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Apontamento

Mais divórcios em Portugal

A CALAMIDADE
DOS FOGOS
FLORESTAIS

Quase todos
os divórcios são
por comum acordo

* A. Barqueiro
A vaga de incêndios que tem
flagelado o nosso país revela uma
realidade que forçoso se torna
analisar: a falta de equipamentos,
para enfrentar o perigo dos
incêndios florestais.
É indiscutível que os bombeiros
portugueses são possuídos de
qualidades de abnegação e sacrifício
extraordinárias e, tanto as corporações profissionais como a
grande quantidade de corpos de
voluntários, cumprem as suas
missões exemplarmente. Soldados
da Paz, como são chamados os
homens e mulheres ao serviço nas
corporações de bombeiros portugueses, entregam-se de alma e
coração à tarefa de salvar as vidas e
as propriedades dos seus compatriotas, sem exigirem grandes
compensações e regalias. Nunca
fazem alarido do trabalho que executam e, praticamente no anonimato, prestam à comunidade a
protecção que ela precisa.
Os prejuízos para Portugal,
contando com o património destruído e as previstas ajudas às
populações, atingem verbas consideráveis que vêm adicionar-se aos
enormes problemas económicos do
país. O governo já tinha grandes
dificuldades em cumprir as
exigências da União Europeia, no
que respeita ao défice. Entretanto,
com o agravamento provocado pela
calamidade dos incêndios, parece
impossível atingir os objectivos
estabelecidos, não obstante os
Ver pág. 2

Os portugueses estão a divorciar-se
cada vez mais, mas sem grandes
conflitos já que 90,9 por cento dos
processos foram, em 2002, por mútuo

Incêndios

Já arderam 200 mil
hectares em Portugal

demográficos de 2002 do INE, o
número de divórcios atingiu em
Portugal o valor mais alto de sempre no
ano passado, quando terminou um em

Desde o início dos incêndios, já
arderam em Portugal 200 mil hectares
de terreno, o equivalente a todo o
território do Luxemburgo. Os dados,
divulgados na passada terça-feira pela
Direcção Geral de Florestas, excluem

Ver pág.2

Nelly Furtado,
um filho em Setembro
A cantora luso-canadiana Nelly
Furtado tem agora dois grandes
cargos pela frente: para além de lançar
o próximo trabalho discográfico em
Novembro, será mãe já no próximo
mês de Setembro.

consentimento, de acordo com dados
hoje divulgados pelo Instituto Nacional
de Estatística (INE).
Segundo os últimos indicadores

cada dois casamentos.
O número de divórcios aumentou
assim 46,8 por cento, passando dos
Ver pág.2

A vencedora de um grammy de
melhor cantora pop em 2002, que deu
um concerto no passado dia 10 de
Agosto no Campo de Jogos da Praia da
Vitória, e que finalizou a sua “Burn in
the Spotlight 2002 Tour” em Vila
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os fogos que assolam neste momento
o sul do País.
O anterior balanço, divulgado no
passado dia 7, apontava para 162 mil
hectares de floresta, ou seja, mais de
19 vezes a área da cidade de Lisboa.
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Apontamento
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sacrifícios impostos sobre os
contribuintes pela ministra das
Finanças.
Esta situação precária dos
equipamentos contra fogos
florestais, mostra a face irresponsável dos dirigentes do
nosso país que, por um lado,
suportam a construção de dez
estádios para futebol a custos
fabulosos, por outro não equipam as corporações de bombeiros com suficientes meios
aéreos e terrestres para combaterem os incêndios.
Os muitos milhões de euros
investidos em parques desportivos que vão estar às moscas
num futuro próximo, deveriam
antes ser aplicados em novos
hospitais, mais escolas e material para a luta contra fogos e
catástrofes da natureza, como
fazem os países dirigidos por
políticos inteligentes e responsáveis. A calamidade que cai
sobre Portugal, traduzida em
incêndios florestais que provocam mortes de pessoas e
reduzem a cinzas o património
de tantos portugueses de pequenos recursos, deve ser reflectida pelos dirigentes responsáveis.
O que está o nosso pequeno
país a querer provar ? Que pode
ombrear com nações com
maiores possibilidades, demonstrando capacidades financeiras que não possui ? Os
países podem ser caracterizados como as pessoas privadas : se gastam mais do que têm,
correm o risco de caírem no
exagero de uma vivência
fictícia, cujas consequências
recaem sobre a sua população.
Mesmo os políticos dos paí-

ses ricos como o Canadá, cometem erros graves de julgamento,
que sacrificam os contribuintes.
O caso das instalações olímpicas para os Jogos de 1976 em
Montreal, foi uma visão de
grandiosidade de Jean
Drapeau, que se revelou desastrosa para os montrealenses.
Não esqueçamos que todos os
proprietários da cidade foram
obrigados a pagar uma contribuição olímpica extraordinária durante vinte anos, para
aliviar o défice do complexo
desportivo Apesar desta contribuição coerciva e injusta, as
instalações continuam deficitárias e o Estádio Olímpico continua a ser um grande elefante
branco, que nos sobrecarrega
através de impostos.
Existem todas as probabilidades para que o mesmo possa
acontecer em Portugal. Terminada a euforia do Campeonato
Europeu de Futebol de 2004, a
maioria dos novos dez estádios
estarão pouco mais do que
vazios, com despesas de manutenção incomportáveis com os
orçamentos dos clubes e autarquias locais. No final da linha,
como é norma, vão ser feitas
exigências às instituições estatais para obtenção de subsídios
e ajudas financeiras, para cobertura dos prejuízos. E, se o
Estado não reage favoravelmente, organizam-se protestos
ruidosos, cortam-se estradas e
caminhos públicos, procede-se
com anarquismo.
Entretanto, os dinheiros que
deveriam servir para equipamentos contra incêndios, para
escolas e hospitais, vão ser
consumidos para eliminar défices dos clubes desportivos,
gerados por instalações grandiosas, fora das possibilidades
das instituições desportivas.
Para mal do país, o Futebol

Mais divórcios...
Cont da pág. 1

19.044 decretados em 1991 para
27.960 em 2002. Dizem os dados
que as taxas mais elevadas
registaram-se em Lisboa e Vale
do Tejo (3,3 por mil habitantes),
Algarve (3,2), Madeira (3) e
Açores (2,8). O Norte e o
Alentejo são as regiões do país
onde a taxa de divórcios é
menor (2,2).

Além de se divorciarem mais,
os portugueses estão também a
optar por casar cada vez menos
e os que resolvem dar o nó
fazem-no cada vez mais tarde,
em Portugal continua a manter
jogadores com salários milionários, cujos montantes chegariam para equipar todas as
corporações de bombeiros
portugueses, do material necessário para a boa execução
das missões que lhes estão
inerentes.
Somos amantes de vários
desportos, incluindo o Futebol.
Mas esse amor à modalidade do
pontapé na bola, não atinge o
ponto de preterirmos necessidades vitais do país, a favor de
estádios de luxo, só admissíveis
em países ricos e prósperos,
luxo fora do alcance do pequeno
Portugal.

valorizando a vida académica e
profissional.
Comparativamente com
outros países, Portugal - com
uma taxa de divórcios na ordem
dos 2,7 por mil habitantes ocupa agora os primeiros
lugares da União Europeia,
claramente acima da Irlanda
(0,7) e da Grécia (0,9), do
Luxemburgo e dos Países
Baixos (2,3), da Suécia (2,4) e da
Finlândia (2,5). Os valores
portugueses são iguais aos da
Dinamarca e abaixo da taxa

belga (2,9 mil habitantes).
No entanto, este aumento é
acompanhado por maior tranquilidade nos processos já que
quase a totalidade se realizou
por mútuo consentimento. Em
2002, foram claramente predominantes (25.418) as dissoluções de casamentos por
mútuo consentimento, o que
representa 90,9 por cento do
total. Os litigiosos têm um valor
muito inferior, com 2.512
ocorrências (9 por cento), e por
último, com expressão praticamente residual, a conversão
de separação em divórcio com
apenas 30 casos (0,1 por cento).
Na década de 70 o cenário era
diferente: entre 1975 e 1979, a
média de divórcios por ano
situava-se nos 4.794 casos e os
litigiosos eram majoritários (48
por cento). Nos anos 80, a média
de divórcios por ano aumentou
para 7.947, o que, face aos

registos da segunda metade da
década de 70, correspondeu a
um acréscimo proporcional de
65,8 por cento. Ainda durante a
década de 80, os divórcios por
mútuo consentimento, passam
para majoritários (67,8 por
cento). Entre 1990 e 1999, os
divórcios continuaram a aumentar assim como a tendência
para a modalidade por mútuo
consentimento (77,3 por cento),
em detrimento do divórcio
litigioso (22,4 por cento).
Os indicadores demográficos
do INE, hoje divulgados, revelam também que o divórcio não
é um fenómeno que atinge
apenas as gerações jovens e que
há um aumento nos grupos
etários dos 40 aos 49 e dos 50
aos 59 anos. Dizem os números
que os homens que à data do
divórcio tinham menos de 30
anos representavam em 1993 e
2002, 16,9 por cento e 16,7 por
cento do total. No caso das
mulheres com a mesma idade,
esta proporção situava-se em
25,4 por cento (1993) e 25,1 por
cento (2002).
Estes dados indicam assim
que, em ambos os sexos e proporcionalmente, há menos
pessoas a divorciarem-se com
menos de 30 anos. Já o grupo
etário entre os 30 e os 39 anos,
continua a ser o de maior importância, tanto nos homens
(38,5 por cento) como nas
mulheres (38,3 por cento), nos
divórcios decretados em 2002.
Os indicadores demográficos
revelam ainda um crescimento
nos divórcios em casamentos
recentes (0 aos 4 anos), passando de 12,2 por cento (1993)
para 19,7 por cento (2002),
assim como nos casamentos
com 25 ou mais anos que passaram de 13,0 por cento (1993)
para 14,7 por cento (2002).
Embora se mantenham majoritários os divórcios em casamentos com uma duração entre
os cinco e os nove anos, a verdade é que os números indicam
uma ligeira descida na incidência, tendo baixado de 25,1
por cento para 24,3 por cento
entre 1993 e 2002.

Nelly...
Cont da pág. 1

Franca do Campo, no dia 14 de
Agosto, está a finalizar o seu
segundo album. Nelly Furtado
diz que este será um CD com
surpresas, que segue a mesma
linha pop/hip-hop, mas as
novidades vão surgir quando
estiverem a ouvir.
O lançamento está marcado
para Novembro próximo, um
mês depois da cantora dar à luz
o seu primeiro filho, que decerto
não estaria programado para tão
cedo mas será, provavelmente,
uma grande fonte de inspiração
na vida e na música da cantora
internacional mais açoriana.
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Incêndios...
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Os novos números divulgados não incluem os fogos que
assolam os concelhos de
Portimão, Monchique e Aljezur,
onde o Governo pondera mesmo vir a estender o estado de
calamidade já decretado no país.
Essa possibilidade foi já
avançada pelo ministro da Administração Interna, Figueiredo
Lopes, que se encontra esta
terça-feira numa visita pelas
zonas sul do país afectadas pelos
incêndios.
O ministro disse que irá pedir
ao primeiro-ministro, de acordo
com a avaliação que fizer na
zona, «que sejam tomadas
medidas no sentido de ajudar os
autarcas no quadro da reconstrução».
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Açores & Madeira
As Festas das Cidades
Dizem que os Açores são oito
ilhas e um parque de diversões.
O “parque” é a ilha Terceira,
está bem de ver.
Talvez até seja verdade, mas
o certo é que muito desse eventual despeito parece ser inveja
escondida, pelo menos a julgar
pelo modo como as coisas são
ditas.
Seja como for, dei comigo a
pensar como a vida é e como as
coisas se transformam, a propósito das Festas que a Terceira
apresenta, num arco-íris que vai
de Maio a Outubro – o que,
mesmo assim, deixa de lado a
Quaresma, o Carnaval, etc., etc.
Dei comigo sobretudo a
pensar no modo como a gente
desta ilha, como que a “tirar
caixão” (se não sabe o que é
pergunte a alguém mais velho)
faz crescer as festas e as ocasiões de alegria, como que a
dizer que o trabalho, se tem uma
festa no fim, nem é esforço mal
recompensado.
Lembram-se os mais velhos
de quando as “ Festas da Cidade” eram só em Angra e eram de
dois em dois anos?
Também é verdade que a
Terceira tinha uma cidade só...
Depois a Praia da Vitória
passou igualmente a cidade e
resolveu-se que as festas seriam
ora em Angra ora na Praia.
Depois Angra decidiu que
havia de ter festas todos os anos
e que a Praia havia de fazer as
suas se quisesse.
Não devia lembrar isso agora,
mas houve até um tempo, logo
a seguir desse “arrufo”, em que
as coisas não estiveram nada
bem, com gente a negar-se a
aparecer nas festas do outro
concelho e tudo.
Mas não é esse passado que
interessa recordar hoje em dia.
O que interessa ver é que as
coisas evoluíram de tal modo
nestes cinquenta anos que
medeiam entre as festas de 1962

e neste nosso tempo de hoje,
que agora temos as Sanjoaninas
consolidadas em Angra do Heroísmo e as Festas da Praia a
caminho disso, quais festas do
Ramo Grande a que só falta um
nome sonante como esse.
Assim, em vez duma festa, ora
cá ora lá, passámos a ter duas

festas de arromba, dois cortejos
de abertura, duas noites de
marchas populares, “dois”
disto, “dois” daquilo, “dois”
daqueloutro!
Para os defensores da concorrência e da economia de mercado isto pode ser o exemplo
acabado de como têm razão.
Será assim muito provavelmente.
Porém gostaria sobretudo de
salientar aqui a alegria desta
ilha, a sua capacidade de trabalho incrível, a sua criatividade aparentemente imparável.
Parece estar chegado, nesta
nossa época de agora, o tempo
em que cada um deve fazer o
que mais gosta e o que melhor
sabe fazer.
Haverá nos Açores ilhas onde
se pesca melhor, onde se trabalha mais, onde se sabe ganhar
dinheiro com mais perseverança. Na Terceira as pessoas
sabem divertir-se e criar diversão, a ponto de, dumas únicas
“festas da cidade” terem feito
duas, e boas.
Todos ficaram a ganhar.

Passageiros abrigados
nas estradas micaelenses
Formam um total de 15 os
abrigos para passageiros que a
Secretaria Regional da
Habitação e Equipamentos vai

instalar em algumas das
estradas regionais na ilha de S.
Miguel.

O principal objectivo é
proporcionar melhores condições de segurança e conforto
aos utentes dos transportes
colectivos. Tendo sido já aberta
a consulta pública para a
aquisição das respectivas cabines, o Governo Regional dos
Açores, através da Secretaria
Regional da Habitação e Equipamentos, adjudicou, no passado mês de Maio, igual número de abrigo para passageiros, desta feita, para serem
instalados na ilha Terceira, num
investimento global superior a
26 mil euros.
Leia A Voz de Portugal
na Internet

www.avozdeportugal.com

Obras da variante à vila da Calheta Sociedade de Desenvolvimento
A variante à vila da Calheta,
promove Festival de Artesanato
junta-se ao conjunto de obras
que se estão a fazer nesta
localidade. Assim, obras como
a limpeza dos taludes sobranceiros – que motivou o encerramento da marginal – as obras
do Porto de Recreio e ainda o
prolongamento do enrocamento da praia para posterior
colocação da areia amarela
completa o grande movimento
que se vive na “baixa da
Calheta”. A mais recente infraestrutura há muito era esperada
pelos automobilistas, uma vez
que o actual troço rodoviário
“estrangula” em determinados
locais a passagem dos veículos
pesados “emperrando” desta
forma o trânsito. Recorde-se
que Manuel Baeta, presidente
da Câmara Municipal em
recente declaração ao DIÁRIO,
afirmou que o seu início estaria
para breve, e que seria uma obra
de grande importância “para o

Ribeira de Santa Cruz
é depósito de terras
A CDU-M esteve no passado
Domingo junto à ribeira de
Santa Cruz para denunciar os
perigos que a acumulação de
terras poderá causar a todos os
moradores daquela zona. Vítor
Martins, representante dos
comunistas no concelho, acusa
a autarquia de «falta de

sensibilidade». Há algum
tempo «andaram a limpar as
pedras da ribeira e deixaram a
terra e detritos soltos»,
explicou. Uma falta de responsabilidade, que deixa aquela
zona em péssimas condições.
«A ribeira tem de ser limpa, e
tem de ser agora, antes que as

Repintura de dois importantes troços de estradas regionais da Ilha do Pico, é o que o
Governo Regional dos Açores
vai promover, através da Secretaria Regional da Habitação e
Equipamentos.
Tendo em vista o aumento da
segurança da circulação rodoviária, com o reforço da respectiva sinalização horizontal, a
empreitada, cuja abertura de
concurso público foi agora
formalizada pela Direcção
Regional das Obras Públicas e
Transportes Terrestres, será

Courriel: carvalhok@nationalcar.com

executada na Estrada Regional
2-2ª (transversal Silveira / São
Roque) e na Estrada Regional 32ª (Longitudinal Madalena /
Corre Água), compreendendo
os trabalhos a repintura de 43
kms de estrada.
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primeiras chuvas coloquem em
causa a segurança das pessoas
e dos alunos da escola secundária» (a funcionar mes-mo
ao lado). Vítor Martins exige
uma tomada de posição por
parte da Câmara de Santa Cruz,
que tem obrigação de exercer a
sua autoridade. E lembra que,
no Inverno, afluem a esta zona
águas de vários pontos da ilha.
Do Santo da Serra, Poiso,
Achada do Barro, além das
nascentes do Pico Gordo, onde
está depositado o aterro dos
Lamaceiros. Para agravar as
condicionantes, recebe ainda os
detritos de uma infra-estrutura
agrícola. O resultado é o arrastar de lixos que acabam por
chegar à baía de Santa Cruz.
Fátima Gonçalves, representante de Os Verdes, recordou
que já há dois anos viveram-se
momentos de aflição causados
por uma enchente na ribeira.
Um problema que se vai repetir
caso não sejam tomadas
medidas adequadas.

Estradas do Pico em pinturas

Kevin Carvalho

• Especiais de fim de semana
•Tratam-se casos de seguros

descongestionamento do
trânsito” e para o próprio
“visual” da vila Calheta. Este
troço rodoviário não só vai
permitir que o trânsito circule
no sentido ascende, passando o
trânsito da actual estrada a
circular em sentido descendente como também possibilitará o estacionamento de mais
automóveis. Refira-se que nesta
matéria o presidente não
excluiu a possibilidade de vir a
colocar parquímetros neste
troço bem como na marginal.

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.

A inauguração do Centro de
Artesanato do Porto Santo ficará
marcada pela abertura oficial
daquele que será o primeiro
“Festival de Artesanato” a
realizar na ilha. A informação foi
confirmada pelo presidente da
Sociedade de Desenvolvimento
do Porto Santo (SDPS),
Francisco Taboada. O evento
decorrerá entre os dias 22 e 29
de Agosto (relembre-se que o
centro é inaugurado na primeira
destas datas) e contará com a
presença de 25 artesãos de toda
a Região Autónoma. Os
contactos já foram feitos, e as
respostas dadas. Alguns dos
artífices que participarão na
feira trabalharão ao vivo. Os
visitantes, por sua vez, poderão
adquirir peças de todo o arquipélago, dos bordados aos
vimes. A ideia, diz Francisco
Taboada, é dar ao “festival”
periodicidade anual, pois a
SDPS entende que é uma forma
de atrair mais visitantes ao Porto
Santo. O Centro de Artesanato
será a “casa” do evento.
Recorde-se que o edifício, em
fase de conclusão, resultou de
um investimento da Sociedade

de Desenvolvimento. Inclui
espaços dedicados à comercialização de peças de construção artesanal, proporcionando aos visitantes um contacto com o processo de produção das obras. Integra lojas
de venda e será palco de
“workshops” com os quais se
pretende fomentar o interesse
pelo artesanato. Todas estas
valências serão enquadradas

por um conjunto de serviços
entre os quais uma sala de
exposições, uma sala polivalente, um restaurante e uma
esplanada. O edifício, cuja traça
arquitectónica não é pacífica,
pretende completar o enquadramento urbanístico dos espaços ocupados pelo Mercado
Municipal e pelo Jardim do
Infante.

UDP denuncia atentado ambiental
A UDP esteve no Faial, no
acesso à Fajã de Mar. Visitou as
obras de construção da via
expresso para Santana, denunciando aquilo que apelidou de
atentado ambiental grave. E
aproveitou para mandar mais
uma medalha para o secretário
do Ambiente. “Uma vergonha.
Um enorme atentado ambiental”. Assim classificou Carlos
Faria, da UPD-BE, o que se
passa na Fajã de Mar. Em causa
está o local escolhido para
depósito dos inertes resultantes
da abertura dos túneis da via
expresso. Estão a ser depositados num pequeno vale, sobre
um ribeiro, num terreno junto à
estrada de acesso à Fajã de Mar,
sobranceiro à orla marítima.
Para a UDP, o mais caricato da
situação é o aterro estar
legalizado. “Soubemos que esta
situação está devidamente
legalizada. Como é possível?”
questiona o responsável. O
facto de passar o córrego no

local, completamente soterrado
pelas terras é motivo maior de
queixas por parte da UDP que
afirmou estar no local a pedido
de populares. Segundo Carlos
Faria, 70% daqueles inertes
poderiam ser aproveitados na
própria obra. O lançamento de
terras e pedras pelas encostas
abaixo, indo aterrar terrenos
agrícolas, sem que os proprietários nada possam fazer, foi
outra denúncia. Todos estes
problemas são motivo para a
UDP enviar uma medalha para
o titular da pasta do ambiente.
“Entre tantas vitórias e medalhas, que receba mais esta”,
comentou.

CONTACTE-NOS PARA CONHECER
AS NOVAS TARIFAS

VERÃO 2003
Aceitam-se reservas
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Comunidades
O Frenesim da “Main”
de 21 a 24 de Agosto
A “Main” transborda
de energia e excitação!

Pequena Crónica de Verão
O Consumo de Medicamentos
Por Joviano Vaz

Todos nós, por diversas
razões, somos grandes consumidores de medicamentos.
Ora, o consumo de medicamentos aumentou muito no
decurso do último ano no
Quebeque.
As vendas totalizaram quatro
mil milhões de dólares, segundo dados publicados pela companhia IMS Health.
Cada vez mais a necessidade
de tomar medicamentos é grande certamente devido ao envelhecimento da população e
ainda pelo facto que as pessoas
dão mais atenção à saúde.
Os novos tratamentos e os
medicamentos genéricos explicam também o aumento do
custo dos medicamentos.
Em 2002 registaram-se 123
milhões de receitas.
Em 2001 esse número foi de
112 milhões.
O Sintroide, um medicamento utilizado no tratamento
da tiróide obtém o primeiro
lugar com cerca de 5 milhões de
receitas.
O Lipitor da Pfizer (tratamento do colesterol), atinge
vendas num valor de 221
milhões de dólares e está em

segundo lugar na preferencia
médica.
O Premarin (hormona de
substituição) fica em terceiro
lugar. Parece que o Premarin
pode combater o cancro do seio.
Em quarto lugar está o Viox
(um anti-inflamatório) que
perdeu uma certa popularidade,
no entanto.
Note-se que os medicamentos destinados a combater
os problemas cardíacos continuam na mó de cima.
Mencione-se que alem do
Lipitor, o Novasen, o Altácio, o
Norvase e o Zocor continuam a
manter a sua popularidade.
Estes medicamentos totalizam
cerca de 11 milhões de receitas.
E pergunte-se: Receitam-se
medicamentos em demasia?
Talvez que não se analisarmos a situação numa perspectiva mais larga.
Segundo certos especialistas
aumentar a medicação impede
o recurso à cirurgia.
Mas é necessário sensibilizar
os médicos aos custos de certos
medicamentos, sobretudo os
que acabam de ser lançados no
mercado que geralmente não
são mais úteis que os antigos
que são menos custosos.
A terminar recomendo ao
leitor que cada vez que for ao
médico, pergunte a razão
porque deve tomar este ou
aquele medicamento. E não
esqueça que ninguém o obriga
a tomar seja o que for.
E homem prevenido vale por
dois.
Continuação de bom Verão e
de boas férias.

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

SABIA QUE…
Por Natércia Rodrigues
…Apesar de gostar de figurinhas de cristal ou porcelana
com formas de animais, abstenha-se de as colocar em lugar
de destaque num móvel principal da sala de jantar. Além de
não ficar bem estão mais expostas ao pó, dificultando grandemente a sua limpeza. É
melhor reservar uma prateleira
da estante ou arranjar um
armário-vitrina para o enfeito.
…estão na berra os quadros
de ponto de cruz, sobretudo
para decorar cozinhas e quartos
de crianças. Não são difíceis de
fazer e nas retrosarias encontra
modelos e esquemas de desenhos que pode realizar.
…peça no supermercado
umas caixas de madeira para
fruta, pinte-as de verde e utilizeas para guardar as ferramentas
do jardim ou os sapatos.
…arrependeu-se do sítio em
que pôs um quadro? Não se
preocupe com o buraco que
ficou na parede. Encha-o com
pasta dos dentes e verá como
resulta. Outra solução é comprar gesso em pó que ao juntarlhe água forma uma pasta “tapaburacos”. Depois de seco fica
perfeito.
…para preparar uma tisana,
se deitar água a ferver sobre o
saquinho de ervas secas, deixe
repousar durante cinco a dez
minutos.
…uma infusão é um
preparado um pouco mais forte
do que a anterior. Faz-se
praticamente da mesma
maneira, mas tem de se deixar
as ervas de molho de seis a oito
horas.
…para não manchar os vidros
das janelas ao pintar os caixilhos
proteja os extremos destes com
fita adesiva de embrulho.
Quando acabar de os pintar,

apenas tera de a retirar e estarão
totalmente limpos.
…se vive numa casa de dois
pisos ou num duplex, pense em
forrar o limiar de cada degrau
com borracha ou outro material
forte de modo a que se possa
travar uma possível queda. Se
acabou de estrear a casa e a
escada não tem sequer corrimão nem varandim, ponha-os
logo que possível para evitar o
perigo.
…quando o sofá de couro tem
nódoas passe-lhe um pano de lã
e depois outro ensopado em
creme de rosto. Esfregue até
que desapareçam totalmente.
Em cada dia que passa vemos
o mundo tornar-se menor, graças aos progressos da ciência e
da tecnologia. Maior, cada vez
maior, vai-se tornando a população da Terra: mais pessoas
nascem, mais pessoas que
andam nos mesmos caminhos.
Como explicar ou compreender
que, num mundo que se torna
cada dia menor em termos de
distância, fazendo com que os
homens passem mais e mais
uns pelos outros nos seus
caminhos, as pessoas consigam
viver cada vez mais afastadas
umas das outras?

Noivas
15 % de
desconto
em todo o tipo
de convites de
casamento
Typogal
4117-A St-Laurent

O Frenesim da “Main”, o
acontecimento cultural e comercial no coração de Montreal, está de regresso pela
Segunda vez este Verão, de 21 a
24 de Agosto. Esta grande feira
comercial, na qual participam
mais de 300 comerciantes, é a
ocasião ideal para efectuarem as
vossas compras precisamente a
tempo da reentrada escolar,
aproveitando os últimos dias da
estacão estival. O Boulevard
Saint-Laurent propõe uma
grande variedade de produtos,
serviços e culturas para satisfazer todos os gostos; desde
antiguidades às “boutiques” de
móveis feitos por medida,
passando pelos cafés e os baresrestaurante. Além disso para os
foliões e grandes aventureiros
nocturnos, os terraços ficarão
abertos até às três da manhã de
Quinta-feira a Sábado. Tome
nota que o Boul. Saint-Laurent
será fechado à circulação automóvel entre a rua Sherbrooke
e a Avenida Mont-Royal por toda
a duração do acontecimento.
Encontros, Celebremos o 50º
aniversário da Comunidade
Portuguesa
Por ocasião do Frenesim da
“Main”, o Boulevard SaintLaurent celebrará o 50º
aniversário da comunidade
portuguesa. “Trata-se de uma
ocasião especial na qual temos
o prazer de tomar parte”,
mencionou Ghislain Dufour,
director geral da Société de
développement du boulevard
Saint-Laurent. “O Frenesim da
“Main” é uma reunião cultural
sem igual que salienta os
valores da herança cultural da
“Main”, da qual a comunidade
portuguesa é parte integrante”.
O Parque de Portugal será o

coração das actividades organizadas na ocasião durante os
quatro dias do Frenesim.
Espectáculos de dança e de
música folclórica começarão às
18 horas de Quinta e Sexta-feira,
bem como às 13 horas de
Sábado. Um desfile terá lugar
Domingo 24 de Agosto a partir
das 11h30 e partirá da esquina
da rua Prince-Arthur para terminar no Parque de Portugal.
Alem disso, exposições de
peças de arte e de artesanato
terão lugar no Centro Cultural
Alfred Dallaire, situado no 4231
Boulevard Saint-Laurent.
Os Amigos do Boulevard
La Société de développement
du boulevard Saint-Laurent tem
o prazer de anunciar a sua adesão à rede Villes et villages d’art
et de patrimoine. Nessa óptica,
os Amigos do Boulevard
Saint-Laurent, um grupo de
amantes da “Main” que se interessa na sua valorização, foi
criado. Uma conferência de
imprensa terá lugar Quinta-feira
21 de Agosto “s 11 horas na
esquina do Boulevard SaintLaurent e da rua Duluth sob a
tenda dos Amigos do Boulevard.
A propósito da Société de
développement du boulevard
Saint-Laurent
A Société de développement du
boulevard Saint-Laurent representa os 600 lugares comerciais
situados neste mesmo boulevard entre a rua Sherbroooke e
a Avenida Mont-Royal. A sua
missão é de contribuir ao
desenvolvimento económico,
social e cultural do mesmo.
Para mais informações
contactar Audrey Lefebvre tel.
(514)286-0334
ou
alefebvre@boulevardsaintlaurent.com

Prefira sempre os serviços dos nossos
profissionais e os produtos portugueses

844-0388

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

Filomena Gouveia LL.B.
AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA

•Gestão de empresas
Acompanhamento e planificação das operações da sua empresa

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

•TRATAMENTO PROFISSIONAL DAS SUAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTOS
(INCOME TAXES – RAPPORTS 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

Gouveia, Gouveia

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

ABERTO AOS SÁBADOS

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

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

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

1094 rua Berri, Montreal

Celestino Andrade

Esc.: (514) 287-8782

Consultor em
financiamento hipotecário

FERREIRA LEMPICKA Avocates

Adélia Ferreira
Advogada

4510, Cartier
Mt-Royal

Papineau

Autobus 97 Est

Autobus 45

angle Mont-Royal

527-8701

240 ST-JACQUES O. 10 e, MONTRÉAL, (QUÉBEC) H2Y 1L9
TELEFONE: (514) 369-1798
FAX: (514) 369-8688
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Opinião
Soares, político do passado
Por Augusto Machado
As opiniões valem o que valem.
Mas desta vez a opinião de Mário
Soares sobre o ministro da Defesa,
Paulo Portas, afirmando que este é
um tumor e que é necessário extirpálo, incomodou muita gente. Tudo
porque o chefe do Estado Maior,
general Silva Viegas demitiu-se por
ter perdido a confiança no ministro.
Numa carta enviada ao semanário
“Independente”, João Titta Maurício,
professor universitário, descreve o que pensa de Mário Soares.
Com a devida vénia ao autor do texto, transcrevemos: “Soares, o
extirpador... Reacções ‘a quente’ ficam mal a quem já ocupou os
lugares que ocupou, envergonham quem neles votou e são uma
‘paulada’ de mau-gosto na Democracia, de que se autoproclamou
‘pai’... Aquelas afirmações, por um lado, denunciam uma profunda
incapacidade em reconhecer que o seu tempo político já passou (até
que enfim!) e, por outro, confirmam a já conhecida tendência para,
sempre que contrariado, agir como um menino ‘mimado’ e
malcriado”.
(...) E o autor questiona a frustração de Soares: “Será porque
conquistaram o lugar ao ‘filhinho’ (João Soares que perdeu a
Câmara de Lisboa), ou porque não quiseram que a ‘menina’ (sua
esposa, Maria Barroso) continuasse à frente da Cruz Vermelha
Portuguesa? Ou será apenas a PDI (puta da idade) que lhe está a
revelar rancores e a tomar conta dos seus humores!?!
Porque será que agora saiu a terreiro para defender um militar
que rasgou as sebentas da Academia e mandou ‘às malvas’ todo o
mínimo de respeito pela hierarquia e que, assim, é (ou se colocou
na posição de ter sido como) um instrumento ao serviço de
interesses político-partidários pouco inocentes ou pios?!? Porque
o faz ele? Julgará que somos tolos? E será ele o mesmo que, perante
as câmaras de televisão, destratava oficiais militares da GNR?!? Ele
quer extirpar quem e o quê? Quererá extirpar da História e da
memória dos portugueses as suas responsabilidades na
‘descolonização exemplar’ e as suas consequências: as centenas de
milhar de portugueses que desaguaram em Lisboa como refugiados
de guerra; os milhões de vidas perdidas, as inúmeras esperanças
e sonhos destruídos em consequência de um cobarde abandono de
responsabilidades? (...) Ou quererá fazer desaparecer dos manuais
as suas constantes piruetas políticas, que o levaram a dizer e a
assinar o tudo e o seu contrário? Ou será para ver se nos esquecemos
dos acordos de ‘Frente Popular’, com o PCP, em 1973, para
compreendermos a ‘Fonte luminosa’ em 75? Ou será que olvidemos
que escreveu que Timor, naturalmente, deveria ser parte da
Indonésia?
(...) Em Democracia, o mais difícil não é ganhar eleições.
Complicado é, com competência, exercer o poder! Porém, a
verdadeira prova de fogo só surge quando é chegada a hora da
retirada. Porque é difícil estar calado! Ou porque as saudades das
mordomias e do ‘lambe-botismo’ apenas nos recordam que do pó
viemos e ao pó regressamos! Mas há um futuro. E esse não vai ser
o dele. Há uma nova geração de políticos, daqueles que para
conseguirem o favor dos eleitores não lhes basta encher a boca e
‘bolsar’ as palavras ‘mágicas’: ‘Sou de esquerda e fui um antifascista!’
Hoje há alternativas de qualidade, que respeitam, sabem respeitar
e sabem fazer-se respeitar. Que decidem e não se limitam a opinar!
Não têm a pretensão de serem donos da verdade mas usam a força
de uma convicção esclarecida! Esta nova geração, que tem de
trabalhar e de mostrar resultados, não lhe basta ser antifascista,
manipular os média e ‘bater uma sorna´ em cerimónias oficiais!
Em Democracia os tumores não são aqueles que governam no
exercício de um mandato popular. O pior são aqueles tumores
malignos (da pior espécie) que se acham mais legítimos que aqueles
e se julgam tutores da Nação...” É caso para dizer, quando o dr Mário
Soares abre a boca o país treme de indignação e pasmo.

Língua, Lassidão, Lusofonia
Abre o poço,
antes que tenhas sede

Favorecer a integração social
Por Manuel Rodrigues

Por Raúl Mesquita
A Língua Portuguesa em Montreal,
tem atravessado frequentes períodos
de instabilidade. E pelo que se continua a ver todos os dias, não será
certamente amanhã que a situação se
vai endireitar.
Para isso seria necessário que os
Portugueses saíssem desta apatia
profunda onde se encontram mergulhados desde há muitas décadas,
fazendo uma análise aprofundada da
nossa existência como comunidade
étnica ou cultural — como preferirem
— compilando um inventário do (pouco) que possuímos e
comparando-o a aquilo que poderíamos ter, se soubéssemos criar
um mínimo de adesão a qualquer projecto de sociedade que se
entendesse realizar.
Perdidos no “décor” citadino, erram por entre a “bica” bem tirada
e umas quantas animadas discussões futebolísticas, raramente se
implicando nos assuntos políticos que conduzem às decisões
governamentais, procurando informar-se, debatendo ideias e se
possível, fazendo prevalecer de forma coerente os seus pontos de
vista junto desses responsáveis. Os que o fazem são raros. Ou então,
alguns, quando se aproximam, é mais por um tipo de fanatismo
político que destrói o vizinho por malvadez, numa alienatória ilusão
de “bem parecer”, válvula de escape para muitas frustrações.
Na paisagem sociocultural portuguesa de Montreal, como no
velho torrão natal, estas realidades são presentes por variadas
razões — umas remotas, outras mais recentes, por vezes exteriores
outras interiores, como qualquer observador poderá verificar.
Recordo quando, na segunda metade dos anos oitenta, um
deputado-ministro do governo quebequense me disse, na presença
de outra pessoa, que «quando ia a um clube lhe falavam mal de um
outro, e quando ia ao outro lhe falavam mal de um terceiro etc.» Então,
disse ele : « ...não dou atenção. Se tiver alguma coisa a oferecer,
procuro dividir por todos e que se arranjem.(sic).
Esta constatação, por alguém que na época se encontrava há
relativamente pouco tempo em contacto com a comunidade
portuguesa e que é corroborada por várias outras entidades, em
nada ajuda a percepção da nossa imagem comunitária e individual.
Ora, hoje, estamos no mesmo ponto.
Do conformismo — que acha não valer a pena qualquer forma de
reacção do quotidiano, — numa crítica inteligente e de proposi
ção de outras ideias, passamos à lassidão do deixa andar, das críticas
de botequim sem qualquer profundidade, como a água do riacho
que nunca chega ao mar.
Esta lassitude não permite um seguimento lógico na lineari dade
da linguagem portuguesa.
Muitos são os que acham que sim senhor é necessário proteger a
nossa Língua, mas muito poucos se levantam para a defenderem.
Por vezes mesmo ajudam a enterrá-la.
E isso leva-me a falar de Lusofonia.
O centro nevrálgico da comunicação entre povos da mesma
origem é sem contradição, o idioma, a língua comum. Por ela passa
a expressão do pensamento, falado ou escrito. E, para que as
pessoas se compreendam, é necessário que todos utilizem a mesma
linguagem.
Nas escolas de Língua Portuguesa todos os docentes se esforçam,
— renovando ânimos, sobrepondo tentações de desistências, em
permanentes e persistentes tentativas, — de manter, de melhorar
a compreensão, a conversação e a forma de escrita dos alunos que
leccionam. Alertando-os para os perigos da similitude entre palavras
portuguesas e francesas — como différence e diferença. Que na
nossa língua não temos em caso algum dois f ou dois m consecutivos. Alertando também, para as derivações da linguagem

Desde 1948 que a Declaração
Universal manifestou explicitamente a dimensão social dos
Direitos do Homem. Esta dimensão social seria reafirmada
com mais força ainda nos pactos
de 1966 e, nomeadamente, no
que refere aos direitos económicos, sociais e culturais. E é
neste contexto que nasceu,
alguns anos mais tarde, o conceito fundamental do direito ao
desenvolvimento.
É em nome deste conceito e
dos valore3s em que se baseia,
que temos hoje o imperioso
dever de atacar a miséria do
mundo. É necessário recordar,
com efeito, que actualmente
1300 milhões de pessoas vivem
em estado de pobreza absoluta.
É também preciso lembrar que
1500 milhões de pessoas não
têm acesso aos mais elementares cuidados de saúde.
Num mundo em que constantemente se desenvolvem
inquietantes situações de exclusão e de marginalização é
forçoso concluir da importância

da integração social, sendo
certo que a luta pela integração
social, passa antes de mais por
denunciar o egoísmo e a indiferença e, pelo apelo à tolerância, à solidariedade e à mobilização e, acima de tudo, por
reconhecer o direito básico de
ser dada a cada homem, a cada
mulher e a cada criança, a instrução necessária para encontrar o seu lugar na sociedade.
A pobreza está relacionada
com a falta de recursos, incluindo o conhecimento. Os pobres
são facilmente negligenciados
por aqueles que fazem a política.
Por isso, os programas antipobreza já não são solução
bastante.
É igualmente necessário que
sejam criadas condições de
participação democrática para
garantir igual acesso às oportunidades, aos serviços públicos e à vida política.
Importa sublinhar também a
profunda relação que existe
entre a luta contra a pobreza, a
procura da integração social e a
criação de empregos produtivos, sendo certo que o emprego é hoje um importante factor
essencial da integração.
Este novo “partenariado”
para o desenvolvimento social
precisa de incluir acções que
permitam aos pobres e aos
desfavorecidos participar plena
e produtivamente na economia
e na sociedade.

brasileira. Que em Português temos um c na palavra facto ou, caso
contrário, fato é vestuário e não acontecimento. Que há é uma forma
do verbo haver enquanto que à é uma contracção do artigo definido
feminino.(Dei um livro à Rosa, por exemplo). Assim, quando se
publicam jornais ou revistas que afirmam fazê-lo em Língua
Portuguesa é absolutamente necessário que esta seja respeitada.
Intrinsecamente. Ou então, deve indicar-se de forma clara o tipo de
linguagem utilizado. Ou de dialecto. Não podemos permitir que a
nossa Língua apareça deturpada tanto em morfologia que sintaxe,
ou corremos sério risco da nossa juventude se perder em labirintos
linguísticos e acabar por não ser lusófona mas antes, cacofona. Este
comentário não deverá ser visto como negativista nem como
destrutivo. Apenas como defensor da minha alma portuguesa. Não
receio porém de em certos círculos me expor a ser bombo. O hábito
faz o monge...Prefiro porém isso, a ser bobo na minha própria
Língua. Como diz o rifão popular : Aquele que agradasse a todos
morreu antes de nascer!
Todavia, para aqueles que a alteram, que a massacram sem pudor,
peço-lhes apenas que não tirem o acento ao cágado. O resultado
é...catastrófico.
Para outros, para aqueles que têm possibilidades de contribuir
na preservação da Língua Portuguesa, colaborando na sua difusão
e exigindo a sua respeitabilidade, lembro-lhes que ela é como a água
fresca de um poço. Que sacia a sede do Saber e da Compreensão
a todos os interessados. Não deixem porém que a secura se instale.
Abram o poço, antes de terem sede.
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Na Casa dos Açores de Toronto
com a Dra. Berta Cabral
António Vallacorba

A Dra. Berta Cabral, presidente da Câmara Municipal de
Ponta Delgada, esteve de visita
oficial a Toronto no princípio do
mês para participar nas festas
locais em honra do Senhor da
Pedra, a convite conjuntamente
da Casa dos Açores de Toronto
(CAT) e do Centro de Divulgação Açoriana no Canadá
(CDAC).
Na sexta-feira, 1 do corrente,
a simpática autarca, que veio
acompanha do esposo, Dr. Leonel Cabral, e do seu chefe de
gabinete, José Andrade, entre
outros, foi distinguida com um
jantar em sua honra na sede da
CAT, perante uma centena de
convidados, amigos e admiradores da ilustre visitante, dos
quais se destacaram o Dr. José
Carlos Teixeira, professor
universitário, e Mário Silva,
vereador municipal de Toronto.
A saudade e a importância das
comunidades açorianas estiveram em grande destaque durante o aprazível jantar, com o
presidente da CAT a dar o mote

de entrada, ao dizer que o seu
discurso era uma “mensagem
da saudade”, sendo também a
“mensagem dos açorianos que,
deixando a sua terra, vieram
para outras que estão a ajudar a
crescer, mas que nunca esquecem o seu torrão-natal, o seu
quintal pequenino, os seus
mares azuis, a sua terra-mãe”.
“O nosso coração – exemplificou – continua a ser genuinamente português e açoriano.
É o mesmo coração que se
enche de força e de coragem
para enfrentar desafios. É o
mesmo coração, força de amor,
não dando lugar a ódios e ressentimentos”.
Fernando Faria teve ainda um
“recadinho” na mensagem que
pediu à autarca micaelense para
transmitir àqueles açorianos
que “não nos entendem”, quando disse querer que apenas nos
entendem como “mais um elemento desta grande cadeia de
um povo que, oriundo das ilhas
de maravilha, se espalhou pelo
mundo (…) criando raízes. De
tal forma, que hoje os Açores
são também aqui”.
Depois da apresentação feita
pelo presidente do CDAC,
Manuel Oliveira Neto, a Dra.
Berta Cabral cativou os corações de quantos sentiram o
calor das suas palavras e porventura se hão deixado emocionar
também pelas doces lágrimas
que, no fim, humedeceram o
rosto da oradora!

Sensibilizada pelo convite da
CAT e do CDAC, disse que esta
sua visita como presidente
camarária era também a da
conterrânea dos presentes,
“desta Berta Cabral, de Ponta
Delgada”, que faz parte da
“mes-ma família, duma família
que cultiva o sentimento
açoriano onde quer que nos
encontremos”, por isso se
sentiu em casa no Canadá, em
Toronto e, sobretudo “nesta
Casa dos Açores, uma presença
tão expressiva da nossa

comunidade, que nos enche a
alma e nos alimenta o espírito”.
“Os açorianos da diáspora –
continuou – valorizam porventura ainda mais o sentimento da
açorianidade do que os próprios
açorianos que residem nas
ilhas. (…) E então tudo se
resume a uma palavra tão simples e complexa, de que os aço-

rianas”. E, dizendo-as de
“Comunidades de gente honrada e trabalhadora, que muito
se esforça pelo futuro dos seus
filhos e netos”, logo avisou para
que devam ser “respeitadas
pelo que são” e que não
merecem ser “politicamente
instrumentalizadas por quem
quer que seja”.

projectos em andamento, salientou, entre outros, os casos
particulares da construção da
via litoral Santa Clara/Relva e
do Centro Cívico daquela nova
freguesia do concelho, algo que
certamente irá aumentar a
qualidade de vida das populações abrangidas.
No final dos discursos, os

rianos da diáspora conhecem
melhor do que ninguém – a
saudade.
Referindo-se aos dias festivos
que ir-se-iam seguir, considerou-os de dias de “profundo
significado” para ela e para
todos nós, pois só quem nasce
nas nossas pequenas-grandes
ilhas dos Açores é que “sabe dar
o verdadeiro valor ao sentimento das comunidades aço-

“É por isso – acrescentou –
que nem todas as visitas têm o
mesmo valor sentimental”,
afirmando que os açorianos da
diáspora “valem por si e sabem
o que querem. Merecem o
nosso carinho, o nosso apoio, o
nosso respeito e a nossa admiração”.
Falando do progresso que
Ponta Delgada tem conhecido
nestes últimos anos e dos

presidentes da CAT e do CADC
ofereceram uma salva de prata
à presidente pontadelgadense,
que reciprocou o gesto com
lembranças suas, inclusive a de
vários livros para a colectividade anfitriã.
O interessante serão teve
continuidade e terminou da
melhor maneira, com uma
sempre agradável sessão de
fados por artistas locais.

Super Especial
Montreal (Dorval)/ P. Delgada

$689.

+ tx

Montreal (Dorval) / Lisboa

$789 .++
+ tx

CÉRAMIQUES SOLANO
LIQUIDAÇÃO FINAL
50% a 70% de desconto

Partida: 21 de Agosto
Regresso : 1 ou 2 semanas depois
Parareservas,contactaroseuagentedeviagens.

Preços especiais para empreiteiros
e proprietários de blocos de apartamentos
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...

Pagamos-lhe
as taxas

4833 Jean-Talon est (514) 727-6293

Importateur
Distributeur
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Muito brilhantes, apesar da chuvinha
Grandiosas festas de Nª Sra. do Monte
Texto e fotos de António Vallacorba

Com a realização da bonita e
inspiradora solenidade de Nossa Senhora do Monte, no fim-desemana transacto, voltaram à
Missão Santa Cruz os aprazíveis
e grandes dias festivos!
Para presidir às populares
festas, deslocou-se expressamente da Madeira o cónego
José Manuel Freitas, antigo
responsável desta Missão e que
muito bons serviços prestou à
nossa comunidade.
Sempre espectaculares no
seu aspecto geral, contudo a
edição festiva do corrente ano
ficou marcada por alguma chuva, que impediu a saída da procissão no domingo e quase que
ia estragando as demais actividades deste dia maior e encerramento das mesmas.
Com começo na sexta-feira, 8
do corrente, logo após a recitação do terço, missa e pregação, o ambiente pelo recinto
festivo (pleno de iluminação e
vistosa decoração, tão típica dos

nossos irmãos madeirenses),
logo nos deu a entender quão
brilhantes iriam ser estes dias
ora findos.
Este ano, o sábado foi sem
dúvida o mais espectacular de
todos. No parque das actividades profanas, imediatamente
a seguir à eucaristia, quase que
não cabia mais uma cadeira, tão
grande era o mar de gente que
por ali se divertia com o jogo do
rabanete, na ajuda ao bazar,
degustando os afamados “bolo

do caco” e as espetadas (abençoadas mãos que os confeccionaram!) ou simplesmente
se deliciava com o espectáculo,
do qual é justo salientar a brilhante actuação do duo bra-

copiosamente antes do fim da
nobre cerimónia religiosa. Lá
fora, as filarmónicas Portuguesa de Montreal, do Divino
Espírito Santo de Laval e a
Banda de Nossa Senhora dos
Milagres, que mais tarde

que se viu: novamente assaz
participado, com nova actua-ção
do duo Valber e Vanile e a
espectacular actuação do lusoamericano, Marc Dennis, cujas
canções, “O Verde e o
Vermelho” e “Eu Não Sei quem

animaria o exuberante arraial,
saudavam Nossa Senhora do
Monte, cuja procissão se
efectuou no templo, para
consternação de todos.
Depois, a imagem veio à porta
da igreja, com as três filarmónicas novamente a interpretarem simultaneamente o
seu hino, enquanto os fiéis, de
lenços brancos a acenar, se
despediam da padroeira madeirense. Fosse pelo que fosse,
nunca vimos tantos rostos
hume-decidos pelas doces e
sentidas lágrimas dos devotos!
Menos de uma hora depois,
eis que o bom tempo voltava,
seguindo-se uma recepção/
jantar, no Centro Comunitário,
para os eventuais convidados
que incorporar-se-iam na procissão. O povo regressou ao
recinto festivo, e o arraial foi o

Sou”, deveriam constituir monumentos nacionais à portugalidade, de quem, como imi-

Por volta das oito da noite,
uma jovem brasileira queixavase de não haver mais carne. Mas
então…Venderam-se mil e
quinhentos quilos de carne para
espetadas. Há limites para tudo,
sua gaúcha ou carioca! Havia
ainda bifanas, malaçadas…claro, bastava juntar-se à linha
formada para as adquirir! E o
vinho, as águas, a cerveja, as
coca-colas, os “7Ups” jorraram
na secura dos dias escaldantes!
Os conjuntos “Tropical” e
“Prestige”, actuando no subsolo
do templo; o popular Décio
Gonçalves (lembram-se da
cabrinha?), o jovem e talentoso
Alex Câmara e Sara Franco; os
fadistas Marta Raposo, Firmino
Teixeira e Tony Melo, foram
outros dos artistas que animaram os dias festivos, para
além dos ranchos folclóricos
“Ilhas de Encanto”, da Casa dos
Açores do Quebeque; Grupo
Folclórico Madeirense, de
Toronto, e Grupo Folclórico
Praias de Portugal, do Clube
Portugal de Montreal.

grante, vive neste tormento de
não se sentir nem de lá, nem de
cá!

Parabéns à Comissão de
Festas, à Missão e a todos os
madeirenses em geral

sileiro Valber e Vanille, grande
responsável pelo grande
sucesso destas festas.
“À vossa direita, Senhor/ a
rainha do céu/ coberta do ouro
mais fino” – eis um dos
momentos solenes mais
comovedores, na bonita voz de
Sylvie Camacho, acompanhada
pelo grupo coral sob a regência
de Inês Gomes, durante o salmo
de exultação à Senhora festejada
e cuja celebração eucarística foi
presidida pelo padre José

Manuel Freitas, coadjuvado
pelos padres José Maria Cardoso, Lourenço Ruba, Augusto
Garcia e o diácono António
Ramos.
Já a chuva começara a cair

Dia Portas Abertas na :

Clínica de Quiroprática

Santé Plus

Venham celebrar com o Dr. Marc Chené, Quiroprata
Domingo 17 de Agosto de 2003 a partir das 14 horas
• Surpresas e maquilhagem para as crianças
• Bebidas não alcólicas e pequenos petiscos gratuitos
• Rádio CJMB 1280 em directo no local
• Prémios de presença
• Animação

* Aguardamos o prazer de vos acolher *
As 15 primeiras pessoas que chegarem à Clínica receberão gratuitamente um exame completo
(radiografias, termografia e avaliação do seu estado) assim que um relatório completo dos resultados.

7050Jean-Talon est, suite 20, Anjou ( perto de si, próximo das Halles d’Anjou)

Tel. (514) 351-1716
www.chiropratiquesanteplus.com
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

EM 05-08-2003

1EURO=1.5687Cd
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
ALGARVE
651 Jarry Est

IGREJA EVANGÉLICA LUSO-FRANCÓFONA
28 St-Charles, Ste-Thérèse (450) 435-9834
273-9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

987-7666

HORÁRIO DE ABERTURA
Segundas, Terças, Quintas: e Sextas
9 às 12:30 horas
Quartas
9 às 12:30 e das 14 às 17 horas

849-1153
844-3054

MÓVEIS

844-3307

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent

849-6619

CAIXA PORTUGUESA

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
4129
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
Centro Cristão da Família
Igreja Nova Unção
Igreja Cristã Vitoriosa
RÁDIO E TELEVISÃO
Rádio Centre-Ville
Rádio CFMB
Radio CIJM

934-4400
842-6891
842-6822

4244 St. Laurent

842-8077

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

CASAMENTOS
BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent

844-8738

849-2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

987-0080

GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent

232-3095

DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209

499-1624

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

844-2269

ELECTRICIDADE

254-4647

ELECTRO-LUSO
225 Gounod

366-6305

FARMÁCIAS

435-0301

FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

842-8077
388-

FOTÓGRAFOS

982-0804

PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

842-8045

FUNERAIS

353-3577
768-7634
684-0857
739-9322
499-9420
273-4389

843-3863

272-5779

385-1484 e 3 8 5-3541

495-2597
483-2362
844-2456

845-6028

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

844-4588

SOLMAR
111 St-Paul E

861-4562

CASA MINHOTA
3959 Boul. St-Laurent

842-2661

REVESTIMENTOS

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

843-5626

(514) 985-2411

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

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent

845-1520

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel

725-2626

SATÉLITES
LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval

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

VESTUÁRIO DE CRIANÇA
BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276 St-Laurent

PSICÓLOGOS

947-1479

843-7282

Armindo Salvador Arruda
1941 – 2003
Faleceu em Montreal, no dia 11 de Agosto de 2003,
com a idade de 62 anos, o Sr. Armindo Salvador
Arruda, natural da Ribeirinha, Açores, Portugal.
Deixa na dor sua esposa Maria de Deus da Silva
Arruda, seus filhos Connie e Gil, seus irmãos(ãs),
neto, sobrinhos assim como outros familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire inc.
1111 Laurier ouest
Eduino Martins (514) Tel. 270-3112
Uma missa de corpo presente, terá lugar na igreja
de Santa Cruz, na Quinta-Feira dia 14 de Agosto às
10H00 seguindo depois a depois a sepultar no
cemitério Repos Saint François.
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem por este meio agradecer a todas
as pessoas que, com a sua presença, palavras e gestos
de amizade, os reconfortaram nestes momentos tão
difíceis da sua vida. A todos um sincero Bem Hajam!

288-2082

Em 2007
haverá dois mil milhões de telemóveis no mundo
ram a tecnologia necessária
para a implementação das telecomunicações móveis.
Por seu lado, a Europa ociden-

(que andam na casa dos 4,3
milhões). No Brasil, o número
de telefones celulares já ultrapassou os 35 milhões e representa metade dos telefones
instalados no país. Na Índia, o
crescimento do número de
utilizadores foi superior a 90% e
na China são já mais de 200
milhões as pessoas que utilizam

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

Estes números foram avançados pela empresa de
consultoria In-Stat/MDR, a qual
salienta que nos próximos quatro anos deverá haver uma
média de 186 milhões novos
utilizadores por ano.
O estudo reforça, no entanto,
um dado preocupante para as
empresas do sector das TMT: a
crise que se vive na actualidade
pode acentuar-se. Apesar da
magnitude do número de utilizadores, esta cifra fica longe da

taxas de penetração nos mercados obtidas há poucos anos,
sendo que a taxa de crescimento
do negócio vai ficar progressivamente menor.
De acordo com os números
avançados a nível mundial pela
entidade reguladoras dos
mercados de telecomunicações, existem na actualidade
cerca de 931 milhões de utilizadores de telemóveis a nível
mundial.
A análise da consultora adianta ainda que as regiões e países
onde o crescimento se mostrará
maior e a integração mais rápida
serão a Ásia – em especial a
China – e alguns países africanos e do Médio Oriente, locais
que só recentemente recebe-

Vidente Médio
845-5335

270-3112
862-2319

ALFRED DALLAIRE
1350 Autoroute 13, Laval
Nancy Costa cel.
(514) 567-0609

Dom Hereditário
Resolve os seus problemas
Especializado no amor
Sorte no negócio
Desenfeitiçamento
Pagamento após resultados

Tel.: (514) 777-8801
Resultados surpreendentes. Sigilo absoluto

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

O número de utilizadores de
telemóveis vai mais do que
duplicar entre 2003 e 2007, ano
em que deverá atingir os dois mil
milhões de clientes de serviços
telecomunicações móveis.

tal deverá ser a região onde o
crescimento será menor, uma
vez que taxa de cobertura atingiu um ponto próximo da saturação. Em alguns países
europeus, mais de 70% da população possui pelo menos um
telemóvel e em 2007 esse
indicador deverá atingir 83%.
O caso português é paradigmático dessa realidade, uma
vez que já são mais os clientes de
telemóveis (perto dos oito
milhões) do que os da rede fixa

este serviço.
A nível das tecnologias usadas, a In-Stat/MDR consi-dera
que a plataforma CDMA continuará a ser a mais usada nos
Estados Unidos, apesar de que
no resto do mundo o GSM
domine.
As novas linhas TDMA nos
EUA só deverão chegar depois
de 2007, sendo que por essa
altura o Velho Continente ainda
não deverá ter assimilado a
tecnologia UMTS – a chamada
terceira geração de telemóvel , que deverá deter apenas entre
5% a 8% do mercado.

844-6212

845-5804

IGREJAS
484-3795
844-1011
687-4035
583-0031
376-3210
593-9950
525-9575

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

CONTABILISTAS

681-0612

844-1406

MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

Dr. JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

ESCOLAS DE CONDUÇÃO

342-4373

842-0591

OURIVESARIAS

CANALIZADORES

273-1425

353-1550

ARCA

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

†

351-1716

RESTAURANTES
669-7467

4117 St-Laurent

TAGUS
4289 St-Laurent

271-6452

MONUMENTOS

LATINO
177 Mont-Royal Est

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

RENOVAÇÕES

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

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

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert

849-8591

CAIXA DE ECONOMIA

Tel.: (514) 499-0359

MÁQUINAS DE COSTURA

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

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

LISBOA
355 Rachel Est

QUIROPRATAS

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
CENTRO CRISTÃO DA FAMÍLIA
Assembleia de Deus do Canadá
2500 Boul. Rosemont (esq. Iberville)
Pastor: Carlos Figueiredo
376-3210

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

ASTRÓLOGO AFRICANO AIDARA
Tel.: (514) 374-2395 Fax : (514) 374-9755
Possuo largos anos de experiência e poder, oriundo dos meus
ancestrais. Com a máxima honestidade e sigilo, ajudo quaisquer
que sejam os casos desesperados, mesmo os de difícil solução:
Angústias, Mau-olhado, Amarrações, Desvio, Aproximações,
Casas assombradas, Males Físicos, Impotência Sexual, Vícios,
etc. Desamarro também todos os males fluídos que existem em
si! Trabalho à distância por bons guias com Talismãs fortíssimos
para todos os fins! Considerado um dos melhores Profissionais
no Canadá e estrangeiro, consultado por vários colegas devido
às minhas previsões serem exactas e os tratamentos eficazes!
Falo Português.
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Serviços & Negócios
PRECISA-SE
Precisa-se de paisagistas c/ exp. em
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho em
Laval. Salário baseado na experiência.
Contactar contramestre :
António Cabral
(450) 963-3462
Operários c/mín. 5 anos exp.em pavéuni,murosetc.Disponíveis paratrabalho
em horário prolongado
Frank
(514) 820-5247
Homens c/experiênciapara renovação
interior.
(514) 992-8224
Operadorascomexperiênciaemcalças
para homem, fechos, algibeiras atrás e
cintura.
Info: Mário 271-8834
Operários paisagistas c/ ou s/
experiência
Charlie : 983-9536
Senhora para limpeza de residência 5
dias/semana, das 10 am às 7 pm.
Bom salário. Deve falar Inglês.
Próximo do Metro Plamondon
Tel. (514) 731-6187

URGENTE. Empregado para
distribuição de pão. Trabalho 7 dias /
semana das 7H30 às 10H30.
385-4361
Paisagista precisa de
operários c/ ou s/
experiência.
Bom salário.
Daniel
Cel.: 992-8187
Motorista e trabalhador em telhados.
376-0862
Senhoraparalimpeza comexperiência.
Deve falar Inglês.
Tel. (514) 271-3406
(514) 272-7711

(514) 482-5535
Senhora para cuidar de senhora idosa.
Paula : 273-8767
Trabalhador geral para talho.
Tel. 274-5491

Costureira com experiência.
(450) 663-6644
Pessoas para confecção de amostras
únicasparatrabalharemcasa.Deveter2
máquinas. Trabalho parcial.
Experiêncianecessária.
Tel. 272-4214
270-4444

Fábrica precisa de pessoas para
confecção de amostras. Exige-se
experiência de 5 anos em costura.
Perto da estação de Metro La
Savane.Salárioelevado.
Contactar:
Irena (514) 731-8666

Precisa de costureira de alta
costurac/experiência emvestidos
denoiva,acompanhantesegeral.
Situada em Pointe Claire.
Lúcy ou Fernanda
(514) 426-1588
CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e
operário com experiência em
máquina de dobrar aço.
Gil da Silva
(450) 434-4748
(514) 708-3207

Em Portugal:
011-351-262-787916
011-351-964-125288

Casa em St-Jérome com 10 quartos.
Dimensões : 70 x 25

Avaliação gratuita

DIVERSOS
Carte de résident permanent
Precisa de ajuda para o preencimento
doformulário?Aspessoasinteressadas
poderão contactar c/ José António.

CDM
Infografismo. Laminagem.
Aluguer de computadores
4117-A Boul. St-Laurent

844-0388

(514) 845-8513

groupe sutton - sélect
COURTIER IMMOBILIER AGRÉE

AHUNTSIC

CHOMEDEY

0
5.00
5
$2
Lindo “cottage” 8½ c.2002
grande salão, lareira, s.jantar
c/ jan.altas, cozinha ultra
moderna,varandas em cimento
e sobrado em madeira

Duplex 2x4½, garagem, junto
da Promenade Fleury/Metro
H.Bourassa

$169.500

LAVAL PT-VIAU

VILLE DE ANJOU
sucessão

TERESA SILVA
Agent immobilier affilié

Gostava de comprar casa
mas não tem
capital para a entrada?
Não se preocupe!
Agora pode fazê-lo!
Contacte-me para mais
informações.

“Cottage” 7½ destacado c/
garagem, quartos espaçosos,
chão em madeira envernizada

Cottage, com 2 terrenos que
podem ser separados, c/4 quartos, cave acabada, pisci-na,
junto ao Metro e próximo de
H.Bourassa

$189.000.
AHUNTSIC

$ 169.500.

AHUNTSIC

Esc.: (450) 434-4400 - Cell.: 949-7320
FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET AUTONOME DE GROUPE SUTTON, QUÉBEC

IMMEUBLES PRÉDIAL INC.
Courtier Imm. Agréé

3½ no centro de Portimão, junto
à Câmara Municipal, c/ 1 quarto
fechado, salão c/ sofá-cama
duplo. pOR: $50.00 por dia.

Fax: 845-7202

Raoul : 844-0388
Silvina: 011-351-919110837
Aluga-se 5 ½ em boas condições
Info:

Bom triplex, chão em madeira,
Metro Crémazie Grande “Bun- próximo do Metro H.Bourassa.
galow” destacado 8 ½, 5 qtos. Impecável. Apartamento libre
2 casas de banho, garagem para o comprador.
etc.prx. Centre Robillard.
$255.000

213, Rachel Este

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

Casas à venda em Montréal e arredores

A experiência e honestidade
há mais de 30 anos ao serviço da
Comunidade Portuguesa
Esc. 382-0940
Cel.: 497-6200

727-3871

Pequenos anúncios

844 - 0388

VERSATI UOMO
Fabricante de fatos e casacos para homem
PRECISA - COM EXPERIÊNCIA
• Operadoras de máquinas :
simples - “jumping” - botões - “longseamer”
• Pessoa para mesa de separação
• Pessoa para engomar

Arlindo Alain Velosa

5plex,deluxo2x5½+3x4½, garageme
lareira.

Avaliação gratuita

83 CASAS VENDIDAS EM 2002!
ST-MICHEL
8x4½ renovados, bem situado.
Rendimento $36.300.

Apresentar-se no :
8219, 17e Avenida, suite 201

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

Preço : $339.000
negociável

(Próximo da Jarry, entre as ruas St.Michel e Pie IX, com
paragem de autocarro na esquina Jarry e 17e ave.)

109

ST-LEONARD

Se precisa de uma tipografia

TYPOGAL
Duplex2x5½,garagem,todorenovado.

CENTRE-VILLE

Grande triplex de luxo, renovado.
Ver para crer !

ST-LEONARD

Triplex,3x6½todorenovado.

VILLERAY

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

12 anos de experiência

273-8767

ALGARVE
Livre na segunda quinzena de
Agosto e primeira de Setembro

ST-LEONARD

ST-MICHEL

CLEMENTINA SILVA
339-9647 • 382-0940

Tel. 328-5853
cel. 808-4165

ALUGA-SE
FÉRIAS EM PORTUGAL

BOUTIQUE DE
REPARAÇÔES

REMAX AMBIANCE INC.

Padaria. Boa oportunidade

Em Montreal :
(514) 251-1451

URGENTE. Pessoa para trabalhar em
casa, que tenha máquinas overlock e
simples.
(450) 430-6664
Pessoa para limpeza a tempo inteiro,
perto do centro da cidade.

VENDE-SE

Quarteira-Algarve
4½ (T2) na rua principal a 100
metros da praia.

Grande duplex 2X5½, cave bem
terminada, garagens, belo jardim

ROSEMONT

Triplex 1x5½ + 2x3½, garagem,
iImpecável

responderá a todas as suas exigências
Typogal - 4117-A Boul. St-Laurent,
Tel. (514) 844-0388
Para os seus trabalhos de reproduções
numéricas, fotocópias a cores e a
preto e branco, laminagem, bandeirolas
de vários formatos, materiais de
escritório, aluguer de computadores
etc. etc
CDM - 4117-A boul. St. Laurent,
Tel. : (514) 844-0388 (3 linhas)

www.avozdeportugal.com

VILLERAY
2X6½ com cave metade terminada.
Decoração em carvalho.
Próximo do Metro
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9.000
$ 23

000
.
9
$18

VILLERAY

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

000$

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

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

Por Steve Fick / Canadian Geographic/NAV/CANADA
Todos os dias, cerca das 19
horas, centenas e centenas de
aviões de carreira convergem
de Montreal, Toronto, Nova
Iorque, Washington, Chicago e
de assim longe que Atlanta, na
direcção de um canto do céu
situado a mais ou menos duas

Todos esses aviões procuram
inserir-se no jet-stream, poderosa corrente aérea larga de
cerca de 160 km que rodeia o
planeta nesta latitude.
Os controladores aéreos de
Gander, na Terra Nova, terão a
responsabilidade de os inter-

horas de Dorval, entre o 55º e o
60º graus de longitude, a 50
graus de latitude Norte e a 35
000 pés de altitude. Porquê toda
essa boa gente se precipita na
mesma hora? Para depor na
Europa, a tempo de tomar o
pequeno almoço, os 100 000
passageiros lançados no céu a 1
000 km/hora.

calar nessa corrente, entre os 29
000 e 39 000 pés, pois que todos
os aviões devem distanciar-se
de 10 minutos de voo (130 km)
uns dos outros, e serem
separados verticalmente de
pelo menos 2 000 pés. Cada
piloto deve assinalar a sua
posição a todos os 10 graus de
longitude. Le sweet spot, como

se diz no ténis, encontra-se
geralmente a 35 000 pés.
O Atlântico Norte é dividido
em cinco grandes zonas
chamadas «regiões de controlo
oceânico» : a de Nova Iorque e,
a Este, a de Santa Maria nos
Açores; mais ao norte, Gander e
Prestwick, na Escócia. Enfim, lá
bem no alto da bola, Reykjavik,
na Islândia. Mas é de longe a
zona de Gander que é a mais
frequentada e os seus
controladores aéreos os mais
ocupados.
De facto, os controladores
seguem bem mais que os aviões
confiados à sua guarda : um
aparelho chamado Traffic
Situational Display indica a
posição de todos os aviões voando em todo o mundo acima de
29 000 pés (na aviação internacional, todas as distâncias são
em unidades imperiais e em
milhas náuticas, e as velocidades, em nós).
Basta bater no teclado o
número de voo para ver o piscapisca representando um avião
no monitor!
A Voz de Portugal
O seu jornal às 4as feiras

SUPER SALDO DE EXCESSO
DE INVENTÁRIO DE FÁBRICA
•CORTINAS •ALMOFADAS •LENÇOIS
•RECORTES DE TECIDOS •COLCHAS •EDREDON •TOALHAS
•TRAVESSEIROS •COBERTAS DE COLCHÃO

VÁRIOS TAMANHOS E COR

SÁBADO, 23 de Agosto
DAS 7H00AM AO MEIO-DIA

Servir vinhos
Quando servir uma garrafa de
vinho nunca toque com a garrafa no copo e não encha mais do
que um terço ou metade do
copo.
Servem-se sempre, como
todas as bebidas, pelo lado
direito da pessoa que vai beber.
Se a garrafa for aberta à frente
dos convidados, o dono da casa
deve ser o primeiro a provar,
verificando assim se o vinho está em condições de ser bebido.
Ordem de serviço dos
vinhos
Os vinhos devem ter uma
ordem correcta de ser servidos:
o seco antes do doce, o novo
antes do velho e o branco antes
do tinto.
Os vinhos devem ser, pois,
cada vez mais uma surpresa,
uma vez que o último vinho a ser
servido deve ser o melhor,
numa ordem que vá do bom ao
excelente, do leve ao encorpado, do simples ao subtil.
Talheres
Os talheres colocam-se junto
de cada prato por ordem de
utilização. O gume das facas
deve estar virado para o prato.
Os garfos são colocados à esquerda e as facas à direita, bem
como a colher da sopa. Na parte
superior do prato devem ser
colocados os talheres de sobremesa. A faca deve estar mais
próxima do prato, com o cabo
para o lado direito, o garfo fica ao
contrário, seguido pela colher,
também com o cabo para a
direita.
Pratos
Os pratos de pão colocam-se
do lado esquerdo.
Não se devem sobrepor pratos na mesa. Só há excepção
para o prato da sopa e para o prato de doce, que pode estar sobre
o da fruta. O prato é servido pela
direita e retirado pelo mesmo
lado.
Não se deve afastar o prato
quando se acaba de comer. Os
talheres usados devem ser
colocados inclinados, sobre o
lado direito.
Guardanapos
As regras de colocar o guardanapo sobre a mesa são variadas,
mas saiba que o mais correcto é
coloca-lo bem dobrado e engomado à esquerda do prato.

Quando o usar deve ser aberto
e colocado sobre o colo. No final
da refeição coloca-se sobre a
mesa, sem ser dobrado. Os
guardanapos devem ser da
mesma cor que a toalha.
Doces
Bolos e tartes devem ser
levados à mesa inteiros sobre
um prato ou bandeja especial.
São cortados na mesa e cada um
se serve de uma fatia, que pode
repetir. Pequenos chocolates
podem ser servidos no final da
refeição ou acompanhar o café.
Os gelados são servidos e comidos com colher própria. Também podem ser saboreados
usando faca e garfo.
Convidados
Ninguém se deve sentar sem
a dona de casa indicar os lugares. Primeiro sentam-se as senhoras e só depois os homens.
Cada convidado, consoante o
seu estatuto ou familiaridade
senta-se num determinado lugar. Os donos da casa sentam-se
nas cabeceiras da mesa. Os
convidados mais importantes
devem sentar-se um do lado
direito e outro do esquerdo.
Homens e mulheres devem
estar em lugares alternados. Os
casais devem estar separados, a
não ser que estejam noivos. Os
mais velhos têm preferência na
distribuição dos lugares.
Bom Apetite
Saiba, que actualmente é
considerado falta de chá desejar
bom apetite antes de uma refeição, e que não se deve pedir
desculpa depois de arrotar!

Telemóveis
A moda e a utilidade dos
telemóveis já faz parte dos
hábitos. Mas saiba que num
jantar, em casa ou num restaurante não se coloca o telemóvel

CALDENSE
Experiência
Competência
Moda

TEL.: 849-1047
VICTOR LUCAS

66 DULUTH EST, MTL
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120 LOUVAIN OESTE
(Boul. Métropolitain, saída St-Laurent norte, virar na Louvain oeste)

em cima da mesa.
Tabaco
Já não é uma forma de afirmação. Pelo contrário, está fora
de moda. Não se entra num
espaço público a fumar. Os
cinzeiros não se expõem em
casa e não se fuma enquanto se
é apresentado. Deve-se pedir
licença para fumar e oferece-se
o tabaco antes de fumar. O
homem deve acender o cigarro
à senhora sem esta lho pedir. À
mesa não se fuma, nem mesmo
charutos.
Mesa
Uma mesa bem posta faz logo
a diferença em qualquer recepção ou jantar mais formal. Há
regras para a colocação dos pratos, dos talheres e dos copos. E
até os convidados devem estar
distribuídos correctamente pela
mesa. E não se deve deixar nenhum resto de comida no prato.
O desejo de bom apetite já
está fora de moda. Inicia-se
apenas a refeição. Também não
se deve pedir desculpa, quando
por lapso há um arroto. É tanta
falta de educação arrotar como
pedir desculpa. Isto só serve
para chamar ainda mais atenções para o que aconteceu.
Frutas
A fruta é normalmente servida à sobremesa ou ao lanche.
Cada tipo de fruta tem uma
regra especial para ser cortada,
servida e comida. Os morangos
comem-se com o garfo, as maças e as pêras cortam-se aos
quartos com faca e descascamse de seguida. As cerejas comem-se à mão e os caroços são
colocados sobre o prato. As
bananas descascam-se e comem-se com faca e garfo. O
ananás come-se com faca e
garfo e as laranjas cortam-se em
quartos e descascam-se com
faca e garfo.
Copos
Os copos colocam-se pela
seguinte ordem, da direita para
a esquerda: vinho branco(1º),
vinho tinto (2º) e água (3º).
Se servir como digestivo, ou
aperitivo um licor, vinho do
Porto ou champanhe, devem
estar colocados a seguir.
Café
O café pode ser servido à
mesa ou numa sala diferente da
do jantar. Pode ser acompanhado por chocolates, cigarros,
cigarrilhas ou charutos, digestivos e outras bebidas. O café
deve vir para a mesa em recipiente próprio.
Azeitonas e queijos
Há regras específicas para
gozar e apreciar o acto de comer. As azeitonas, por exemplo,
comem-se à mão e colocam-se
os caroços no prato do pão. O
queijo deve-se comer com pão
ou bolachas e nunca deve ir à
mesa uma tábua de queijo sem
pelos menos três qualidades.
Servem-se, normalmente durante a sobremesa e só devem
sair depois do jantar ter
terminado.

PROBLEMAS DE INSECTOS
PARA QUE ESPERAR
•Tecnicos professionais •Garantia por escrito •Estimaçao gratis
•Carros nao identificados •Venda de produtos
•RESIDENCIAL •COMERCIAL •INDUSTRIAL

376-6585
5952 Jean-Talon Este,
Montreal e arredores
Licença da Ville de Montreal #254076
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Comunidade
O Sucesso Profissional é
Função do Quociente Intelectual?
Por Manuel Alves Louro

“O talento sem génio é pouca
coisa; o génio sem talento não é
nada. O génio cria – o talento
realiza”. (Paul Valery).
O êxito profissional, seja qual
for a profissão que se exerce
(médico, cozinheiro, costureiro, professor, construtor...)
depende dos valores constitutivos de cada pessoa que se
traduzem pelo talento.
O talento, contrariamente ao
que muita gente pensa, não
corresponde necessariamente
aos titulos, ao grau, nem ao
dinheiro que se ganha.
“O talento é uma disposição
natural eminente num domínio
determinado”, exemplo: Mozart, Newton, Kant, Einestein...
Estes e tantos outros, pelo
poder criador e pelo valor do seu
trabalho, ocupam a posição de
um sobre um milhão.
O génio inventa – o talento
executa; o autor cria – o executante interpreta com seu talento.
Um caso
Um representante comercial
dizia há tempos que uma das
profissões mais rendosas actualmente é a de vendedor de
“gadgets” (pequenos objectos
mais ou menos úteis e divertidos) cujos clientes se lançam
de assalto para os comprar.
Chama-se a isto genial? Não.
Talento profissional?! Nem isso.
Uma experiência
Uma rapariga cativante, bem
representativa e com excelente
apresentação interceptava com
delicadeza cada passante numa
rua altamente frequentada por
pessoas de bem, chiques mas
ingénuas... duma grande cidade. “Senhor, pode dar-me por
favor meio dólar?” Bem entendido que, ninguém lho negava
principalmente os homens.
Num mês recebeu dez vezes
mais do que ganhava como
secretária jurídica numa grande
firma de advogados, sem trabalhar nem fazer mal a ninguém, excepto a ela própria que
se corrompia. Sem dúvida que a
mendicidade e a prostituição
não são profissões.
Cada profissão exige um
quociente intelectual mínimo
Estabeleceu-se o Q.I. que é
necessário a cada profissão, e
mesmo, e mesmo para a aceitação nas Universidades em que
cada faculdade tem as suas
exigências.
Se tenho 80 sobre 150 do
quociente intelectual, passo por
um débil mental; não posso ser
nem engenheiro nem médico;
não poderei mesmo acabar o
secundário e menos ainda entrar na Universidade; devo Ter
pelo menos 110 sobre 150 de
Q.I.
O Quociente Intelectual não
basta.
A revista “La caracterologie”

cita o caso dum jovem director
técnico muito competente no
plano profissional. Este “jovem
galo”, sentia-se como um Deus
criador – era a expressão do
orgulho duma sociedade que só
pensa em si e por si. A sua falta
de sensibilidade e de fineza nos
contactos humanos, a sua avidez, egoísmo e autoritarismo
tornaram-no insuportavelmente odioso. Não apenas prejudicava a empresa mas também os
seus próprios interesses.
Um engenheiro muitíssimo
competente no plano profissional, a quem foram confiados
postos muito importantes, nunca foi capaz de permanecer em
nenhum. Ao contrário do caso
precedente, este era cordial
para com os subalternos, mas
incapaz de obedecer; consciente do seu valor e certo de ter
sempre razão, não admitia a
menor crítica; por isso foi obrigado a abandonar os empregos
um a um. Finalmente, mesmo
após o seu pesado CV conseguiu encontrar um trabalho
bem ordinário, mas em que
trabalhava sozinho. O Q.I. não
era suficiente.
A fórmula da inteligência é
importante
Um médico, um psicólogo
devem possuir suficientemente
uma inteligência concreta e
intuitiva para não se deixarem
dispersar pelo espirito teórico e
passar ao lado das particularidades de cada caso.
Independentemente do
Q.I. e das aptidões, existem
motivações favoráveis ou
desfavoráveis que se devem
ter em conta:
- uns querem ser bem sucedidos por ambição, por vaidade
ou pelo poder;
- outros por amor próprio,
pelo gosto do trabalho bem feito
ou ainda por necessidade de se
sentirem admirados e estima-

dos ou finalmente por amor do
público. Estas motivações podem ser inconscientes, mas
vêem-se perfeitamente pelas
respostas em entrevistas dos
candidatos para tal ou tal função,
diante dos comités que as analisam e julgam.
É preciso amar a profissão e
valorizá-la
Ter qualidades inatas se sociabilidade para poder dar-se
com os colegas, mesmo criar
amizades, ou pelo menos ser
capaz de os suportar com civismo; saber obedecer e saber
comandar segundo os casos.
Cada profissão exige um mínimo de saúde, de honestidade
intelectual, de flexibilidade
mental – é necessária mais
resistência para um médico do
que para um empregado de
escritório.
Lembro-me de duas jovens
raparigas...
Duas irmãs gostariam de ser
educadoras de infância. Eram
bonitas, boas camaradas, alegres, vivazes, desportivas, espirituosas, cheias de imaginação;
gostavam da leitura, cantavam e
desenhavam bem, redigiam e
falavam de maneira original,
amavam as crianças e estavam
habituadas a guardá-las.
Um só ponto destruía tudo – o
cálculo – que de pouco servia
nesta profissão; nunca conseguiram passar nesta matéria –
não eram capazes de acertar
certos problemas... Ora, ainda
por cima, sem se saber porquê,
esses exames eram sempre dificílimos – sempre reprova-das.
Na minha opinião, a profissão
de educadoras de infância convinha-lhes perfeitamente, mas o
questionário de exame era
inadequado.
Em vez de se atacarem à insuficiência da inteligência “sinoconceptual” (matemática, lógica, geometria, metafísica, etc.),
seria melhor terem em conta a
óptima “inteligência concreta” –
intuitiva e imaginativa, que lhes
teria servido para fornecerem
excelentes serviços e serem
felizes no que faziam.Ser inteligente é óptimo, mas não chega
para o sucesso profissional.

Grandiosas Festas
do Bom Jesus da Pedra
Em Laval a 16 e 17 de Agosto
Programa
Sábado às 19 Horas:
-Mudança da Imagem e
Eucaristia presidida pelo
Pe.José Arruda
-Arraial no Centro Comunitário e recinto da Igreja pela
Filarmónica do Divino Espírito
Santo de Laval e Disco Mobil
Ilha Verde

Domingo às 15 Horas:
-Celebração da Eucaristia
presidida pelo Pe José Arruda
-Grandiosa Procissão do
Senhor da Pedra pelas ruas
vizinhas
-Ás 17 Horas Arraial abrilhantado pela Filarmónica do Divino
Espírito Santo de Laval e Disco
Móbil Ilha Verde.
Bazar-Jogos-Surpresas-Bar e
Cozinha com petiscos variados
Para mais infos: Missão N.S.
de Fátima tel. 687-4035

O poema é
a liberdade
Um poema não se programa
porém a disciplina
-sílaba por sílabao acompanha
Sílaba por sílaba
o poema emerge
-como se os deuses o dessem
o fazemos

Encontros
1953-2003
PROGRAMA
21 a 24 de Agosto de 2003,
Blvd. St. Laurent/esquina com
a rua Marie-Anne em frente ao
Parc du Portugal
Quinta e Sexta-feira, das 18 às
22.30 horas
Sábado das 13 às 22.30 horas
Domingo: Desfile às 11.30
horas
No Blvd. St. Laurent entre as
ruas Prince-Arthur et MarieAnne,com a participação dos
Grupos:
Cana Verde, Campinos do
Ribatejo Praias de Portugal, Ilhas
de Encanto, Clube Sporting e
Benfica, Clube Português de
Montreal, Estrelas do Atlântico,
Marchas do Oriental, Marchas
do Benfica, Clube Oriental,
Associação Portuguesa de
Montreal, Casa dos Açores,
cantores e fadistas locais
No Centro Cultural Alfred
Dallaire
Entre Duas Culturas
Venda de livros e fotografias
Exposição: A Beira Main
Pintura a óleo. Fotografia,
artesanato,
folclore,
o
«Carrefour des Jeunes»
Emissão, em directo, de Rádio
Portuguesa
Conferência pelo Dr. Luís
Aguilar.

Sophia de Mello Breyner Andresen
Comissão organizadora dos
Festejos do Boul. St. Laurent.

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

LUMAR
ELECTRONICA
Luís Pereira
Daniel Boal
Aparelho
para descongelar
a neve nas antenas

Sem
mensalidade

$ 0.00

{

RTPi
RTP Açores
Itália
Alemanha

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

Acompanhe o Campeonato Nacional de
Futebol da Primeira Liga

AGENTE OFICIAL

Mod. N305, N405
INSTALAÇÃO GRATUITA
TELELATINO - $1.99/mês

Pacote de 20
canais locais, por
apenas $17.99/mês

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

Se pensa vender ou comprar é só chamar

DESDE $599

DESDE $149 DESDE $649

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

✁

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO
* UM POR FAMÍLIA
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Desporto
Sporting vende
Ronaldo por 15 milhões
O Sporting comunicou na
passada terça-feira à Comissão
de Mercado de Valores Mobiliários a transferência de Cristiano Ronaldo. Eis o comunicado
do site leonino, na íntegra:
«A Sporting, SAD e o Manchester United chegaram a
acordo para a transferência de
Cristiano Ronaldo para o clube
inglês por 15 milhões de euros,
cerca de três milhões de contos.
O Sporting fica com direito de
preferência num caso de futura

cedência.
O acordo entre os dois clubes
ficou estabelecido na segundafeira mas só foi dado como
concretizado na terça-feira de
manhã, com a informação da
transacção, por ambas as entidades, às respectivas Ccomissões de Mercado de Valores.
O valor da transacção foi
revisto em alta em relação ao
inicialmente previsto uma vez
que o jogador mostrou forte
desejo em integrar-se já no
Manchester em vez de ficar até
ao final da temporada no Sporting, como esteve inicialmente
acordado.

Nos termos do negócio, o
Manchester United confere à
Sporting, SAD o direito de preferência numa futura cedência,
temporária ou definitiva, dos
direitos desportivos do jogador».
«Muito feliz por ter
assinado pelo melhor clube
do mundo»
Cristiano Ronaldo viveu um
dos dias mais felizes da vida,
pelo menos em termos profissionais. E foi um dia que come-

çou cedo para o ex-jogador do
Sporting. Às primeiras horas da
manhã, Cristiano Ronaldo ficou
a saber que tinha sido aprovado
nos exames médicos. Depois foi
para Old Trafford, onde rubricou um contrato de cinco anos
com um dos maiores clubes do
Mundo. Um passo de gigante.
Ronaldo esteve sempre
acompanhado pelo seu empresário Jorge Mendes em todos os
passos que deu em solo inglês.
O jovem jogador tomou o pequeno-almoço no hotel onde
passou a noite, sabendo que nas
horas seguintes iria caminhar e
conhecer os cantos à nova casa.

INTRACOMMAR.NET
•Venda •Serviço • Reparação
• High speed internet
INTERNET SEM FIOS
HIGH SPEED INTERNET
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Chegou a Old Trafford, onde
distribuiu alguns autógrafos
pelos mais novos, e reuniu-se
com os responsáveis ingleses.
Entretanto chegou o momento que Ronaldo mais procurava. O momento de assinar
um contrato de cinco anos com
o Manchester United. Uma
ligação que seria efectiva a
partir desta época, isto é, já não
teria de jogar mais um ano no
Sporting, ficando imediatamente em Inglaterra, representando o United.
À saída de Old Trafford, Cristiano Ronaldo tinha poucas
palavras para descrever o que
lhe ia na alma. «Estou muito feliz
por assinar por aquele que
considero o melhor clube do
Mundo. Estou muito orgulhoso,
assinei por cinco temporadas»,
confirmou o jovem jogador,
confessando que «não
esperava» este desfecho:
«Tenho de confessar que não
estava à espera. Nunca é fácil
chegar a acordo. Mas quando os
clubes conseguem chegar a um
entendimento é sempre bom.
Estou muito feliz por estar
aqui.»
Ronaldo ainda regressa a
Portugal para se despedir dos
colegas do Sporting, e «para a
semana» vai para Inglaterra
«definitivamente». Depois seguiu viagem para o Centro de
Treinos do Manchester United
onde foi conhecer os novos
colegas e a nova casa.
Manager do Manchester
deliciado com o novo jogador
«É dos jovens mais
entusiasmantes que alguma
vez vi jogar»
Alex Ferguson ficou radiante
com a contratação de Cristiano
Ronaldo por parte do Manchester United. O manager do
clube inglês elogiou o jogador
português e disse mesmo que é
um dos melhores jovens que
alguma vez viu jogar futebol.
Ferguson revelou ainda que as
conversações já duravam há
algum tempo, mas intensificaram-se nos últimos dias,
depois da exibição de Ronaldo
na inauguração do Alvalade
XXI, frente ao Manchester

$99. / mês
• HIGH SPEED INTERNET
$45. / mês
MODEM INCLUÍDO
Reparações de parabólicas grandes e pequenas

Para um serviço profissional garantido,
7702 rua Juliette • V. LaSalle
Prop.: A. Januário

364-0795

O treinador entende que o
Benfica tem de ser sensível ao
apelo do Barça relativamente a
Tiago porque, no passado, o clube catalão teve um digno comportamento com a SAD encarnada, libertando Geovanni
Como se esperava, a provável
transferência de Tiago para o
Barcelona tem deixado a
Imprensa espanhola atenta a
todos os passos do jogador.

Camacho compreende a
insistência dos jornalistas e, por
isso mesmo, aceitou abordar o
tema no diário catalão “El
Mundo Deportivo” . “O Benfica
não deixará sair Tiago facilmente. O Barcelona teve conUnited.
«É um futebolista extremamente talentoso», começou
por dizer Alex Ferguson ao site
oficial do clube. «Um atacante
que utiliza os dois pés, que pode
jogar na frente, na esquerda, na
direita e pelo meio. Depois de
termos jogado com o Sporting,
falámos muito sobre ele nas
escadas dos balneários e na
viagem de regresso alertaramme para que assinasse com ele.
É um dos jovens jogadores mais
entusiasmantes que alguma vez
vi jogar», revelou.
Ferguson explicou também
que «as negociações pelo Cristiano duravam já há algum
tempo», mas o interesse de
outros clubes apressou a contratação. «Foi apenas através da
nossa associação com o
Sporting que os dirigentes
honraram o acordo feito há
vários meses», disse.

Agente autorizado
MOBILITÉ
50% de desconto * nos
primeiros 3 ou 6 meses

Planos
Promocionais:

Sistema PCS ou
Mike (CB radio)*

Escolha o seu
plano :
- Pessoal
- Comercial
- De grupo

• EXPRESSVU
• STARCHOICE

Número ilimitado
de chamadas telefónicas de longa distância :
Canadá/EUA através da Internet

“Temos de ter consideração pelo Barcelona”
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GRÁTIS !
*Fale com o seu representante para mais detalhes

Access Telecom
Tecnologies
1375 de L’Église
St-Laurent, Québec
Canadá, H4L 2H1
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

sideração pelo Benfica quando
se tratou da des-vinculação do
Geovanni, por isso o Benfica
também poderá ter consideração pelo Barcelona
garantindo-lhe o direito de
opção por Tiago”, começou por
afirmar o treinador, esclarecendo todas as dúvidas em
relação à posição que o camisola
30 ocupa no campo. “Tiago joga
no meio-campo. Também pode
ser uma espécie de segundo
ponta-de-lança em-bora não tão
avançado no ter-reno. No
entanto, pess-oalmente, gosto
mais dele no centro do terreno.
Trata-se de um jogador
moderno, forte fisicamente, faz
muito bem o último passe e
finaliza também muito bem. É
um excelente complemento a
um jogador de características
mais defensivas. Ajuda na
defesa e integra-se muito bem
no ataque. Tiago é um jogador
muito importante para nós e
também para a selecção
portuguesa. Luiz Felipe Scolari
conta com ele e será uma das
apostas para o Euro’2004. Na
época passada marcou 11 ou 12

golos. No Benfica é titular
indiscutível. É um rapaz muito
trabalhador, muito disciplinado
e vive só para o futebol, sabe que
só assim é que pode render o
máximo”, sublinhou.
Riquelme tem sido apontado
como moeda de troca. Camacho
não ignora o argentino, mas
prefere manter um discurso
ponderado em relação à possibilidade de o jogador se transferir para a Luz. Apesar de
querer manter alguma distância, é sabido que o treinador
aprecia muito as qualidades do
jogador do Barcelona e não
seria estranho que voltasse a envolver o seu nome nas
negociações.
“Riquelme é um jogador que
gosto muito. Se o pedirei? Bom,
isso são assuntos que pertencem à negociação que possa
existir, há que ter em conta
todos os detalhes. Os aspectos
económicos e o conhecimento
acerca do jogador são importantes, mas, neste momento, estamos com essa posição preenchida no plantel. No entanto, no
futuro logo se verá”, finalizou.

Fórmula 1
Anulado G.P.do Canadá 2004
Por Helder Dias

Esperámos até à última hora
pois nem acreditávamos que
efectivamente o Grande Prémio
do Canadá seria excluído do
calendário para a época de 2004.
Assistimos à conferência de
imprensa presidida pelo
promotor e Director Normand
Legaut onde nos informou da
famosa carta enviada pelo
‘’patrão ‘’da Fórmula 1 Bernie
Ecclestone a qual confirmava a
anulação do G.P. do Canada
marcado já para 6 de Junho
2004. Evidentemente que foi
como um balde de agua fria que
caiu não apenas sobre os
adeptos da modalidade, mas
também sobre todos os que beneficiavam do impacto eco-

nómico de cerca de 80 milhões
de dólares proporcionado pelo
evento na nossa metrópole.
A organização do G.P. do
Canadá beneficiou durante sete
anos de uma isenção concedida
pelo Governo Canadiano no que
à lei anti-tabaco diz respeito,
mas a mesma chegou ao seu
termo.
São inúmeros os planos para
salvar este acontecimento de
importância em Montreal.
Segundo Normand Legaut
ainda existe uma pequena
possibilidade ainda que mínima
de continuidade do G.P. de
Montreal no calendário 2004.
Diversas entidades como
governo, Câmara Municipal,
Câmara de Comercio, comissão
de Restauradores etc., não
perderam ainda as esperanças,
deslocando-se à Hungria uma
delegação a fim de tentarem
convencer os dirigentes das
equipas a correrem em Montreal sem a publicidade do
tabaco.
Quanto a nós...ainda
acreditamos.

SHAD

Construction

6388 Ave. Victoria, Montreal, Qc.
Janelas - Portas - Telhados
Painéis em vinil e alumínio
Todo o tipo de janelas :
• Madeira
• PVC
• Alumínio

Renovações gerais :
Residencial - Comercial
Contacte-nos e veja
os nossos baixos e competitivos preços

Tel. (514) 737-5661
Samy Hochberg • tel. (514) 497-4498

