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MAÎTRE CARROSSIER

GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares
8261 BOUL. ST-LAURENT

 (514) 389-0606

  Paulo F. Gonçalves
B.A., A.V.C.PFG

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

6327 Clark, Montreal   Tel.: 362-1300 Fax: 362-8882

Facilidades
de pagamento
com aprovação

de crédito

• Grades de alumínio • Grades com vidro • Coberturas com fibra de vidro
• Escadas em caracol e em diagonal • Coberturas com fibra de vidro e com polibornato
• Degraus em alunínio • Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
• Portas, janelas, fachadas  comerciais e residenciais etc.

Fábrica e sala de exposição :

L.R.Q. # 2669-8027-16

PFG

Científicamente
estudado em  termos

de  segurança
e  estética

Seguro de vida
$250.000,00 T10

Homem        Senhora

           (514) 884-0522

Ver  pág.2

$24.30/m   $19.35/m
Consulte-me sem compromisso !!!

 40 anos não fumador

Le Petit Portugal
A antiga "Casa Benfeito"

Tel.: 849-3426
4257 Hotel de Ville, Montreal

Especializada no fabrico de enchidos:
•chouriços   •morcelas  •chouriço mouro   •etc...

•Carnes  •Frutas  •Legumes

Peixe frito para fora
(por encomenda)

às  Quintas e Sextas

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

CHEVROLET-OLDSMOBILE -CADILLAC
CAMIÕES CHEVROLET

Financiamento a
“0” %

Clermont paga
a 1ª prestação

TRACKER  4x4

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

Clermont, é bem claro. É menos caro
!

No Canada Wonderland
Os jovens disseram SIM

Apontamento

O Islamismo
quer subjugar o
mundo e regê-lo
pelas suas leis

*A. Barqueiro

Acredita-se que nas várias
religiões existentes no mundo, o
objectivo principal é o de fazer o bem,
auxiliar o próximo, ser honesto e
tolerante e viver de acordo com os
ensinamentos ministrados pelos
representantes de cada credo.

Há, porém, uma religião que nega
os direitos dos povos alheios à sua fé:
o islamismo. O dogma islâmico
afirma que existe um só Deus
verdadeiro e o seu nome é Alá. Não
é este um Deus pessoal, santo ou
amoroso. Pelo contrário está
distante e indiferente mesmo dos
seus seguidores. As suas ordens
expressas no Corão são imperativas,
injustas e cruéis e, segundo Maomé,
ele é autor do bem e do mal.

Sendo o islamismo a segunda
maior religião do mundo, presente
em cerca de metade da população
universal, a filosofia islâmica leva os
seus fiéis a cometerem crimes
contra a Humanidade, pois o
objectivo final é o de subjugar o
mundo e regê-lo pelas leis islâmicas,
mesmo que para isso tenha de matar
os “infiéis ou incrédulos”.  De resto,
Alá deixou dois mandamentos
importantes: o de subjugar o mundo
militarmente e o de matar judeus e
cristãos.

Muito do que se está a passar em
muitas zonas do globo, no que
respeita à violência e ao terrorismo,
baseia-se em divergências reli-
giosas, sobretudo na intransigência
islâmica. Os direitos das mulheres
são desprezados pelos homens no
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os pais (e avós) também!
Casos de Alzheimer
sobem em Portugal

Por José Mário Coelho

Não me lembro de ver tanta juven-
tude num espectáculo português.
Eram milhares de jovens - especial-
mente do sector feminino- cheios de
alegria, cor, irreverência e de um
portuguesismo digno de registo. Eles
transportavam bandeiras (e T-Shirts)
de Portugal, dos Açores, do Benfica, FC
Porto, Sporting e dezenas de cartazes
do Shawn Desman, Santos &
Pecadores e do Starlight. Muitas vezes,
os mais atrevidos, formaram “com-
boios” e percorreram o amplo anfi-

teatro do Kingswood Theatre com as
bandeiras portuguesas bem erguidas e
com as gargantas bem afinadas. Uma
festa jovem dentro da grande festa do
“Portuguese Day”.

O senhor Sol fez companhia e a
temperatura amena ajudou a manter a
chama e o constante entusiasmo de
jovens e “maduros”...

O Presidente da CIRV, Frank
Alvarez, abriu o espectáculo com as
boas vindas aos amigos presentes, aos
Pioneiros, artistas e patrocinadores.
Depois, foi o grande festival.

Abriu a Banda do Sagrado Coração
de Jesus, da Igreja de Santa Helena, e
o grupo do coral, Ecos de Portugal,
ambos da Sociedade Musical de Santa
Helena, Toronto, e dirigidos pelo
Maestro José Manuel Resendes. Mais
de 80 figuras em palco que ofereceram
aos presentes um espectáculo im-

pressionante de música portuguesa
que, até os mais jovens, se sentiram
atraídos e compensados pelo
“sacrifício” de estarem desde o
primeiro momento no concerto para
não perderem as primeiras filas de
cadeiras para apreciarem mais de perto
os seus ídolos. Valeu a pena. José

Ver  pág. 2

Saddam apela a ataques
contra ocupantes de

O número de doentes de Alzheimer
em Portugal ascende a 60 mil e está a
«crescer assustadoramente», segundo
avançou a presidente da Associação
dos Doentes de Alzheimer, Maria do
Rosário dos Reis.

Apesar de não existir um estudo
epidemiológico da patologia a nível
nacional, a responsável admite uma
epidemia no futuro, uma vez que todos
os dias chegam à associação dados que
indiciam haver cada vez mais doentes

e cada vez mais novos.
Os dados da presidente da Asso-

ciação de Doentes de Alzheimer coin-
cidem com os de um estudo norte-
americano, publicado este mês no
jornal Archives of Neurology.

Cientistas do Instituto Rush do
Envelhecimento Saudável, lançaram
um alerta para uma epidemia de
Alzheimer que deverá atingir 16
milhões de cidadãos dos EUA até 2050,
o triplo do número actual.

todas as nacionalidades
O ex-presidente iraquiano Saddam

Hussein instou na passada segunda-
feira os iraquianos a atacarem os
ocupantes de todas as nacionalidades
que se encontrem no Iraque, mas pediu

que os colaboradores iraquianos não
sejam alvo de ataques. A mensagem foi
difundida pela Lebanese Broadcasting
Corporation (LBC) e é atribuída ao ex-
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jKevin Carvalho

Alugam-se carros e camiões
Ao dia, à semana ou ao mês

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

National Location d’autos (Canada) Inc .
33, rue Mozart E., Montreal • Tel. (514) 273-4284

Courriel: carvalhok@nationalcar.com

                      Casamento elegante
  de

                   Susie e Serge

No dia 23 de Agosto, contraíram o sacramento do matrimónio Susie Pereira e Serge Spínola,
filhos, respectivamente, de Teresa e Manuel António Pereira, e de Isabel e António Spínola.

A bonita cerimónia religiosa, realizada na Igreja de Santa Cecília, foi presidida pelo padre
José V. Arruda, com acompanhamento de Filomena Amorim, tendo sido padrinhos, pelo lado
da noiva, Júlia Ostopkevich, e pelo lado do noivo, Claude Charles.

Cerca de trezentos convidados acompanharam o feliz casal e familiares na elegante boda
nupcial, que decorreu numa das salas do Centro de Congressos e Banquetes Renaissance,
com animação musical da responsabilidade da discoteca J.F. Night Productions.

Parabéns à Susie e ao Serge, com votos de eterna felicidade.

                                                                **********

O Renaissance, com três elegantes salas para banquetes e congressos e podendo
acomodar de 50 a 1200 convidados, especializa-se em cozinha italiana e continental, está
localizado no 7550, Henri Bourassa Este, Anjou H1E 1P2, com tel. (514) 352.1818.
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universo islâmico, atingindo
níveis de injustiça que ofendem
a sensibilidade das sociedades
alheias aquela religião.

Recentemente, os dirigentes
do Partido Islâmico Pan-Malaio
do Estado de Kelantam, na
Malásia, obrigaram uma jovem
de 17 anos a rapar o cabelo, que
ela tinha pintado de vermelho.
Para impor as leis restritas
islâmicas, os políticos daquela
zona malaia baniram todos os
divertimentos para mulheres, o
álcool, o jogo e os concertos
“pop”. Foram até ao ponto de
exigirem que as lojas tenham
caixas para homens e para mu-
lheres, separadamente.

Os mesmos fundamentalistas
muçulmanos pretendem  apli-
car as regras da “charia”, (termo
árabe que significa fio condutor
da vida) que prevê penas de
chicotadas, amputações e
lapidações. Só não as imple-
mentam porque a isso se opõe o
governo federal.

De notar que os islamitas têm
apenas dois dos treze estados
malaios, o suficiente para cau-
sarem o sofrimento a muitos
milhares de cidadãs, cuja infeli-
cidade é a de terem nascido
numa área dominada por ho-
mens radicais, sem qualquer
noção de justiça e de direitos
humanos.

Não tenhamos ilusões quanto
aos objectivos dos muçul-
manos, aliás explícitos nos pró-
prios mandamentos do Corão:
eles visam dominar o mundo e
conquistar o domínio e todos os
povos, por eles apelidados de
“infiéis”, a bem ou a mal. E a
ofensiva é cada vez mais visível,
com resultados criminosos,

Apontamento...

vitimando tanto judeus, com
cristãos, como ainda gente de
outras crenças religiosas. Não
esqueçamos o 9 de Setembro de
2001, cujo aniversário decorre
dentro de dias.

E, até hoje, nenhum muçul-
mano manifestou qualquer
pesar pela tragédia de Nova
York, onde pereceram tragi-
camente mais de três mil
inocentes, vítimas da intransi-
gência criminosa de gente que
despreza a vida humana, até
mesmo a sua própria, através
dos ataques suicidas.

Cont da   pág. 1

ditador.
«Heróis intensifiquem os

vossos valentes e dolorosos
ataques contra os ocupantes
estrangeiros de onde quer que
venham e seja qual for a sua
nacionalidade», declarou a voz
da gravação sonora difundida
pela LBC.

«Persigam os criminosos que
trabalham em colaboração com
os estrangeiros infiéis e cri-
minosos. Tomem medidas que
não provoquem a indignação de
Deus e que vocês julguem
necessárias para proteger-se»,
acrescenta a mensagem.

Nesta gravação, que a cadeia
de televisão Al Jazeera atribuiu
a Saddam, o ex-presidente
iraquiano negou qualquer
relação com o atentado que
custou a vida na passada sexta-
feira em Najaf a 83 pessoas,
entre elas o ayatollah
Mohammed Baqir al-Hakim,
um eminente dignatário xiita.

Saddam apela...

www.avozdeportugal.com

Esperança de vida
está a aumentar em Portugal

A esperança de vida em
Portugal está a aumentar, se-
gundo os últimos dados do
Instituto Nacional de Estatística
(INE) divulgados esta terça-
feira. Apesar da mortalidade,
em 2002, ter registado um
acréscimo muito reduzido, de
apenas 0,2%, verificou-se que a
idade média dos falecidos é cada
vez maior, o que revela que a
população portuguesa está cada
vez mais envelhecida.

Segundo o INE, registaram-
se em 2002 106.690 óbitos,
comparativamente aos 105.582

óbitos ocorridos no ano
anterior. Do total de óbitos,
79,7% foram registados em
indivíduos com 65 ou mais anos;
com idades compreendidas
entre os 15 e 64 anos 19,4% e
com menos de 15 anos 0,9%, em
2002.

Por sua vez, a esperança de
vida à nascença entre 2001/
2001 situava-se nos 73,7 anos de
idade para os homens e nos 80,6
anos para as mulheres. No
quadro da União Europeia, a
esperança de vida à nascença
passou, entre 1960 e 2001, de
67,4 para 75,5 anos de idade nos
homens e de 72,9 para 81,6 nas
mulheres.

O número de óbitos entre os
homens continua a ser superior
ao das mulheres nas idades
inferiores a 75 anos, o que reve-
la, mais uma vez, que os homens
vivem, na maioria, menos do
que as mulheres

O sorriso proibido
nos passaportes canadianos

O sorriso é a partir de agora
proibido nas fotografias dos
passaportes no Canadá em
virtude de uma nova directiva
confirmada pelo Ministério
canadiano dos Negócios estran-
geiros mas que nunca foi anun-
ciada publicamente.

Desde 15 de Agosto, os cana-
dianos que queiram obter um
passaporte devem na sua foto-
grafia ter “uma expressão neu-
tra, ou seja sem rir, sorrir  ou
franzir as sobrancelhas”, declar-
ou  um representante do
Departamento dos passaportes

do Ministério. “É absoluta-
mente necessário também que
a boca esteja fechada”,
acrescentou.

Espanha
Calor matou 4300 pessoas

O calor matou 4300 pessoas
em 41 cidades espanholas entre
1 e 15 de Agosto. Isto representa
um acréscimo de 1092 óbitos
face ao mesmo período do ano
passado. A notícia é avançada
pelo diário El País.

De acordo com o jornal, em
algumas cidades, como Huelva
(Sul) e Vitória (Norte), o núme-
ro de mortes aumentou em 58
por cento face aos primeiros 15
dias de Agosto de 2002.

A confirmar-se a tendência, o
calor poderá este ano vitimar
mortalmente seis mil pessoas
em todo o país.

O último balanço do governo
espanhol - que foi posto em
causa várias vezes pela
imprensa local - apontava para
107 mortos no país devido à
canícula.

O estudo divulgado pelo El
Pais não inclui a capital, Madrid.

 

Leia A Voz de Portugal
na Internet

www.avozdeportugal.com

Governo revê
défice
orçamental

O Governo reviu o seu objecti-
vo de défice orçamental em
2003, de 2,437 por cento para
2,944 por cento do PIB, confor-
me o reporte dos défices e dívida
das Administrações Públicas.

Esta informação é divulgada
semestralmente, no fim de
Fevereiro e Agosto, respectiva-
mente.

As necessidades líquidas de
financiamento foram agora
revistas em alta de 3.306,4
milhões de euros para 3.886,9
milhões de euros.

Ao contrário, o valor do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) é
revisto em baixa de 135.674,4
milhões de euros para 131.993,8
milhões de euros.

 

Portugal vai usar
182 milhões de euros da UE
Objectivo é relançar
actividades económicas e
infra-estruturas públicas

Portugal prevê utilizar 182
milhões de euros dos Fundos
Estruturais para relançar as
actividades económicas e as
infra- estruturas públicas
afectadas pelos incêndios
ocorridos este Verão.

A informação foi avançada
pelo comissário europeu da
Política Regional, Michel
Barnier, durante o debate no
Parlamento Europeu (PE), em
Estrasburgo, sobre as
consequências da onda de calor
que atingiu a Europa, entre as
quais os fogos florestais em
Portugal e na França e a seca em
Itália.

Segundo o comissário, os
recursos dos fundos de coesão
permitirão a recuperação das
infra-estruturas de transporte e
o desenvolvimento de projectos
ambientais.

A reafectação destas verbas
complementará assim a ajuda
do Fundo de Solidariedade da
União Europeia (UE) proposta
quarta- feira pela Comissão
Europeia (CE), num montante
de 31,6 milhões de euros, desti-
nados a fazer face a neces-
sidades de emergência, e que
Michel Barnier já admitiu esta-
rem aquém das expectativas.

Na discussão, que marcou a
primeira sessão do PE depois da

interrupção de Verão, iniciada
com um minuto de silêncio em
memória de Sérgio Viera de
Mello, os partidos políticos
portugueses falaram em unís-
sono para caracterizar como
“insuficiente” a ajuda de emer-
gência proposta pela CE, que
carece ainda do aval do PE e do
Conselho de Ministros da UE.

Festas em
Honra de
Santa Cecília

Contrariamente ao comu-
nicado anterior informa-se que
estas festas terão lugar no
sábado dia 20 de Setembro  e
não a 30 como foi indicado
anteriormente.

As festividades serão
realizadas na Igreja Saint-Enfant
Jesus, no 5037 boul. St-Joseph,
esquina com St-Dominique,
pelas 20 horas.
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Açores & Madeira

CONTACTE-NOS PARA CONHECER
AS NOVAS  TARIFAS

VERÃO 2003
Aceitam-se reservas

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.

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

Centro Quiroprático

Santé Optimale
6245 Henri-Bouirassa Oeste

(Esquina rua Toupin)

(514) 336-3365

Festeja o regresso à escola !
O Dr. Paul e a Gabriela Gil estão ao serviço da Comunidade portuguesa para ajudar-vos na vossa saúde. Por
ocasião do regresso à escola, o Dr. Paul e a Gabriela oferecem a todos os estudantes um exame quiroprático
grátis, em troca de um jogo  ou boneco usado, que serão entregues a uma obra de caridade da nossa comunidade.
E para os adultos, um exame completo por apena $25.00 (preço normal : $135.00). Aproveite esta oportunidade
para fazer inspeccionar cada membro da sua família que beneficiará de um exame completo, incluindo uma
avaliação de postura e radiografias, se necessário.
Problemas comuns : Dores de cabeça, “migraines”, problemas de pescoço, ancas, joelho, tornozelo e pé,
digestivos, sinusites, ciática, asma, insónia, hérnias discais, dores menstruais, artroses, ouvidos, ombro, etc

Coluna alinhada, saúde recuperada !
Serviço de radiografias
Clínica moderna
Tratamento para toda a família
Serviço de urgência
7 dias sobre 7
(514) 296-7394
Assistência em Português, Espanhol,
Francês e Inglês.

Abastecimento de água
normalizado em 2004

A freguesia do Faial tem-se
debatido com problemas no
abastecimento de água potável,
em tempo de Verão. No entanto,
para o próximo ano, a situação
deverá ficar definitivamente
resolvida, sendo que já não se
registam problemas de maior.

As faltas de água que se veri-
ficaram este Verão ficaram a
dever-se a problemas na rede e

não à inexistência daquele
líquido. conforme explicou o
presidente da Câmara de San-
tana, Carlos Pereira. O autarca
falou de diversos derrames
existentes na rede que, entre-
tanto resolvidos, terão norma-
lizado o abastecimento.

Outra questão levantada foi a
das obras que existem e que
aumentam os gastos e dani-
ficam as tubagens. A estrada
nova junto à escola que está a ser
construída é disso exemplo. A
canalização destruída foi subs-
tituída por tubagens provisórias
que se apresentaram insufici-
entes com a chegada do Verão.
A sua substituição por outras
mais amplas resolveu o proble-
ma, mas só aquando do término
das obras é que uma canalização
definitiva será executada.

Segundo alguns populares, a

nascente da Corujeira e Água
d’Alto estaria a ser desper-
diçada. Tal facto é prontamente
negado por Carlos Pereira, que
afirma que o sistema funciona
na perfeição, acontecendo que
as bombas ligam automa-
ticamente desde que o nível do
tanque de armazenamento o
justifique.

Uma nova nascente, entre-
tanto, terá aparecido nas obras
de construção da via expresso,
na Fajã de Mar. Abundando a
água num ano extremamente
seco, é de prever que seja pro-
dutiva no futuro. Aquando do
fim das obras essa água deverá
ser aproveitada para o abas-
tecimento público de parte do
Faial, o que permitirá menor
exploração de outras redes.

Uma outra fonte de água será
a rede de incêndios do túnel.
Atendendo a que a água das
bocas de incêndio dos túneis
para Santana sairá da rede
pública do concelho, essa cana-
lização deverá ser aproveitada
para tirar água para parte do
Faial. Desse modo ficará defini-
tivamente resolvido o problema
do abastecimento. A pressão
entretanto surgida permitirá
chegar até alguns casais mais
elevados.Entretanto, tivemos
conhecimento, através de popu-
lares, de um derrame em plena
estra-da regional, na subida da
Fajã do Cedro Gordo para o
Cabouco. Trata-se, segundo as
informaç-ões recolhidas, de um
derrame com muito tempo de
existência, sem que o serviço de
reparações tivesse acorrido ao
local.

Teatro Ribeiragrandense
cheio para assistir a concerto

O Centro Cultural da Ribeira
Grande - Teatro Ribeiragrandense
esteve praticamente cheio para a
assistir ao concerto que encerrou a
permanência em São Miguel da
Orquestra Sinfónica Juvenil.

Fundada em 1973, tem vindo a
permitir a jovens músicos conti-
nuidade nas suas carreiras e a
obtenção de prática orquestral de
modo a facilitar o seu posterior
ingresso em orquestra profis-
sionais, tendo já passado pela
Orquestra Sinfónica Juvenil muitos
dos actuais instrumentistas das
nossas orquestras.

O repertório da Orquestra
Sinfónica Juvenil, inclui obras
sinfónicas, coral-sinfónicas e de

câmara, contando nos seus
quadros com 80 elementos
das diversas escolas de
música da área de Lisboa,
dos quais meia centena se
deslocaram aos açores e a
que se juntaram alguns
jovens músicos açorianos.

A Orquestra Sinfónica
Juvenil, dirigida pelo maes-
tro Christopher Bochmann,
actual Director da Escola
Superior de Música de Lis-
boa, e professor coorde-
nador do Curso de Compo-
sição, desde 1984, apresen-
tou-se em mais de trezentos
e cinquenta concertos por
todo o país.

Governo Regional recebe
Filarmónica de Rio Maior

Numa visita de cortesia,
efectuada no Palácio de Sant’a-
na, para apresentação de cum-
primentos ao presidente do
Governo Regional dos Açores,
esteve a Filarmónica de São
Sebastião de Rio Maior.

Roberto Amaral, Secretário
Regional da Presidência, em
representação do chefe do exe-
cutivo açoriano, Carlos César,
foi na ocasião obsequiado com
a execução de algumas mar-
chas por aquela banda
continental.

Trocaram-se depois recor-
dações da cordeal visita.

Evite isto da sua concorrência

844-0388

Anuncie na
A Voz de
Portugal



A VOZ DE PORTUGAL, 3  de Setembro  de  2003 - Página  4

Comunidade

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

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

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

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

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

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

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

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

4510, Cartier
angle Mont-Royal

527-8701

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

Mt-Royal
Autobus 97 Est

Papineau
Autobus 45

Gouveia, Gouveia
507, Place d'Armes, suite 1704         Tel.: (514) 844-0116
Montreal, Québec H2Y 2W8 Fax: (514) 844-9053

Filomena Gouveia  LL.B.

AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA

Por Natércia Rodrigues
Gostaria que pudéssemos

meditar um pouco sobre a
pessoa extraordinária que foi
Helen Keller. Li o livro que ela
escreveu The Story of my Life-
História da minha vida- e acho
que é uma lição admirável que
ficamos a dever a esta mulher.

Com apenas dezoito meses,

Ao Correr da Pena
Por Joviano Vaz

De novo cá estou de volta
com mais uma crónica da Série
“Ao Correr da Pena”.

Vou lendo, escutando, coli-
gindo notícias e factos que aqui
registo.

O sumário da crónica de hoje
é o seguinte:

1)- Os canadianos e as dores
de costas

2)- Cinco regras para gozar
boas férias

3)- Os sabões bactericidas
4)- A saúde cardíaca e a

depressão
5)- As pessoas idosas e as

doenças de origem alimentar
6)- Paralisação possível dos

transportes públicos em
Montreal

Os canadianos e as dores
de costas

As dores de costas são uma
difícil realidade para um eleva-
do número de canadianos.

Uma sondagem da empresa
“Environics Research Group”
recentemente publicada revela-
nos que cerca de dois terços dos
canadianos sofreram das cos-
tas no decorrer do último ano
enquanto que sete pessoas em
cada dez sofreram das mesmas
dores no decorrer dos últimos
dois anos.

Muitas das pessoas interro-
gadas afirmaram que os seus
males podiam durar vários dias

e por vezes mais de um mês.
Dezasseis por cento afirma-

ram que a dor era praticamente
permanente e vinte e um por
cento descreveram o seu sofri-
mento como muito grave.

Cerca de trinta e sete por
cento afirmaram que um aci-
dente de trabalho, uma inter-
venção cirúrgica ou uma gravi-
dez estavam na origem dos seus
problemas.

Seguindo Estatística Canadá
foram gastos 22 milhões de
dólares no tratamento dessas
dores de costas.

Este inquérito foi efectuado
por conta da Associação Quiro-
prática Canadiana junto de 1500
adultos de mais de 18 anos.

Caro leitor faça pois, muita
atenção às suas costas. A sua
saúde em grande parte delas
depende.

Cinco regras para gozar
boas férias

Para aproveitar o tempo das
férias é absolutamente neces-
sário evitar os contratempos do
calor e da humidade, ter prazer
no descanso e sobretudo fazer
atenção a certas dificuldades
que cada um de nós geralmente
cria sem com elas se preocupar.

Vejamos quais são as dificul-
dades a evitar:

1)- Não sobrecarregar o horá-
rio das férias

2)- Prever tempos livres
3)- Tomar cuidado do corpo
4)- Ser prudente
5)- Viver as férias na com-

panhia dos entes amados.
Com estas regras desejo-lhe

continuação de boas férias.
Os sabões bactericidas
Segundo certos investiga-

dores da Universidade Colum-
bia de Nova Iorque os sabões
bactericidas não combatem os

os vírus e as  bactérias de
maneira mais eficaz que os
outros sa-bões.

Os sabões batericidas podem
mesmo criar certas substancias
resistentes à esterilização.

Atenção, pois, aos sabões que
utilizamos.

A saúde cardíaca e a
depressão

As pessoas que não possuem
uma vida social activa sem gran-
des contactos sociais e que
sofrem de depressão são cinco
vezes mais susceptíveis de se-
rem vitimas de doenças vascu-
lares.

Nós devemos ter a preocu-
pação de guardar a nossa saúde
física mas também a saúde
mental, dizem os especialistas
da Fundação do Coração da
Austrália.

Segundo um relatório da alu-
dida fundação quanto maior for
a depressão pessoal, quanto
mais evidente for o isolamento
social, mais o risco de doença
cardíaca existe. Trinta por cento
das pessoas que sofrem de
doenças cardio-vasculares so-
frem quase sempre de depres-
são nervosa. Para além destas
circunstancias essas pessoas
fumam mais que as outras e são
susceptíveis de criarem novos
hábitos que são nocivos à saúde
cardíaca.

Portanto, atenção ao equilí-
brio pessoal. Ele é muito impor-
tante e indispensável à saúde em
geral e sobretudo à saúde
cardíaca.

As pessoas idosas e as
doen-ças de origem
alimentar

Segundo “Saúde Canadá” as
pessoas idosas são mais vulne-
ráveis às doenças de origem
alimentar que as outras pessoas.
À medida que envel-hecemos, o
nosso sistema imu-nitário tem a
tendência de se deteriorar.

O sistema imunitário é um dos
principais mecanismos de que
nós dispomos para combater a
doença e para nos guardar em
boa saúde. Assim a diminuição
do número de células servindo
a lutar contra a doença contribui
em grande parte a aumentar as
probabilidades de infecções.

Para contrabalançar os efeitos
do envelhecimento sobre o
sistema imunitário recomenda-
se antes de mais, exercícios
físicos.

A má nutrição contribui igual-
mente a tornar o corpo mais
susceptível de contrair doenças

infecciosas, o que engloba as
que resultam de bactérias de
origem alimentar.

Ora se essas bactérias apa-
recem mais frequentemente na
velhice a preparação dos ali-
mentos é essencial.

Para evitar tudo isto saiba
escolher os seus alimentos e
sobretudo saiba cozinhá-los
adequadamente.

Nunca esqueça de lavar as
mãos antes e depois de ter
manipulado carne crua, sobre-
tudo aves, peixe e produtos do
mar.

Envelhecer não é fácil. Mas
esta etapa da vida pode ser
facilitada por cuidados e atitu-
des especiais.

É o que devemos fazer.
Paralisação possível dos

transportes públicos em
Montreal

Os transportes públicos pode-
rão ser interrompidos neste
mês de Setembro.

Pelo menos é o que não deixa
de anunciar o Presidente do
Sindicato dos Condutores de
Autocarros e de Metro, Claude
Benoît.

Segundo ele as negociações
não avançam e começa já a
pensar-se nos denominados
serviços essenciais.

A questão salarial, é, como
habitualmente, o centro do
litígio. Em breve os 3600 sindi-
calizados decidirão das medi-
das que serão adoptadas, mas a
greve é quase inevitável.

Em breve andaremos todos a
pé, até que a Assembleia Nacio-
nal do Quebeque obrigue os
grevistas a voltar ao trabalho.

A parte positiva do assunto é
que andar a pé faz bem à saúde.

Por aqui me fico hoje. Desejo
a todos um fim de Verão feliz e
sem complicações de maior.

Espero voltar dentro de três
semanas, como habitualmente.

ficou sem dois dos principais
sentidos, mas mesmo assim ela
conseguiu vencer o mundo das
trevas em que estava mergu-
lhada.  A minha admiração por
Helen Keller cresceu imenso
assim como a minha simpatia
por Ana Sullivan, aquela profes-
sora e amiga que sempre a
orientou.

Transcrevo aqui um período
que Helen escreveu a Miss
Fuller:

“Sinto o meu coração cheio de
alegria esta manhã, porque
aprendi a dizer muitas palavras
novas e já consigo formar várias
frases!…Quando eu era peque-
nina, costumava estar sempre
sentada ao colo de minha mãe,
porque era muito tímida e não
gostava de estar sozinha.  E
punha a mão na sua cara porque
me divertia sentir os lábios a
mexerem quando falava com as
outras pessoas.

Um dia uma senhora que
tinha estado na Noruega veio
ver-me e falou-me de uma rapa-
riga cega e surda que encon-
trara nessa terra distante, e que
tinha aprendido a falar e a com-
preender os outros quando
falava. Esta notícia encantou-
me, porque fiquei certa de que
eu também havia de aprender.
Não está contente por eu já falar
tão bem?”

Quem teve a possibilidade de
ver e ouvir esta senhora, ficava
deveras impressionado com a
sua expressão calma, meiga e
um sorriso encantador.

As mãos dela viviam e apal-
pavam constantemente, pois
não queria perder nenhuma
oportunidade de aprender algo.
Helen Keller viajou por todo o
mundo , era escritora e uma
trabalhadora incansável na
ajuda aos cegos.

Agora eu pergunto se na épo-
ca em que nós vivemos, nesta
corrida louca, neste agora e
logo, sem haver tempo para se
fazer o bem, penso que até é
lastimável se compararmos a
nossa vida com os sacrifícios
constantes de Helen Keller.  Ela
dizia que sim que o desânimo
muitas vezes a queria invadir
mas ela própria não deixava
dizendo que isso era o pior
inimigo que pode entrar dentro
de nós, e nós, tantas vezes que
nos queixamos de pequenas
coisas.  Ao acabar de ler o livro
dela acho que recebi uma lição
de optimismo de alguém que
não podia contar com o olhos
para ver nem com a língua para
falar, é realmente maravilhoso.
Ela simboliza a alegria e a perse-
verança. Vivia para os outros,
para os que sofriam e ia orien-
tando a sua vida no espírito de
ajudar o próximo. Ela dizia:

“Creio que a vida nos foi dada
para crescermos em amor e

Tel.: (514) 849-9966  4242,Boul. St-Laurent, suite 204
Montreal, Qué., H2W 1Z3

  CLÍNICA DE OPTOMETRIA  LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista  -  Óculos - Lentes de contacto

creio que Deus está em mim
como o Sol está na cor e no
aroma duma flor-Ele é a luz na
minha escuridão e a voz do meu
silêncio.”

É preciso não nos deixarmos
abater pelo desânimo.  Não
queiramos jamais abandonar a
vida, porque isto nada resolve e
agravará ainda mais os nossos
sofrimentos. Se pensarmos que
fugindo, nos vamos sentir ali-
viados, estamos redondamente
a enganarmo-nos. Não nos de-
vemos vingar dos outros, fa-
zendo mal a nós mesmos.
Temos que reagir com todas as
nossas forças e não nos dei-
xarmos esmagar pela incom-
preensão alheia. Olhemos para
a vida heróica de Helen Keller,
e tenhamos confiança e
entusiasmo.

Música
e calor festivo

As comemorações dos 50
anos de “Comunidade Portu-
guesa no Canada” continuam, e
tal como haviamos prometido
com muita música, muita cor e
sobretudo muito calor festivo.

Desta vez, foi mesmo no seio
do nosso bairro, em pleno St.
Laurent e integrado na Frénésie
de la Main.

Em frente ao Parc du Portugal
e durante quatro dias actuaram
vários artistas,  grupos fol-
clóricos e  pessoas da nossa
comunidade, todos benévolos,
todos contentes por poderem
participar num tal aconte-
cimento.

O desfile de domingo, emo-
cionou muita gente, pois pela
primeira vez estiveram reuni-
dos tantos grupos e organiza-
ções.  Todo aquele conjunto  das
cores garridas dos trajes fol-
clóricos, aquelas músicas e
danças, todo aquele conjunto
mereceu o aplauso de todos
quantos puderam ir até lá e
conviver connosco.

Um obrigado aos grupos, às
marchas, aos artistas, aos co-
merciantes, aos benévolos, aos
que decoraram suas vitrinas,
aos clubes e associações.  Agra-
decemos também à direcção do
Development du Boulevard St.
Laurent por nos ter permitido
festejar este acontecimento
durante a Frénésie de la Main.
Por último, mas não menos
significativo, foi a participação
do Centre Culturel Alfred
Dallaire, que permitiu a divul-
gação dos nossos escri-tores,
pintores, fotógrafos, artesanato,
participação dos nossos jovens,
apresentação de trajes folcló-
ricos e conferen-cistas.

Em nome da Comissão orga-
nizadora dos 50 anos e mais
precisamente da comissão do
Festival do boul. St. Laurent
(Henrique Laranjo, Joaquim
Pedrosa e José Rodrigues) um
obrigado muito grande a todos.

Por Natércia Rodrigues
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Opinião

LUMAR
ELECTRONICA

Luís Pereira
Daniel Boal

{Aparelho
para descongelar

a neve nas  antenas

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

Pacote de 20
canais locais, por
apenas $22./mês

www.lumar-sat.com

RTPi
RTP Açores
Itália
Alemanha$ 0.00

Sem
mensalidade

Mod. 3100
 INSTALAÇÃO GRATUITA

Tel. (514) 947-1479  Fax :(514) 633-8347

Por menos de 2 dólares por jogo
no conforto da sua casa.

Por menos de 2 dólares por jogo
no conforto da sua casa.

(A prenda ideal da esposa ao seu marido)

Para mais informações
e serviço personalizado

no seu escritório
ou em casa

é favor contactar:
Carlos de Sousa

(514) 898-9218

Access Telecom
   Tecnologies
1375 de L’Église
St-Laurent, Québec
Canadá, H4L 2H1
Tel. (514) 340-1161

      ext. 610
Fax:(514) 340-0982

*Fale com o seu representante para mais detalhes

MOBILITÉ

Agente autorizado

50% de desconto * nos
primeiros 3 ou 6 meses

Sistema PCS ou
Mike (CB radio)

Rece
ba um

ch
eque de $100.

(cr
édito

 posta
l)

ao acti
va

r

Planos
Promocionais:

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

       Telefone
     GRÁTIS !

*

Um Povo que não se governa
nem se deixa governar...

Fernando Cruz Gomes
    

Agora que parece ter terminado
a onda de calor que assolou
Portugal... atiraram para as costas
do nosso bom Povo uma outra
“maleita”. Sim porque a nossa
querida Comunicação Social tem
de estar sempre na vanguarda de
criar e noticiar factos, derimir
contra moinhos de vento, inven-
tariar problemas e... perder-se de
gozo ao ver, frente ao televisor,

gente, muita gente, a ruminar sobre o que virá a seguir.
     Acabaram os inêndios, zurziu-se a bom zurzir o Governo que

não quis ou não soube prevenir a onda de calor e o combate às
chamas... e olhou-se o pequeno “écran” para ver o que vinha a seguir.

     E a seguir - pasmem os que ainda forem capazes... - veio o
Futebol. Como dizia, há dias, António Ribeiro Ferreira, no Diário
de Notícias, de Lisboa, se a polémica se instalou na forma como o
Governo não preveniu a chamada época dos fogos, as trapalhadas
marcaram o início da época de futebol...  com um jogo adiado à
espera de um orgão de justiça de uma Federação que anda pelas ruas
da amargura.

     Um jogo que não teria terminado dentro do tempo regula-
mentar - ou se terminou a tempo... deu agora para o protesto - foi
levado à barra daquele tribunal mais ou menos “piroso” da FPF, três

Milhões de euros e muitas benesses
para os lordes do futebol
E quem paga é o zé povinho

Por Augusto Machado

A EPUL-Empresa Pública de Urba-
nização de Lisboa foi criada em 1971
para executar as políticas da autarquia
em termos de empreendimentos urba-
nísticos. O objectivo original era cons-
truir habitações em áreas degradadas
para “renovar Lisboa”. Mas há outros
sectores onde a EPUL tem sido cha-
mada a intervir. É o caso dos negócios
com o  Benfica e com o Sporting que irão
onerar os cofres públicos.

Sem dinheiro da Câmara de Lisboa
não haveria o Benfica Stadium. Segundo a informação cedida à
comunicação social, a EPUL está a pagar 650 mil contos por mês
ao Benfica pelos terrenos que foi obrigada a comprar pela Câmara
de Lisboa. Ao Sporting deu outras tantas benesses. A autarquia
lisboeta e a sua principal empresa têm feito diversos negócios que
envolvem pesados encargos para os cofres públicos.  A começar
pelas cedências aos dois grandes clubes de futebol de Lisboa.

O Acordo estabelecido entre a edilidade, o Sporting e o Benfica
obriga a EPUL a suportar as despesas dos vários benefícios
concedidos aos dois clubes. Os termos dos compromissos agradam
essencialmente ao Benfica, apesar de os dirigentes do Sporting
também terem boas razões para estarem satisfeitos com a sua parte
do bolo. Luís Filipe Vieira e Manuel Vilarinho começaram por
propor que a autarquia metesse 2,5 milhões de contos nos cofres
do clube para ajudar à construção do novo Estádio da Luz. Um
negócio que seria feito através da aquisição de capital social da
empresa Benfica Estádio. No dia 21 de Novembro do ano passado,
a EPUL e o Benfica celebraram um contrato-promessa que obriga
a empresa, cujo capital é detido na totalidade pela autarquia, a
comprar uma parcela de terreno junto ao Estádio da Luz e cuja área
de construção prevista ronda os 65 mil metros quadrados. Uma
obrigação que decorre do acordo directamente estabelecido entre
a Câmara de Lisboa e o Benfica.

A EPUL ficou obrigada a transferir para os cofres dos encarnados
32,4 milhões de euros pela aquisição do terreno onde irá edificar
a chamada zona  Benfica Stadium. As prestações estão a ser pagas
pela EPUL em dez mensalidades iguais desde o passado mês de
Janeiro. O dinheiro que o Benfica precisava para as obras do novo
estádio.Mas o que faz enraivecer os contribuintes deste país é que
o terreno envolvido nesta permuta nem sequer está infra-
estruturado. O que significa que também essas despesas serão
suportadas pelos cofres públicos. Na verdade, o Benfica recebeu
cerca de 100 contos por metro quadrado. Um valor claramente
exagerado, segundo diversas fontes ligadas ao mercado imobiliário
– um terreno nestas condições valerá entre 50 e 60 contos por metro
quadrado. O negócio implicou mais benesses para o Benfica. Uma
vez mais, a EPUL ficou comprometida por decisão da autarquia a
construir 200 fogos de habitação no Vale de Santo António para
beneficiar os sócios do Benfica. A EPUL também teve de abrir os
cofres para compensar o rival dos encarnados. Os sócios
sportinguistas irão ter direito de preferência na aquisição dos 200
fogos que a empresa municipal irá construir na Quinta José Pinto.
Um negócio nos mesmos termos conquistados pelo Benfica. Em
segundo lugar, a autarquia autorizou o Sporting a aumentar os
índices de construção nos terrenos junto ao seu novo estádio, o
Alvalade XXI. Porém, as contas globais das compensações acabam
por ser inferiores às obtidas pelo Benfica.

Não admira, pois, que haja cada vez mais gente (excepto os
portistas, claro) apoiar a política de Rui Rios, presidente da Câmara
do Porto, recusando-se a misturar a política com o futebol. Agora
compreende-se porque é que ele, determinadamente, não cedeu às
exigências da Direcção do F.C.Porto. Porque, no fundo, é sempre
o contribuinte quem paga pelos erros de má gestão dos lordes do
futebol.

Boas e más acções
O Homem,
medida de todas as coisas

O Banco Totta e Açores lançou uma
Campanha nacional e em todos os
quadrantes onde vivem portugueses,
para angariação de fundos destinados
às numerosas vítimas, — sobrevi-
ventes com a roupa do corpo, — dos
terríveis incêndios que queimaram
Portugal.

Iniciativa por demais louvável a que
toda a gente deverá colaborar, não
importa a quantia  disponibilizada.

Esta campanha que entre nós funcio-
na através do Escritório de Representação do Banco Totta e Açores
sito no boulevard de St-Laurent, como é indicado no comunicado
recebido daquela prestigiosa instituição bancária, é surpresa feliz
e ao mesmo tempo,  resposta esperada à preocupação de algumas
pessoas que já se tinham manifestado em privado, por serem
habituais  e generosos  contribuintes de eventos dramáticos deste
tipo.

Creio que ninguém poderá ficar indiferente às dolorosas imagens
que a RTPI nos tem oferecido e às cenas de desencorajamento,
compreensível e chocante, de todos aqueles que tudo perderam no
braseiro infernal que danificou de modo irreparável, os pulmões e
a indústria  madeireira de Portugal.

Por Raúl Mesquita

Ver  pág.10 Ver  pág.10
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Comunidade

Escola Portuguesa
Santa Cruz

Estão abertas as matriculas para o ano lectivo 2003/2004
que começará no dia 13 de Setembro às 9h00

•Haverá uma classe de expressão oral para as crianças
que ainda não falam português.

•Aceitamos crianças a partir dos 4 anos de idade

Preços para o ano lectivo 2003/2004  (igual para todas as classes)
Primeiro filho...............................................160.00$
Segundo filho...............................................130.00$
Terceiro filho.................................................80.00$
Para os seguintes............................................50.00$

Para mais informações telefonar para 844-1011 ou
dirigir-se à secretaria da Missão Santa Cruz, 60 rua Rachel O.

Conhecer mais uma língua só pode

beneficiar o seu filho(a)

Progama educativo estruturado
num ambiente acolhedor

Export Depot
Electrodomésticos e Aparelhagens de 220 volts

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

DESDE $599 DESDE $149

Melhor Marca, Melhores Preços
PREÇOS MAIS BAIXOS NOS CONTENTORES PARA

PORTUGAL - GARANTIDO
PORTA  A PORTA

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO
* UM POR FAMÍLIA

✁✁✁✁✁

DESDE $649

Manuel Resendes, seus músi-
cos e cantores, bem mere-
ceram o aplauso do público e a
confiança que a CIRV neles
depositou. Foi entregue ao
Maestro uma placa come-
morativa do acontecimento, e
uma Medalha da CIRV, come-
morativa dos 50 anos da Comu-

Cont da   pág. 1

No Canada...

nidade Portuguesa no Canadá,
para o estandarte da Banda de
Santa Helena, entregue na oca-
sião aos responsáveis Eduardo
Costa e Ernesto de Sousa.

Como surpresa, surgiu de
seguida a dupla sertaneja Valber
& Vanille que brindou o público
com canções bonitas, ritmadas
e românticas. Um imediato
“casamento” entre os artistas e
o público. São grandes em
talento e...altura!

Já com o público bem quente,

os membros do Starlight - re-
gressados da digressão a Portu-
gal -, encheram o palco com a
sua música popular e divertida,
contagiando a plateia que com
eles cantou e dançou. Tony
Melo, cada vez mais seguro e
confiante, soube levar o público
até onde quis.

Num programa sem para-
gens, foi apresentada a seguir a
cada vez mais bonita e artista,
Sarah Pacheco. Que voz, meus
senhores! Cantou e encantou.

Que falta à nossa Sarah Pacheco
para dar o salto para mais altos
voos? Pelo nosso prisma, nada
lhe falta, bem pelo contrário.

A seguir à Sarah Pacheco,
foram chamados ao palco os
PIONEIROS presentes para
uma singela homenagem de
CIRV-fm àqueles que com tanta
audácia e sacrifício abriram as
portas aos vindouros desde
1953. Foram comemorados no
palco do Kingswood Theatre -
com a colaboração de Ber-

nardete Gouveia e Joe Eustá-
quio - 50 anos de vivência e
conquista, por uma vintena de
Pioneiros da Madeira, dos
Jovens de todas as idades
cantaram, bateram palmas,
mexeram e remexeram os
quadris... O recinto ficou ao
rubro. Quando o nosso Shawn
Desman entrou em palco, sob a
gritaria dos mais jovens - aos
milhares!- e o aplauso dos
restantes, foi o “fim da
macacada”...  Shawn Desman,

ao seu melhor, bem acom-
panhado com companheiros de
dança, Jungle, Touch, K-Dub e
Harlem, deram uma demons-
tração extraordinária de ritmo,
sincronismo, beleza visual e...
suor. Eles dançam mesmo!
Shawn canta e dança, sem parar,
como se fosse uma máquina de
som e ritmo. E, não se furtou a
gritar, bem alto, “tenho orgulho
em ser português!

Trabalho para muitos públi-
cos mas não há nenhum para

mim como o português!”
Dentro deste espírito de

gratidão, Shawn Desman ofere-
ceu a Frank Alvarez uma  bonita
Placa Comemorativa -Certified
Canadian Gold of Canadian
Recording  Industry Associa-
tion-, pela venda de 50 mil exem-
plares do seu CD, em

agradecimento pelo carinho e
apoio que a CIRV lhe deu desde
os primeiros passos da sua
carreira.

Um gesto bonito que demons-
tra bem o carácter e o reco-
nhecimento do jovem artista.

Frank Alvarez, tal como já
fizera com os anteriores artistas
que desfilaram no palco, entre-
gou a Shawn Desman uma Placa
Comemorativa e a Medalha dos
50 anos da Comunidade Portu-
guesa da CIRV-fm. Depois, mais
animados que nunca, Shawn e
seus companheiros, levaram os
jovens ao delírio e os mais madu-
ros a momentos de exterio-
rização que nem imaginavam
ser possível. Um fim de festa
inigualável.

Pensamos que o Portuguse
Day’2003 foi o mais equilibrado
e conseguido de sempre.

Contribuiriam para o sucesso
os muitos jovens (que garotas
lindas tínhamos lá!) presentes
desde a abertura da festa até ao
limite da mesma. E queriam
mais. No próximo ano conta-
mos convosco, jovens desini-
bidos e felizes.

Espectáculos da envergadura
do Portuguese Day não são
possíveis sem o apoio dos ami-
gos patrocinadores. Obrigado!

Bom, e sem o público, então
nem pensar em festas... A nossa
gratidão eterna para todos.

jornal@avozdeportughal.com

Reconstruir o Futuro

Recolha de donativos para apoio
às vítimas dos incêndios
e à protecção das florestas

No âmbito da política de res-
ponsabilidade social corpo-
rativa que tem vindo a ser
aprofundada pelo Grupo Totta,
e consciente das dificuldades e
da falta de meios com que se
debatem as vítimas dos incên-
dios, e da importância da pro-
tecção das florestas enquanto
património ambiental! Colecti-
vo,  o Grupo Totta, lançou na
passada Sexta-feira uma
campanha de recolha de dona-
tivos denominada “Reconstruir
0 Futuro”.

Esta campanha consiste na
abertura de uma conta em cada
um dos três bancos comerciais,
nas quais serão recolhidos até
30 de Setembro de 2003, os
donativos dos colaboradores do
Grupo e dos clientes para apoio

à acção da Cruz Vermelha
Portuguesa na ajuda às vítimas
e financiamento de um trabalho
de investigação do Departa-
mento de Engenharia Florestal
do Instituto Superior de
Agronomia (Universidade
Técnica de Lisboa), que possa
contribuir para a futura pro-
tecção das florestas e para que
a calamidade sem precedentes
que marcou este Verão de 2003
não se venha a repetir.

No final do prazo, o Grupo
Totta igualará o montante
depositado, até ao limite de um
milhão de euros, adiantando
desde já, um donativo de 500 mil
euros. No extracto de Agosto
seguirá, para todos os clientes,
infor-mação sobre a campanha
“Reconstruir o Futuro”.

Clube Portugal de Montreal
O Clube Portugal de

Montreal leva a efeito  uma
grandiosa Festa do Regresso de
Férias abrilhantada pelo
conjunto Reflex, no próximo
sábado dia 13 de Setembro pelas
19h30.

A mesma terá lugar na sua
sede situada no 4397 Boul. St-
Laurent.

Para mais informações
contactar pelo telefone (514)
844-1406.

Escola Portuguesa de Laval
As inscrições para o ano

lectivo de 2003/2004 terão lugar
no próximo sábado, dia 6 de
Setembro das 9 à11 horas, no
local da Escola, Centro Jean-
Paul Campeau,sito no 3781 boul.

Levesque, em Chomedey-
Laval.

 Recorda-se que as aulas dos
cursos de maternal  até 9º ano de
escolaridade, começarão no
sábado seguinte às 9 horas.
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Comunidade
Festas do Sagrado Coração de Jesus
A bonita tradição
manteve-se…por enquanto

                                                    Texto e fotos de António Vallacorba

A procissão do Sagrado
Coração de Jesus, acompanha-
da por três filarmónicas e
precedida de mui nobre cele-
bração eucarística, constituí-
ram, no domingo, o ponto alto
desta solenidade, realizada no
fim-de-semana transacto e com
a qual se encerrou a temporada
de festas populares na Missão
Portuguesa Santa Cruz.

De Otava, deslocou-se ex-
pressamente o padre José Octá-
vio Cidadão para presidir às
actividades religiosas desses
dias festivos e nos ajudar a vivê-
las mais intensamente.

Assim foi com o tríduo prepa-
ratório da quinta e sexta-feira,
para depois dar seguimento à
missa do sábado, acompanhada
pelo grupo Coral do S. Santo
Cristo dos Milagres, sob a
regência de Filomena Amorim.

Na parte profana desse dia

(sábado), as condições atmos-
féricas, com tempo fresco, terão
tornado menos agradável o
arraial para a abertura do bazar,
inauguração da iluminação,
arrematações e do memorável
concerto da Filarmónica
Portuguesa de Montreal.

Mesmo assim, não foi nada
despiciendo o número de fes-

tejantes que acabou por acorrer
ao parque da igreja e/ou para
participar no baile que
entretanto decorria no subsolo
daquela, animado pelo conjunto
“Prestige”.

O domingo foi o mais
espectacular dos dois dias –
com sol e de amena tem-
peratura. Começou com a missa
das 14h30, presidida pelo padre
José Octávio Cidadão, coad-
juvado pelo padre Lourenço
Ruba e o diácono António
Ramos, e acompanhada pelo
Coral de Santa Cruz, sob a
regência de Inês Gomes.

Tratou-se duma eucaristia
assaz nobre e bastante
participada, durante a qual o
padre Cidadão, natural de Rabo
de Peixe e presentemente a
comemorar os seus 20 anos
sacerdotais, muito se distinguiu
na sua eloquente e vibrante
homília, que sensibilizou toda a
assembleia e mereceu de Inês
Gomes a oferta de um bonito

ramo de flores.
Tal como se disse antes, o dia

esteve maravilhoso para a
vistosa procissão, acompa-
nhada pela Filarmónica
Portuguesa de Montreal,

Filarmónica do Divino Espírito
Santo de Laval e a Banda de
Nossa Senhora dos Milagres,
com muito povo pelas ruas do
trajecto, a maioria delas en-
galanadas de bandeiras e
colchas.

Para além da imagem do

Sagrado Coração de Jesus, a
procissão foi ainda enobrecida
com a imagem de Nossa
Senhora de Fátima, o pálio com
o Santíssimo e o clero, incor-
porando-se muitas promessas,
grupos afectos à Missão, cole-
ctividades culturais e recre-

ativas, a Comissão de Festas,
que estreou a sua nova ban-
deira; cavalheiros com opas,
muita juventude, etc.
Como vem sendo hábito, foi
oferecida uma recepção, na sala
nobre do Centro Comunitário,
aos convidados que integraram
a procissão.

Durante o resto da tarde e o
serão, o arraial foi abrilhantado
com o agradável concerto da
Banda de Nossa Senhora dos
Milagres, intercalado com arre-
matações, serviço de bar e
bazar, a par de outras activi-
dades, enquanto no subsolo do
templo o conjunto “Request”
animava o concorrido baile,
com a actuação do Jimmy Farias
a suscitar muito interesse.

De nobre tradição dos nossos
irmãos do concelho da Ribeira
Grande, ilha de S. Miguel, estas
festividades foram realizadas
pela primeira vez entre nós no
dia 6 de Setembro de 1989,
portanto há 14 anos e sempre de
modo a coincidir com a segun-
da-feira, Dia do Trabalho, duran-
te o que se realizava o popular
cortejo de oferendas, uma activi-
dade que muito caracteriza –
caracterizava! – estes dias fes-
tivos, mas que estranhamente
este ano, a corporação não terá
autorizado a sua realização.

Que se passa realmente?
Caberá ao povo, especialmente
o natural daquele concelho
nortenho da ilha de S. Miguel,
dizer do seu sentimento sobre o
assunto.De qualquer maneira,
felicitamos a respectiva
Comissão de Festas e a Missão
Santa Cruz pela extraordinária
época festiva que ora finda.

Vous êêtes 
protégés
en ccas dd’accident !!
Toute personne qui exécute un travail pour 
un employeur du Québec est protégée automa-
tiquement par une assurance en cas d’accident
ou de maladie reliés à son travail. 

Le régime public d’assurance qui protège 
les travailleurs et les travailleuses est administré
par la Commission de la santé et de la sécurité
du travail (CSST). Ce sont les employeurs qui
paient entièrement cette assurance.

Pour connaître vos droits et vos obligations, 
en matière de santé et de sécurité du travail,
téléphonez-nous. Le personnel de la CSST
est là pour vous aider.

Renseignements généraux 
et services à la clientèle 
Directions régionales de l’Île-de-Montréal
(514) 906-3000

Service de prévention et d’inspection – Service 24 heures 

(514) 906-2911

Site Web : www.csst.qc.ca

Todos estão
protegidos
em caso de acidente !
Qualquer pessoa que execute um trabalho
para um empreiteiro do Québec está
automaticamente protegido por um seguro no
caso de acidente ou doença relacionados com
o seu trabalho.

O regime público de segurança que protege os
trabalhadores e trabalhadoras é administra-do
pela Comissão da Saúde e da Segurança no
Trabalho (CSST). São os empreiteiros que
pagam completamente este seguro.

Para conhecer os vossos direitos e obri-
gações em matéria de saúde e segurança no
trabalho, telefonem-nos. O pessoal da CSST

Informações gerais e serviço à clientela
Direcção Regional da Ilha de Montreal
(514) 906-3000

Serviço de Prevenção e Inspecção -
Serviço - 24 Horas
(514) 906-2911

Sítio Web : www.csst.qc.cq
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CÂMBIO  DO  DÓLAR
CANADIANO

EM PORTUGAL

EM 02-09-2003

1EURO=1.5102Cd

UM SERVIÇO DO
BANCO

COMERCIAL
PORTUGUÊS

(514) 287-3370

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
651 Jarry Est 273-9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 987-7666

HISPANO-LUSO
220  Rua Rachel Est   849-8591

LATINO
177 Mont-Royal Est 849-1153

LISBOA
355 Rachel Est 844-3054

TAGUS
4289 St-Laurent 844-3307

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent   849-6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent    842-8077

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

672-4687
CASAMENTOS
BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent                      844-8738

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

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   849-2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 987-0080

CONTABILISTAS
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 843-3863

ESCOLAS DE CONDUÇÃO
ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O 272-5779

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                 385-1484 e 3 8 5-3541

FARMÁCIAS
FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio            844-6212

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent             845-5335

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE INC.
4231 St-Laurent
Eduíno Martins 270-3112
Cel.: 862-2319

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ambulância  842-4242
Clínica Portuguesa Luso 849-2391
Polícia 9-1-1
Bombeiros 872-1212
Hospital Hôtel-Dieu 844-0161
Hospital Royal Victoria 842-1231
Hospital Ste-Justine 345-4931
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc 842-6141
Hospital de Montreal
para Crianças 934-4400
Serviço de Auxílio aos
Emigrantes(SANQi) 842-6891
Sun Youth,
 Serviços de Urgência 842-6822

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. Angolana de Montreal 273-1425
Associação N. S. de Fátima
(Chomedey, Laval) 681-0612
Associação Portuguesa
do Canadá 844-2269
Associação Portuguesa
do Espírito Santo 254-4647
Associação Portuguesa
de Lasalle 366-6305
Associação Portuguesa
de Ste-Thérèse 435-0301
Caixa de Economia
dos Portugueses 842-8077
Casa dos Açores do Quebeque              388-
4129
Centro de Ajuda à Família            982-0804
Centro Português
de Referência 842-8045
Centro Comunitário
do Espírito Santo 353-1550
Clube Oriental
Português de Montreal 342-4373
Clube Portugal
de Montreal 844-1406
Grupo Folclórico Campinos
do Ribatejo 353-3577
Rancho Folclórico Verde Minho          768-7634
Ass.Port.West Island                           684-0857
Português de Montreal 739-9322
Sporting Clube de Montreal 499-9420
Sport Montreal e Benfica 273-4389

IGREJAS
Igreja Baptista Portuguesa 484-3795
Igreja Católica de Santa Cruz              844-1011
Igreja N. S. de Fátima de Laval          687-4035
Assembleia de Deus 583-0031
Centro Cristão da Família             376-3210
Igreja Nova Unção             593-9950
Igreja Cristã Vitoriosa 525-9575

RÁDIO E TELEVISÃO
Rádio Centre-Ville 495-2597
Rádio CFMB 483-2362
Radio CIJM            844-2456

Consulado-Geral
de Portugal

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

Tel.: (514) 499-0359

HORÁRIO DE ABERTURA

Segundas, Terças, Quintas: e Sextas
 9 às 12:30 horas

Quartas
9 às  12:30 e das 14  às 17 horas

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent 288-3019

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

PSICÓLOGOS
Dr. JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                288-2082

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  845-5804

IGREJAS
IGREJA CRISTÃ VITORIOSA
4270 Papineau, Mensagem 525-9575
www3.sympatico.ca/igreja.vitoriosa

IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave.. (514) 484-3795

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

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert 271-6452

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides
Laval, Québec 669-7467

MÓVEIS
ARCA
4117 St-Laurent              842-0591

MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent             845-6028

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

RESTAURANTES
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.               844-4588

SOLMAR
111 St-Paul E                861-4562

CASA MINHOTA
3959 Boul. St-Laurent                              842-2661

REVESTIMENTOS
ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent 845-1520

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel                                 725-2626

SATÉLITES
LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval                                  947-1479

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

Fax: 844-6283

VESTUÁRIO DE CRIANÇA
BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276  St-Laurent      843-7282

Guia do Consumidor

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

NOTÁRIOS
M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203         843-5626

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent    (514) 985-2411

OURIVESARIAS
B. SERKOS
1530, Curé-Labelle,  # 203     (450) 686-0026

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.

ASTRÓLOGO AFRICANO AIDARA
Tel.: (514) 374-2395 Fax : (514) 374-9755

QUIROPRATAS
DR. MARC  CHENÉ
“Santé Plus”
7050, Jean-Talon Este, Anjou                  351-1716

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

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

Vidente Médio
Dom Hereditário

Resolve os seus problemas
Especializado no amor
Sorte no negócio
Desenfeitiçamento

Pagamento após resultados
Tel.: (514) 777-8801

Resultados surpreendentes. Sigilo absoluto

Mr. Bayo
Vidente Médio africano

Especialista do regresso rápido e definitivo
da pessoa amada, evita o divórcio,
desenteifiçamento, protecção contra maus
olhados e a má sorte, negócios, comércio,
saúde (método por plantas).

Não hesitem em contactar-me seja qual for o vosso problema.
Resultados  rápidos e garantidos. Sigilo garantido.
Recebo todos os dias.

Tel. (514) 337-5091

Onde quer que esteja !
Prefira sempre os serviços dos  nossos
profissionais e os produtos portugueses

INTRACOMMAR.NET
•Venda  •Serviço • Reparação

Para um serviço profissional garantido,

Reparações de parabólicas grandes e pequenas

7702 rua Juliette • V. LaSalle

• High  speed  internet

• EXPRESSVU
• STARCHOICE

SISTEMASa partir deSISTEMAS

SISTEMAS

• HIGH SPEED INTERNET
$45. / mês

MODEM  INCLUÍDO

3  INTERNET SEM FIOS
3 HIGH SPEED INTERNET
3 PARABÓLICAS DE 18”
     OU MAIORES

Número ilimitado
de chamadas telefónicas de longa distância :

Canadá/EUA através da Internet

$99. / mês

Prop.: A. Januário  364-0795

      †

     Maria Judite Arruda (Ferreira)
     1915  – 2003

Faleceu em Montreal, no dia 27 de Agosto de 2003, com a idade
de 88 anos, a  Sra. Maria Judite Arruda (Ferreira), natural de Santa
Cruz, São Miguel, Açores, Portugal, esposa do já falecido José
Moniz Arruda.

Deixa na dor suas filhas Maria Margarida (João Arruda) e Maria
Laura (Manuel Arruda), seu filho Manuel (Leontina Arruda) os
seus netos, Maria dos Anjos, João Carlos, Ana Maria (Carlos
Alberto, Helena (Horácio Mauro), Nancy (Manny), Steve,
Nelson, Mélanie, Jessica, António Manuel, Carlos Alberto, José
Duarte e Judite de Fátima, seus treze bisnetos, seus irmãos e
irmãs, cunhados e cunhadas sobrinhos e sobrinhas assim como
outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire inc.
4231 Boul. St-Laurent
Eduino Martins (514) Tel. 270-3112
Uma missa de corpo presente, teve lugar na igreja de Santa

Cruz, no sabado dia 30 pelas 10 horas seguindo depois o funeral
para o Cemitério Notre Dame des Neiges.

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!
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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

Homens c/experiência para renovação
interior.

(514) 992-8224

Operários c/mín. 5 anos exp.em pavé-
uni, muros etc. Disponíveis  para trabalho
em horário prolongado

Frank
(514) 820-5247

109 000$

Esc. 382-0940
Cel.: 497-6200

83 CASAS  VENDIDAS EM 2002!
Arlindo  Alain Velosa Avaliação gratuita

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

Preço : $339.000
negociável

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

VILLERAY
Grande 6½ renovado c/
materiais de qualidade supe-
rior. Quintal e cave privada

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

ESQUINA

$ 239.000ESQUINA

$ 239.000

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

$189.000

$189.000

CONDO
CONDO

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

Raoul : 844-0388
Silvina: 011-351-919110837

ALUGA-SE

Livre  na primeira de Setembro

URGENTE. Empregado para
distribuição de pão. Trabalho 7 dias /
semana das 7H30 às 10H30.

385-4361

CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e operário
com experiência em máquina de
dobrar aço.

Gil da Silva
(450) 434-4748
(514) 708-3207

URGENTE. Pessoa para trabalhar em
casa, que tenha máquinas overlock e
simples.

(450) 430-6664

Trabalhador geral para talho.

Tel. 274-5491

FÉRIAS EM PORTUGAL

www.avozdeportugal.com

Operário c/experiência em “pavé-uni”,
com  catra de  condução e saiba conduzir
manual.
Bom ordenado.  Trabalho garantido.

Tel. 977-7173
      867-3824 Operadoras de máquinas de costura,

com experiência (mínimo 1 ano)
para casacos de senhora:colocar
mangas, frentes, golas e forros. Trabalho
a tempo inteiro (39 horas), pago à hora,
bom salário e boas condições de
trabalho. Somente  na fábrica .
Operadoras sérias.
Chamar Lúcia :

387-4363

Costureira com experiência em
alterações, para a Companhia Sears,
Carrefour Angrignon.
Chamar :

Maria Mateus
Tel. 364-7310   posto 470

366-8607 à noite

BOUTIQUE DE
REPARAÇÔES

Precisa de costureira de alta
costura c/experiência  em vestidos
de noiva, acompanhantes e geral.
Situada em Pointe Claire.

Lúcy  ou Fernanda
(514) 426-1588

Paisagista precisa de
operários com ou sem
experiência.
Bom  salário.

Daniel
Cel.: 992-8187

Homem jovem c/carta de condução e
que fale um pouco de Francês ou Inglês.
Trabalho em comércio alimentar.

(514) 843-6652

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

DU CARTIER INC

Olívia Paiva Joseph Oliveira

9e av. “Bungalow”,impecável,
renovado, ideal para 2 familias,
cave terminada Entradas
independentes. Piscina
 Preço  $189.000

Bungalow  destacado com
2+1 quartos, salão c/foyer,
piscina, espaçosa. Impe-
cável    Preço :   $139.000.

Berri /Roy 4½, bom condo em
R/C.  com 2 quartos fecha-
dos, foyer, garagem.TEM de
ser vendido. Ocupação
imediata   Preço : $209.000

Hotel de Ville. Duplex 2x5½ c/
cave, r/c  renovado. Ocupação
dupla.  Preço : $329.000.

Quadruplex destacado c/
grande terreno, 10.000 pc,
garagem 1x5½, 2x4½ + cot-
tage a dois passos do
combóio. Preço : $279.000.

De la Roche c/Rosemont,
bungalow renovado, cozinha
em carvalho, 2 quartos,
grande quintal, termo pompe,
estacionamento.
Preço : $149.00   negociável

           ATENÇÃO ! ATENÇÃO ! ATENÇÃO !
Charcutaria portuguesa no Boul. StLaurent à venda !
Boa clientela, BOM PREÇO. Boa oportunidade.

Operatrices  de máquinas  simples, com
experiência.
Chamar : Mme Carmela

                387-2198

Precisa-se padeiro c/experiência para
trabalho aos fins-de-semana.

            Tel. 844-2169

Senhora para tomar conta de bebé de 9
meses de 2ª a 6ª feira, na residência em
Laval. Precisa-se também de pessoa
para fazer acabamentos na cave.

Tel. (514) 825-6830

Faz  carreira  em  estética ?
SPA Eastman Montreal precisa de
estetecistas com experiência, trabalho
a tempo inteiro ou parcial, com
disponibilidade de dia, à noite e fim-de-
semana.
Enviar CV  por faxe :

 (514) 845-9326
ou para o endereço electrónico :
christianep@spa-eastman.com

RE/MAX DU CARTIER INC.
Courtier immobilier agrée

Esc. (514) 271-2131
Cel. (514) 246-9008

António  Gomes

Jean-Talon/14ª av. Duplex
5½-4½ c/2garagens.Livre.

Preço : $219.000

Grande “Bungalow” c/4 qts,
2 lareiras, todo renovado, c/
pos-sibilidade de 2 apts c/
garagem

ST-MICHEL

Duplex 2x5½ c/possibilidade
de “bachelor”, garagem.

Preço $245.000

R.D.P.

Cottage Semi-destacado,
2 + 1 q.c., cave acabada e
e l e c t r o - d o m e s t i c o s
incluídos $128,500.

ST-MICHEL

Negociável

ST-MICHEL

VENDI DA

VENDIDA

MONTREAL NORTE

ST-MICHEL

Preço $ 218.500

VENDI DA

Duplex  1x4½, 1x7 ½
todo renovado

Preço $199.000

Faz-se transferências de sistema de
cassetes vídeo para Portugal e vice-
versa. Também vendemos
transformadores para Portugal

A.B.C. Electronics
4116, Boul.  St-Laurent

Tel.844-2461
Fax: 844-5689

ALUGA-SE
Espaço comercial.

8 000 mil pés quadrados.

Excelente localização

Tel. : 844-0388

Oração à Nossa Querida Mãe

Nossa Senhora Aparecida, Querida Mãe, Nossa
Senhora Aparecida, Vós que amais e guardeis todos os
dias, Vós que sois a mais bela das mães, a quem eu amo
de todo o coração, eu Vos peço mais uma vez que me
ajudeis a alcançar esta graça por mais difícil que seja
(fazer o pedido). Seis que Vós me ajudareis, me
acompanhareis até à hora da minha morte. Amén.

Rezar um Pai-Nosso e três Avé-Marias. Fazer esta
oração três dias seguidos e alcanará a graça por mais
difícil que seja. Mandar publicar. Caso extremo, fazer a
oração em três horas. Agradeço à Nossa Senhora
Aparecida por esta graça.

M.F.

TERESA SILVA
Agent immobilier affilié

groupe sutton - sélect
COURTIER IMMOBILIER AGRÉE

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

Gostava de comprar casa
mas não tem

capital para a entrada?
Não se preocupe!

Agora pode fazê-lo!
Contacte-me para mais

informações.

Restaurante Braseiro,  precisa :
• Cozinheiro c/experiência  de cozinha
portuguesa / churrasqueira.
-• Empregados (as) de mesa
Tempo completo e parcial. Apre-
sentarem-se no Restaurante

8261 Boul. St-Laurent, com o CV
e procurar por : Dedy ou Elvis.

Operários com experiência de 2 ou 3
anos em trabalhos de construção, pavé-
uni, muros e tenha carta de condução.
Precisa-se também  trabalhador-
motorista com classe 1. Bom salário e
excelente ambiente de trabalho.

Tony : (514) 820-9373

Senhora para limpeza em casa particular
durante toda a semana, em tempo
completo ou parcial. Deve ter
experiência  com crianças. Referências.

270-0251

ALGARVE

Pequenos anúncios
844-0388

DIVERSOS

www.avozdeportugal.com

Para uma Comunidade forte

Prefira o que é português
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Comunidade

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

UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS
AQUELES QUE FAZEM VINHO!

Quer ir a passo seguro e ter a casa limpa?
Faça negócio com quem o recebe todo o ano
e com 100% de garantia. Se quer

 alegria na sua casa,  sem surpresas
 desagradáveis, confie no

35 variedades de mosto à sua escolha

MOSTO DISPONÍVEL EM GALÕES
DE 20 E 23 LITROS

$25.00 de desconto na compra de
barris de 100 litros.

Mosti Mondiale 2000

Para mais informações, cont actar Marco
MOSTI MONDIALE 2000
5187, Jean-Talon Este St-Léonard - Tel.: 728-6831

Vendem-se barris de Whiskey  e barris novos
importados de Portugal em carvalho e castanho,

de 5 a 250 litros.

NOVIDADE

Serviço de análise do seu vinho

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00

20 LITROS

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00

20 LITROS

Mosti Mondiale 2000

a partir de

599.00+taxas

e

Para

informações e

reservas

consulte hoje

mesmo o seu

agente de

viagens

Sempre que vá a Lisboa
viaje com o

profissionalismo, a
segurança...

E o conforto com que
sempre Sonhou...

Viaje com a Accord Travel

Um povo...
Cont  da  pág. 5Cont da  pág.  5

Boas e más... A Moral Mudou, Muda e Mudará
Por Manuel Alves Louro

meses depois, quando estava já
em andamento o combóio de
mais uma Super-Liga, que é um
nome “inchado” de uma Liga...
que nem isso chega a ser.

     Depois, logo a seguir, o tal
tribunal que fez parar um jogo
quando tudo e todos estavam
preparados para o fazer...
mandou voltar tudo à primeira
forma. Já não há “crime” e vão
todos em paz, à espera de ver no
que param as modas do Estrela
da Amadora na Super-Liga e do
Naval 1.º De Maio na Liga de
Honra. E as modas vão parar -
parar quer dizer “amenizar” -
quando os árbitros começarem
a ser “grelhados” e as respecti-
vas mães começarem a ser
apelidadas de tudo... menos de
boas senhoras.

     Este País não tem emenda.
Entendemos, por isso, que ao
longo dos séculos Portugal tem,
de facto, uma história muito
curiosa. Uma História que lhe
vem dos tempos remotos. Um
país que não se governa... nem
se deixa governar. Quem o
disse, já no século III a.c., foi um
general romano em carta
endereçada ao imperador,
quando da conquista da
Península Ibérica pelos
romanos. “Há, na parte mais
ocidental da Ibéria, um povo
muito estranho: não se governa
nem se deixa governar!”

     Estamos, de momento, a
provar... que o tal general roma-
no tinha razão. Se tiver-mos em
linha de conta, diariamente, as
notícias do que “agrada” ou

“alarma”, “estarrece” ou “entu-
siasma” o nosso povo... have-
mos de chegar à conclusão de
que somos, de facto, um povo
estranho. Muito estranho
mesmo...

Mas esta tragédia faz res-
saltar uma outra que cada vez
mais, tem proporções gigan-
tescas.

E escandalosas.
A falta de respeito de alguns

energúmenos face ao patrimó-
nio nacional, ao serem eles
próprios agentes incendiários,
contribuindo à devastação flo-
restal do país, sem o mínimo
escrúpulo, divertindo-se com as
imagens dantescas de fogos
sem controlo, apesar dos esfor-
ços sobre-humanos dos bom-
beiros, populares e militares.

Doentes mentais ou assas-
sinos da civilização?

Grave problema de ordem
social, da educação de base dum
povo que teima em confundir
liberdade com anarquismo.
Embriagado em Abril, vomita os
direitos da liberdade demo-
crática, sem querer  absorver as
obrigações do tratamento...

Quando tomará consciência o
Português, de que um pequeno
país como o nosso,  apenas saído
dum longo período de medidas
velhas, tão criticadas pelos
novos democratas, não poderá
sobreviver às improvisações e
irresponsabilidades das medi-
das novas dos novos mentores?

Tendo voltado as costas ao
mar para se concentrar na

opulenta Europa, o lusitano
“bon vivant” guardou as mira-
gens dos desertos africanos,
bebendo sofregamente a água
da  nascente CE, como  se duma
fonte infindável se tratasse.

A tendência a imitar, direi
mesmo ultrapassar, a filosofia
europeia no que respeita ao tipo
de vida, na maioria dos casos de
nível demasiado elevado para as
possibilidades do porta moedas,
o português, veste bem, no
último grito da moda, passeia e
diverte-se, escamoteando de
avanço os escandalosos subsí-
dios de férias da Páscoa, de
Verão ou de Natal, passando
horas no café — à conta do
patrão, e não produz. Batendo
recordes de improdutividade a
nível internacional, contribui
largamente ao caos financeiro
com que o país se debate, repli-
cando com direitos de todo o
tipo, alimentando-se com um
falso espírito de liberdades
intransponíveis. E neste exa-
gero demagógico consegue o
impossível : não se indigesta
com a preguiça.

A abertura feita aos países de
Leste e a consequente entrada
de técnicos altamente especia-
lizados no mercado europeu,
começa já a contaminar a eco-
nomia portuguesa, que tendo
acordado de um grande pesa-
delo do qual está ainda e por
longo tempo embruxado, (e
endividado...) vê fechar indús-
trias e empresas, incapazes de
competir com a qualidade dos
produtos e serviços executados
por esses povos,  habituados a
respeitar planos organizacio-
nais em termos de qualidade/
prazo.

O que falta em Portugal.
Consciencialização colectiva

dos perigos que espreitam uma
economia periclitante e que
pode ensombrar de modo
inquietador a independência
nacional no seu conjunto.

É imperativamente necessá-
rio que alguém em Portugal
agite a apatia em que o povo se
encontra imbuído e faça criar
hábitos de produtividade, num
escrupuloso desejo de conferir
ao elemento humano uma
direcção de vida que tenha
objectivos nacionais, tanto na
difícil mas não impossível tarefa
de nivelamento de compe-
tências, como na reestruturação
do país após a catástrofe dos
incêndios. Compaixão para uns,
correcção dos desvios da natu-
reza humana para outros.

Porém sendo o Homem,
medida de todas as coisas, tudo
será possível. Se o Homem
quiser e estiver desperto.

A moral não é um sapato a que
o pé se deve ajustar; a moral é o
homem, de cuja natureza ela
emana, e da qual é fundamento.

Em que sentido a moral deve
mudar?

Qualquer dicionário dá, coma
definição de Moral - a ciência do
bem e do mal- boa definição mas
demasiado concisa; melhor
será a definição explicativa de
Martin Blais, ex-prof da Un.

Laval de Quebeque:
“Ciência humana, fruto da

reflexão, que dita o que convém
e o que não convém ao desenvol-
vimento ou realização da pessoa
humana”:

- O que convém a natureza
humana, chama-se BEM

- O que não convém a natureza
humana, chama-se MAL.

O que não muda – porquê?
A moral fundamental não

muda;  ela é um conjunto de
princípios sobre que assenta
todo o sistema da conduta pes-
soal e social do homem, único
no género e na espécie; dela
emanam as noções universais
do bem e do mal isto é, do que
convém e não convém à sua
natureza, tal coma é constituída
independentemente da vontade
humana, cujo autor directo s6
pode ser Deus.

O bem é sempre bem e o mal
é sempre mal desde que o ho-
mem é homem. Nunca nin-
guém pode negar que: verdade,
liberdade, honestidade, respei-
to pela vida e bens de outrem,
amor, generosidade... são bem,
e que o contrário é mal.

É necessário dizê-lo e repeti-
lo: estes princípios não provêm
do livre arbítrio; eles são o
reflexo do funcionamento natu-
ral humano, portanto incon-
testáveis. As regras de conduta
inscritas na natureza humana,
não fazem mais do que concre-
tizar as aspirações profundas do
homem sempre à procura da
perfeição e, por consequência,
da felicidade - seu fim supremo.
A estrutura intrínseca do
homem não muda; portanto, a
Moral Fundamental não muda.

O que muda – porquê?
A moral normativa muda, ou

seja o conjunto de regras de
aplicação concreta da Moral
Fundamental na vida quoti-

diana, mudam segundo as cir-
cunstâncias. Estas regras mu-
dam porque o homem não é um
ser desencarnado; ele vive no
espaço e no tempo. Certoscom-
portamentos que pareciam
bons noutrostempos, serão
rejeitados; outros que pareciam
maus serão recomendados.
“Não se guarda o ar num saco de
rede”, dizia o filósofo Spinoza,
de origem portuguesa.

É sob o ponto de vista nor-
mativo, isto é, das regras sociais
do comportamento humano
que é questão quando se diz a
Moral mudou e mudará. Estas
normas podem ser contestadas,
abolidas ou mudadas; mas a
natureza não pode ser mudada
– ela é o que é; contestá-la é negá-
la, é admitir que o homem pode
agir sem existir, o que é absur-
do. As normas contestam-se
porque são arbitrárias, mas a
natureza humana como não é
arbitrária não se contesta.

Nós assistimos hoje, graças
às descobertas da biologia e da
psicologia a uma verdadeira
revolução no conhecimento
científico do homem. Uma Mo-
ral que não se adapte ao ritmo
desta evolução é forçosamente
inumana; toda a regra de con-
duta que impeça o homem de se
realizar em harmonia com todas
as dimensões da sua natureza, é
propriamente imoral; todo o
código legal que continua inde-
finidamente a ditar as mesmas
regras de conduta que não re-
flectem a realidade social, é uma
aberração. A moral autêntica é
um código natural e harmo-
nioso de feliz bem estar.

Querer manter a todo o custo
as normas que não quadram
com o progresso do conheci-
mento, cada vez mais avançado
do ser humano, é um disparate..

Sem Liberdade não há
Moral

0 domínio da Moral coincide
com o domínio da liberdade - a
moral aparece com a liberdade
e desaparece quando a liber-
dade se esfuma.

Liberdade significa autono-
mia ou capacidade de agir sem
necessitar de obedecer servil-
mente às regras ditadas por uma
autoridade exterior a cons-
ciência adulta.

Sentir-se livre, é ter-se a im-
pressão de controlar e domi-nar
uma determinada situação. O
contrário é sentir-se escravo.
Podemos ser escravos do taba-
co, do droga, da garrafa, etc.
Dominar as emoções, e deixar
transparecer apenas as que se
querem mostrar. Um copo de-
mais pode fazer perder o con-
trole dos copos que se seguem.

Ao lado do que se tem a im-
pressão de querer livremente,
há coisas de que não pode-mos
passar. A felicidade, por exem-
plo, é o bem que a vontade não
pode deixar de querer. O ser
humano não pode não querer
ser feliz. Pascal dizia-o de manei-
ra surpreendente: “Todos os
homens, sem excepção, procu-
ram ser felizes. Quaisquer que
sejam os meios que empre-
guem” tendem todos para a
felicidade. (...) a vontade nunca
faz nada que não seja para este
fim - é o motivo de todas as
acções de todos os homens, até
dos que se suicidam”.É portanto
evidente que o ser humano,
como qualquer outro ser faz
bem moralmente, sempre que
procede livremente em confor-
midade com a sua natureza.

O que digo não é verdade
porque o digo; digo-o porque é
verdade.
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Se pensa vender ou comprar é só chamar

CENTRO DE UVAS PARA
VINHO, NO MERCADO

TOUR ST-LEONARD

HORÁRIO DE ABERTURA: Segunda a sexta-feira, das 7 às 21h., Sábados e Domingos das 8 às 17h.

CHEGADA DIÀRIA DE TODAS
AS VARIEDADES DE UVAS
DAS MELHORES ZONAS

DA CALIFÓRNIA

TEMOS TODO O
EQUIPAMENTO

PARA A SUA ADEGA

O MAIOR CENTRO
DE UVA PARA VINHO

EM MONTREAL
E ARREDORES

A MAIOR COMPANHIA
DE IMPORTAÇÃO DE UVA

PARA VINHO EM MONTREAL

MOSTO

DISPONÌVEL

Se

preferir

esmagamos

também

as suas

uvas

6705, Boul. Metropolitano est
Arrondissement
St-
Léonard
                     (Entre
Langelier e
Pascal Gagnon)

LAZIO
SUPERMARKET INC.

IMPORTADOR DIRECTO DA CALIFORNIA
DE UVA PARA VINHO

CENTRO DE UVA PARA VINHO
Marché de la Tour de St-Léonard

6705 boul. Metropolitano Est, St-Léonard

CENTRO DE UVA PARA VINHO
6705 Metropolitano Est, St-Léonard

RUVIANO INC.
IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR
DA MELHOR UVA PARA VINHO

IMPORTADOR DIRECTAMENTE DA CALIFORNIA

Tel.: 324-4311
324-7284

Tel.: 325-2200

Kevin Carvalho

Alugam-se carros e camiões
Ao dia, à semana ou ao mês

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

National Location d’autos (Canada) Inc .
33, rue Mozart E., Montreal • Tel. (514) 273-4284

Courriel: carvalhok@nationalcar.com
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Desporto

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

Samy Hochberg • tel. (514) 497-4498

Tel. (514) 737-5661
Faça-nos uma visita ou contacte:

ALBANO SÁ ou CARLOS COSTA
Tels.: 845-3291 - 845-3292 - Fax: 257-8816

LES ALIMENTS C. MARTINS
123, Villeneuve Este

(entre Coloniale  e de Bullion)

Mosto 100% puro
•Galo •Alicante •Moscatel  •Palomino  •Zinfandel

•Carignan  •Grenache • Pinot noir
•Cabernet  • Sauvignon  •etc...

100% satisfação garantida
ou dinheiro reembolsado

GALO

20 LITROS

$40.00

Entrega no

mesmo dia

Importadores de frutas e legumes
a grosso e a retalho

Fornecemos: •restaurantes  •hotéis  •mercearias
•hospitais  •"dépanneurs"

•creches  •etc...
Pessoalcompetente

TIPO
VINHO
VERDE

20 LITROS

$40.00

ELAS AÍ ESTÃO !!!
As famosas uvas da Califórnia e de

Ontário
Temos também todo o equipamento

para fazer o seu vinho !

Já temos os famosos pimentos
doces e picantes

Marítimo bate Rio Ave
e assume comando da prova

(Lusa) - O Marítimo isolou-se
na liderança da Superliga de
futebol, ao bater na Madeira o
Rio Ave por 1-0, em partida da
terceira jornada da prova, cujo
jogo grande opôs o FC Porto ao
Sporting.

Com um golo solitário do
brasileiro Gaúcho, obtido aos 15
minutos, a formação orientada
por Manuel Cajuda alcançou a
sua terceira vitória em três
jogos, assumindo a liderança da
Superliga com nove pontos,
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  Lisboa

$759.+ tx

Voos directos

 SUPER ESPECIAL
SETEMBRO/OUTUBRO

Uma força na Comunidade

- ida e volta *

ida só :

 P.Delgada

  Porto

$499.+ tx

- ida e volta *

$399.+ txida só :

- ida e volta *

*

*

*Partida de Toronto

$589.+ tx
$399.+ tx

Resultados

Moreirense - Braga, 0-2 (0-1)
Boavista - Guimarães, 1-0 (0-0)
Beira-Mar - Alverca, 1-0 (1-0)
Marítimo - Rio Ave, 1-0 (1-0)
Nacional - Amadora, 4-0 (1-0)
Belenenses - Leiria, 1-1 (1-0)
FC Porto - Sporting, 4-1 (1-0)
Vicente – P. Ferreira, (03Set)
Académica - Benfica, (29-Out)
       
Programa da 4ª jornada 
Alverca - Boavista
Rio Ave - Beira-Mar
Paços de Ferreira - Marítimo
S. de Braga - Gil Vicente
E. Amadora - Moreirense
Sporting - Nacional
União de Leiria - FC Porto
Benfica - Belenenses
V.Guimarães - Académica
       

Classificação

 1 Marítimo: 9
 2 FC Porto: 7
 3 Boavista: 6
 4 Braga: 6
 5 Sporting: 6
 6 Nacional:                    6
 7 Benfica:                  *4
 8 P.Ferreira:                  *3
 9 Beira-Mar: 3
10 Académica:                  *3
11 Guimarães: 3
12 Alverca: 3
13 Moreirense: 3
14 Gil Vicente:                  *1
15 Belenenses:                  *1
16 Rio Ave: 1
17 União Leiria:                    1
18 Est. Amadora:                *1

* Têm um jogo a menos

Liga Honra
Ovarense e Vitória Setúbal
dividem liderança

(Lusa) - Ovarense e Vitória de
Setúbal assumiram a liderança
da Liga de Honra em futebol,
após a conclusão da terceira
jornada da prova, ronda em que
Penafiel e Feirense perderam o
contacto com o grupo da frente.

A formação de Ovar recebeu
e venceu hoje o União da
Madeira por 1-0 e assumiu o
comando da tabela classifi-
cativa, com sete pontos, os
mesmos do Setúbal, embora
com melhor “goal-average”. Os
sadinos receberam e venceram
sábado o Varzim por 2-1, num
encontro entre recém- despro-
movidos ao escalão secundário.

Ambas as formações formam
o grupo da frente da Liga de
Honra, que perdeu contacto
com Penafiel e Feirense, agora
4º e 9º classificados, que hoje
empataram e perderam nas
deslocações à Maia (2- 2) e ao
Estoril (2-1), respectivamente.

O grande beneficiado dos
desaires dos ex-líderes foi preci-
samente o Estoril-Praia, que,

numa altura em que ainda
faltam disputar quatro partidas
da ronda. Depois de no sábado
o Boavista ter ganho no Bessa
ao  Guimarães por 1-0, graças a
uma grande penalidade apon-
tada  por  Sousa (54), o Nacional
também somou hoje uma vitória
por 4-0, frente a um Estrela da
Amadora que na última jornada
empatou na Re-boleira com o
campeão nacio-nal, o FC Porto.

Mas Patacas (15), Mário
Carlos (57 e 71) e Adriano (82)
não deram hipótese à formação
de João Alves, que saiu da Ma-
deira goleada, perante um
adversário que ocupa agora a 5ª
posição da tabela, com seis
pontos, enquanto a formação da
Amadora está na 16ª posição,
atrás do Rio Ave, com um ponto,
mas menos um encontro.

Na outra partida disputada
hoje, o Beira-Mar (9º clas-
sificado) conseguiu os primei-
ros três pontos na Superliga, ao
bater o recém- promovido
Alverca (12º) por 1-0, com um
golo solitário de Alcaraz (41).

O embate entre o Belenenses
e a União selou-se com um
empate a 1 bola.

Por seu turno, os “dragões”
recebem terça-feira o invicto
Sporting, no jogo “grande” da
ronda, que terminou à hota de
fecharmos esta edicao com uma
vitória concludente dos azuis e
brancos por 4 bolas a 1.

Hoje, em Barcelos, entram
em acção Gil Vicente e Paços de
Ferreira, enquanto o último
encontro da jornada, o Aca-
démica- Benfica, só se realiza a
29 de Outubro.

com a vitória frente ao Feirense,
ascendeu ao terceiro posto da
classificação, com seis pontos.

A jornada foi também positiva
para o recém-despromovido
Santa Clara, que, depois de
bater nos Açores o Leixões por
1-0, somou cinco pontos e rele-
gou a Naval 1º de Maio para a
sexta posição, com quatro pon-
tos, mas menos um jogo, após o
empate (1-1) registado hoje em
Felgueiras, equipa situada ago-
ra na sétima posição.

Destaque ainda para a vitória
do Salgueiros na recepção ao
Sporting da Covilhã (2-1), resul-
tado que permitiu à formação
orientada por Norton de Matos
subir do 14º para o oitavo posto
da tabela.

A equipa da Covilhã ainda não
somou qualquer ponto e ocupa
o último lugar da classificação,
atrás do Maia, União da
Madeira, Desportivo de Chaves
e Leixões, todas com dois
pontos.

Resultados

Setúbal - Varzim,                    2-1
Marco – D. Chaves,              1-0
Salgueiros -Covilhã,               2-1
Felgueiras - Naval 1º Maio, 1-1
Estoril - Feirense,                  2-1
Aves - Portimonense,           2-0
Maia - Penafiel,                       2-2
Santa Clara - Leixões,          1-0
Ovarense - U. Madeira,       1-0
       
Programa da 4ª jornada

Covilhã - Santa Clara
Naval 1º Maio - Salgueiros
Feirense - Felgueiras
Portimonense - Estoril
Penafiel - Desportivo Aves
Varzim - Maia
D. Chaves - Setúbal
União Madeira - Marco
Leixões - Ovarense

       
       

Classificação

 1 Ovarense: 7
  2 Setúbal: 7
  3 Estoril: 6
  4 Penafiel: 5
  5 Santa Clara:                    5
  6 Naval:                  *4
  7 Felgueiras:                  *4
  8 Salgueiros:                  *4
  9 Feirense: 4
 10 Desp.Aves:                  *3
 11 Varzim: 3
 12 Marco: 3
 13 Portimonense:                    3
 14 Leixões: 2
 15 D. Chaves: 2
 16 U.Madeira: 2
 17 Maia: 2
 18 Sp.Covilhã:                    0
       
 
* Têm um jogo a menos

Faça desporto.
Desporto é saúde


