renovados, bem situado.
Rendimento $36.300.

TR

X

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

Grande triplex,4 quartos,muito 3xx5½, 1x2½ , garagem, rende $24.960.
luxuoso, cave c/lareira. 3 garagens.
Telhado2001.Muito interessante

TRIPLEX EM ROSEMONT
VA
NO
HA
N
I
Z
CO

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

ROSEMONT
EX
IPL
TR

O
ND
CO

Bonita residência, no local do
antigo “Paul Sauvé”, construção
2002. Garagem

VILLERAY
COMERCIAL

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

000$
109
EL
ÀV
C
E
IMP

ROSEMONT

O
DO
ND
ON
CO
C

O
Villeray e 17ª Avenida
ND prédio
CO
c/ 2 andares e cave acabada,
livre para o comprador

Se pensa vender ou comprar é só chamar
Se pensa comprar ou vender é só chamar

REMAX Alliance Inc.
EXPERIENCE
Hall of Fame
Club 100%OR

00$
33,0

/ano

VILLERAY
Optimapropriedade,30x40,
4plex. Bom terreno.
$209.700

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

VE

N

D
DI

VILLERAY

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

00
0
.
9
$18

DEA
I
D
D
A

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

NID
VEV

NO

CARLOS AGOSTINHO

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

A
DDA
I
I
DD
N
N
E
VVE

a
d
i
d
Ven
NOVO ROSEMONT - Super duplex

em óptimo estado. Muito bem situado

A

ANJOU
Excelente "cottage", super
tranquilo. Bom terreno

UINA
ESQ .000
$ 239

$128.500

NOVO NO MERCADO

negociável

MERCIER

NOVO NO MERCADO
RDP “cottage” semidestacado com 2 + 1
q.c., cave acabada,
electrodomésticos
incluídos. Impecável.

Jean-Talon/14ª av. Duplex 5½-4½ c/2garagens.
Livre.Preço : $219.000 negociável

Preço : $339.000

ANTÓNIO BAPTISTA

E
IPL

Preço $198.000

AHUNTSIC

Informação gratuita - casas, hipoteca...

EXCELENCE INC.

S
OS
O
T
QT
44 Q

Preço $220.000

R.D.P.

83 CASAS VENDIDAS EM 2002!

ANJOU

43 avenida Duplex comercial
Aquecimento eléctrico.
Negociável

5 apartamentos.Aquecimento
eléctrico. Garagem.

Grande “bungalow” todo
destacado.Cave; 2 lareiras. Tem
de ser vendido por causa de
mortalidade Preço $319.000

Beatriz : 286-1972

AVALIAÇÃO GRATUÍTA

ST-MICHEL

MONTREAL NORTE

VE
ND
ID
A

Paisagistas c/ou s/experiência
paraassentar“pavé-uni”,muros,
asfalto,etc.Bomsalário.Trabalho
na “Rive-Sud”

Senhorac/exp.p/guardarcriançasapartir
dos2ou3meses,emres.familiar,c/todo
o carinho e conforto
(514) 341-8321

VE
ND
ID
A

Operáriosc/exp.paraassentar“pavéuni” e muros. Pessoas responsáveis
e competentes. Optimo salário!!

VE
ND
ID
A

PRECISA-SE

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

PLATEAU St-Urbain. Grande e
bom duplex c/cave e muito
terreno

DA 00
I
NDN9D.5IDA
E
E
VV VE5

$2

VILLERAY - Excelente bloco
com garagem. Cave.
Bom rendimento. Bom preço
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Comunidade
Centro Comunitário do Espírito Santo
Apresentou nova Direcção na festa dos sócios
Texto e fotos de António Vallacorba

Os sócios do Centro Comunitário do Espírito Santo
(CCES), pela primeira vez

transacto foram alvo de uma
festa que a colectividade lhes
dedicou expressamente, com
um jantar de apreciação e baile.
Alguns duzentos membros
terão assistido ao agradável
evento, que para tal decorreu no
subsolo da Igreja St-Corand, na
periferia da sede desta simpática agremiação, e a que
assistiram também os mordomos dos festejos em louvor
do Espírito Santo para o
corrente ano, Jorge e Crisália
Couto; e Lise Thériault,

Quebeque, que veio acompanhada por Léo Vachon.
Tratou-se, pois, do justo
reconhecimento do CCES para
com os seus associados e
colaboradores, depois de mais
um intenso ano de actividades.
Lúcia Sousa, no uso da
palavra, e depois de ser servido
o agradável repasto, confeccionado por Carlos Almeida e
Tony Barbosa, agradeceu toda
a prestimosa e estreita
colaboração que o Centro
recebeu, ao mesmo tempo

presidido por uma senhora, a
Lúcia Sousa, no sábado

deputada liberal pelo círculo de
Anjou à Assembleia Nacional do

sugerindo para que sempre
assim continuem a fazê-lo para

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

o benefício do Centro e de todos
em geral.
Na altura, aproveitou a
oportunidade para apresentar o
novo elenco directivo, constituído da seguinte maneira:
Lúcia Sousa, presidente; Carlos
Almeida, vice-presidente; Tony
Geraldes, secretário; Maria
Vital, tesoureira; e directores:
Luís Sousa, Luís Vilela, José

querem – ouvir!
Deputada por Anjou desde
Abril do ano passado, Lise
Thériault exortou a “cumprirem
o vosso direito de votar” no dia
14 de Abril corrente.
A ideia de organizar uma festa
para a angariação de fundos, tal
como aconteceu no passado dia
22 de Março em Santa Cruz –
segundo a presidente -, terá

maior prestígio dá ao Centro,
mas também a mais trabalhosa
e que requer um grande espírito
de solidariedade da parte de
todos.
Daí que Lúcia Sousa tivesse
sensibilizado os membros para
a oferta dos respectivos
bezerros com vista aos festejos
que se aproximam. De facto,
realizam-se este ano a 21 e 22 de

Luís Medeiros, Henrique Costa,
José Brum e Manuel Sousa.
“Mudar para melhor” – eis
como a deputada Lise Thériault,
por sua vez, falou da presente
campanha eleitoral do seu
partido, prometendo “melhor
Educação e Saúde e redução
nos impostos”.
Foi o que todos quiseram - e

resultado em 7 mil dólares, com
mais
mil
ainda
por
recolher,informou, realçando
ainda o contributo de José
Cabral, na forma de bilhetes
para hóquei, e que renderam
quatrocentos dólares.
A organização das festas do
Divino Espírito Santo é, sem
dúvida, a actividade que que

Junho, como informou o
mordomo, o já referido Jorge
Couto – ele próprio oferecendo
um bezerro e convidando todos
a acompanhá-lo durante esse
acontecimento.
Serafim Rocha, Norberto
Lima, Henrique Costa, João
Maciel, António Pereira, Carlos
Almeida, Amilcar Paz, Vítor da
Ponte, Tony Barbosa, Mário
Amaral e amigos, são alguns
dos membros que prometeram
a oferta de bezerros para a festa,
enquanto que Isabel Coroa foi
sensibilizando para tal um
grupo de 34 senhoras, dizendo,
com muita graça, não irem
oferecer um bezerro “mas um
toiro”!
Ainda no aspecto da
organização das festas, o Centro
informa que as domingas
decorrerão nas casas das
seguintes pessoas e datas: 1ª Maleni Barbosa, 20 a 27 de
Abril; 2ª - Ashly Sousa, 27 de
Abril a 4 de Maio; 3ª - José
Calisto, 4 a 11 de Maio; 4ª - Richy
Leite, 11 a 18 de Maio; 5ª Manuel de Jesus, 18 a 25 de
Maio; 6ª - Ildeberto Silva, 25 de
Maio a 1 de Junho; 7ª - Maria
Vital, 1 a 8 de Junho; e,
finalmente, Jorge Couto,
mordomo, de 8 a 22 de Junho.
O baile, sempre muito
animado, foi abrilhantado pelo
conjunto “Request”, enquanto
que Crisália Couto, filha do
mordomo, também deu a sua
valiosa colaboração.
A próxima actividade deste
Centro, será uma noite de fados,
no dia 5 do corrente, na sua
sede, sita ao 8670 Forbin
Janson.

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00
20 LITROS

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00

Mosti Mondiale 2000

20 LITROS

UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS
AQUELES QUE FAZEM VINHO!

Melhor Marca, Melhores Preços

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

PREÇOS MAIS BAIXOS NOS CONTENTORES PARA
PORTUGAL - GARANTIDO
PORTA A PORTA

MOSTO DISPONÍVEL EM GALÕES
DE 20 E 23 LITROS

DESDE $599

DESDE $149 DESDE $649

Serviço de análise do seu vinho
35 variedades de mosto à sua escolha

NOVIDADE
Vendem-se barris de Whiskey e barris novos

✁

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO
* UM POR FAMÍLIA

importados de Portugal em carvalho e castanho,
de 5 a 250 litros.
ATENÇÃO: SE NÃO TEM SELO DA MOSTI MONDIALE
É PORQUE NÃO É MOSTI MONDIALE
Para mais informações, contactar Marco
MOSTI MONDIALE 2000
5187, Jean-Talon Este St-Léonard - Tel.: 728-6831
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Comunidade
Grupo “Voz da Saudade” faz sensação em Toronto
Por António Azera da Silva
Perante cerca de mil espectadores, no passado domingo,
dia 30 de Março, no Oasis
Convention Centre, em Mississauga, o Grupo “Voz da
Saudade” fez retumbar a casa
com uma brilhante actuação,
cheia de entusiasmo e patriotismo, com várias ovações de pé

pelo público que lá se deslocou
para conhecer, muitos pela
primeira vez, este excelente
Grupo Coral oriundo da região
da capital nacional do Canadá. A
convite dos organizadores da III
Grande Festa Açorianíssima,
este Grupo de emigrantes
portugueses, dirigido por
António Fernando Ázera da
Silva, natural da cidade da Praia

da Vitória, ilha Terceira, cativou
a admiração de todos com as
suas melodias e temas originais
sobre a emigração portuguesa
neste continente norte-americano. Composto por cerca de
30 elementos, incluíndo vozes
femininas e masculinas, músicos e assistentes técnicos, o

Grupo deleitou os presentes
com as suas interpretações,
acompanhadas de imagens
projectadas em dois enormes
ecrãs, alusivas aos temas
cantados. “É, para mim, um
privilégio poder estar aqui hoje
a admirar o trabalho excelente
deste Grupo, que apenas ainda
conhecia através das suas
gravações em CD”, declarou a

Dra. Alzira Serpa Silva, do
Governo Regional dos Açores
(Direcção Regional das Comunidades), uma das entidades
convidadas para esta Grande
Festa Açorianíssima.
O Grupo “Voz da Saudade”
estreou-se em Outubro de 1998,
por ocasião da Festa do Imi-

grante, que é realizada anualmente no Centro Comunitário
Português “Amigos Unidos”, na
então cidade de Hull (hoje
cidade de Gatineau), província
de Quebeque, perto da cidade
de Otava, capital federal do
Canadá. Todas as suas composições (músicas e letras) são da
autoria do seu director, António
Fernando Ázera da Silva,

músico, compositor e intérprete. Os temas cantados falam
de experiências vividas na
emigração portuguesa neste
continente norte-americano,
sendo os componentes do
Grupo, na sua grande maioria,
de origem açoriana.
O Grupo actuou na cidade de
Kingston, província do Ontário,
em Junho de 1999 e gravou, em
Julho do ano 2000, o seu
primeiro CD, intitulado “A voz
que fala de saudade”. Realizou
uma digressão pelos Açores em
Agosto do mesmo ano, a convite
da Comissão das Festas “Praia
2000” e de várias municipalidades da ilha de S. Miguel.
Actuou na Associação dos
“Amigos da Terceira”, na cidade
de Pawtucket, Estado de Rhode
Island, em Março de 2001,
tendo lá voltado em Março de
2002, após a gravação do seu
segundo CD, intitulado
“Sonhador, português e navegante. Actuou, em Setembro de
2001, na cidade de Toronto, a
convite do Centro de Divulgação Açoriana no Canadá, por
ocasião da realização do seu 15.º
Ciclo de Cultura Açoriana,
realizado no Clube Lusitânia de
Toronto. Deslocou-se à comunidade portuguesa de Lowell
(Estado de Massachussetts),
em Maio de 2002, tendo lá
regressado em Novembro do
mesmo ano para outro espectáculo realizado no Smith Baker
Centre. Participou na realização
do I Festival de Cultura
Açoriana, no Canadá, tendo
actuado em Laval e Montreal
nos meses de Maio e Setembro
de 2002, respectivamente. Após
o grande sucesso obtido na área
metropolitana de Toronto no

passado domingo, o Grupo
segue agora para os Estados
Unidos para outras duas
actuações nos dias 26 e 27 do
próximo mês de Abril, nas
cidades de Lowell (Estado de
Massachussetts), e Pawtucket
(Estado de Rhode Island), com
actuações previstas na Sociedade do Espírito Santo e na
Associação dos “Amigos da

Terceira”, respectivamente. No
dia 27 de Abril, nos “Amigos da
Terceira”, está previsto o
lançamento oficial do seu
terceiro CD, intitulado: “Mar
emigrante”.
Relações Públicas – Grupo
Voz da Saudade. Contactos
António Silva Tel. 613 230-7166
Fax 613 230-6804 Telemóvel
613 299-8271.

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

$

40.00

20 LITROS

SUPER ESPECIAL
DE ABRIL
• Compre 10 baldes de Mosto 100% puro e
obtenha 1 balde gratuito
•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
Pes
o •hospitais •"dépanneurs"
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•crèches
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sm Faça-nos uma visita ou contacte:
me
ALBANO SÁ ou CARLOS COSTA
Tels.: 845-3291 - 845-3292 - Fax: 257-8816

L’é t é commence à l’École de langues!
Session d’é t é 2003
session intensive du 5 mai au 25 juin
session régulière du 5 mai au 15 août

Programmes et cours
crédités
admissibles aux prêts et bourses

Université du Québec à Montréal
Pavillon J.-A.-De Sève
320, rue Sainte-Catherine Est
Local DS-2375

(514) 987-3980
langues@uqam.ca
www.unites.uqam.ca/langues

arabe
allemand
anglais
chinois
espagnol
français langue seconde
italien
japonais
langue des signes québ.
portugais brésilien
russe
vietnamien

Aussi
École d’été 2003
Formation non créditée
Programmes intensifs (70h)
anglais-français
du 2 juin au 27 juin
du 7 juillet au 1er août
Attestation de participation
www.uqam.ca/langues/immersion

ete2003@uqam.ca
(514) 987-3000
poste 5621#
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Desporto
Futebol
Portugal 2-Brasil 1
(Lusa) - Um golo do lusobrasileiro Deco, aos 82 minutos,
proporcionou nas Antas à
selecção portuguesa de futebol
a sua 100ª vitória caseira e a
terceira, mais de 36 anos depois,
frente ao pentacampeão mundial Brasil (2-1).
Entrado aos 62 minutos para
o lugar de Sérgio Conceição, o
número 10 do FC Porto, que os
brasileiros não quiseram, foi,
assim, a grande “estrela” da
noite, depois da muita controvérsia que gerou a sua
chamada pelo seleccionador
luso Luiz Felipe Scolari.
Num jogo disputado sob
muita chuva, que não impediu
que o Estádio das Antas quase
enchesse, Pauleta colocou
muito cedo (08 minutos) a
selecção lusa na frente, mas,
como há quase um ano, em
Alvalade, Ronaldinho Gaúcho
empatou de grande penalidade
(62).
Desta vez, ainda restava, no
entanto, a “magia” de Deco para
levar Portugal ao triunfo, num
embate em que a ala direita da
selecção lusa (Paulo Ferreira e
Sérgio Conceição) esteve em
“grande”, tal como Rui Costa,
em dia de 31ª aniversário, e
Pauleta (já soma 20 golos).
Após ter começado com um
desaire (0-1 em Génova, frente
à Itália, a 12 de Fevereiro),
“Felipão” estreou-se, assim, a
ganhar ao comando do “onze”
das “quinas” e logo frente ao
conjunto que, há poucos meses,
levou ao “penta” no Mundial
2002.
Foi, indiscutivelmente, um
triunfo feliz - o Brasil não
merecia ter chegado ao
intervalo em desvantagem -,
mas Portugal, que não acusou a
ausência de Luís Figo, fez por
merecer essa felicidade, nomeadamente pelo muito que
jogou após o golo da equipa
“canarinha”, que há muito não
conhecia o sabor da derrota.
Orfã do fatigado Figo,

Portugal entrou em campo em
“4-3-3”, com Paulo Ferreira,
Fernando Meira, Fernando
Couto e Rui Jorge à frente de
Ricardo, um meio-campo com
Costinha, mais recuado, o
estreante Maniche e o estratega
Rui Costa e um trio na frente
(Sérgio Conceição, na direita,
Simão, na esquerda, e Pauleta,
no meio).
Por seu lado, os brasileiros
começaram em “4-4-2”, com
Marcos na baliza, uma defesa
com Cafu, Luisão, Edmilson e
Roberto Carlos, dois “trincos”
(Gilberto Silva e Kleberson),
Ronaldinho Gaúcho e Zé
Roberto nos extremos e Rivaldo
nas “costas” de Ronaldo.
O “trinco” Kleberson efectuou os dois remates inaugurais
do jogo, ambos sem perigo, e
Portugal respondeu... com o
golo inaugural, conseguido, aos
oito minutos, após a conquista
do primeiro canto, cedido por
uma muito atrapalhada defensiva “canarinha”.
Na direita, Simão marcou o
canto à maneira curta, entregando a bola a Sérgio
Conceição, que levantou a
cabeça e colocou-a no primeiro
poste, onde surgiu Pauleta a
desviar para o fundo das redes,
conseguindo o seu 20º tento ao
serviço da equipa das “quinas”.
O jogo continuou como antes,
completamente aberto: Sérgio
Conceição tentou duas vezes
(09 minutos), Ronaldinho
Gaúcho respondeu com um
“chapéu” que saiu pouco ao lado
(10) e Rui Costa, de cabeça,
poderia ter feito melhor, após
centro de Paulo Ferreira (15).
Aos 19 minutos, o Brasil
também esteve muito perto de
marcar, primeiro numa triangulação entre Rivaldo e Zé
Roberto, que o primeiro falhou
de forma incrível, já com
Ricardo batido, e depois com
um “tiro” de Cafu, que o guardaredes luso desviou para canto.
Os “canarinhos” assumiram,
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Europeu Sub-21
(Qual., Gr. 7)

Portugal 4
Inglaterra 2
(Lusa) - Portugal reentrou na
corrida ao apuramento para o
Europeu+2004 de futebol de
sub-21 com a vitória por 4-2
sobre a forte formação de
Inglaterra, um dos adversários
directos da selecção nacional no
Grupo 7.
Com este moralizador triunfo, Portugal igualou os
ingleses na classificação (agora
com seis pontos) e reduziu para
apenas três pontos a desvantagem para a Turquia, que
continua a liderar o agrupamento, sendo agora a única
equipa invicta (três vitórias em
três jogos).
Uma segunda parte de
grande nível, com Portugal a
desfazer uma comprometedora
igualdade a dois golos (registada no final do primeiro tempo)
no espaço de dez minutos, com
os golos de Carlos Martins (61)
e Cristiano Ronaldo (71),
selaram esta vitória, que
galvaniza a selecção para a
viagem a Bratislava, onde
defronta terça-feira a Eslováquia.
Num início de encontro
verdadeiramente diabólico,
Portugal respondeu da melhor

Agente autorizado
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0

O melhor estava, no entanto,
para vir: aos 81 minutos, Deco
ganhou uma falta perto da área,
Roberto Carlos “cresceu” para o
árbitro e viu o cartão vermelho
e, na transformação do livre, aos
82, o “cérebro” do FC Porto
recolocou Portugal na frente...
foi o delírio.
Até ao final, a formação
“canarinha” ainda procurou
restabelecer a igualdade, mas,
com mais um jogador, a
selecção portuguesa soube
controlar muito bem a posse da
bola e “selar” a vitória face ao
Brasil... a primeira desde 1966.
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então, o controlo do jogo,
passando Portugal a actuar em
contra-ataque, mas sem deixar
de criar perigo, como num
centro traiçoeiro de Paulo
Ferreira (31 minutos), após
estupenda jogada de Sérgio
Conceição, e num remate de
Pauleta (35), na sequência de
um entendimento entre Rui
Costa e o lateral portista.
O “onze” de Carlos Alberto
Parreira foi, porém, muito mais
perigoso até ao intervalo:
Roberto Carlos atirou a rasar o
poste esquerdo (30 minutos) e
acertou uma “bomba” no “ferro”
(39), Ronaldo rematou à figura
de Ricardo (33) e Rivaldo muito
pouco ao lado (33) e à barra da
baliza lusa (45)... faltou sorte aos
brasileiros.
Para a segunda metade,
Portugal entrou com o mesmo
“onze”, enquanto Parreira
trocou Zé Roberto e Ronaldo
por Amoroso e Adriano, mas
nada de excitante aconteceu até
aos 62 minutos, altura em que
saiu Sérgio Conceição e entrou
Deco... para loucura da plateia
das Antas.
Aos 65 minutos, foram, porém, os brasileiros a fazer a
festa:
Simão carregou Ronaldinho
Gaúcho, o árbitro assinalou
grande penalidade (a falta foi
feita fora da área) e o jogador do
Paris SG repetiu o feito do ano
passado, voltando a marcar de
“penalti”.
O golo teve um efeito positivo
para a formação lusa, que voltou
a despertar em termos ofensivos e esteve quase a voltar ao
comando do marcador em duas
situações: Deco, na primeira vez
que tocou na bola, atirou com
perigo (66 minutos) e, pouco
depois, tabelou com Rui Costa,
que isolou Pauleta... o remate
saiu à figura (68).
Aos 70 minutos, Roberto
Carlos e Ronaldinho Gaúcho
assustaram, com remates
perigosos que Ricardo deteve,
mas a formação lusa estava,
agora, melhor e voltou a estar
perto do golo, primeiro com
Simão a rematar mal e, depois,
com Pauleta a cabecear com
perigo.

• BELL EXPRESSVUE
• STARCHOICE

Reparações de receptores e parabólicas
grandes e pequenas

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

MOBILITÉ
Obtenha 4 meses*
de chamadas
ilimitadas
no Canadá

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

forma ao ligeiro ascendente
inglês nos primeiros minutos, e
com cem por cento de eficácia,
já que da primeira vez que se
aproximou da baliza adversário
marcou.
Num lance aparentemente
inofensivo, Titus Bramble
ofereceu a bola a Cristiano
Ronaldo, que depois de “galgar”
alguns metros no centro do
terreno desmarcou na perfeição
Hélder Postiga, que frente ao
guarda-redes Stephen Bywater
não teve grandes dificuldades
para “facturar” logo aos sete
minutos.
Mas a alegria portuguesa
duraria pouco, pois dois
minutos volvidos uma falha
colectiva da defesa portuguesa
permitiu a Shola Ameobi isolarse frente a Moreira, com o
avançado inglês a contornar o
guarda-redes português e a
acertar na baliza já de ângulo
difícil.
O ritmo frenético do período
inicial do encontro não parou
com o golo inglês e, dois
minutos depois, Portugal voltou
para a frente do marcador, num
lance que começou num pontapé de canto, cobrado à
maneira curta, por Ricardo
Quaresma, com o avançado
sportinguista, depois de “tabelar” com Hugo Viana, a acertar
novamente com o fundo das
redes, embora com a ligeira
colaboração de um ressalto
infeliz em Gareth Barry, que
traiu Bywater.
Portugal galvanizou-se com o
segundo golo e foi-se instalando
progressivamente no meiocampo inglês, e na dobragem os
primeiros 20 minutos criou
mais uma bela ocasião para
marcar, quando Cristiano
Ronaldo subiu mais alto que a
defesa contrária e cabeceou um
pouco por cima da baliza, na
sequência de um bom cruzamento de Jorge Ribeiro.
à entrada para os últimos dez
minutos do encontro, e numa
altura em que Portugal
controlava as operações, mais
uma perdida de bola fatal no
meio-campo, com Bosingwa a
oferecer o esférico para Joe
Cole, deu origem a novo golo da
Inglaterra.
Com os jogadores portugueses parados, a pedir fora-dejogo, Cole lançou o rápido
Ameobi, que, mais uma vez,
frente a Moreira, não sentiu
dificuldades para contornar o
guarda-redes “encarnado” e
marcar o segundo golo da conta
pessoal.
Com este tento, a selecção
nacional intranquilizou-se e já
nos minutos finais do primeiro
tempo quase consentia o
terceiro golo dos ingleses,
valendo o guarda-redes Moreira, que desviou “in extremis”
um cruzamento “mortífero” de
Jlloyd Samuel, que quase
encontrava os pés de Ameobi.
Não bastasse o novo golo de
resposta da Inglaterra, José
Romão foi forçado, quatro
minutos depois do segundo
tento de Ameobi, a uma
substituição forçada, já que
Hugo Viana, com uma lesão no
ombro esquerdo, teve de ser
rendido por Carlos Martins, um
jogador que chegou a entrar nas
“contas” para a equipa titular.
Ao contrário do que tinha
sucedido no primeiro tempo,
Portugal tomou a iniciativa do
jogo na reentrada em campo e
logo no primeiro minuto esteve
muito perto do terceiro golo,
após uma excelente jogada de
entendimento entre Ricardo

Quaresma, Hélder Postiga e
Jorge Ribeiro, concluída pelo
“poveiro” com um remate
cruzado que obrigou Bywater a
uma defesa muito apertada.
Muito por culpa das investidas pelas alas dos endiabrados
sportinguistas Ricardo Quaresma e Cristiano Ronaldo,
Portugal entrou na melhor fase
do jogo e foi “empurrando” os
ingleses para o seu sector mais
recuado, acercando-se com
muito perigo da baliza de
Baywater, embora faltasse mais
acerto na finalização.
Apenas um minuto depois de
ter acertado no poste, na
cobrança de um livre directo
frontal, Carlos Martins, aos 61
minutos, voltou a colocar
Portugal na frente do marcador,
graças a um “disparo” fortíssimo do “meio da rua”, num golo
de belo efeito e que não deu
quaisquer hipóteses ao guardaredes inglês.
Na resposta, o primeiro
grande aviso dos ingleses
surgiu aos 68 minutos, quando
Joe Cole, na sequência de um
pontapé de canto e liberto de
marcação, atirou ligeiramente
ao lado da baliza de Moreira,
com a bola ainda a tocar nas
malhas laterais.
Portugal não se atemorizou e,
três minutos depois, num
rápido lance de contra-ataque,
uma soberba assistência de
Carlos Martins deixou Cristiano Ronaldo isolado na “cara”
de Bywater. Com a frieza de
“matador”, o jovem avançado
marcou o quarto golo e
sentenciou praticamente a
partida.
A nove minutos do final, foi a
vez de Hélder Postiga dar nas
vistas com uma excelente
iniciativa individual, com o
avançado portista a libertar-se
de três defesas e a rematar
ligeiramente por cima da baliza.
A tarefa dos portugueses
ficou ainda mais facilitada dois
minutos depois, quando Ameobi, num lance escusado (atirou
para o fundo da baliza quando o
árbitro francês Bertrand Layec
já tinha apitado para um fora de
jogo), foi admoestado com o
segundo cartão amarelo e
recebeu ordem de expulsão.
Com esta adversidade, a
Inglaterra baixou os baços e
abriu caminho para uns minutos
finais tranquilos para Portugal,
que se limitou a gerir a preciosa
vantagem no marcador.

Liga de Veteranos
O F.C.Porto averbou mais
uma vitória e cimentou o
primeiro lugar da classificação
geral. Desta feita a “vítima” foi o
Rams que os portistas bateram
por 11 bolas a 2, com golos de:
Luís Almeida(1), Sammy
Korban (1), Mamadou Dubai
(2), Armando Melo (2) e
Manuel Franco (5).
Resultados:
Simard 3 El Maghreb 5
Carabec 5 Hagen 0
Old Glory 4 Pumas 5
Eurocan 8 Legea 4
FCPorto 11 Rams 2
Classificação:
1- FCPorto
2- Old Glory
3- Carabec
4- Pumas
5- Eurocan
6- El Maghreb
7- Simard
8- Rams Copoli
9- Legea
10- Hagen

43
40
40
38
34
28
25
19
9
0

