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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
$100.000,00 T100

Homem        Senhora

           (514) 884-0522

Ver  pág.2

$47.00/m   $37.92/m
  Pagamento garantido à vida !!!

 40 anos não fumador

Tel.:  (514) 745-0425

Maria Alice Macedo
Corretora de seguros de prejuízos de particulares

Conselheira em segurança financeira

Seguros :
Vida, Hipotecário, Salário, Medicamentos,Invalidez,
Doenças críticas, Viagem.
Investimentos:
REER/REEE
Seguros gerais :
Habitação, (Fogo, Roubo), Automóvel

Email: mariaalicemacedo@hotmail.com

Sá & Filhos inc.
4701 St-Urbain Tel. 842-3373

Já chegaram os pimentos picantes e doces
Uvas e mosto da Califórnia

Especiais da semana : Rib Steak - $5.99 lb.
Espádua de porco - .99¢ lb.

Oferecemos  serviço de fumeiro aos nossos clientes

Ao serviço da Comunidade desde 1975

Apontamento

O Abuso do
“Habeas Corpus
*A. Barqueiro

O “Habeas Corpus”foi uma lei
criada em Inglaterra em 1679,
servindo para assegurar a liberdade
do cidadão e para a prevenção  de
prisão em caso de dúvida.

O pedido de “Habeas Corpus”  é um
requerimento dirigido às entidades
judiciais, no sentido do prisioneiro
ser levado a tribunal, para que possa
ser determinado se está ou não preso
de acordo com a lei, ou se deverá ser
liberto da prisão.

No escandaloso caso de pedofilia
da Casa Pia, dois dos arguidos em
prisão preventiva enviaram ao
tribunal, através dos seus advogados
e em datas diferentes, requerimentos
de “Habeas Corpus”: o apresentador
de TV Carlos Cruz e o Embaixador
Jorge Ritto.

Ambos os pedidos foram
indeferidos pelo Supremo Tribunal,
pelo que a estratégia da Defesa dos
arguidos não surtiu efeito.  O acórdão
dos juizes ridiculariza os esforços dos
advogados da Defesa, dizendo:
“Atentos ao calendário e ao
relógio, mal passam 24 horas do
dia previsto para o reexame da
prisão e há que correr a entregar
no tribunal petição de “Habeas
Corpus”. Para quê e porquê?
Onde está o atentado à liberdade
a exigir medida urgente?

Para os juizes do supremo não há 
atentado nenhum. Deram a Jorge
Ritto o que já tinham dado a Carlos
Cruz: a confirmação da prisão
preventiva.

Este processo da Casa Pia tem
contornos de telenovela complicada,
longa e surpreendente. Ainda não
passou da fase de instrução, mas
existem já movimentos dos vários
advogados de defesa, que procuram

RTP promove
inquérito interno

A RTP vai abrir um inquérito interno
aos alegados casos de pedofilia na
estação de televisão pública. A
investigação vem na sequência das
manchetes da imprensa nos últimos
dias e das denúncias da presidente da
Comissão de Trabalhadores, Marga-
rida Ferreirinha.

No sábado passado, o semanário
Expresso dava conta de um núcleo
pedófilo na estação, com ligações à
Casa Pia. Durante o fim-de-semana a
presidente da comissão de traba-
lhadores da RTP, Margarida
Ferreirinha lançou acusações de que
actualmente ainda haveria rami-
ficações activas do núcleo de pedofilia.

Já na última segunda-feira, o Correio
da Manhã e o 24 Horas fizeram
primeira página com o número de
denúncias de ligações à pedofilia que
chegaram à comissão de trabalha-
dores.

O anúncio forma do inquérito foi feito
na abertura do «Telejornal» da RTP. A
sub-directora de informação da estação
pública, Judite de Sousa já fez saber que

a investigação terá um «tratamento
isento da informação».

Ligações perigosas
Matutino revela cinco figuras-chave

da RTP ligadas à pedofilia na Casa Pia
O matutino Correio da Manhã

identifica na edição desta terça-feira
cinco dos que afirma serem os
principais suspeitos do escândalo Casa
Pia dentro da RTP.

O jornal diz que as cinco figuras
tinham alcunhas bem conhecidas na
empresa, sendo, por ordem de
importância, «o grande irmão», «o
braço direito», «o realizador», «o fecha
os olhos» e «o operador».

«O grande irmão» seria um
casapiano que mais alto chegou na
estrutura da RTP, sempre coadjuvado
por «o braço direito», também um
casapiano.

Segundo o jornal, «o realizador» terá
saído da empresa com uma
indemnização choruda e, aquando

Ver  pág.2

Portugal tem 3 a 5 anos
para se tornar atractivo

O ministro da Economia, Carlos
Tavares, advertiu na passada segunda-
feira que Portugal tem apenas “três a
cinco anos” para se tornar num dos
países mais atractivos para o
investimento estrangeiro.

Carlos Tavares, que falava no Porto
num debate sobre competitividade e
emprego promovido pelos Traba-

lhadores Social Democratas (TSD),
lembrou que o próximo alargamento da
União Europeia vai provocar uma
concorrência acrescida, pelo que
Portugal tem um período muito curto
para conseguir atrair bons inves-
timentos.

Ver  pág.2
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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

motivos para dificultar o curso da Justiça, requerem que o Juiz Rui
Teixeira seja retirado do processo, por falta de imparcialidade, e
utilizam todos os meios para contrariar o apuramento das
responsabilidades dos seus constituintes.  Esta é, aliás, a missão dos
advogados de defesa.

Mas, com o decorrer dos acontecimentos e perante a força de
causídicos experientes, pagos a peso de ouro pelos acusados,  a
quem não faltam recursos financeiros, corre-se o risco de não se
chegar à total descoberta da verdade, e a Justiça ficar incapacitada
de cumprir o dever que lhe cabe. O que será  uma situação nociva
para a imagem do país.

O processo da Casa Pia é apenas parte de um grave problema que
corre pelo mundo, protagonizado por depravados sem escrúpulos,
que deveriam todos ser mantidos nas prisões. Lá dentro, como é
tradicional, não vão encontrar crianças inocentes para praticarem
abusos, mas sim enfrentar adultos prontos a violentá-los e fazê-los
pagar no corpo, o preço dos crimes execráveis  cometidos.

Correm notícias que, além dos 32 jovens abusados sexualmente
no processo Casa Pia, alguns outros estarão dispostos a depor no
tribunal, o que amplia a grandeza do problema.  Por outro lado, o
arguido Bibi (Carlos Silvino) está a colaborar com as autoridades
judiciais, revelando os nomes de individualidades de posição que
estarão igualmente envolvidos em casos de pedofilia. Consta
também que certas figuras de destaque vão ser processadas por
quebra do segredo de justiça, provavelmente com o intuito de
baralharem os factos e prejudicarem o  regular desenvolvimento
dos trâmites investigativos e judiciais.

Ressalta deste imbróglio, a impressão de que uma parcela da alta
da sociedade portuguesa luta com ardor para que os seus amigos
implicados no escândalo não sejam incriminados, pois fazem parte
da elite dominante e, segundo a sua perspectiva, devem beneficiar
de decisões favoráveis que os ilibem da culpa. Estivesse qualquer
cidadão comum a contas com a justiça pelas mesmas razoes, sem
meios para nomear advogados caros e famosos, não teria a mesma
oportunidade de sair incólume dos rigores da justiça.

Este volumoso e importante caso judicial está a ser seguido com
interesse e paixão pelo povo português, na esperança de que a
inteira verdade seja apurada, resultando na reabilitação justa dos
arguidos inocentes e na punição severa dos arguidos
prevaricadores.

CALDENSE

66 DULUTH EST, MTL

Experiência
Competência
Moda TEL.: 849-1047

VICTOR LUCAS

Celestino Andrade
Consultor em

financiamento hipotecário

1094 rua Berri, Montreal

Esc.: (514) 287-8782

•Os melhores juros do mercado
  •Transferências de hipotecas

  sem custos
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O Abuso do “Habeas Corpus”

dentro da empresa, «não
cumpria ordens dos seus
superiores».

Já «o fecha os olhos»
supervisionava os operadores
de câmara e, afirma o jornal,
fazia o que a sua alcunha
pressupõe: deixava que os
operadores levassem câmaras
para reportagens e só as
devolvessem dias depois.

Por fim, o «operador» que, diz
o jornal, tem «um ar de
engatatão» e que saiu
brevemente da empresa para
depois regressar. Terá hoje
cerca de 40 anos.

O matutino diz ainda que a
rede remonta ao princípio da
televisão pública, em 1957, ano
em que vários alunos da Casa
Pia foram recrutados para a
RTP.

O Correio da Manhã refere
ainda que o «jornalista apru-
madinho» era frequentemente
visto com vários «afilhados».

RTP promove
inquérito
interno

Cont  da  pág. 1

“Ser atractivo, ser produtivo,
e ser rico não é a mesma coisa.

Antes de sermos ricos, temos
de ser atractivos. É preciso que
os agentes sociais e, sobretudo,
o Governo tenham horizontes
de médio prazo”, salientou.

Para o ministro, “não há
nenhuma razão para que
Portugal continue na cauda da
Europa em termos de
rendimento”.

“Definimos um objectivo
simples e ambicioso: Chegar
nos próximos 10/15 anos ao
rendimento médio da União
Europeia”, referiu Carlos
Tavares, sublinhando que “é
preciso basear este objectivo na
produtividade”.

“Somos mais pobres porque
produzimos menos per capita”,

afirmou, justificando os apelos
do Governo à flexibilidade do
emprego e à moderação salarial
como necessidade transitória,
para que o país crie mais riqueza
e possa no futuro distribuir
mais.

Carlos Tavares referiu que
Portugal perdeu produtividade
sobretudo entre 1996 e 2001,
período em que “os custos
unitários do trabalho cresceram
mais 25 por cento do que os
preços das exportações”.

O ministro defendeu também
um combate à evasão fiscal
“mais intenso”, salientando que
um estudo recente aponta a
economia paralela como a
principal barreira a uma
produtividade mais alta em
Portugal.

Portugal tem 3 a 5 anos
para se tornar atractivo

Cont  da  pág. 1

Comunidade idosa
luso-canadiana em debate

As necessidades prementes dos membros idosos da comunidade
luso-canadiana vão ser objecto de análise numa mesa-redonda
promovida pelo Congresso Nacional Luso- Canadiano, a realizar
hoje em London, Ontário.

O tema “Programas e Serviços Para a Comunidade Idosa Luso-
Canadiana” juntará à mesa luso-canadianos das agências
comunitárias, clubes e associações, organizações e activistas da
comunidade do Sudoeste do Ontário, que debaterão problemas e
potenciais soluções.

A mesa redonda é uma componente do projecto “Reunir para
Agir”, com a duração de dois anos e financiado pelo governo federal
através da secção multicultural do Departamento de Património
Canadiano.

FCG

Mota Amaral quer política
valorizada e não como carreira

O presidente da Assembleia
da República (AR), Mota
Amaral, defendeu segunda-feira
à noite, em Castelo de Vide, a

necessidade de a política ser
valorizada e vista como uma
actividade nobre e “não como
uma carreira”.

João Bosco Mota Amaral
falava, na qualidade de
presidente do Instituto
Francisco Sá Carneiro, na
abertura da “Universidade de
Verão” do PSD, que visa a
formação política e técnica dos
militantes da Juventude Social-
Democrata (JSD).

“A política tem de ser vista
como uma actividade nobre, de
serviço à sociedade e bem
comum, e não como uma
carreira, para o sucesso da qual
se iria sacrificar tudo”, disse.

Mota Amaral manifestou a
opinião de que “há um discurso
negativista em torno da
política”, a qual, segundo ele,
tem sido vista nos últimos
tempos como “uma técnica de
conquista e manutenção do
poder”.

“A política tem de ser
valorizada e é preciso manter
sempre presentes os grandes
princípios que a norteiam, como
a verdade, a liberdade, a justiça
e a solidariedade”, sublinhou o
presidente da AR.

Mota Amaral manifestou-se
ainda surpreendido e
entusiasmado pela participação
dos “muitos” jovens social-
democratas na “Universidade
de Verão”.

“Vejo tanta gente nova que me
apetece dizer: Meus meninos e

minhas meninas”, disse.
Também presente na

abertura da iniciativa, o
secretário-geral do PSD, José
Luís Arnaut, classificou a
“Universidade de Verão” como
“uma escola de selecção”.

“Não basta sermos muitos,
temos de ser os melhores”,

realçou José Luís Arnault,
também ministro-adjunto do
primeiro-ministro.

Para o presidente da JSD,
Jorge Nuno Sá, a formação
política constitui a prioridade da
“Universidade de Verão”.

“A última coisa que queremos
é ter uma JSD à semelhança de
um Bloco de Esquerda que fala
muito mas não há nada que
sustente o seu discurso e isso
não é fazer política”, disse o
dirigente da “jota” social-
democrata.

A “Universidade de Verão” do
PSD, destinada a “formar” cerca
de 80 militantes da juventude
social-democrata, vai decorrer
até sábado em Castelo de Vide,
com a participação, no papel de
“professores”, de vários
membros do governo, autarcas
e deputados.

Carlos Coelho, eurodeputado
e director da “Universidade de
Verão”, apontou a significativa

participação de mulheres e a
existência de um equilíbrio, em
termos regionais, entre os
participantes.

O responsável justificou o
facto de as sessões, ao longo da
semana, serem realizadas à
porta fechada com o objectivo
de “trabalhar e não dar
espectáculo”.

Para hoje, terça-feira, o
programa do “curso” prevê
debates em torno de questões
europeias, com o secretário de
Estado dos Assuntos Europeus,
Costa Neves, e ambientais, com
o deputado Moreira da Silva,
estando previsto para o jantar a
intervenção de Bagão Félix,
ministro da Segurança Social e
do Trabalho.

Manuela Ferreira Leite
(ministra das Finanças), David
Justino (ministro da Educação),
Nuno Morais Sarmento
(ministro da presidência) e
Miguel Relvas (secretário de
Estado da Administração Local)
são outros dos governantes que
irão assumir as funções de
“professores” e dar aulas sobre
as “matérias” que dominam.

O encerramento da
“Universidade de Verão”, no
próximo sábado, estará a cargo
do primeiro-ministro e líder do
PSD, Durão Barroso.
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Para um serviço profissional garantido,
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• HIGH SPEED INTERNET
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MODEM  INCLUÍDO

3  INTERNET SEM FIOS
3 HIGH SPEED INTERNET
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Número ilimitado
de chamadas telefónicas de longa distância :

Canadá/EUA através da Internet

$99. / mês

Prop.: A. Januário  364-0795

Madeira
Arraial com tradição levou
milhares a Ponta Delgada

“A tradição ainda é o que era”,
pelo menos em relação ao
arraial do Senhor Bom Jesus,
em Ponta Delgada, que se
realizou no passado fim-de-
semana nesta freguesia do
norte da Madeira. Foram
muitos milhares de “romeiros”

que se deslocaram durante este
fim-de-semana a Ponta Delgada
a fim de participarem num dos
principais arraiais madeirenses
que, ano após ano, continua a
chamar muitos forasteiros.

Sábado foi o dia de maior
afluência. Muitos milhares de
pessoas encheram por com-
pleto as várias ruas de Ponta
Delgada, sendo que a zona junto
à igreja era onde se apinhava
mais gente. E, como manda a
tradição, ir ao altar para dar um
beijo no Senhor Bom Jesus
demorava algum tempo, em
certos períodos mais de uma
hora, tantos eram os “romeiros”
que ali estavam. No Domingo,
dia em que a parte religiosa teve
um maior significado com a
celebração da missa seguida de
procissão, já a afluência foi
menor. E, neste dia, a maioria
dos “romeiros” que aqui vieram

teve como finalidade pagar
promessas ao Senhor Bom
Jesus. Uma vez mais este ano na
procissão foi visível a partici-
pação de muitas pessoas, algu-
mas delas faziam o percurso
descalças, numa forte manifes-
tação de fé.

Um dos problemas deste
arraial – e que é comum a muitos
– é a falta de lugares para
estacionamento de viaturas.
Um problema que continua a
persistir apesar das novas
estradas que foram construídas
em Ponta Delgada. A verdade é
que o grande número de
polícias destacados, bem como
o serviço que foi prestado por
um autocarro, que esteve
sempre a fazer viagens entre
São Vicente e Ponta Delgada ao
longo da noite de sábado para
domingo, minimizou a falta de
estacionamentos.

E, ao contrário de anos
anteriores, a circulação foi bem
disciplinada não se verificando
casos de engarrafamentos.
Embora por volta da meia-noite
estacionar só fosse possível na
zona das Quebradas, a cerca de
uma hora a pé de Ponta Del-
gada.

Ao nível de segurança, e
segundo soubemos junto dos
Bombeiros Voluntários de São
Vicente, só foram efectuadas
cinco saídas, todas elas relacio-
nadas com pessoas que tinham
sofrido quedas. Contudo nada
de grave, já que somente num
caso o doente teve de seguir
para o hospital, tendo os
restantes recebido tratamento
no Centro de Saúde de São
Vicente.

Ribeira Grande
em geminação com Laval

A cidade da Ribeira Grande assinou na passada terça-feira, dia 9
de Setembro, os protocolos respeitantes à geminação com Laval,
a cidade da província canadiana do Quebeque.

O processo de geminação teve início a 18 de Junho passado, com
deliberação aprovada em Reunião de Câmara, seguindo depois para
a Assembleia Municipal, que deu também o seu aval para que as
cidades da Ribeira Grande e Laval, se tornem cidades-irmãs. Agora
é chegada a altura de no colocar no papel e tornar oficial a geminação
entre as duas cidades.

Segundo a autarquia da costa norte da Ilha de São Miguel, a
geminação justifica-se considerando que em Laval residem
numerosas famílias açorianas, designadamente, oriundas do
concelho da Ribeira Grande, que labutam e contribuem para o
desenvolvimento daquela zona do Quebec. Uma, assim, profunda
afinidade cultural, social e familiar com São Miguel em geral e com
a Ribeira Grande em especial e considerando que tal iniciativa vai
promover um intenso intercâmbio cultural e social entre as duas
cidades, a bem das respectivas populações, são outras das razões
apontadas pela edilidade, para justificar esta geminação.

A comitiva que se deslocou de Laval à Ribeira Grande para
proceder à assinatura dos respectivos protocolos, composta por 11
pessoas, é chefiada pelo Presidente da Câmara de Laval, Gilles
Vaillancourt, acompanhado pela esposa, pelo Conselheiro
Municipal, pelo Director Geral de Laval Technopole, pela Directora
Geral do Gabinete de Turismo de Laval, por um Horticultor e um
Agricultor, assim como pelo Director Geral do Grupo Dufour e por
Representantes da Comunidade Portuguesa em Laval.

Campanário quer teleférico
Madeira

Apesar da significativa frente-
mar, a freguesia de Campanário
quase não possui espaço para praia.
Uma consequência das carac-
terísticas da imponente orografia
litoral, vincada sobretudo pelas
abruptas escarpas e a quase
ausência de calhau, inviabilizando
a criação de condições para a
existência de zonas balneares.

A pitoresca Fajã dos Padres, que
é parte integrante da freguesia de
Campanário (e não da Quinta
Grande como ainda muita gente
pensa), acaba por ser a única
excepção com características de
estância balnear, em todo o litoral
da freguesia, que se estende até um
pouco além do ilhéu que “deu” o
nome de Campanário, já nas
proximidades da partilha com a
Ribeira Brava.

Ao longo destas enormes
falésias, a única excepção que serve
também de praia a muita da
população local dá pelo nome de
Calhau da Lapa, e localiza-se junto
à foz da ribeira de Campanário.

Registe-se que esta pequena zona
utilizada como praia, sobretudo
pelas gentes da parte “baixa” de
Campanário, praticamente man-
tém-se intocável na sua expressão
mais selvagem, estando contudo
previsto para breve a ampliação do

minúsculo porto de acostagem e a
criação de uma pequena zona de
solário. Outra das pretensões

futuras é a criação de um
teleférico, de modo a facilitar
o acesso, actualmente só
possível através das veredas
que serpenteiam pela
encosta adjacente à
freguesia.
Amigos do
Calhau querem
preservar

Uma das suas mais
notáveis características são
as muitas grutas escavadas
na escarpa, que outrora
serviam para comerciantes e
pescadores guardarem as
suas mercadorias e os seus
utensílios. Grutas essas que
ainda hoje perduram,
merecendo desde um
passado recente um maior
cuidado dos seus “proprie-
tários”.

Tanto assim é que, em
2000, a Associação Despor-
tiva de Campanário criou
uma secção denominada
“Amigos do Calhau da
Lapa”, com o intuito de
preservar o que ainda resta
deste património edificado
pelos antepassados do
Campanário.

Porto desde 1908
Situada entre a Fajã dos

Padres e o ilhéu de Campa-
nário, numa reentrância de
difícil acesso, quer terrestre
quer marítimo, o Calhau da
Lapa possui um desem-
barcadouro e um pequeno
cais inaugurado em 1908
pela Junta Geral. Na época, o
seu porto era considerado
um dos mais importantes da
Madeira, face à importância
que a freguesia de Cam-
panário tinha no abaste-
cimento de cereais que
produzia, então de forma
abundante, e que seriam
depois distribuídos a partir
deste local.

Oh! Santa Maria, tanta marioneta
A Ilha de Santa Maria recebe,

já no próximo dia 24 do corrente
mês, o Festival Atlântico de
Teatro Pequeno, na sua edição
2003. Com o fim marcado para
o dia 28, “ Oh! Santa Maria, tanta
marioneta!” fará as delicias de
muitos amantes desta arte, bem
como dos curiosos que
aparecem sempre.

Este é um Festival Interna-
cional de Marionetas e artes do
palco e animação afins e já se
realiza na Ilha de Gonçalo Velho
desde o ano 2000, por iniciativa
e suporte da produtora
Camacho CATS e da Com-
panhia local de Bonifrates e
Marionetas “A cabana do tio
Teo”, e com apoios intermi-
tentes, claro, da D.R.A.C.,
Câmara Municipal Vila do
Porto, Museu de Santa Maria,
algumas Juntas de Freguesia e
particulares, no intuito de ser
cartaz cultural diferente e mais-
valia de atracção e desenvol-
vimento formativo para a ilha.

Ao longo do seu curto
percurso temos contado com a
presença de artistas, forma-
dores e companhias de relevo
internacional de ambos lados do
Atlântico, figuras reconhecidas
e premiadas pelo seu
desempenho no mundo da
marioneta. Daniel Loeza
(México), Karin Schaffer
(Áustria), Manuel Dias
(Portugal – 1º prémio em 2003
no encontro mundial de Praga),
Jaujarana (Colômbia), Cia.
Marimbondo (Internacional) e
tantos outros significativos,
converteram Santa Maria num
palco apetecível e requisitado
para o melhor bem-fazer
bonecreiro. Os ateliers de
formação de Delphim Miranda,
Bernardo Eckern, Nuno Theias
e da própria companhia local
deram lugar à divulgação no
arquipélago destas artes.

Este ano, o Festival “terá um
programa de luxo”, segundo o
director Teo Camacho: para
além de um workshop e
animação sobre “Técnicas dos
Marotes” (de 22 a 27 de
Setembro), pelo professor
Delphim Miranda, conta ainda
com uma exposição intitulada
“Aproximação ao mundo dos
fantoches”, uma colecção
própria divulgativa com 120
peças e “teatrinhos”. Haverão
ainda seis espectáculos, a
decorrer no teatro adaptado na
Igreja das Victorias, na Vila do
Porto, com “Titeres 4 caminos”,
vindos de Espanha e Colômbia,
na peça “A menina invisível”, no
dia 24, às 19 horas; “Além da
lenda”, directamente do Brasil,
com “A fúria de Malvina”, a
actuar nas escolas dia 24 e no
teatro no dia 25); “Companhia
Maribomdo” (internacional)
com a “Banda mecânica” e
“Clowns sem nariz”, a animação
e teatro circo em diferentes
momentos e locais da semana
do Festival; “Bonecos de Santo
Aleixo”, vindos do Alentejo, o
melhor do títere português a ter
lugar no dia 26 pelas 16 h;
“Teatro e marionetas de
Mandrágora”, do Porto,
surpresa jovem com “Sr. Aparo”
e “O manto de Odin” nos dias 25
e 27, e, finalmente, “A Cabana do
tio Teo”, o grupo vindo de Santa
Maria, com “Rosa: Questão
racial”, uma estreia para adultos
no 26 de Setembro.

Serão ainda desenvolvidas
outras actividades em locais
alternativos de toda a ilha
conforme proceda, entre elas
“marionetas no adro da igreja”,
na Matriz, dia 28 pelas 10,30 h,
Aula mágica, em Santo Espirito,
no dia 26 pelas 10 h, Combóio
das marionetas, Animação no
Bar.

Noivas 15 % de desconto
em todo o tipo  de convites de casamento

Typogal
4117-A St-Laurent 844-0388
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Açores

•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

DR. THUY TRAN

CIRURGIÃO DENTISTA

TEL.: 499-1624

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

Adélia Ferreira
Advogada

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

FERREIRA LEMPICKA Avocates

Rádio Popular já chegou a Ponta
Delgada com novo “hiper”

S. Miguel

Por volta das 19 horas do dia,
5 de Setembro, uma das
grandes cadeias nacionais de
lojas de electrodomésticos e
informática, inaugurou em
Ponta Delgada (em São

Gonçalo), o seu primeiro
estabelecimento localizado fora
do território de Portugal
Continental. Trata-se de um
“hipermercado” que marcará a
diferença na cidade micaelense.

Com a abertura desta nova
loja, a Rádio Popular mostra
assim o seu mais recente
reflexo da estratégia de
expansão que tem levado a cabo

nos últimos anos, que conhece
em 2003 o seu grande impulso
com a abertura de cinco novos
espaços espalhados por todo o
pais, num investimento de 10
milhões de euros. Depois da
abertura de portas no Fórum
Montijo e em Ponta Delgada,
seguem-se Setúbal, em
Outubro, Albufeira, em
Novembro, e Vila Nova de Gala,
em Dezembro.

A loja…
Com cerca de 26 anos no

mercado português, especifica-
mente no Grande Porto, a Rádio
Popular orgulha-se em ser uma
empresa 100% de capitais
portugueses. Em 1998 dá inicio
a um sustentável crescimento,
com a abertura do primeiro
hiper de Electrodomésticos do
país com cerca de 2.000 rn2, na
cidade da Maia, um espaço
único no mercado português.
Nesse mesmo ano abre ainda
outra loja de 1 MOO m2, no
Norteshopping. No entanto, foi
nos últimos quatro anos que a
Rádio Popular deu o seu grande
salto. Mantendo a sua política de

expansão, abre mais uma loja
em Sintra, num espaço com um
método de comercialização
inovador em Portugal — o Retail
Park, iniciando assim a corrida
para a dimensão nacional, que
se seguiu com a abertura de
lojas em Leiria, Aveiro, Loures
e Coimbra.

Esta estratégia de expansão
tem então o seu ponto alto no
corrente ano, com a abertura de
cinco novas lojas — tantas
quantas as que se realizaram
nos últimos quatro Anos, mas

que continuará a ter seguimento
durante os próximos anos,
nomeadamente através do
estabelecimento de três novos
espaços durante 2004.

Urna estratégia que tem
como objectivo, até 2010, fazer
da Rádio Popular uma cadeia
constituída por 35 espaços
comerciais, com uma factu-
ração média a rondar os 250
milhões de euros, cimentando a
sua presença nos primeiros
lugares do ranking do sector.

1º Encontro de Jazz da Ribeira
Grande a 13 de Setembro

S. Miguel

O Teatro Ribeiragrandense
recebe já no próximo dia 13 de
Setembro os 1º Encontros de
Jazz da Ribeira Grande, um
espectáculo organizado pela
MUU - Produções.

Isto porque em Setembro de
2002 a MUU, em estreita
colaboração com a Câmara
Municipal da Ribeira Grande,
realizou, um concerto de Jazz
protagonizado pelo - Carlos
Barretto Trio - e que resultou
como embrião a este evento.
Então, na continuação desta
iniciativa e para a formação de
“novos” públicos, bem como,
na consolidação de um evento
com edição anual, é a nossa
intenção a realização de um
evento que se torne num cartaz
cultural de referência, à
semelhança do que acontece
em inúmeros concelhos de
Portugal, que por via da
realização de iniciativas deste
género, conseguem atrair um
público atento, a divulgação de
um género musical “restrito” e
a “atenção” dos media locais e

nacionais.
Como cabeça de cartaz estará

Bernardo Sassetti Trio, com -
Bernardo Sassetti (piano),
Carlos Barretto (contrabaixo) e
Alexandre Frazão (bateria). Na
1ª parte terá lugar a
apresentação de “Solo Pictó-
rico” o seu último trabalho a

solo.
Sobre o concerto...
Segundo Bernardo Sassetti,

“a música deste concerto, os
seus ritmos e as suas melodias
representam o princípio de uma
compreensão musical iniciada

nas suites Sons do Brasil e
Mundos. A experiência hu-
mana, por um lado, e o contacto
com as inúmeras culturas
artísticas e musicais, por outro,
surgem como o principal meio
de pôr em prática alguns
objectivos que, desde então,
pretendo alcançar: o enten-
dimento musical em conversa
com os músicos, o relação entre
os temas que escrevo e o
desenvolvimento improvisado
das suas imagens e dos seus
motivos. Fundamental é, ainda,
o respeito que dedico às obras
que nos foram deixadas pelos
mestres do passado e do
presente, tais como Bach,
Strauss (Richard), Chopin, Bill
Evans, Ellington, Monk, Sinatra
- e a expressão que deu ao
fabuloso American Songbook -
Hermeto Pascoal e Chico
Buarque, citando apenas
alguns.

O repertório é fruto da paixão
pela música clássica, pelas
cores do jazz e a sua relação com
as estruturas melódicas,
harmónicas e rítmicas de
expressão afro-latina, numa
comunhão de composições
originais e arranjos de temas
procedentes de alguns dos
nomes que maior influência
tiveram no meu universo
musical”.

Quem é Bernardo Sassetti?
Nasceu em Lisboa em Junho

de 1970. Iniciou os seus estudos
de piano clássico aos nove anos
com a professora Maria
Fernanda Costa e, mais tarde,
com o professor António
Menéres Barbosa, tendo
frequentado também a
Academia dos Amadores de
Música. Dedicou-se ao jazz e em
1988 começou a tocar
profissionalmente em concer-
tos e clubes locais com o
quarteto de Carlos Martins e o
Moreiras Jazztet, e também
com músicos como Al Grey,
John Stubblefield, Frank Lacy e
Andy Sheppard. Nos últimos
anos realizou várias digressões
- Argentina, Cabo Verde,
Inglaterra, Gales, Escócia,
Holanda, Marrocos, México,
Suécia e Espanha - com o seu
grupo ou inserido noutras
formações.

Como compositor destacam-
se as suites Ecos de África, Sons
do Brasil e Mundos. O seu
primeiro trabalho discográfico

como líder, “Salsetti” (Groove/
Movieplay) foi gravado em Abril
de 1994 com a participação de
Paquito D´Rivera, e o segundo,
“Mundos” (Emarcy/Poly-
gram) em Janeiro de 1996. Os
seus últimos trabalhos contem-
plam ainda a composição e
arranjos para cinema, entre
eles: “Os Crimes de Diogo
Alves” (João Tavares, 1911),
primeira curta-metragem
portuguesa apresentada ao vivo
na Expo’98 no Festival dos Cem
Dias e os filmes “Facas e Anjos”
(Eduardo Guedes, 2000) e
“Aniversário” (Mário Barroso,
2000). Com o seu trio, em 2001,
representa Portugal no 1º
Festival Europeu de Jazz, em
Atenas.

Carlos Barretto...
...expõe pintura da sua autoria

e, a cada quadro, corresponde
um tema executado no
contrabaixo, ao vivo e em solo
absoluto. Já é sobejamente
conhecida a actividade pro-
fissional de Carlos Barretto no
panorama do Jazz nacional,
através dos seus quintetos,
quartetos e trios, com provas
dadas na edição discográfica –
conta com cinco CD’s gravados
como líder.

A fim de explorar as
possibilidades do instrumento -
o contrabaixo - em toda a sua
amplitude sonora e tímbrica,
através de composições/
improvisações/divagações
especialmente trabalhadas para
o efeito, em Novembro de 1999,
Barretto estreou em Lisboa
novo projecto : Solo Pictórico.

A pintura é a outra paixão de
Carlos Barretto que, como uma
amante secreta, tem sido
escondida de olhares alheios,
até ao dia em que o proprietário
de uma galeria lisboeta o
convidou a expor os seus
devaneios pictóricos e o
“obrigou” a ilustrar sonora-
mente – com o seu contrabaixo,
claro – os quadros expostos. A
partir deste primeiro desafio os
dados estavam lançados e o
projecto passou à acção.
Barretto apresentou já este
trabalho a solo em várias
cidades - Évora, Loulé, Lisboa e
Porto, entre outras. Em 2002
Solo Pictórico foi editado numa
gravação em CD com livro de
fotos das obras plásticas do
contrabaixo.

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

Pequenos anúncios
844 - 0388
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Opinião

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
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Mike (CB radio)
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    Escolha o seu
    plano :
      - Pessoal
      - Comercial
      - De grupo

       Telefone
     GRÁTIS !

*
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algarveVOYAGE

  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

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

Têm canudo mas não têm emprego
Doutores desempregados

Por Augusto Machado

No ano lectivo que agora começa,
cerca de 28 mil candidatos a professores
não ficaram colocados. Cerca de metade
nem se quer vai ter apoio social ao
desemprego.

Ou seja, os 28 mil doutores que
andaram cinco anos a derreter o cérebro
para tirar as licenciaturas, a gastar o
dinheiro dos paizinhos e o do Estado,
para agora não terem emprego e nem
tão-pouco terem ideias onde hão-de
meter o canudo.

Pior, é que o problema não é apenas com os professores. Portugal
é um país de doutores, muitos doutores - mas  infelizmente
desempregados.

São aos milhares os licenciados em Direito, em Comunicação
Social, em Economia e Gestão, em Relações Internacionais, em tudo
mais alguma coisa, que passam pelo drama de não ter emprego,
nem perspectivas de o ter, quando saem da faculdade. Mas a culpa
não deles, é do Estado. É lamentável que mesmo assim continuem
a entrar todos os anos milhares de jovens caloiros para os mesmos
cursos, para as mesmas faculdades. É mais que óbvio que os espera
a mesmíssima desilusão quando terminarem o curso.

Se por um lado há um excedente de professores, por outro faltam
médicos, faltam enfermeiros, faltam matemáticos e faltam alguns
tipos de licenciados em Engenharia. E mesmo ao nível dos não
licenciados, este desequilíbrio também é notório.

As empresas têm dificuldade em encontrar pessoal com formação
especializada. Não há serralheiros, não há torneiros mecânicos, não
há electricistas industriais disponíveis no mercado de trabalho. Em
contrapartida, as secretárias dos directores de Recursos Humanos
estão pejadas de pastas com currículo de candidatos a secretárias,
técnicos de informática, empregados administrativos, técnicos de
contabilidade, ou vendedores.

 A verdade, é que sempre houve, neste país à beira-mar plantado,
preferências por uma bela esferográfica e uma resma de papel do
que por um fato de macaco, (isto é, bem entendido, antes de
emigrarmos, porque no estrangeiro sujeitámo-nos a fazer qualquer
trabalho, nem que seja a lavar pratos num restaurante ou de coveiro
no cemitério Mont Royal, o importante é ganhar a vida
honestamente).

Segundo os entendidos nesta matéria, o sistema de formação de
licenciados em Portugal está totalmente desajustado e não existe
um ensino técnico-profissional não superior. Até agora não tem
havido, por parte do Estado, um verdadeiro interesse em formar
profissionais de que uma sociedade próspera necessita.

A maior parte da culpa, dizem os críticos, pertence aos sucessivos
governos. E acrescentam: existe uma notável falta de articulação
entre as estruturas do Ministério do Trabalho e do Ministério da
Educação.

Os programas de formação profissional de jovens não são
conhecidos nas escolas. As escolas ensinam sem nenhum tipo de
relação com o mundo do trabalho. Falta informação sistemática e
oficial aos jovens e aos seus pais sobre quais são as profissões de
que o país necessita e quais são aquelas que estão sobrecarregadas

e muito provavelmente darão direito a emprego.
Recentemente o ministro da Educação, David Justino, veio a

terreiro dizer que algo terá de ser feito para diminuir o “surplus” de
professores actualmente desempregados alegando que: “o
problema é demográfico – os portugueses cada vez têm menos
filhos, todos os anos se fecham escolas por falta de alunos e o Estado
não pode empregar professores se não há crianças para ensinar”.
Há quem diga que algo terá de ser feito para mudar o sistema ou
então, nunca passaremos de um país de doutores da mula ruça...
mas desempregados.

Regressos...
Forjar o Futuro
sem esquecer o Passado

Por Raúl Mesquita

Quando o Sol começa o seu périplo
em direcção ao Outono, os jovens
preparam livros e cadernos, horários
e pastas, roupinhas e adornos,
encaminhando-se para as escolas, com
risos que se misturam na algazarra dos
grupos, endiabrados ou mais pacatos,
alegres girassóis que dão às ruas e
ruelas um colorido e animação
diferente e igual ao mesmo tempo, em
cada ano que passa. É o regresso às
escolas. É o reencontro duma

juventude que se espera seja apta dentro de alguns anos apenas, a
substituir em diferentes ocupações, aqueles que se encontram
agora na curva descendente da vida. É a grande roda que se remete
em marcha e que vai ultrapassar num movimento mais ou menos
constante, as etapas, os meses, as estações. Direcção: muitas
Primaveras para a frente. Destinação : Futuro.

Nas escolas de ensino de Português efectua-se também o
regresso às classes. É mais um ano de trabalho exigente que
professores e alunos iniciam sem qualquer apoio oficial. Esforço
igualmente para os familiares que sábado após sábado, bom tempo,
mau tempo, se deslocam acompanhando os seus educandos.

Vencendo a tradicional e trágica indiferença dos responsáveis em
Portugal, os carolas no exterior, vão mantendo viva — pelo menos
tanto quanto possível nas circunstâncias, a Língua Pátria.

E alguns Valores.
Mas se o Futuro se alimenta e constrói com as novas tecnologias,

o Passado deverá servir de alicerces para que essa juventude vá ao
encontro das suas raízes.

E neste terreno, a preocupação e colaboração dos pais é essencial.
Não basta o folclore. Mesmo se importante no campo da

etnografia portuguesa.
Não bastam as procissões. Mesmo se manifestações importantes

no campo religioso.
É necessário que os jovens conheçam os episódios principais da

História Pátria e tenham noções da Geografia de Portugal. Não se
deverá aceitar, sob pena de continuarmos a perder a nossa
identidade e mergulharmos cada vez mais, nos abismos duma
ignorância colectiva aviltante, que os lusos descendentes se limitem
a uma aprendizagem superficial da língua dos seus progenitores e
muitas vezes, a contra corrente. É em casa, em família, que a Língua

deve ser trabalhada. A escola corrige e acrescenta conhecimentos.
Não poderá todavia substituir, em poucas horas semanais, o
ambiente familiar. A família deve adoptar a Língua Portuguesa em
todas as actividades caseiras. Por outro lado, a parte histórica e
geográfica de Portugal, em doses ligeiras, devido às limitações de
tempo, deverão também ser encorajadas pelos familiares,
facilitando o acesso às bibliotecas municipais interculturais, que
possuem uma razoável colecção de obras portuguesas para
diferentes níveis de aprendizagem e, igualmente, seria bastante
aconselhável que os familiares oferecessem em ocasiões especiais
— como aniversários, Natal e outras, — livros educativos em
Português. As Editoras portuguesas têm uma grande variedade —
onde a dificuldade é a escolha por entre tantos livros
extraordinários,  tornando-se extremamente fácil de adquirir
directamente ou aproveitando a visita de um amigo ou familiar ao
continente ou ilhas. É imperioso  que os  educadores se convençam
da necessidade de colaboração e implicação com os docentes nestas
matérias, que apenas visam enriquecer os conhecimentos dos seus
descendentes, melhorando a sua preparação para o Futuro. Sem
esquecer o Passado.

Na ronda das colectividades é também tempo de retorno. Passada
a época do estio as direcções em exercício — quais cigarras
previdentes, preparam-se a encetar mais uma época de actividades
culturais e festivas, tradicionais. Conhecendo as dificuldades com
que se batem todas essas agremiações, não se pode exigir muito
mais do trabalho que executam benevolamente e que lhes ocupa
tantas e tantas horas de labor. Porém, gostaria apenas de uma vez
mais relançar uma ideia antiga. A da representação portuguesa
neste país de acolhimento e, em especial, na região montrealense.
A importância de nos inscrevermos nos livros da província é por
demais conhecida. No entanto, nunca ninguém se preocupou
verdadeiramente em tentar fazê-lo. E em cada ano que
passa...somos ultrapassados por diferentes etnias, muitas delas
muito mais recentes que os portugueses. Então qual é o problema
? Quando decidiremos constituir um grupo de indivíduos de
moralidade aceitável e formação adequada, que possa por escolha
pública — e não por amizades oportunistas, ser candidato potencial
a qualquer posto político ? Quando deixaremos de “choramingar”
elogiando outras comunidades culturais e pensaremos criar “um
banco” de candidatos possíveis e em conjunto trabalhar para a
eleição daquele que possa ser escolhido? Preparando com tempo
suficiente de avanço, o caminho a trilhar ?

Creio que a formação de uma comissão permanente composta
por representantes das colectividades e outros voluntários, se
poderia dedicar a receber propostas e a analisar possibilidades,
respeitando critérios rigorosos pré-estabelecidos, tanto no campo
da formação como também, nos antecedentes dos indivíduos.

Ou seja, e mais uma vez, forjar o Futuro sem esquecer o Passado.
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Pequena crónica de Verão
Este ano tem sido mais quente e
mais seco do que estava previsto

Por Joviano Vaz

Os especialistas da meteorologia
tinham previsto, como em devido
tempo assinalei, um Verão chuvoso,
pouco quente mas bastante húmido.

E que Verão temos tido?
Um Verão seco, quase sem chuva e

mais quente do que previsto estava.
Ninguém lamenta o erro dos

meteorologistas de resto.
Ora o facto é que no mês de Junho houve mais sol e menos chuva.
Em Junho e Julho tivemos 86 milímetros de chuva.
O normal nestes dois meses é de 168 milímetros.
Quanto às temperaturas elas têm sido mais elevadas de um grau

desde o principio do mês de Junho.
Quanto ao sol tivemos 287 horas de luz solar. O normal é de 245

horas.
Apenas nos treze primeiros meses de Julho o amigo “Galarneau”

como o astro rei é por aqui conhecido teve uma presença de 105
horas (o normal para um mês completo é de 275).

Com todos estes enganos da meteorologia o importante é
aproveitar a estacão quente que por aqui é muito breve.

Para já aproveitemos o bom tempo.

Brevemente
UNITA inaugura
delegação em Montreal

José Manuel Costa

O maior partido da oposição
angolana, UNITA, vai inaugurar
dentro em breve os seus
escritórios de representação
oficial em Montreal, soube A
Voz de Portugal, junto do actual
coordenador do núcleo do galo

tem de assumir a sua respon-
sabilidade política  no desenvolvi-
mento e consolidação da cultura
democrática em Angola sem
excluir os angolanos no exterior,
mantendo-os informados sobre o
actual panorama político
nacional », disse.

 A UNITA está actualmente a
reorganizar as suas estruturas
no exterior, depois de ter visto
encerrados todos os escritórios
de representação mediante um
embargo em 1995 da ONU,
Organização das Nações Uni-
das, ao ser responsabilizado de
reiniciar a terceira grande
guerra em Angola pós-
independência.

A UNITA em Montreal está
formalmente criada desde finais

Membros influentes da UNITA em Montreal. Da esquerda para a direita : Bruno Cruz,
Coordenador da UNITA em Montreal, José Manuel Costa, membro, Michel Cristophe, membro e
José de Figueiredo, secretário para mobilização e organização

Secretário das Relações
Exteriores Adjunto da UNITA,
Jardo Muekália ex-
representante do galo negro
junto das Nações Unidas, que
estará de visita em Montreal em
Novembro próximo.

Entre as grandes acções da
UNITA em Montreal, destaca-
se a criação da Associação dos
Jovens Angolanos que levou
pela primeira vez uma equipa de
basquetebol masculina a provas
oficiais do Afrobasquet,
celebração do 11 de Novembro
em 2002, torneios de futebol de
salão,  jornadas de reflexão
sobre a crise interna partidária,
moção de apoio incondicional
ao Presidente Samakuva, envio
de um kit de tshirt promocional
da imagem do Presidente
avaliado em mais de 5 mil
dólares, entre outras acções de
campanhas, piqueniques e
recrutamento de novos
membros.

Existem em Montreal cerca
de 3 mil angolanos e mais de 5
mil portugueses oriundos das
ex-colónias portuguesas em

negro, Bruno Milton Cruz.
Segundo o líder dos Kwachas

, «  a abertura da delegação da
UNITA em Montreal vai no
seguimento das recomendações
saídas do nono Congresso que
prevê a reestruturação das
missões externas do partido e sua
implantação junto das comu-
nidades angolanas na diáspora»,
afirmou.

Para Bruno Cruz, « a UNITA

de 2001 e, segundo Bruno Cruz,
já recebeu luz verde da Direcção
Central para constituição em
Delegação da UNITA em
Montreal.

Aquele quadro da UNITA,
disse mais adiante que o núcleo
vai realizar um encontro com
um alto funcionário do Governo
Federal do Canadá para
formalização de um pedido de
visto diplomático para o

África. Para além da UNITA em
Montreal, está igualmente
constituído o comité do MPLA,
coordenado por Frederico
Kuntuala e duas Associações
s ó c i o - c o m u n i t á r i a s ,
nomeadamente, a Casa de
Angola liderada por Hema Paula
e a moribunda Comunidade
Angolana de Montreal e
Amigos, liderado por Milton
Landão.

Encontros – Comunidade
Portuguesa 50 anos de vizinhança
Exposição no Centro
de História de Montreal

Quem não conhece comer-
ciantes, vizinhos ou amigos
originários  da comunidade
portuguesa de Montreal,
solidamente implantada na
sociedade quebequense? Mas
que conhecemos verdadeira-
mente deles.

Há cinquenta anos, em Maio
de 1953, o primeiro contingente
de imigrantes chegava ao
Canadá. Hoje os portugueses
habitam um pouco por todo o
lado na região e encontraram o
seu lugar em todos os meios
socio-económicos e culturais da

metrópole.
No quadro do cinquente-

nário, o Centro de História de
Montreal, em colaboração com
o Carrefour des jeunes lusopho-
nes du Québec, a Missão de
Santa Cruz e a Associação
Portuguesa do Canadá, con-
vidam-vos à pré-abertura da
exposicao “Encontros. A
comunidade portuguesa. 50 anos
de vizinhança”  na presença de
Helen Fotopulos, membro do
“Comité Éxécutif de la Ville de
Montréal” e responsável da
cultura e do património e de

Francine Senécal, vice-
presidente do mesmo comité,
responsável das comunidades
culturais.

A exposição do Centro de
História de Montreal mete em
relevo os tesouros de família,
recolhidos nas clinicas de
memória, ao mesmo tempo que
conta a história da comunidade
em Montreal e questiona a sua
identidade e o seu futuro, numa
encenação ao mesmo tempo
realista e fantasista.

Esta exposição bem como as
numerosas actividades realiza-
das por ocasião do quinqua-
gésimo aniversário visa favo-
recer o encontro e a troca de
opiniões entre montrealenses
de diversas gerações e origens
que são vizinhos há muitos
anos.

A exposição que estará
patente ao público no Centro de
História de Montreal de 18 de
Setembro a 25 de Abril de 2004,
terá a sua pré-abertura a 17 de
Setembro pelas 17h30 e contou
com o apoio financeiro da Ville
de Montreal, do Patrimoine
Canadien, do Ministère des
Relations avec les citoyens et de
l’immigration du Québec, da
Secretaria de Estado das
Comunidades Portuguesas, de
Tafisa Canada e de Shift
communications inc,.

Para mais informações
contactar: André Gauvreau
(514)872-9385

Exposição do Arquitecto
Álvaro Sisa Vieira

É já no próximo dia 17 pelas 18 horas que se realiza a pré-abertura
da exposição do conceituado arquitecto português Álvaro Sisa
Vieira, a qual foi concebida e realizada pelo Centre de design de
l’UCAM, com a colaboração do comissário Börkur Bergmann,
director de l’École de design e do arquitecto Português Carlos
Castanheira, responsável dos arquivos de Sisa Vieira.

A exposição que estará aberta ao público de 18 de Setembro a 2
de Novembro de Quarta feira a Domingo das 12 às 18 horas.

Este evento tem a colaboração do Consulado Geral de Portugal
em Montreal e o apoio financeiro de Tafisa Canada, TAP Air
Portugal, Caixa de Economia dos
Portugueses de Montreal, Vinhos
da rede internacional Global e do
Centre International pour la
Ville, L’Architecture et le Paysage
(CIVA) de Bruxelles.

Aulas de artes
Mercês Resende dos Reis,

Coordenadora de Arte e Cultura
da Casa dos Açores  do
Quebeque, comunica que as
Aulas de Artes  “Pintura a Óleo,
Composição e Desenho”, terão
início no dia 15 de Setembro, das
19h00 às 22h00 .

Em Laval, as aulas são da
parte da manhã, das 9h00 às
12h00.

Para mais informações,
contactar a Casa dos Açores do
Quebeque tel:514 388-4129

Ou Mercês Resende dos Reis
tel: 450 978-5488

A Voz  de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com
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Os pequenos
anúncios de

A Voz de Portugal
a certeza duma

venda certa

844-0388

Comunidade

AFFICHAGE: Mouvement
Numéro d'affichage: 92774-DCC-8-03-029

L'INSTITUTION : Centre financier aux entreprises Desjardins des Caisses de groupe
7755 boul. Louis H-Lafontaine
Montréal (QC) H1K 4M6

LA FONCTION : DIRECTEUR, DIRECTRICE DE COMPTES - COMMERCIAL N-8

LE ESTATUT : Poste régulier à temps plein

LE CENTRE FINANCIER ET SON MILIEU :
Le Centre financier aux entreprises dessert un marche de travailleurs provenant de différents milieux et qui se distingue par
son multiculturalisme et son potentiel de développement. L'établissement d'une relation d'affaires durable et efficace auprès
de ses membres est au coeur du projet du Centre financier aux entreprises. Le portefeuille de financement aux entreprises
autorise s'élevé a 124 M$ (52 % en immobilier et 48 % en commercial) et Ie nombre de dossiers est de 600. Le Centre
financier aux entreprises emploie 9 employés non syndiqués. II sert une clientèle oeuvrant dans les secteurs suivants :
policier, milieux culturel et artistique, employés du secteur industriel et manufacturier, de la haute technologie, des services
de transport et des services-conseils.
LE DÉFI:
Vous aurez à desservir une clientèle commerciale et industrielle composée principalement de petites et de très petites
entreprises ainsi qu'une clientèle de syndicats pour lesquelles les besoins en financement se situent généralement entre
50 000 $ et 500 000 $. Vous effectuerez principalement les analyses requises afin de recommander et d'octroyer ou non les
demandes de crédit. A l'affût des tendances du marché, vous aurez à développer et à maintenir une relation d'affaires
durable et profitable auprès de membres entrepreneurs actuels et potentiels. Votre contribution active aux objectifs de
développement des affaires du Centre se traduira par la prospection, l'identification et le développement de nouvelles
occasions d'affaires, la sollicitation et la vente de produits et services de crédit commercial et d'épargne.

LES EXIGENCES:
·•  Formation et Expérience:

 Combinaison A : Bac en administration des affaires (option finance) ou domaine relié et 1 année d'expérience en
conseils financiers aux entreprises

 Combinaison B : Certificat en Crédit Commercial (cheminement commercial) ou certificat du domaine de
I'administration et 4 années d'expérience en conseils financiers aux entreprises

Compétences et Connaissances :

Les personnes retenues a I'étape de la présélection doivent s'attendre à être évaluées, notamment sur les compétences
et connaissances suivantes :

3 Être orienté vers Ie client
3 Être doué pour la communication interpersonnelle
3 Savoir négocier
3  Persévérance
3 Prendre des décisions de qualité
3 Bien connaître I'environnement professionnel, être orienté vers les résultats
3 Faire preuve d'autonomie
3 Connaissance des normes et pratiques de financement aux entreprises ainsi que des techniques d'évaluation et

de suivi d'une demande de financement
3 Connaissance des produits et services offerts aux entreprises et de ceux de la concurrence
3 Connaissance de I'actualité financiers, économique, politique et législative ainsi que des programmes

gouvernementaux d'aide aux entreprises
3 Connaissance de la langue portugaise

LES CONDITIONS DE TRAVAIL :
Le salaire et les conditions de travail sont ceux prévus dans Ie guide des conditions de travail en vigueur dans Ie Centre
financier aux entreprises Desjardins des Caisses de groupe. Les candidats et candidates retenus travailleront au bureau du
CFE à Montréal dans Ie district d'Anjou. L'horaire de travail est de 8 h 30 à 16 h 30.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d'une copie du dernier relevé de notes
obtenu ou du diplôme requis, au plus tard Ie 15 septembre 2003, à l'attention de Mme. Jacinta Amâncio.

Jacinta Amâncio
Directrice générale de la CEPM,   Transit: #92166,   Télécopieur: (514) 842-7930
Courriel: jacinta.amancio@desjardins.com

OFFRE D’EMPLOICaisse d’Économie des
Portugais de Montréal

Salão do
emprego e
formação

La Cinquantelle, é um módulo
do Centre des Femmes de
Montreal que anuncia a
inauguração do novo Pavilhão
dos 50 anos e mais no Salão de
Emprego e formação que terá
lugar a 16 e 17 de Setembro no
Palácio dos Congressos de
Montreal.

As trabalhadoras e trabalha-
dores de mais de 50 anos são
convidados a visitar um dos
dezasseis quiosques no novo
pavilhão a fim de encontrarem
as entidades patronais, e
informarem-se da situação
actual do mercado de trabalho.

O salão abrirá as suas portas
das 9 às 19 horas dia 16 e das 9
às 18 dia 17 de Setembro.

Para mais informações
contactar Nicole Lavoie pelo
telefone (514)284-2023.

Dia 27 de
Setembro
Sessão de Filme

Numa organização do grupo
de Jovens em Acção será
apresentado no sábado, dia 27
de Setembro, às 16h e às 20h, o
filme de Leonilde Raposo “1953
– Cais de Esperança”, na Missão
Santa Cruz, 60 Rachel oeste.

“Bureautique
50+”

Através de um nova iniciativa
do Centre des Femmes de
Montréal, as mulheres de 55 a 64
anos especializadas em
secretariado, tradução, redac-
ção, contabilidade ou infografia
poderão por intermédio de
“Bureautique 50+” oferecer
os seus serviços às diferentes
empresas e organismos.

Para mais informações
contactar Nicole Savoie pelo
telefone (514)843-9375.

Oração
ao Sagrado
Coração de Jesus

Agradeço ao Sagrado
Coração de Jesus pela graça
recebida. Que o Sagrado
Coração de Jesus seja
louvado, adorado e
glorificado através do
mundo.

Fazei esta oração durante
nove dias e recebereis a
graça pedida, mesmo
parecendo-vos impossível.
Não vos esqueceis de
agradecer a Jesus e seu Pai
Celestial com promessa de
publicação pelo favor obtido.

F.N.
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Leituras de verão
 500 anos de História Figuras e factos do concelho de P. Delgada

                                                             Por António Vallacorba

Este ano, o carteiro, à
semelhança de outras ocasiões,
voltou a surpreender-me pela
positiva com a entrega de um
livro, cuja leitura muito
contribuiu para o meu enri-
quecimento pessoal, ao mesmo

tempo se mostrando de um
óptimo e imprescindível manual
de consulta e pesquisa.

Trata-se da obra “Concelho
de Ponta Delgada: 500 Anos de
História” e constitui o mais
recente livro de José Andrade,
chefe de gabinete da Câmara
Municipal de Ponta Delgada.

Editado por aquele município
e com execução gráfica da
Coingra, Lda., é, ao longo das
suas 650 páginas, uma extensa
e elucidativa cronologia das
figuras e dos factos mais
relevantes daquele concelho
micaelense.

No prefácio, a Dra. Berta
Cabral, presidente camarária,
afirma que este livro “demons-
tra afinal que as nossas figuras
fizeram os factos da nossa
história de cinco séculos”,
acrescentando que Ponta
Delgada, de solitário ermo a
afamada cidade “é hoje o maior
concelho da Região Autónoma
dos Açores e um dos mais
importantes municípios portu-
gueses”

Para o autor, trata-se de um
“subsídio, despretencioso mas
empenhado, para uma história
de cinco séculos do concelho de

Ponta Delgada – contextua-
lizada nas envolventes regional
e nacional (…), com o único
mérito da sua sistematização de
sentido prático e inédito”.

Conforme se pode ler na
introdução, aqui se regista e
reúne “mais de dois milhares de
nomes e outros tantos eventos,
de interesse histórico ou
meramente curioso, de alguma
forma relacionados com o
percurso multifacetado de
Ponta Delgada na política, na
economia, na cultura, no social,
durante o período de 1499 a
1999”.

Como exemplos, esta crono-
logia, contendo um índice
onomástico, abre com elevação
de Ponta Delgada a concelho,
por D. Manuel I, em 28 de Maio
de 1507, e encerra com as
comemorações dos seus 500
anos, pela Assembleia Muni-
cipal, em 28 de Dezembro de
1999.

José Maria Medeiros An-
drade, natural de Ponta
Delgada, foi fundador e director
dos jornais “O Informático”, “O
Alvo” e “Nova Geração” e da
revista “Açores, Nove Ilhas”,

além de colaborador redactorial
do “Açoriano Oriental” e do
“Correio dos Açores”. É, tam-
bém, locutor da Radiodifusão
Portuguesa nos Açores.

Dos seus vários livros
publicados, constam Semente –
Prosas e Poesias, 1984;
História(s) do PPDA, 1999;
Guia Político dos Açores, 2000;
A Face Humana da Toponímia
de Ponta Delgada, 2001,
devendo sair em Outubro
próximo 75 anos da Rádio nos
Açores – 1928/2003.

Exposição “Couleurs du Portugal”
A artista Sabina Direitinho apresenta a toda a comunidade a

exposição “Couleurs du Portugal” com acrílicos sobre tela,
inspirados da Azulejaria Portuguesa do século XVII.

A exposição estará patente ao público de 17 a 30 de Setembro de
Terça a Sexta feira das 13 às 18 horas e ao sábado das 13 às 17 horas,
na Galerie l’Ame-Art, situada no 5345, avenue du Parc. Para os
interessados poderão também visitar o site web www.ame-art.com

5650 Boul. Metropolitano Este (Esquina Lacordaire) tel. : 255-9330

UVA PARA VINHO
MOSTO DE UVA

IMPORTAÇÃO DA CALIFÓRNIA

QUALIDADE  EXPERIÊNCIA   SERVIÇO

ENTREGA AO DOMICÍLIO
TEL. : 255-9330

Importador e grossista
de fruta e legumes

produtos alimentares e
drogaria

TONY BARATTA
TONY MAGLIOCCA

estão à vossa disposição

CLAUDIO BARTOLOZZI
Enólogo

Assistente técnico
todo o ano

HORÁRIO
2ª A 6ª

6:45 -20:00
Sábado

6:45 -16:00
Domingo

8:00 -16:00

Especial da semana

Bacalhau  6.99
lb.

SUNNILAND

MAMA MIA

TOP BRASS

COLUMBINE

DUTCH BOY

LODI GOLD

Comunidade
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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

Finalmente,  a St-Laurent é nossa
Por Manuel Carvalho

Era um sonho  antigo ver a
Comunidade  Portuguesa  a
desfilar  pela St-Laurent.

Impossível, torciam o nariz,
incrédulos, os pessimistas.  De
mau gosto e desprestigiante,
sussurravam  os intelectuais de
pacotilha. Um desastre,
prognosticavam, sarcásticos,
os maledicentes.

Mas, contra ventos e marés,
naquela radiosa manhã de
Agosto,  o desfile  irrompeu

Main acima,  num turbilhão de
cor, música e alegria.

“Les portugais”, “the
portuguese”, sussurrava a
multidão. E os aplausos subiam
no céu azul como revoadas de
pombas brancas. E os rostos

estilhaçavam-se  em sor(risos).
E os olhos irradiavam fogaréus.
E os lábios balbuciavam o nome
sagrado: Portugal. E os
corações sangravam lágrimas
de ternura.  Rostos felizes com
lágrimas, disse  consagrado
escritor português.

Lá no alto, frente ao Parc du
Portugal, à sombra do padrão
histórico , houve discursos,
danças, música, soltou-se aos
quatro ventos a arte de ser
português em terras
canadianas. Demonstrou-se,
sem alaridos que viemos para
ficar, para  nos caldear com as
gentes que aqui nos acolheram.
Para misturar sangue, cultura,
emoções, uma particular forma
de estar e assumir a vida.

De chofre,  espessa nuvem de
fumo ergue-se- de  rijo braseiro
ali  ateado, na esquina da Marie-

Anne com a St-Laurent, por
mãos corajosas. E para meu
regalo, levado pela brisa , o
cheiro a sardinhas assadas,
estendeu os seus tentáculos
pela  vizinhança, trepou as
paredes dos prédios, dançou

com a folhagem das árvores,
misturou-se com a multidão que
deambulava  por entre as
bancadas da feira,  fez fremir  as
narinas perturbadas.  Final-
mente, alguém ousara  desafiar
as leis do medo atávico.
Finalmente, alguém ousara
quebrar os grilhões invisíveis
da repressão interior.
Finalmente, alguém ousara sair
das catacumbas dos quintais.
Finalmente, alguém ousara

330
CRÉMAZIE OUEST

Montreal, Tel.: (514) 271-0873

▲

▲

▲

▲

Sortie
St-Laurent

▲ ▲▲

▲▲

33
0 

C
ré

m
az

ie
 O

ue
st

M
et

ro
po

lit
an

o 
O

es
te

M
etropolitano E

ste

▲

▲

MARCHÉ  GÉNÉRALE

PIAZZA

Nova direcção :

Garrafões de 13 galões
Esmagadores e Prensas

Uva esmagada para vinho
posta em sua casa

35 tipos de mosto da marca
“Mosti Mondiale”

Mosti Mondiale 2000

sonhar uma St-Laurent onde o
odor das sardinhas  assadas se
misturasse harmoniosamente,
por direito próprio,  com os
odores gastronómicos,  até
agora reinantes, de outras
culturas e outros povos.
Finalmente, após esporádicas
incursões, ao longo dos anos,
alguém sonhara conquistar
definitivamente a St-Laurent.
Finalmente, a St-Laurent é
nossa.

Amor à primeira vista
Por Natércia Rodrigues

Vistos para
os EUA em passaportes
nacionais de modelo antigo

 O Consulado-Geral de Portugal em Montreal informa que a partir
de 1 de Outubro próximo as autoridades norte-americanas exigem
um visto de entrada em todos os passaportes nacionais de modelo
antigo (sem leitura óptica).

Assim, se tiver um passaporte nacional emitido antes de Janeiro
de 2001 e com ele pretender viajar para os EUA (igualmente escala
ou trânsito em aeroporto) terá de solicitar um visto de entrada junto
das autoridades consulares norte-americanas.

Portugal continua a beneficiar do regime “Visa Waiver Program”
pelo que as restrições descritas não se aplicam aos passaportes de
modelo novo. Neste sentido recomenda-se a renovação dos
passaportes nacionais (o que implica a posse do Bilhete de
Identidade válido) a todos os interessados.

Nuno de Mello Bello

Encontros de Entre-ajuda do
Projecto Alzheimer

Na sequência do Projecto Alzheimer, o Centro de Acção Sócio-
comunitária de Montreal (CASCM) organiza no próximo dia 11 de
Setembro, das 18h00 às 20h00,  um encontro de familiares de
pessoas atingidas pela doença Alzheimer ou doenças conexas, com
uma enfermeira do CLSC St.-Louis du Parc. Neste encontro,
pretende-se informar sobre os cuidados de enfermagem que se
deve prestar às pessoas atingidas nas diversas fases da doença. Os
interessados devem inscrever-se no CASCM pelo telefone (514)
842-8045 até o dia 10/09.

Li há pouco tempo um artigo sobre a conquista científica que se
anuncia para este século:  um scanner de três dimensões, ultra
sofisticado e que permite ver a cara do bebé dentro ainda da barriga
da mãe.

Vai ser uma revolução científica mas também uma revolução de
sentimentos.

No sentido científico, abre-se uma porta para se poderem corrigir
malformações até mesmo muito delicadas e que até aqui ninguém
sonhava poder corrigir.

No sentido de emoções, dá aos pais a possibilidade de
conhecerem a cara dos seus filhos até mesmo antes de nascerem.
Eu acho que este ponto faz toda uma diferença, pois dá a
possibilidade de criar entre pais e filhos um vínculo mais precoce.
Assim desmistifica-se a velha questão sobre a quantidade e
qualidade de vida humana que existe num feto.

Cada vez que uma mulher fala em interrupção voluntária de
gravidez, surge a questão de que um feto não é ainda um ser
humano.

Quanto a mim, acho que mesmo nos primeiros momentos após
a concepção, é já de uma vida que inegavelmente se trata.  Sendo
assim, não faz sentido o referendo sobre a despenalização do aborto
até às dez semanas, pois o facto de interromper uma vida é
interromper a formação de uma vida, seja às dez ou às vinte
semanas.  Sabemos que toda e qualquer lei tem um valor moral, e
este, o de interromper  a formação de uma vida,  a ter vingado
deixaria para sempre a ideia de que até cumprir dez semanas de vida
intra-uterina, ninguém está protegido.  Isto para não falar na
aberração de que é a possibilidade de penalizar alguém que faça um
aborto às dez semanas.

A meu ver, o scanner, vai dar uma outra dimensão à questão do
aborto, pois permite estabelecer um vínculo entre a mãe e a criança.
O facto de se poder associar uma imagem   concreta ao feto, faz toda
a diferença.  O feto deixa de ser apenas um feto igual aos outros
imprimidos numa folha de ecografia a preto e branco e passa a ser
um bebé exclusivo, ou seja um filho e como que por magia passa
a ter uma certa personalidade.

Tenho a certeza que toda esta invenção do scanner vai fazer abalar
muitas convicções nesta matéria tão delicada como o aborto.

Até agora o facto de se ouvir bater o coração de um bebé dentro
da barriga da mãe era uma das experiências mais fascinantes e belas
da gravidez.

Daqui a uns anos, ver a cara do nosso filho, como ele chupa no
dedo e como ele tenta acomodar-se dentro da barriga, vai ser algo
de que não vai deixar ninguém indiferente.

Comunidade
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Angústia
Mal interior corrosivo e sufocante

Manuel alves Louro

“Homem conhece-te a ti mesmo”
repetia Sócrates...

Desde há vinte cinco séculos, esta
verdade não cessa de orientar o esforço do
saber em torno do ser humano. A
introspecção, “conhece-te a ti mesmo”, é
exactamente a obra da Psicologia, filha
directa da Filosofia!

Movido pelo gosto de conhecer “O
homem esse desconhecido” de Alexis

Carrel, inicio uma sequência de dissertações de sabor psicológico,
começando hoje pela Angústia, doença de ponta, provocada pela
vida trepidante e insegura da sociedade moderna.

Angústia é uma palavra de origem grega - “ágxo”, e latina - “angor”,
significa asfixia.

Segundo a Enciclopédia Luso-Brasileira Logos, e os compêndios
de Psicologia, “Angústia é um estado psico-somático, em que o
indivíduo se sente como que sufocado, perante um mal iminente e
inevitável que, pelo menos em parte, não foi ainda experimentado”
– é uma dor imprecisa que rumina o espírito – um mal estar interior,
cujos motivos nem sempre se conhecem...

Com razão ou sem ela, a mãe inquieta-se com a ausência dos filhos
por não saber onde se encontram; o jovem inquieta-se nos exames
porque o resultado é incerto e receia o pior; o general inquieta-se
porque das suas ordens dependem vidas humanas; o político
inquieta-se(?), porque toma decisões graves para a Nação; o doente
na incerteza do seu mal, receia o diagnóstico médico.

Será a inquietação uma verdadeira angústia?
0 homem é um ser responsável, por isso, quando o seu dever é

maior do que o seu poder, a responsabilidade assume a forma de
inquietação.

A inquietação funda-se portanto na incerteza e no receio; é uma
sensação de medo sem causa proporcionada, de confusão e de
impotência diante dum perigo eventual imaginário. A inquietação
faz parte da constituição dos seres humanos; mas quando aumenta
de intensidade e permanência, passando pela ansiedade e atingindo
momentos de aflição e terror, pode degenerar em angústia
patológica, verdadeira doença.

Como se transforma a inquietação em angústia patológica
(em doença)?

A angústia patológica, segundo os especialistas, começa, em
regra, por um traumatismo emocional que o indivíduo viveu
intensamente e se prolonga num comportamento de preocupação
contínua, quase obsessão. A angústia é mais profunda do que a
inquietação - já tem raízes.

A angústia patológica, verdadeira doença, é um estado físico e
psíquico que se manifesta, em momentos de grande aflição pelo
doloroso “nó” na garganta, suores frios, aceleração do pulso,
opressão no peito, dificuldade em respirar, cólicas e, mais
especialmente, problemas de ordem genital (sistema urinário).

Uma vez sofrido o traumatismo, se o sujeito for capaz de “fincar-
se na realidade”, regressar ao estado normal e projectar-se na
actividade, o, traumatismo que foi vivência,  acabará por reduzir-se
a uma simples lembrança.

Mas se o choque traumático se prolonga em “isolamento interior
contínuo”, que impede o homem normal de ver a realidade da vida
em que costuma empenhar-se, então e sem que o suspeite, o
processo nevrótico poderá desenvolver-se em dois níveis:

- Nível corporal - uma parte do cérebro responsável pelas reacções
emocionais, subtrai-se às ordens da inteligência e da vontade.

- Nível mental - a imaginação à solta, sem o controlo da razão, acaba
por criar um mundo ilusório, com que alimenta a nevrose que só
pode ser destruída pela actividade.

Nesta fase os fantasmas da imaginação prolongam-se
anormalmente com o tempo (ideias fixas) e, avolumando a
importância das situações, acabam por cristalizar-se, privando o
indivíduo do sentido exacto da realidade ou seja, da noção da vida
concreta.

É no presente que se constrói ou se destrói o futuro
O doente atingido no centro da sua personalidade, aprisionado

pelo medo, privado dos interesses normais da vida, inseguro e sem
rumo, julga-se perdido e cai no desespero.

Contudo se puder conservar a calma, manter a coragem e se
puder em cada momento, fixar-se no presente e manter-se ocupado.
a pouco e pouco a inteligência conseguirá impor a sua clarividência
a imaginação e a vontade a sua disciplina à emoção.

O futuro nasce a cada instante, em cada projecto que se concebe
e se realiza. A semente de hoje produz os frutos de amanhã. O
contrário é quimera no plano da acção, e ansiedade no plano da
imaginação. . .

Se o angustiado puder modificar os seus hábitos mentais e viver,
apesar de tudo a sua vida activa, então renascerá a esperança.

A esperança é a expectativa confiante do bem futuro que se deseja,
cuja aquisição não depende de nós ou só em parte.

Ao contrário da inquietação, da angústia e do desespero,
sentimentos fracos, a esperança é um sentimento forte que requer
paciência e coragem, serenidade e firmeza, virtudes raras.

O desespero é filho da solidão; a solidão rompe o contacto com
as pessoas e com a realidade, o que origina o “conflito” interior,
donde nasce a angústia e dela o desespero.

Pelo contrário, a companhia é fonte de esperança.
A companhia humana ou divina extroverte o espirito, e a

extroversão dissipa a angústia e, com ela o desespero.
Quando o homem se não sente só, terá sempre consigo a

esperança.

A.P.N.S.F.L.
Festa do milho

A Associação Portuguesa Nossa Senhora de Fátima Laval
organiza no Sábado, dia 13 de Setembro, pelas 19h00, no Centro
Comunitário de Laval, 1815 rua Favreau em Chomedey, um serão
intitulado a Festa do Milho, com jantar animado pelo D.J. Ilha Verde.

Para reservas:  Maria Sampaio (450)681-3953, Fernando Oliveira
(450)681-1808 ou Manuela Del Biondo (450)687-3369.

Festival des Vieux Métiers
Dias 26, 27 e 28 de Setembro

Nos próximos dias 26, 27 e 28 de Setembro terá lugar em Saint-
Charles-sur-Richelieu a 3ª edição do Festival des Vieux Métiers. Sob
a presidência de honra do senhor Michel Breault, cineasta, este
festival único do género, salienta-se como uma actividade
patrimonial e educativa para toda a família.

Este festival conta com a participação de 80 artistas entre os quais
poderão destacar-se:  ventilador de vidro, fundidor de colheres,
entrançador de palha, tanoeiro, ferreiro, etc, assim como ateliers
de iniciação aos trabalhos tradicionais, degustações, jogos e teatro
de marionetas para as crianças, música e dança, tudo isto para
festejar e transmitir os trabalhos e a habilidade dos nossos
antepassados.

No âmbito do 50º aniversário da chegada dos Portugueses a
Montreal, o Festival des Vieux Métiers conta com a participação de
oito artesões da comunidade portuguesa de Montreal nesta 3ª
edição.  Com eles descobriremos os trabalhos tradicionais de
Portugal continental, Madeira e Açores tais como a confecção de
azulejos, velas decorativas, renda, bordados etc.

Estão portanto todos convidados a passar um dia no campo à beira
rio.

Oração ao Sagrado Coração de Jesus

Agradeço ao Sagrado Coração de Jesus pela graça recebida.
Que o Sagrado Coração de Jesus seja louvado, adorado e
glorificado através do mundo.

Fazei esta oração durante nove dias e recebereis a graça
pedida, mesmo parecendo-vos impossível. Não vos esqueceis
de agradecer a Jesus e seu Pai Celestial com promessa de
publicação pelo favor obtido.

F.N.

Dia de sensibilização
mundial sobre Alzheimer

O Grupo Alzheimer organiza um dia de “portas abertas” e linhas
de escuta, durante todo o dia de Domingo, 21 de Setembro, das
09h00 às 16h00.

O público está convidado a telefonar ou a vir encontrar-nos no
“Mail Cavendish”, 5800 boul. Cavendish, local 311, telefone (514)
485-7233.

Uma equipa de especialistas e de benévolos estarão prontos para
responder a todas as questões e a fornecer quaisquer informações
e apoio sobre esta doença e os seus efeitos.

Os interessados poderão ainda contactar Ginette Brulotte,
directora, para qualquer outra informação, pelo (514)485-7233.

†

Joaquim Ribeiro de Abreu
1931  – 2003

Faleceu em Montreal, no dia 5 de Agosto de 2003, com a idade
de 72 anos, o Sr. Joaquim Ribeiro de Abreu, filho de Augusto
Ribeiro de Abreu e de Palmira de Jesus Correia Machado, naturais
do concelho de Guimarães, freguesia de Gondar.

Deixa na dor sua família mais próxima estabelecida em
Portugal, outros familiares e seus grandes amigos David Barros
e pais, senhor João Baptista.

O funeral teve lugar em Portugal para o cemitério de Ronfe,
Guimarães.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire - Memoria
1120 Jean Talon este
Pedro Alves (514) Tel. 270-3112

Conversa com Jesus

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

M.G.C.

Carrefour des Jeunes Lusophones
Tuna Feminina de Medicina do Porto

De passagem por Montreal de 14 a 25 de Setembro, vinte
estudantes da Tuna feminina de medicina do Porto irão apresentar
um espectáculo no Sábado, dia 20 de Setembro, pelas 20h00, na
Igreja Saint-Jean-Baptiste, 309 rua Rachel este.

Numa organização do Carrefour des Jeunes Lusophones du
Québec, em colaboração com a firma JOEM, este concerto será um
evento a não perder no quadro das celebrações Encontros e do 50º
aniversário da comunidade portuguesa.

A tuna feminina de medicina do Porto estará em digressão pela
nossa cidade durante duas semanas, sendo uma boa oportunidade
para dar a conhecer o fenómeno relativo às tunas académicas e seu
distinto estilo musical, cujo repertório alterna dos fados, às
serenatas, passando pela música tradicional e popular portuguesa.

Os bilhetes encontram-se à venda no Carrefour Lusophone e no
Centro Comunitário Santa Cruz.  Para mais informações (514)802-
8556.

O Carrefour Lusophone é um organismo sem fins lucrativos para
jovens de expressão portuguesa dos 15 aos 35 anos que valorizam
o intercambio de ideias, privilegia o diálogo entre as diferentes
comunidades lusófonas e promove a participação dos jovens nas
grandes problemáticas do Québec.  Fundado em 2001, este último
desenvolve quatro orientações:  cultural, desportiva, participação
cívica e o projecto de educação “Explora o teu potencial”.

Comunidade
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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
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CÂMBIO  DO  DÓLAR
CANADIANO

EM PORTUGAL

EM 09-09-2003

1EURO=1.5284Cd

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

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

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       (514) 270-3114
Nancy Costa cel.                     (514) 567-0609

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

12

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

Prof. Bangali
Vidente

Dons hereditários de pai para filho.
Resolve os seus problemas: amores, fidelidade,
sorte ao jogo, desenfeitiço, negócios, regresso

da pessoa amada. Discrição assegurada.
Pagamento apenas após os resultados.

Marcação entre a.m. e 22 horas

(514) 935 - 4163
Guy
Concórdi a www.profbangali.com

ANTÓNIO BAPTISTA

1X5½,2X3½,grande sala familiar,
c o z . r e n o v a d a , c e r â m i c a , p o r t a
patio,grande terreno.Garagem 2 carros

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

AVALIAÇÃO GRATUÍTA

ROSEMONT

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

    TRIPLEX EM ROSEMONT

TRIPLEX

CONDO

CONDO

ANJOU

COZINHA NOVA

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

ROSEMONT

  VILLERAY

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

Se pensa comprar ou vender é só chamar

MERCIER

Grande triplex,4 quartos,muito luxuoso,
cave c/lareira. 3 garagens.

  3xx5½, 1x2½ , garagem, rende $24.960.
 Telhado2001.Muito interessante

4 QTOS
TRIPLEX

4 QTOS

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

ROSEMONT

ST-MICHEL

CENTRE-VILLE

Triplex, 3x6½ todo renovado.

VILLERAY

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

ST-LEONARD

ST-LEONARD

Triplex 1x5½ + 2x3½, garagem,
iImpecável

5plex, de luxo 2x5½+3x4½,  garagem e
lareira.

Duplex 2x5½, garagem, todo renovado.

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

Grande triplex de luxo, renovado.
Ver para crer !

ST-LEONARD

IMMEUBLES PREDIAL inc.

213 Rachel est H2W 1E4

Para a compra ou venda da sua casa,
contacte
 alguém que mereça a sua confiança.

José Vieira
Agent immobilier affilié

Tel.: (514) 845-7201 - (450) 965-9161

Courtier immobilier agréé

Oração ao Sagrado Coração de Jesus

Agradeço ao Sagrado Coração de Jesus pela graça recebida.
Que o Sagrado Coração de Jesus seja louvado, adorado e
glorificado através do mundo.

Fazei esta oração durante nove dias e recebereis a graça
pedida, mesmo parecendo-vos impossível. Não vos esqueceis
de agradecer a Jesus e seu Pai Celestial com promessa de
publicação pelo favor obtido.

F.N.
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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 pavé-
uni, muros etc. Disponíveis  para trabalho
em horário prolongado

Frank
(514) 820-5247

VENDE-SE

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

www.avozdeportugal.com

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

BOUTIQUE DE
ALTERAÇÔES

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

Lúcie  ou Fernanda
(514) 426-1588

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

Daniel
Cel.: 992-8187

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

(514) 843-6652

Operadoras  de máquinas  simples, e
overlock com experiência, e ajudante
de cortador.
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

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

DIVERSOS

109 000$

Esc.: (514) 272-2432
Cel.:  (514) 770-6200
Res.: (514) 272-2431

Arlindo  (Alain) Velosa

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

DU CARTIER-VILLERAY

Avaliação gratuita

83  CASAS  VENDIDAS  EM  2002

RE/MAX DU CARTIER INC.
Courtier immobilier agrée

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

António  Gomes

Grande “Bungalow” c/4 qts,
2 lareiras, todo renovado, c/
possibilidade de 2 apts c/
garagem    $297.500

Negociável

VENDI DA

Duplex  1x4½, 1x7 ½ todo
renovado       $199.000

ST-MICHEL

ST-MICHEL

MONTREAL NORTE

“ C o t t a g e ” r e c e n t e . C a v e
acabada.Garagem.Deve visitar
                $239.500

“Bungalow” com cave na Jean-
Talon / 14ª ave.,residencial ou
comercial       $159.500

R.D.P.

Triplex c/bachelor,aq.eléctrico
esq.17e/ Louvain, semi-desta-
cado, garagem, negociável.

ST-MICHEL

 $277.500

Bungalow impecável c/ 4 qts,
lareira, AC, termo pompa,
entrada split-level, bom
terreno, garagem  $279.500

R.D.P.

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.

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.

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

VISITA  LIVRE - 14 DE SETEMBRO
das 14 às 16 horas

925 rua Stravinski, Brossard

“Cottage” destacado c/3q.c., sobrado
“parqueterie”, cave acabada c/sala
de jogos, possibilidade 2 q.c. no
subsolo.
Óptima casa.

$209.000

NOVID
ADE

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

REMAX Alliance  Inc.

CARLOS   AGOSTINHO

Informação gratuita - casas, hipoteca...

VENDIDA

33,000$/ano

Vendida

VENDID
A

VENDID
A

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

$209.700

EXPERIENCE
Hall of Fame

Club 100%OR

ROSEMONT
Bom 6plex semi-destacado.
Grande terreno. Preço: $249.500

VILLERAY
Bom 4plex renovado, esta-
cionamento para 6 carros.
Bom investimento.$269.000

ST-MICHEL
8 plex bem situado.

Grandes apartamentos
Preço : $329.000

VILLERAY
Bom triplex. Bem situado

Preço : $239.000

VERDUN
Grande 6plex,
35x42,soalho
madeira, bem
si-tuado, semi-
destacado,
rend. $28.000 /
ano.
Preço para venda rápida$199,700.

VENDIDA

IMMEUBLES PREDIAL inc.
Courtier immobilier agrée

Carlos Modesto
Esc. 845-7201
Cel. 235-0906 Carlos Modesto

Agent imm. affilié

• Villeray : 2 Plex 4½  $149.000 (próximo do Metro)
• Laval Norte : Negócio de refeições ligeiras
  bom preço.

 AVALIAÇÃO GRATUITA DA SUA CASA

Empregada de balcão para padaria c/
ou s/ experiência.

Tel. 385-4361

Empregada doméstica c/ experiência
de trabalho em casas grandes. Deve
possuir referências. Horário : segundas,
quintas e sextas das 9 às 5 pm.

(514) 737-5898

Costureira c/ experiência para
alterações de vestuário p/homem e
senhora. Trabalho no Sears de Laval.

Sr. Mateus
(450) 682-1200 ext. 468

(514) 212-7789

Empregadas de balcão para pastelaria
na zona portuguesa, tempo inteiro e
parcial. Deve ser fluente em Francês e
Português.

281-6947

Pessoa para lavar loiça de segunda a
sexta, das 10H00 às 16H00.
Apresentar-se:

404 Duluth Este

Agênte de viagens c/ mínimo de 3 anos
de exp., no ramo de viagens de turismo.
Fluente em Francês, Inglês e Português.

Enviar CV por fax:
(514) 844-6283

Ref. `8911

Excursões
28 de Setembro-Apanha das Maças no
Monte St.Gregoire e visita a N.Sa. de
Lurdes em Rigaud.
A 17, 18 e 19 de Outubro - N.Iorque

Beatriz
286-1972

Homem divorciado, 43 anos, deseja
encontrar senhora entre os 30 e 42
anos. Boa aparência. Assunto sério.

Marco : 241-2910

Cursos de bordados de Arraiolos a
começarem em fins de Setembro em
Montreal.

(450) 668-2964

Vende-se na Ilha de S.Miguel, Freguesia
das Calhetas de Rabo de Peixe, um
terreno de 2873 m2², loteado p/
construção de casa.Preço : $37.500
euros.Aceita-se troca por terreno ou
casa de campo no Québec.

(514) 271-6452
(450) 653-4821

Vende-se casa em Rio de Mouro, linha
de Sintra, Portugal, c/5 assoalhadas, 2
c.banho, varandas e terraços.
Negociável.

Tel. 325-9495

Carro Suzuki 1998, automático, 4 portas,
A/C, 60.000 kms.
Óptimo estado.

279-9568

IMMEUBLES PRÉDIAL INC.
Courtier Imm. Agréé
213, Rachel Este
Esc.: 845-7201 - Res.: 337-1978
Fax: 845-7202

Victor Raposo

Casas à venda em Montréal e arredores

A experiência e honestidade
há mais de 30 anos ao serviço da

Comunidade Portuguesa
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Vária

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

4117A Boul. St-Laurent Montreal Qc. H2W 1Y7
Tel.: (514) 844-0388 Fax.: (514) 844-6283
Correio electronico: jornal@avozdeportugal.com

Typogal Ltée.
           Imprimeurs - editeurs

PROCURA UMA TIPOGRAFIA?
Para todos os seus trabalhos de concepção gráfica

e de tipografia, sem excepções

●  Tipografia comercial
●  Cartões de visita
●  Papel de carta
●  Envelopes
●  Facturas
●  Cartazes a cores e a preto e branco
●  Convites de casamento e outras ocasiões
●  Cartões de agradecimento
●  Guardanapos
●  Fósforos
●  Fotocópias
●  Papelaria
●  Concepção gráfica
●  Etc...

Preços competitivos ● Qualidade ● Serviço rápido

Oração ao Sagrado Coração de Jesus

Agradeço ao Sagrado Coração de Jesus pela graça recebida.
Que o Sagrado Coração de Jesus seja louvado, adorado e
glorificado através do mundo.

Fazei esta oração durante nove dias e recebereis a graça
pedida, mesmo parecendo-vos impossível. Não vos esqueceis
de agradecer a Jesus e seu Pai Celestial com promessa de
publicação pelo favor obtido.

F.N.

Pauliteiros de Miranda do Douro
Por Carlos Gomes

Em terras de Miranda do
Douro onde as gentes locais
preservam o seu falar
característico designado por
língua mirandesa ou mirandum,

as tradicionais danças dos
pauliteiros evocam-nos uma
luta guerreira cujas armas
foram aqui substituídas pelos

pequenos paus que conferem o
nome aos seus executantes - os
pauliteiros.

Relativamente ao dialecto
mirandês, aliás já reconhecido

oficialmente pela Assembleia da
República como uma das
línguas oficiais (?!) de Portugal,

devemos reconhecer na mesma
a influência exercida pela língua
leonesa ou asturiana, o que em
nada invalida o sentimento e o
querer genuinamente patriótico
das gentes mirandesas em
relação à sua identidade
portuguesa.

Os pauliteiros de Miranda do
Douro interpretam as suas
danças, aqui designadas por
lhaços, ao som da gaita de foles,
da flauta pastoril e do tamboril.
Os paus subsituem o escudo e a
espada. Os homens formam o
“castelo” que tem de ser tomado
de assalto. Ora, há quem
considere que as danças
tradicionais populares se
dividem basicamente em três
categorias a saber: as de
carácter social, de natureza
espiritual e religiosa e
finalmente as de espírito
guerreiro. Seguindo esse
princípio, temos a considerar
que as danças dos paulitos ou
dos pauliteiros é
predominantemente uma dança
de carácter guerreiro,
provavelmente devido à
localização fronteiriça das
terras de Miranda e ás
constantes lutas ali travadas
desde os tempos mais remotos,
a que naturalmente não são
alheias as que determinaram as
mais antigas fronteiras do
continente europeu - as
fronteiras de Portugal, firmadas
pelo Tratado de Alcanizes, já lá
vão mais de setecentos anos !

Em toda a região de Miranda
do Douro, o Grupo de
Pauliteiros de Constantim é
provavelmente o mais antigo,
tendo já em 1898 deslocado-se a
Lisboa a convite do conselheiro
Luciano Cordeiro, então
Presidente da Sociedade de
Geografia de Lisboa, a fim de

participar nas comemorações
do IV Centenário do Caminho
Marítimo para a Índia. Um
destaque muito particular vai
para a tradicional capa de
honras utilizada em Miranda do
Douro. Finalmente, uma
homenagem que não
poderíamos deixar de prestar
vai para a memória do Padre
Mourinho, o etnólogo que
dedicou a sua vida ao estudo dos
costumes das gentes de
Miranda do Douro e que
nenhum verdadeiro mirandês
jamais olvidará. O povo de
Miranda jamais o esquecerá !

F.D.E.S. L.

Festa de Santa Cecília
A Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval organiza

no Sábado, dia 20 de Setembro, pelas 20 horas, no salão da
Igreja Saint-Enfant Jesus, 5037 rua St-Dominique, a festa
em honra de Santa Cecília.

Nesta ocasião estará, pela 1ª vez em Montreal, o
conhecido Chico Ávila que para tal se desloca
expressamente da Califórnia.  De salientar
também as presenças de Joe & Duarte
acompanhado pelas belas vozes femininas
KSV e do DJ-Xme.

Bilhetes à venda na Padaria Notre
Maison, tel. 844-2169, Discoteca
Portuguesa, tel. 843-3863 e Flor
do Lar, tel. 843-8909.

Não perca este grandioso
baile-espectáculo.
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Se pensa vender ou comprar é só chamar

SÁBADO, 13 de Setembro
DAS 7H00AM AO MEIO-DIA

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

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, 13 de Setembro
DAS 7H00AM AO MEIO-DIA

NÃO PERCA ESTA OCASIÃO

5952 Jean-Talon Este,
Montreal e arredores

Licença da Ville de Montreal #254076

PROBLEMAS DE INSECTOS
PARA QUE ESPERAR

3 7 6 - 6 5 8 5

•Tecnicos professionais  •Garantia por escrito  •Estimaçao gratis
•Carros nao identificados  •Venda de produtos

•RESIDENCIAL  •COMERCIAL  •INDUSTRIAL

 4833 Jean-Talon est  (514) 727-6293

LIQUIDAÇÃO FINAL
50% a 70% de desconto

Importateur
Distributeur

CÉRAMIQUES SOLANO

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

Preços especiais para empreiteiros
e proprietários de blocos de apartamentos

Desporto
Futebol
Portugal 0 - Espanha 3

(Lusa) - A selecção por-
tuguesa apanhou em Guima-
rães um valente “banho” de
futebol da sua congénere
espanhola (0-3), com quem
sofreu a primeira derrota nos
últimos 45 anos... foram três e
poderiam ter sido ainda mais.

Num jogo em que pouco ou
nada se aproveitou, do lado luso,
nem em termos disciplinares - o
“capitão” Fernando Couto, que
devia dar o exemplo, foi o pior -
, a Espanha mostrou que faz falta
ao Europeu Portugal2004, a
quatro dias de uma “cartada”

decisiva (em Elche, face à
Ucrânia).

Joseba Etxeberria (12 mi-
nutos) e os suplentes Joaquin
(64) e Diego Tristan (76)
apontaram os golos que ditaram
o segundo desaire da “era”
Scolari, que apenas tinha sofrido
uma derrota como seleccio-
nador luso, precisamente na
estreia (0-1 em Génova, face à
Itália).

Depois de seis jogos sem
perder - embora alguns com
exibições bem pobres -, o
técnico que levou o Brasil ao
“penta” deve, certamente, ter
ficado muito preocupado com o
que viu: uma exibição muito má,
das piores de sempre desta
geração de jogadores.

Os lenços brancos que
flutuaram no Estádio D. Afonso
Henriques, em Guimarães, no
final do jogo e os muitos
assobios ouvidos ao longo do
encontro foram o espelho do
que Portugal não fez, frente a

uma Espanha que passeou a sua
classe no relvado do Vitória de
Guimarães.

A selecção lusa apresentou-se
em “4-3-3”, com Ricardo na
baliza, uma defesa com Miguel,
Fernando Meira, Fernando
Couto e Nuno Valente, um meio-
campo com Costinha, Maniche
e o estratega Rui Costa e um trio
na frente (Sérgio Conceição,
Luís Figo e Pauleta).

Por seu lado, a Espanha
começou com Michel Salgado,
Juanito, Marchena e Puyol à
frente de Casillas, dois “trincos”

(Xabi Alonso e Baraja), dois
extremos (Etxeberria e Vi-
cente) e Raúl nas costas do
estreante Fernando Torres.

Os primeiros cinco minutos
foram de estudo mútuo, mas os
visitantes não demoram muito a
ganhar ascendente, graças a
uma superior organização
colectiva e uma muito melhor
circulação de bola, que cedo pôs
a equipa portuguesa a ver jogar.

O lateral esquerdo Puyol (06
minutos) fez a primeira
“ameaça”, mas, então, o “onze”
luso ainda conseguiu respon-
der, aos sete, quando Fernando
Meira fez um passe longo para
Sérgio Conceição, que isolou
Pauleta, para este rematar
muito mal e sem perigo.

A Espanha estava, no entanto,
melhor e adiantou-se no
marcador, com naturalidade,
aos 12 minutos: Baraja fez um
passe excelente para Vicente,
este, sobre a esquerda, levantou
a cabeça e ofereceu o golo a

Raúl, que falhou... ao contrário
de Joseba Etxeberria.

Se a formação comandada por
Iñaki Saéz já “mandava”, depois
do golo essa tendência ainda se
acentuou e - perante a im-
potência lusa para chegar à área
contrária - quase foi “materiali-
zada” aos 34 minutos, quando,
num livre directo, Baraja atirou
ao “ferro”.

Até ao intervalo, a Espanha
continuou melhor, enquanto
Portugal apenas mostrou mau
perder, nomeadamente em
duas acções reprováveis,
primeiro de Sérgio Conceição
(38 minutos) e depois de
Fernando Couto (42), que
“arrumou” Fernando Torres,
numa carga muito feia.

Para a segunda parte, a equipa
lusa entrou com Jorge Andrade,
Rui Jorge e Boa Morte nos
lugares de Fernando Meira,
Nuno Valente e Sérgio
Conceição, enquanto a Espanha
trocou cinco jogadores, além de
Torres, já substituído por outro
estreante (Reyes).

O primeiro momento pós
reatamento voltou a ser es-
panhol, através de uma jogada
individual de Joaquin, mas
Portugal voltou, indiscutivel-
mente, melhor e teve três boas
situações para empatar, por
Jorge Andrade (57 minutos) e o
desinspirado Pauleta (59 e 60).

A reacção lusa nada deu e a
Espanha voltou a marcar: aos 62
minutos, Valeron fez geniali-
dades pelo centro do terreno,
cedeu a bola a Michel Salgado e
este a Joaquin, que olhou para a
baliza e “fuzilou”, com Ricardo a
ver a bola entrar junto ao poste
direito.

Depois, tudo foi ainda pior: o
conjunto espanhol passou a dar
“baile” - já acompanhada de
“olés” nas bancadas - e chegou
ao terceiro golo, agora marcado
por Diego Tristan, que, com
toda a calma do Mundo, fez um
“chapéu” com classe a Ricardo,
após assistência de Joaquin.

Faltavam ainda 14 longos
minutos, nos quais a Espanha
ainda podia ter chegado à
goleada e Portugal apenas
continuou a mostrar falta de “fair
play”, nomeadamente Fer-
nando Couto, apostado em ver
um cartão vermelho que fez por
merecer... felizmente o jogo
acabou.

Belenenses 4 - Estrela Amadora 0

(Lusa) - Um “hat-trick” do
gabonês Antchouet foi decisivo
na vitória (4-0) alcançada pelo
Belenenses na recepção ao
Estrela da Amadora, no
cumprimento do jogo em atraso
da ronda inaugural da Superliga
portuguesa de futebol.

Enquanto o Estrela da Ama-
dora, que regressou esta época
ao primeiro escalão, continua
sem vencer esta temporada, o
Belenenses somou o primeiro
triunfo da temporada, após o
desaire com o Sporting (4-2) e o
empate com a União de Leiria
(1-1).

Actuando com um dispositivo
de três centrais, deixando ao
inspirado Sabry a tarefa de
municiar Lula na frente de
ataque, os amadorenses
criaram grandes preocupações
aos “azuis”.

Num dos lances perigosos
dos forasteiros, aos 16 minutos,
valeu ao Belenenses a atenção e
agilidade de Marco Paulo, que
em última instância desviou
para canto um perigoso
cruzamento de Rui Neves, ao
qual Lula e Alex Garcia se
preparavam para dar a desejada
sequência.

Ainda que no capítulo de
remate a equipa de João Alves
mostrasse algum défice - o
Estrela não dispôs de qualquer
ponta de lança de raiz, já que
Miran e Júlio César estavam
indisponíveis -, a verdade é que
nem por isso a defesa lisboeta
teve uma jornada de descanso.

Antes pelo contrário.
Todavia, e como quem não

marca sofre, o Belenenses
conseguiu inaugurar o mar-
cador através de um livre
directo magnificamente execu-

tado por Eliseu, um jovem cuja
integração no “onze” se
mostrava pouco provável, mas
ao qual Manuel José decidiu
oferecer uma oportunidade,
que o jogador não desperdiçou,
atirando com o pé esquerdo em
arco, junto à barra, a
surpreender Marco Aurélio.

O golo pareceu não abalar a
formação visitante, que nunca
optou pelo reforço da sua
defesa. Ao invés, tentou sempre
romper pela muralha defensiva
“azul”, cabendo a Sabry a autoria
de um lance individual que por
pouco resultava no tento do
empate, mas o remate saiu
frágil.

O segundo período trouxe
um Estrela remodelado, tendo
João Alves reforçado o ataque
com a entrada de Davide, que
rendeu o central Fonseca, e
colocando o experiente Lázaro
no miolo, onde Rogério não
garantia o rendimento dese-
jado.

A mudança, porém, não se
mostrou tão acertada como o
técnico amadorense previa,
dada a melhor cobertura
defensiva do Belenenses.

Melhor sorte teve Manuel
José, que colocando Rui Borges
no meio- campo, rendendo o
incapaz Verona, ganhou uma
mobilidade ofensiva até então
não conseguida.

O Belenenses subiu clara-
mente de produção e Antchouet
foi beneficiado com essa
mudança, para a qual ele próprio
colaborou fortemente, mos-
trando-se aplicado e generoso
no esforço para tentar dar
sequência ao trabalho
desenvolvido pelos seus
companheiros de equipa.

O segundo tento “azul”, muito
consentido pela deficiente
intervenção de Paulo Madeira,
que permitiu ao gabonês levar a
melhor de cabeça num lance,
junto à baliza estrelista, que o ex-
benfiquista tinha obrigação de
anular.

Sem efectuar uma partida
brilhante, o Belenenses ganhou
contudo o domínio do jogo, e
pressionando mais a já esgotada
defesa contrária, ganhou numa
das iniciativas um castigo
máximo, fruto de uma rasteira
de Davide a Rui Borges na área
de rigor.

O defesa Sousa executou a
penalidade de forma a permitir
a defesa de Veiga, numa
intervenção incompleta que
Antchouet soube aproveitar
para, na recarga, obter o seu
segundo golo, terceiro do
Belenenses.

O Estrela da Amadora baixou
então os braços, ainda que num
ou noutro lance individual -
Sabry e Lula enveredaram por
essa via à míngua de melhores
soluções - levasse à área “azul”
alguns momentos de “frisson”,
contudo sem resultados
práticos.

O marcador foi encerrado por
Antchouet, a cinco minutos do
termo da partida, ao aproveitar
mais uma das “fífias” da defesa
amadorense junto às balizas de
Veiga, que foi impotente para
evitar o desvio do gabonês junto
à linha de golo.

Arbitragem rigorosa e bem
conduzida do árbitro sadino
João Ferreira, que teve sempre
o comando do jogo na mão.
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Para vos servir : Roberto Carnevale, Joe Panetta
Tel. : (514) 327-0505

Próximo de sua casa onde quer que viva, receberá qualidade,
bom preço e bom serviço

Obrigado pela vossa preferência.

IGA ÉPICERIE
BENFEITO & FILS
4800 St-Dominique

rep. Joao Luis
tel. 844-1813

~

ROCHA & ROCHA
3961 de Bullion
reps. Fernando e

Carlos
tel. 845-9413

ITAL PLUS8795 Pascal Gagnon
MONTREAL IMPORTS INC.

IMPORTATIONS

Lagoria  •  St-Leonard
5305 Jean-Talon est
rep. Emilio e John

tel. 725-9212

Sanzone RDP
9199 Maurice Duplessis
rep. Raffaele Polisena

tel. 792-5001
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DUTCH BOY • VJZ • SUNNYLAND • CRY BABY • M&R
ROSINA •COLUMBINE• FIRST RUN •TOP BRASS •PIA


