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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.PFGPFG

           (514) 884-0522
  Consulte-me sem compromisso!!!

Ver  pág.2

Seguro de Vida
> 10 pagamentos
> 20 pagamentos
> Cobertura à vida
Valores garantidos

Ver  pág.2

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

CHEVROLET-OLDSMOBILE -CADILLAC
CAMIÕES CHEVROLET

Financiamento a
“0” %

Clermont paga
a 1ª prestação

TRACKER  4x4

Comece o Inverno com o bom pé com Clermont
Contacte o vosso conselheiro António Saraiva
Clermont, é bem claro. É menos caro !

Varina Aluminium  inc.
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

Científicamente
estudado em  termos

de  segurança
e  estética

Ao seu lado e ao seu dispor

Le Petit Portugal
A antiga "Casa Benfeito"

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

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

•Carnes  •Frutas  •Legumes

Peixe frito para fora
(por encomenda)

às  Quintas e Sextas

Apontamento

Barbudos dignos...
e os outros

*A. Barqueiro

Estávamos na tarefa quotidiana de
fazer a  barba, frente ao espelho, nesta
manobra repetitiva que nos força a
raspar os pêlos teimosos todas as
manhãs, quando reflectimos que
Deus teve algum propósito para nos
“conceder” esta obrigação, talvez
para compensar  algo atribuído por
Ele mesmo às mulheres que,
admitamos, têm muito mais  deveres
do que os homens.

Ora se o Criador nos pôs cabelos
nas orelhas e no nariz para servirem
de filtro contra a entrada de pós e
impurezas, já não compreendemos
muito bem a razão da pelagem em
toda a face dos homens, obrigando-
nos a trabalho diário que chegamos
a detestar... e a deixar para o dia
seguinte.

Será, então, uma atitude contes-
tatária que levou muitos dos homens
do mundo a não cumprirem a
eliminação diária do atributo facial,
que Deus lhes atribuíu na Sua boa fé
e espírito de equidade?

Chegamos a esta conclusão,
porque  grandes figuras internacio-
nais são barbudas  e  normalmente
“chutam à esquerda”. Por exemplo,
Fidel de Castro, de Cuba  e Luis Lula
da Silva, do Brasil,  são ambos
barbudos, têm o gosto comum por
bons charutos,  partilham os ideais
socialistas, amam  longos discursos
e já se encontraram vinte vezes, meia
dúzia delas depois de Lula ser eleito
presidente do Brasil.  Uma irman-
dade perfeita entre um antigo chefe
sindical (Lula)  e um velho guerri-
lheiro de barbas grandes e deslei-
xadas (Fidel) .

Em abono do espírito aberto do
barbudo Lula da Silva, registe-se que

O juiz de instrução do processo Casa
Pia, Rui Teixeira, trocou, durante este
fim-de-semana, os caminhos difíceis da
Justiça pelos caminhos íngremes,
sinuosos e também difíceis do passeio
todo-o-terreno, organizado pelo Clube
Escape Livre, da Guarda. Sempre
rodeado de rigorosas medidas de
segurança, o jovem e mediático
magistrado, que assumiu em Setembro
funções de juíz de círculo da comarca
de Torres Vedras, foi um dos cerca de
200 participantes da XIV Land Rover
Rota Histórica, que percorreu o
concelho de Vila Nova de Foz Côa. “É
para fazer alguma coisa de diferente,
não andar sempre com os carros para
trás e para a frente”, justificou o juíz,
numa entrevista à Rádio Altitude, da
Guarda, que será hoje difundida, e
durante a qual se escusou termi-

nantemente a comentar o processo
Casa Pia. Na entrevista o juiz explica
que a equipa de segurança “é para
afastar, em princípio, qualquer pessoa
que prejudique o trabalho” de quem
está a ser protegido. “No dia-a-dia, nós
precisamos de algum tempo de
serenidade para pensar as coisas e não
estar sempre a ser interrompido”,
afirma. A propósito da sua imagem
mediática, Rui Teixeira diz: “As
pessoas é que criaram a imagem de que
eu seria diferente dos outros”. “Estou
razoavelmente confiante que qualquer
um dos meus colegas teria feito, senão
o mesmo, qualquer coisa de muito
semelhante, se colocado nas mesmas
circunstâncias”, assegura, conside-
rando que o facto de ser conhecido
publicamente “tem a ver um bocado
com o próprio processo em si e não

Juiz Rui Teixeira Rompe o Silêncio

Pedroso saiu directo da prisão para o Parlamento

Após quatro meses e meio na prisão
por suspeitas de pedofilia, o antigo
porta-voz do PS Paulo Pedroso
regressou  à  Assembleia da República,
onde foi recebido com um abraço do
secretário-geral do partido, Ferro
Rodrigues.

Paulo Pedroso continua com
mandato de deputado suspenso e a ser
arguido no caso Casa Pia, mas
aguardará o desenrolar do processo

libertação de Paulo Pedroso, os outros
partidos foram mais contidos e
desvalorizaram o significado político

da questão, sublinhando o normal
funcionamento da Justiça.

em liberdade “com termo de
identidade e residência”, a menos
gravosa medida de coacção prevista na
lei e que foi também aplicada ao
humorista Herman José.

Depois de sair do Estabelecimento
Prisional de Lisboa, Paulo Pedroso
seguiu de imediato para a Assembleia
da República, o mesmo local onde o juiz
Rui Teixeira o foi notificar no dia 21 de
Maio para ser ouvido no âmbito do mais
mediático processo judicial dos últimos
tempos.

“Foi aqui que o juiz o veio buscar, é
para aqui que ele volta”, declarou Ferro
Rodrigues, enquanto esperava a
chegada de Paulo Pedroso à
Assembleia da República.

A libertação do ex-ministro foi
recebida com emoção pelos seus
companheiros de partido. O presidente
da comissão parlamentar de Ética,
Jorge Lacão, defendeu mesmo não
haver qualquer impedimento à retoma
do mandato do deputado socialista.

Mas se os dirigentes do PS
expressaram grande emoção na

Modernização do estado

Charest lança um apelo à calma
Apesar da oposição das centrais

sindicais e de diferentes grupos de
pressão, o governo de Jean Charest
está determinado a continuar com a sua
revisão sobre o papel do estado, mas
esta reforma imprescindível  será posta
em acção gradualmente, insiste o
primeiro ministro, visivelmente
desejoso de acalmar o jogo e de
guardar uma boa imagem junto dos
eleitores preocupados.

Numa carta aberta publicada
exactamente seis meses após as
eleições do 14 de Abril, o primeiro
ministro Charest sente a necessidade
de pôr os pêndulos na hora e de

desdramatizar o processo da revisão do
conjunto dos programas e dos
organismos públicos, explicou um dos
seus estrategos.

O Governo quer mostrar a sua
determinação mas compreende

Ver  pág.2
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jKevin Carvalho

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

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

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

Courriel: carvalhok@nationalcar.com

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

75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

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

Silva,Langelier
& Pereira Inc.
Assurances Pierre G. Séguin Inc.
Seguros  e serviços financeiros
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trouxe para o governo treze mulheres, para cargos ministeriais e
de secretarias de Estado.

Nós, em Portugal, temos e tivemos alguns barbudos. Na época
do Rei D. Afonso Henriques, o fidalgo Egas Moniz foi entregar-se
ao Rei de Espanha, junto com sua família, descalço e de corda ao
pescoço, para remir com a própria vida a falta de cumprimento de
uma promessa do nosso Rei Conquistador. D. Afonso VII de
Espanha, vendo a honradez do fidalgo, não aceitou o sacrifício e
mandou Egas Moniz em paz.

Do passado, tivemos  o patriota Febo Moniz,  o Marquês de
Pombal, Venceslau de Morais, Fernão de Magalhães e muitíssimos
outros barbudos da era antiga. Actualmente a barba continua na
moda e  é um ornamento quase obrigatório dos  intelectuais, sendo
o poeta e deputado Manuel Alegre, um dos protótipos lusitanos.

Barbudos são  praticamente todos os membros da organização
Al Quaeda, a começar pelo chefe Bin Laden, assim como os talibãs
do Afeganistão.  Em 2001, dezoito cristãos foram assassinados no
Paquistão,  precisamente por gente com barba, insensíveis ao
sacrifício da própria vida,  para causarem  o terror e a infelicidade
alheia.  Fanáticos que transformaram a barba como sinal tradicional
de dignidade, para um sinal moderno de criminalidade, que muito
nos preocupa  a todos e traz a Humanidade em alvoroço.

Deixámos por mencionar neste pequeno espaço os nomes de
mais de cinquenta espécies diferentes  de aves barbudas  trepadoras
das regiões quentes. Trata-se, aqui e somente, do barbudo homem,
na sua vertente positiva e negativa. De passarões está o Inferno
cheio... assim como abundam nos corredores parlamentares.

Além dos barbudos terroristas,  preocupam-nos  os novos hábitos
masculinos em frente do espelho. É que os homens já não fazem
só a barba e o penteado da manhã.  Perdem imenso tempo a verificar
as imperfeições do rosto, os sinais de envelhecimento e outras
preocupações que eram tradicionais das mulheres. Os cosméticos
caros já fazem parte da rotina masculina, indo longe o tempo em que
se utilizava o vinagre para desinfecção após o corte da barba.
Homens que abandonaram as barbearias para frequentarem os
salões de beleza e sujeitam-se nesses locais a limpezas tonificadas,
tratamentos de hidratação e outras feminilidades.   Santo Deus, a
que extremos chegou o género masculino!

C.A.S.C.M.

Oferta de emprego
Posto permanente de secretária(o)/recepcionista

Condições de admissão :
-possuir um D.E.C. em técnicas de secretariado
-ter uma experiência de pelo menos 2 anos no ramo
-ter conhecimento de diferentes programas de
informática (WORD, Excel…)
-dominar tanto oralmente como na escrita o francês
e o português
-possuir um grande sentido de responsabilidade e
de autonomia no trabalho

Tarefas principais : planificar, organizar e executar
todo o trabalho de secretariado do organismo,
responder ao telefone, informar sobre diferentes
assuntos ligados à integração dos imigrantes,
compilar estatísticas, fazer traduções do
português para o francês e vice versa, gerir as
marcações dos intervenientes sociais.

As candidaturas devem ser recebidas até ao dia 17
de Outubro de 2003 e para serem aceites devem
corresponder às exigências do posto.  Os currículos
devem ser enviados para o C.A.S.C.M., 32, boul. St.
Joseph Ouest, Montréal (Québec) H2T 2P3

Barbudos dignos... e os outros

com as pessoas que estão lá”. E
relembra que “sempre” de-
fendeu que “a justiça não tem a
ver com uma pessoa” e que “o
corpo judicial em Portugal é
formado por magistrados, todos
eles competentes e todos eles
com capacidade de raciocinar e
decidir em consciência”. “Eu
não sou nem mais nem menos
do que é o conjunto dos meus
colegas.” Na sua opinião,
“ninguém pode ser alguma
coisa especial por causa de um
processo judicial”. Por outras
palavras: “Quando mais se
enaltecer o papel do juiz pior
anda a Justiça, porque o juiz não
pode ser uma figura que esteja
à frente de tudo como se fosse

agora o líder de um conjunto de
pessoas com vista a um
determinado fim.” Segundo
afirma, “por definição o juiz é
uma figura estática e deve sê-lo
e quanto mais recatado
melhor”, sustenta Rui Teixeira.
E, adianta, “não é por ser o
senhor A, B ou C que vai agir de
maneira diferente”. O ma-
gistrado aproveitou a ocasião
para rejeitar a imagem de
“justiceiro” que lhe tem vindo a
ser colada, até porque “jus-
ticeiro é uma pessoa que age
sem rei nem roque”. “A mim
dizem-me para aplicar a lei e
tenho que a aplicar, não tenho
que pensar que sou eu que vou
sanar os males do mundo.”

Juiz Rui Teixeira Rompe o Silêncio
Cont  da  pág. 1

A decisão do Tribunal da
Relação de Lisboa de ordenar a
libertação imediata de Paulo
Pedroso veio dar razão a um
recurso contra a prisão
preventiva do antigo porta-voz
do PS apresentado pela defesa.

“A prisão preventiva estava a
ser exercida em condições
ilegais.

Os penalistas e todo o país o
sabiam”, comentou o advogado
de Paulo Pedroso, Celso
Cruzeiro.

O bastonário da Ordem dos
Advogados, José Miguel Júdice,
também se pronunciou sobre a
decisão do Tribunal da Relação
de Lisboa.

“Como presidente da
Comissão de Direitos Humanos
e bastonário da Ordem fico
muito satisfeito quando se
chega à conclusão de que não se
justifica uma prisão preventiva”,
disse José Miguel Júdice.

O ex-casapiano e advogado
de uma das alegadas vítimas de
abusos sexuais, Adelino Granja,
também se manifestou
satisfeito com o anúncio da

libertação de Paulo Pedroso.
“A Justiça funciona, embora

lentamente”, disse.
A decisão hoje tomada pelo

Tribunal da Relação de Lisboa
de libertar Paulo Pedroso é
definitiva e não admite recurso
por parte do Ministério Público
(MP).

A prisão preventiva do antigo
porta-voz do PS foi ordenada a
22 de Maio pelo juiz Rui Teixeira
e mantida pelo mesmo
magistrado em Julho, ainda
antes da reavaliação obrigatória
daquela medida, que é feita de
três em três meses.

Com a libertação de Paulo
Pedroso, fica reduzido a seis o
número de arguidos em prisão
preventiva no âmbito do mesmo
processo. São eles o
apresentador de televisão
Carlos Cruz, o embaixador
Jorge Ritto, o ex-provedor da
Casa Pia Manuel Abrantes, o
advogado Hugo Marçal, o
médico João Ferreira Diniz e o
ex-funcionário casapiano
Carlos Silvino (“Bibi”).

Pedroso saiu directo
da prisão para o Parlamento

também que deve meter o seu
projecto em perspectiva, para
evitar um levantamento de
barreiras das centrais sindicais,
mas também da opinião pública,
por cada decisão impopular.

Charest lança um
apelo à calma

Cont  da  pág. 1

Tentativas de rapto de crianças
Campanha
de sensibilização chega a tempo

PC- O Réseau Enfants Re-
gresso volta à carga com a sua
campanha anual sobre a
segurança das crianças, quando
tentativas de raptos de crianças
aconteceram nas últimas
semanas na região de Montreal.

O Réseau associou-se
principalmente aos corpos
policiais para dirigir a sua
campanha, que compreende
“ateliers” de informação no
meio escolar, assim como uma

Jornada de Identificação no
próximo Domingo. Nesta oca-
sião, os familiares são convida-
dos a preencher um caderno de
identificação para os seus filhos,
com uma fotografia recente e
informações actualizadas sobre
a criança.

Os parceiros desta campanha
esperam contactar este ano 50
000 crianças, comparativa-
mente a 40 000 aquando da
primeira edição da Jornada de

Identificação provincial no ano
passado.

Em conferência de imprensa,
Linda Brosseau, coordenadora
do programa “As nossas
crianças desaparecidas”, e
representante da Gendarmerie

Royale du Canada, sublinhou o
facto de nos casos de desa-
parecimento de crianças, “cada
minuto conta” e que a cons-
tituição de um caderno de
identificação da criança é
bastante útil às autoridades.

16 de Outubro
Dia Mundial da Alimentação

Tendo em atenção que
amanhã, dia 16 de Outubro, se
celebra o Dia Mundial da
Alimentação, aproveitamos
para lembrar sobre o que se
considera ser uma alimentação
saudável e o que implica pô-la
em prática, tema que tem vindo
a revelar-se de crescente
interesse público.

Assim, começamos por dizer
que uma alimentação adequada
tem de estar adaptada ao nosso
estilo de vida, gostos, hábitos,
clima e outros critérios impor-
tantes, mas tendo sempre em
conta que é parte integrante de
um estilo de vida natural e
saudável.

Contrariamente ao que
alguma publicidade divulga, as
pessoas não têm de deixar de
comer tudo o que apreciam para
se alimentarem correctamente;
basta ter alguns cuidados
específicos.  Pode-se perfeita-
mente gozar de uma boa saúde,
desfrutando de uma comida
saborosa.  O mais importante
será a variedade e uma
mudança para mais verduras,
fruta e alimentos ricos em
amido, querendo isto dizer que
comida saudável, não tem de
rimar necessariamente com
sensaborona ou dietas maso-
quistas.

Por estes princípios tembém
se rege a dieta mediterrânica,
expressão esta, que surge na
tentativa de recuperar as
tradições alimentares dos
habitantes da bacia do Me-
diterrâneo (Portugal, Itália,
França, Espanha e Grécia, entre
outros).  A dieta do estilo
mediterrânico é baixa em
aácidos gordos saturados e
integra uma grande variedade
de comidas deliciosas que
perfazem um dieta facilmente
aceite por toda uma vida e não só
para algumas semanas ou
alguns meses.  Além de uma
larga quantidade de fruta,
verduras, saladas e legumes,
defende também a ingestão de
alimentos ricos em fibra como
massas, pão, arroz, cereais e
batatas, produtos lácteos como
queijo e iogurtes, peixe, azeite
(como fonte de gordura prin-
cipal, visto que dá principal-
mente os ácidos gordos
moninsaturados, essenciais ao
nosso organismo) e álcool, em
quantidades moderadas, consu-
mido na forma de vinho e
acompanhando as refeições.

A triologia do pão, do vinho e
do azeite na Península Ibérica,
remontam alás ao tempo dos
Fenícios e foi depois cristalizada
pelos Romanos e pelos Arabes.

Estudos científicos recém-
publicados indicam que este
tipo de alimentação contribui
para a parevenção de factores
de risco cardio-vasculares, tais
como a trombose e a hiper-
tensão, diabetes, obesidade e
alguns tipos de cancro.  Fazer
uma dieta salutar, como a de
estilo mediterrânico, é um dos
factores mais importantes para
um corpo e um estilo de vida
saudáveis.  Esta será também a
pedra angular da prevenção e
tratamento de certas doenças
relacionadas com a
alimentação, e por isso,
complementa-se com a inclusão
de regras que ajudam a obter
uma vida melhor, como por
exemplo, fazer exercício com
regularidade, manter um peso
proporcional, não fumar e

sobretudo evitar o stress, que
aparece muitas vezes como um

factor agravante da maioria dos
problemas de saúde.

No dia 16 de Outubro, lembre-
se que a alimentação saudável,
também conhecida por inteli-
gente ou equilibrada, não trata
apenas de sensibilizar as
pessoas para desfrutarem da
comida, mas também para as
levar a desfrutar da saúde, de
uma forma deliciosa, equilibra-
da e salutar.
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Vária

CONTACTE-NOS PARA CONHECER
AS NOVAS  TARIFAS

OUTONO 2003
Aceitam-se reservas

Chegada diária dos oceanos do mundo
Frescura garantida!!!
Especializado em todo o género de peixe de Portugal
Preço por grosso

 

Baile 
Animado pelo 

Conjunto 

 
 

 
 

Linguini c/camarão 
 

Créme de Zuccini 
 

Salada Exótica 
 

Filet Mignon 
Com molho ao vinho madeira, batata parisiana e legumes 

 

Créme Caramel 
 

 

 

6024, rue Hochelaga – Montreal H1N 1X6 
 

Telefone : (514) 254-4647  
Cadilac 

 

 

1983 - 2003

 Telefone: (514) 323-9240 – Fax: (514) 323-0611
www.agri-mondo.com 
info@agri-mondo.com As melhores frutas do  mundo

Eduino Martins 
Telem: (514) 862.2319 

Pedro Alves 
Telem: (514) 898.1152 

Marco-Paulo Ferreira 
Telem: (514) 777.8509 

514.MEMORIA (514.636.6742) www.memoria.ca

9240, Boul. Pie IX, Montreal, Qc., H1Z 4H7

Proprietario: JOE BOURCELLINO

LUMAR
ELECTRONICA

Luís Pereira
Daniel Boal

{Aparelho
para descongelar

a neve nas  antenas

Antena 7.6 ft. motorizada , capacidade de
20 satélites, possibilidade de 300 canais.

Antena fixa  7.6 ft., capta RTPi, Itália e Alemanha

Acompanhe o Campeonato Nacional de
Futebol da Primeira Liga

AGENTE OFICIAL

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

www.lumar-sat.com

RTPi
RTP Açores
Itália
Alemanha$ 0.00

Sem
mensalidade

Mod. 3100
 INSTALAÇÃO GRATUITA

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

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

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

(A prenda ideal da esposa ao seu marido)

Melhor seguradora vida
Açoreana volta a ganhar

Pelo segundo ano consecu-
tivo, a Açoreana de Seguros, do
Grupo Banif, recebeu o prémio
pelo melhor desempenho do
ano no sector seguros de vida
em Portugal – segundo refere
uma nota informativa da com-
panhia.

Esta distinção foi atribuída
pela revista “Exame”, através de
um estudo efectuado em
colaboração com a Delloite &
Touch e a Dun & Bradstreet,
que teve por base oito indica-
dores económico-financeiros.

De destacar que também nos
seguros não Vida, a Açoreana
obteve um excelente resultado,
ficando em terceiro lugar do
ranking, apenas sendo suplan-
tada por duas seguradoras
estrangeiras.

A entrega dos prémios teve
lugar a 11 deste mês, em Lisboa,
numa cerimónia que juntou
mais de 200 empresários e
gestores e contou também com
a presença de alguns membros
do Governo.

Cartas envenenadas
Jovem escocês confessa

Um jovem escocês reconheceu, num tribunal de Glasgow, ter
enviado 44 cartas contendo um pó branco supostamente
envenenado a personalidades ou instituições como o príncipe
William, Câmara dos Comuns, parlamento escocês, BBC e Scotland
Yard.

Paul Smith, 17 anos, reconheceu igualmente ter enviado para a
residência oficial do Downing Street um frasco de óleo com
eucalipto misturado em soda caustica destinado a Cherie Blair,
esposa do primeiro-ministro britânico.

Perante o tribunal, Paul Smith admitiu que as suas cartas
continham um pó supostamente envenenado, que seria anthrax ou
rícino.

As 44 cartas, que foram enviadas entre 20 de Agosto de 2001 e
Fevereiro último, provocaram o pânico nas pessoas que abriram
os envelopes e respiraram o conteúdo, segundo testemunhos
recolhidos pelo tribunal.

O jovem também se declarou culpado pelo envio de várias
encomendas como a que enviou a Cherie Blair, contendo um frasco
de óleo aromático envenenado com instruções para uso na cara e
nas mãos.

A soda cáustica pode queimar a pele e provocar lesões na garganta
e no esófago, em caso de inalação.

A condenação do jovem está prevista para 31 de Outubro.

Soledade Correia
Advogada

Trata assuntos jurídicos
e procuradoria em Portugal

Telefone : 1-416-841-7927 • (Toronto)
e-mail : soledadecorreia@mail.pt

Coliseu Micaelense
Obras arrancaram

As obras no Coliseu Micae-
lense arrancaram.  Orçadas em
6 milhões de euros, estas obras
estarão concluídas nos primei-
ros meses de 2005 e aquela sala
emblemática de Ponta Delgada
ficará com uma lotação máxima
de 1.700 lugares sentados.

Vinte meses após o início do
processo da sua aquisição por
parte da Câmara de Ponta
Delgada, chegou, finalmente, a
hora do Coliseu.

Berta Cabral, presidente da
Câmara de Ponta Delgada,
afirmou ser esta uma obra
histórica para Ponta Delgada,
representativa de toda uma
geração que sabe honrar o seu
passado com uma perspectiva
de futuro.

A autarca dedicou a obra que
agora começou a Santos
Figueiredo, que geriu o imóvel
durante mais de meio século,
associando esta homenagem a
toda a geração que acom-
panhou os tempos áureos
daquela casa de espectáculos
que, a partir de agora «mais do
que um passado, terá também
um futuro promissor».

Berta Cabral lembrou que
esta obra, cuja conclusão está
prevista para o início de 2005,
constituiu um dos mais emble-
máticos compromissos assu-
midos pelo executivo camarário

para Ponta Delgada, subli-
nhando que, «um processo que
partiu do nada e que estava no
esquecimento das várias
entidades públicas compe-
tentes, assume-se agora como
um exemplo de gestão muni-
cipal, com repercussões a nível
local, de ilha e de toda a Região».
Orçadas em 6 milhões de euros,
estas obras permitirão reabilitar
o Coliseu Micaelense como
empreendimento de animação
turístico-cultural com vocação
multi-funcional.  O projecto da
autoria do arquitecto rogério
Cavaca, um dos responsáveis
pela recuperação do Coliseu do
Porto, enquadra-se nos objec-
tivos da preservação patrimo-
nial, ao mesmo tempo que
adapta a estrutura às mais
modernas e funcionais con-
dições para a realização de
eventos como espectáculos
musicais, da ópera ao rock, circ,
teatro, ballet, congressos,
desfiles de moda, lançamento
de novos produtos e grandes
exposições.

As alterações mais signifi-
cativas dar-se-ão aos níveis da
plateia, balcão e equipamentos
de apoio.

O coliseu ficará com uma
lotação máxima de cerca de
1.700 lugares sentados.

Noiva casa 27 vezes
Uma norte-americana foi

presa por ter se casado
«profissionalmente» 27 vezes
em 18 anos para que seus
«maridos» emigrantes conse-
guissem vistos de permanência
nos EUA.  Dezerrie Anne Cor-
tez, de 40 anos, residente em
Nova Iorque, foi detida junto
com outras três noivas de
aluguer.

A polícia de Manhattan está à
procura de mais duas mulheres
que cometeram o mesmo delito.
Segundo uma fonte judicial, as
mulheres cobravam à volta de
mil dólares por matrimónio.
Entre os vários maridos da

Cartez havia peruanos, equato-
rianos, dominicanos, paquis-
taneses e indianos.

Funcionários oficiais que
foram consultados no caso
explicaram que foi fácil ocultar
durante anos este delito devido
a que no estado de Nova Iorque
o arquivo de dados sobre
matrimónios não está ainda
informatizado.

A imprensa nova-iorquina
encarou o caso com humor.  O
New York Post comparou a
criminosa à actriz Liz Taylor,
que casou oito vezes, mas todas
de forma legal.

China
Corrupção assustadora

Mais de 83.000 funcionários
do governo foram presentes à
justica nos últimos cinco anos,
período em que a China pren-
deu e executou mais de 819.000
pessoas, segundo o responsa-
vel do Supermo Tribunal de
Justica.

«Este número inclui 2.662
funcionários públicos do nível
de responsável de distrito e
categorias superiores, e repre-
senta mais 65 por cento do que
nos cinco anos anteriores»,

referiu Xiao Yang, presidente do
supremo Tribual de Justica
chinês, na sessão anual da
Assembleia Nacional Popular.

No total, a justica chinesa
julgou nos últimos cinco anos
quase 100.000 casos por desvio
de fundos e subornos, referiu
Xiao Yang, durante a apresen-
tação do relatório de trabalho na
área da justica desde 1998, sem
precisar o número de conde-
nados.
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Comunidade

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

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

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

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

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

•TRATAMENTO PROFISSIONAL DAS SUAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTOS
(INCOME TAXES – RAPPORTS D’IMPOTS)

“O IMPORTANTE NÃO É QUANTO RECEBEU... É O QUE RESTA SEU!”

Não perca tempo, nem dinheiro, utilize os serviços profissionais da JOEM.
Nós respondemos às vossas  perguntas e sugerimos-lhe a MELHOR MANEIRA de DIMINUIR

os vossos impostos LEGALMENTE

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

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

4510, Cartier
angle Mont-Royal

527-8701

CENTRE DENTAIRE
DR. CATHERINE LUU

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

JOUR • SOIR • SAMEDI • URGENCES

Mt-Royal
Autobus 97 Est

Papineau
Autobus 45

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

Filomena Gouveia  LL.B.

AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA

Arménia Teixeira
Advogada

1303, Avenue Greene, # 403 H3Z  2A7
ateixeira@cam.org

Tel. : (514) 931-3883 ext. 16
Fax : (514) 624-8632

Dr F. Sangoul, Anestesista
 (Clinica da dor)

Elisabeth Silveira, B.Sc., P.Dt
Dietista

Clinique Médicale
AVICENNE

23, Rachel Oeste Montréal, Qué.
Para marcação: (514) 849-7373

 Dra B. Hejazi
Medicina geral e Alergologista
(testes de alergia e imunologia)

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

  CLÍNICA DE OPTOMETRIA  LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista  -  Óculos - Lentes de contacto

Fundação SP «Sclérose en Plaques»
Festa de angariação de fundos

No Sábado, dia 25 de Outubro, a partir das 19h00, terá lugar no
salão da Igreja St-Enfant Jesus, 5037 St-Dominique, um jantar-
dançante, cujos lucros reverterão para a Fundação SP – «Sclérose
en Plaques».

Esta festa, organizada por José de Melo e José Pacheco, conta
com a participação do duo Joe & Duarte com as belas vozes de KSV.
Haverá também um espectáculo de dança social e prémios de
presença.

Faça já a sua reserva contactando Chouriçor 849-3808; Sá & Filhos
842-3373; Padaria Notre Maison 844-2169; Padaria Lajeunesse 272-
0362.

Carrefour des jeunes lusophones du Québec

Excursão ao Mont St Hilaire
O Carrefour des jeunes lusophones du Québec organiza uma

excursão ao Mont St Hilaire no Domingo, dia 19 de Outubro, com
saída às 09h00 e regresso às 17h00.

Uma saída onde poderá apreciar as lindas cores da paisagem que
nos oferece o Outono. Um dia de ar fresco e de natureza nas estradas
do Mont Saint-Hilaire. Uma excursão até ao cimo do monte para
descobrir a maravilhosa vista dos arredores. Um pique-nique e uma
passagem num pomar irão completar este dia.

Venham todos !  Inscreva-se até 14 de Outubro : (514) 802-8556

Paróquia Notre-Dame-des-Neiges
Bazar anual

A Paróquia Notre-Dame-des-Neiges, situada no 5366 rua Côte-
des-Neiges, organiza na sexta-feira, dia 7 de Novembro das 16h às
21h e no sábado, das 10h às 16h, o seu bazar anual, cujos lucros
reverterão a favor da paróquia. Bem-vindo a todos!

Sport Montreal e Benfica
Festa de aniversário

No próximo dia 25 de Outubro, a partir das 19 horas, terá lugar
na Sede do Sport Montreal Benfica a festa de aniversário, com jantar.

A animação musical está a cargo do conjunto Exagone e haverá
ainda algumas surpresas.

Para reservas ou mais informações : 273-4389.C.C.E.S.
Noite de Fados

Num organização do Centro Comunitário do Divino Espírito
Santo, terá lugar na sua Sede do 8670       Forbin-Janson, em Anjou,
uma Noite de Fados, com jantar, animada pela     conceituado artista
Jordelina Benfeito e os seus músicos, António Moniz e Libério
Lopes.

Para reservas contactar Carlos Pinto pelo (450)585-4875 ou
Carlos Almeida pelo (514)972-5698.

Portugalíssimo apresenta
Jantar – espectáculo

No sábado, dia 8 de Novembro, pelas 19h00, terá lugar no salão
da Igreja St-Enfant Jesus, 5039 rua St-Dominique, um jantar, com
espectáculo e baile.

Esta noite, que promete ser muito divertida, conta com a
participação do conceituado artista, Dinis Paiva, do rancho
Campinos do Ribatejo e do Conjunto Contacto que animará o baile.

Os bilhetes, de 25 burritos para adultos e 15 para crianças até aos
12 anos, encontram-se à venda na Discoteca Portuguesa 843-3863;
Duarte Faria  388-9152 ; e Terra Nossa Brasil 849-9337

Sábado, 22 de Novembro
Quim Barreiros Show

Numa organizacao de Eddy Silva Productions, terá lugar no dia
22 de Novembro, pelas 20h,  no Auditório Le Plateau, 3700 Calixa-
Lavallée (Parque Lafontaine), um super espectáculo.

Esta noite, que promete ser um sucesso, conta com a participação
de Quim Barreiros, São e Fátima Miguel.

Os bilhetes já se encontram à venda na Padaria Notre Maison 844-
2169; J & L Casa da Costura 844-4351; Flor do Lar 843-8909.  Para
informações: 288-3019.

Jornal A Voz de Portugal

o seu jornal  todas as quartas-feiras

Vaticano proíbe palmas nas missas
Esclarecimento

Recebemos do  nosso leitor,  Pe. José Vieira Arruda, o comentário
que a seguir publicamos e pelo qual desde já lhe agradecemos, sobre
o artigo acima referenciado e publicado na nossa edição de 8 de
Outubro.

“Acabo de ler o vosso artigo com o título «Vaticano Proíbe
Palmas nas Missas» e quero esclarecer que o documento em
questão ainda não foi emitido oficialmente pelo Vaticano, nem
assinado pelo Santo Padre ou nenhum Discatério do Vaticano.
O documento que efectivamente foi publicado na revista católica
italiana «Jesus», não foi a versão final e oficial. Tenho a informar-
vos que o documento ainda está a ser trabalhado, como também
tenho a informar-vos que não serão proibidas «palmas nas
missas», nem tão pouco também «senhoras acólitas».
Continuaremos com acólitas, graças a Deus!, e com palmas nas
missas quando necessário. Lembrar que as palmas nas missas
ou nas igrejas são de uma longa tradição. Quando a assembleia
aclamava o seu pastor bispo, como no caso de Santo Ambrósio
de Milão, fazia-o com uma salva de palmas. Ainda hoje, quando
um homem é ordenado sacerdote, a certa altura na celebração,
a assembleia bate uma salva de palmas como sinal de acordo com
a ordenação. Portanto, bater palmas numa missa ou bater palmas
numa igreja não é nada «de novo» e,consequentemente, não
deve causar escândalo a ninguém.”
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Opinião

Por Augusto Machado Por Raúl Mesquita

Em cinco dias dois ministros demitiram-se
Nem a palavra de honra lhes valeu

O ex-ministro Martins da Cruz deu a
palavra de honra de que não tinha falado
com o seu colega ministro do Ensino
Superior, Pedro Lynces, sobre o
assunto da tentativa de entrada na
universidade a título excepcional da sua
filha. Até há quem acredite que assim
tenha sido. Mas todos nós sabemos que
estas coisas se fazem de outra maneira.
É para isso que existem os gabinetes, e
todos os gabinetes têm chefes, os quais

são habilidosos em resolver situações, mesmo as ilegais.
No meio de tudo isto está a jovem filha do ex-ministro dos

Negócios Estrangeiros que, coitada, se viu de repente envolvida
numa grande embrulhada. Tudo porque Portugal é, infelizmente,
o país da cunha!

É difícil não encontrar ninguém que não peça a alguém
pretensiosamente influente para “dar uma palavrinha” a ver se é
possível conseguir isto ou aquilo. Muitas das vezes em relação a
coisas legais, outras vezes até é preciso “dar um jeitinho a ver se se
consegue”. É assim para empregos, para subsídios, para que os
processos andem mais depressa, para decisões administrativas,
para fiscalizações, processos disciplinares, etc. É assim para tudo
e para nada.

A “cunha” devia ser censurada,  perseguida e enterrada. Mas não
é. Às vezes transforma-se num comércio designado por tráfico de
influências, criando nos portugueses o humilhante hábito, de
sempre que têm que resolver qualquer problema, de terem que se
ajoelhar e mendigar aos pés de alguém que possa exercer
influência.

Pior ainda, é que todos nos queixamos da “cunha” e do “dar o
jeitinho” mas muito pouco se faz para eliminar este detestável
hábito. Até o próprio Governo, antes de ser eleito, fartou-se de
bradar aos ventos que iria acabar para sempre com os “padrinhos”
e com as “cunhas”. Como se vê, falhou. Qualquer personalidade
pública apanhada a fazer algo de suspeito, declara-se imediatamente
de “consciência tranquila”.  Onde há um cheiro a irregularidades
há pelo menos uma “consciência tranquila”, pronta a exibir perante
as câmaras os labirintos da sua tranquilidade. É uma espécie de
atestado à prova de factos. Entretanto os ministros saem do
Governo, – ou são empurrados ou demitem-se pelos diversos
escândalos - e de “consciência tranquilíssima”!...

Mas o ponto mais alto da semana foi, sem dúvida, a libertação do
socialista e ex-porta-voz do PS, Paulo Pedroso, em prisão preventiva
há vários meses por alegado envolvimento no caso Casa Pia. No
acórdão que o libertou refere: “Do que se disse, resulta por demais
evidente que todos os indícios recolhidos são claramente
insuficientes para imputar ao arguido a prática de qualquer crime
concreto”. A frase reflecte a avaliação global dos indícios que os
juízes do Tribunal da Relação analisaram, no recurso apresentado
pelo ex-ministro, Paulo Pedroso, contra a decisão de manter a prisão
preventiva, decretada pelo juiz Rui Teixeira. O acórdão teve o voto
favorável de dois juizes e o terceiro juiz votou contra.

Entretanto, o cortejo e o espectáculo mediático onde o irracional
ultrapassou o racional que conduziu Paulo Pedroso da prisão ao
Parlamento e ao deixarem-se envolver pelo ambiente emocional
que  rodeou a chegada do deputado fez com que se tenha ouvido
opiniões para todos os gostos. Na opinião de muita gente, a
libertação de Pedroso foi a prova de que os políticos estão acima da
lei. Até o próprio procurador-geral da República, Souto Moura,
proferiu: “Pelo facto de um político estar a contas com a justiça não
podemos cair na tentação de politizar a justiça.” E o procurador-geral
foi mais longe, afirmando que “o Estado de Direito só será uma
realidade quando um político for tratado perante a Lei como um
qualquer cidadão. Isso não está acontecer”, concluiu. Paulo Pedroso
ganhou uma batalha mas o processo ainda está no início. Apenas
lhe foi revogada a prisão preventiva.

NOVO
RESTAURANTE

EM
LAVAL

Cozinha portuguesa
Especialidade : grelhados à portuguesa

Horário : 2ª a 4ª : 11:00 às 10:00  pm
                5ª a 6ª : 11:00 às 11:00  pm

Sábado:    16:00 às 11:00  pm
Domingo :12:00 às 10:00  pm

2133, boul. Le Carrefour, Laval, Qc.

(450) 682-1955

NOVO NO PORTO BRASA
A partir do dia 12 de Outubro de 2003 a sala do

Restaurante estará aberta às 12 Hrs com “Table d’hôte”
a partir de $8.95, incluindo café, sopa ou salada

FAÇAM  AS  SUAS  RESERVAS

Sala com capacidade para 110 pessoas
ideal para todo o tipo de evento

Estacionamento gratuito

Faça as suas RESERVAS para a quadra natalícia.

Demissões de ministros e secretários
Nem tudo é belo no país das flores

Eu quero, posso e mando, é uma trilogia que soa  para essa gente,
como direitos adquiridos às funções que ocupam.

E à sombra deles, arrojam-se o direito de se “fabricarem” um
Estado dentro do próprio Estado.

Porém, se houve alguma coisa que se ganhou com a suposta
revolução dum Abril não muito afastado, foi a consciência criada nos
meios da comunicação social no que respeita ao direito à
informação, clara e simples, não se deixando subjugar com
intimidações, nem tentativas de chantagem. E como não estão ainda
muito conscientes dessa força herdada da Liberdade de expressão,
alguns desses caciques são apanhados nas malhas da informação
como neste caso.Duma informação séria e profissional. E ainda
bem. Porque muitas vezes esses senhores procuram amordaçar as
vozes que os contrariam, como os régulas duma sanzala perdida
em qualquer floresta de primatas. E sem o direito à liberdade de
expressão, caminhamos direitinhos para uma dictadura.

Este episódio, faz-me lembrar um outro do mesmo tipo ocorrido
durante o meu período militar. Do mesmo modo que filha de
ministro terá sempre de cursar na universidade, no exército do meu
tempo — e quem sabe se não no de agora também — um filho de
general, mau aluno e desprendido, apenas tinha o 5º ano dos liceus
na altura da incorporação militar. Ora como seria uma desonra para
a família se o menino fosse apenas sargento, criou-se uma abertura
especial para acesso ao curso de oficiais milicianos, a fim de permitir
a sua entrada. Foi unicamente uma abertura, desde logo fechada,
mas que permitiu a entrada de mais alguns na mesma altura. Foi
talvez a pior vaga de alferes milicianos que o Exército conheceu.
Isto aconteceu no continente nos meados dos anos sessenta, altura
em que o Sol angolano me tostava a pele.

A prática destes ziguezagues à justiça a favor de interesses
familiares, já vem portanto de longe. E parece ser saga que não se
altera naquele país das flores.

Onde nem tudo é belo.

As rosas, os cravos, os junquilhos ou
as hortênsias estendem-se por este
Portugal, espalhando odores e cores,
por entre montanhas e vales, juntando-
se aqui e ali às flores tropicais  e plantas
exóticas, como num deslumbrante
jardim. Uma beleza para o visitante,
para o turista, que se exalta face à
Natureza e escancára a boca aos
primeiros aromas da gastronomia.

Imagem quase paradisíaca.
Por detrás deste olhar um tanto saudosista, passa uma população

apressada na sua faina diária. São empregados das lojas de todo o
género que abrem as  portas e esperam pacientemente os primeiros
clientes. São os empregados de escritórios, de empresas nacionais
ou estrangeiras que lhes vão garantindo o pão do dia-a-dia. São os
vendedores ambulantes, sempre na esperança de venderem
algumas bugigangas aos passantes apressados. São os estudantes,
em alegres conversações, atravessando as praças e ruas
ziguezagando por entre as filas quase ininterruptas de motorizados
de todo o tipo.

Manhã adentro, quando o tráfico é jé mais ligeiro — se o é em
qualquer parte do dia — vislumbram-se as formas compactas dos
veículos do Estado, transportando um ou outro ministro ou
secretário, aos seus respectivos gabinetes, disseminados em vários
pontos da cidade.

Nem sempre é fácil a vida de ministro no país das flores.
Tendo herdado a ancrónica mania do abuso de poder,  é portanto

ponto assente para uma certa maioria de altos funcionários do
Estado, em todas as Repúblicas e em todos os quadrantes, que as
suas posições privilegiadas lhes conferem o direito de tudo
quererem dirigir e crêem tudo poderem exigir. Como se de
senhores absolutos se tratasse.

Nada mais falso, apesar de tudo.
E o Gabinete do Primeiro Ministro Durão Barroso, em posto

desde Abril do último ano, conta já com três demissões ministeriais.
Como sempre acontece em política, os afastamentos de cargos são
sempre por razões de saúde ou familiares. No caso do Ministro
Martins da Cruz, relacionado com o alegado favorecimento no
acesso à universidade da sua filha, o ex-ministro declara nada ter
a se censurar porque nada fez de ilícito ou contra a ética estabelecida.

Com os outros partidos a exigirem investigações aprofundadas
sobre o assunto, sabe-se que Pedro Lynce, outro dos demissionários,
que ocupava a pasta do Ensino Superior e da Ciência autorizou, por
despacho, que a filha de Martins da Cruz entrasse no ensino superior
através do contingente especial, apesar de não cumprir os critérios
exigidos, nomeadamente a conclusão do ensino secundário no
estrangeiro. (Público)

Confirmada a demissão de Martins da Cruz, este afirma ter sido
Durão Barroso que retardou a sua saída do gabinete, porque ele
estava pronto a retirar-se na quinta-feira anterior, dia em que a
“bomba” rebentou, numa informação da SIC.

Rapidamente substituído por Teresa Gouveia, no posto de
Ministra dos Negócios Estrangeiros, esta decidiu conservar nos
seus postos dois dos três secretários de Estado que tinham caído
com a demissão de Martins da Cruz. Um deles, é o Secretário de
Estado das Comunidades, José Cesário, que esteve envolvido na
controvérsia do alegado abuso de poder, ao ter apresentado a 21 de
Julho, uma proposta alterando o regime especial de acesso ao
ensino superior, que visaria favorecer a admissão de Diana Cruz à
universidade.

Toda esta polémica vem avivar o sentimento de revolta para com
este tipo de abusos, de intromissões em terrenos alheios às
responsabilidades e funções dos gorilas do Estado.

Cada ministro, cada funcionário superior ou  intermediário,
cultiva o gosto, o ego e por vezes a arrogância, dos senhores feudais.
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St-Laurent  330

   CRÉMAZIE OESTE
  Montreal, Tel.: (514) 271-0873

Garrafões de 13 galões
Esmagadores e Prensas

Nova morada:

Uva esmagada para vinho
pronta a transportar para sua casa

35 tipos de mosto da marca
“Mosti Mondiale”

Mosti Mondiale

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

UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS
AQUELES QUE FAZEM VINHO!

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

 alegria na sua casa,  sem surpresas
 desagradáveis, confie no

35 variedades de mosto à sua escolha

MOSTO DISPONÍVEL EM GALÕES
DE 20 E 23 LITROS

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

Mosti Mondiale 2000

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

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

de 5 a 250 litros.

NOVIDADE

Serviço de análise do seu vinho

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00

20 LITROS

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00

20 LITROS

Mosti Mondiale 2000

Restaurant

L’Étoile de L’océan
VISITE  PORTUGAL SEM SAIR DE MONTRÉAL

3500$
Organiza uma noite de FADOS

Sábado, 18 de Outubro  pelas 19H30
Com a grande fadista da comunidade portuguesa

Jordelina Benfeito
e os músicos

António Moniz • Libério Lopes

EMENTA

Entrada mista
Caldo verde

Bacalhau à Estrela
ou

Cabrito à padeiro
Sobremesa e café

Surpresa do chefe à meia-noite
Reservas, lugares limitados

101 Rachel est, Montreal, Québec• Tel. (514) 844-4588
www.letoiledelocean.com •  Courriel: letoiledelocean@videotron.ca

Peixe fresco, mariscos, grelhados, pratos exclusivos, Fado e Porto

Criação de sitio web

Criação e correcção de documentos
(português, francês e inglês

Para mais informações, comunicar com Sra. Leonor Medeiros
pelo (450) 585-7298 ou visite o nosso sítio www.productnet.ca

ALOJAMENTO
a partir de

9,95$ / MÊS
(Acess, ASP, PHP, Perl 5, etc)

Especial para pequena empresa que
deseja afixar-se na Internet (29,95$/ mês tudo incluído)

No 17º Ciclo de Cultura Açoriana
Dora Barão distinguida com exposição

 Texto de António Vallacorba
                                                                   Fotos de Dora Barão

O Centro de Divulgação
Açoriana no Canadá (CDAC),

da responsbilidade de Manuel
de Oliveira Neto, voltou a
marcar em Toronto uma
presença cultural de bastante
relevo com a realização do seu
17º Ciclo de Cultura Açoriana.

Este tradicional aconte-
cimento, que muito enriquece a
comunidade de Toronto – e não
só! -, decorreu de 14 a 23 de
Setembro transacto no salão
nobre do Sport Clube Lusitânia,

daquela cidade ontariana.
O tema para a edição deste

ano foi “Açores – a globalização
de um Povo”, à volta do qual se
centraram conferências perti-
nentes, de aspectos culturais,
exposições de artes plásticas e
de artesanato; exibições de
filmes e de videos sobre a
Região Autónoma dos Açores e
muita música.

De entre os artistas plásticos,

Dora Barão, directora do
departamento de gestão de
venda de várias sucursais do
Banco Laurentienne e ex-
presidente da Associação
Portuguesa do Espírito Santo e
da Casa dos Açores do
Quebeque, foi uma das pintoras
convidadas a expor neste
popular evento e cujas telas
despertaram o interesse geral,
a ponto desta nossa conterrânea

e compatriota ter sido entre-
vistada por Nellie Pedro, para
uma estação de Televisão
portuguesa daquela cidade.

A exposição dos quadros da
Dora esteve patente de 19 a 21
de Setembro, sendo este último
dia dedicado ao concelho do
Nordeste, sobre o qual o
respectivo edil, dr. José Carlos
B. Carreiro, proferiu uma
palestra.

O dia do encerramento, com
a presença da dra. Alzira Silva,
directora da Direcção Regional
das Comunidades, cujo título da
sua conferência foi “Os
açorianos no mundo – iden-
tidade e integração”.

Foi, também, um dia dedicado
ao concelho da Ribeira Grande,
cuja cidade se encontra agora
oficialmente geminada com a de
Laval.

O presidente ribeiragran-
dense e ex-residente de
Montréal, dr. António Pedro R.
Costa, teve como tópico na sua
palestra “Ribeira Grande e o
Futuro”.

No seu discurso de encer-
ramento, o organizador deste
ciclo, que se congratulou com o
sucesso do mesmo, não pôde

contudo deixar de censurar a
falta de apoios da parte das
entidades competentes.

Felicitamos a Dora Barão por
ter ido representar a nossa
comunidade, com a certeza de

que gostaríamos que fossem
mais frequentes os intercâm-
bios culturais entre as várias
comunidades da nossa diás-
pora.

Alexandre da Costa
ganha honroso prémio

O talentoso e conhecidíssimo violonista Alexandre da Costa,
presentemente a seguir estudos superiores em Viena de Áustria,
foi o vencedor do Concurso do Banco de Instrumentos de Música
do Conselho das Artes do Canadá de 2003, organizado pelo Governo
canadiano. Qual o prémio, pergunta o leitor ?

Nada mais nada menos do
que o empréstimo por um
período de três anos, de um
fabuloso violino STRADI-
VARIUS “Baumgartner”de
1689.

De uma impressionante
riqueza sonora, caracterizada
por uma pureza de sons quase
inigualável, este tipo de
instrumento é não só o mais
famoso como o mais procurado
e desejado pelos grandes
artistas da especialidade. Um
objecto desta ordem é de um valor incalculável. É o tipo de
instrumento que se coaduna bem com o talento de Alexandre da
Costa e lhe assenta como uma luva.

Porque se este violino é caríssimo, o talento de Alexandre se se
comprasse, esse, não teria preço...

Raúl Mesquita
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SÁBADO, 18 de Outubro
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, 18 de Outubro
DAS 7H00AM AO MEIO-DIA

NÃO PERCA ESTA OCASIÃO

Ribeira Grande terra onde eu nasci...
Por Conceição Correia

Realizou-se no passado fim-
de-semana, sábado 4 de
Outubro, ao entardecer na cave
da igreja Sta. Cruz, o jantar anual

do convívio dos ribeiragran-
denses.

Este evento, que já faz parte
das actividades habituais da

nossa comunidade, reuniu mais
de trezentas pessoas. Com uma
sala decorada com bom gosto,
os anfitriões, receberam os
visitantes passando por um
portão, fazendo lembrar os
lindos jardins de que é dotada
esta linda ilha, e o verde era a cor
predominante entre as variadas
flores que decoravam as mesas
e o tecto.

O Concelho da Ribeira Gran-
de está situado na costa Norte da
maior ilha do Arquipélago dos
Açores, São Miguel. Muitos dos
oriundos deste concelho imi-
graram para Montreal e aqui se

reúnem uma vez por ano,
ligados por fortes raízes
culturais. Gente boa e divertida,
fizeram daquele serão uma

agradável noite onde rir não fez
mal a ninguém.

Como sempre Luís Melo,
personagem bem conhecida
entre nós, animou com as suas
piadas esta festa. Jordelina
Benfeito “a cotovia açoreana“
cantou alguns fados, acom-
panhada como já é costume, à
viola por Libério Lopes e a
guitarra por António Moniz.

Jordelina encantou todos os
presentes com a sua bela voz.
Adriano Pereira, grande talento
muitas vezes esquecido pela
nossa comunidade, cantou
algumas conhecidas canções do

seu reportório. Para fortalecer o
elenco local, a comissão desta
festa contratou dois artistas
vindos expressamente dos

Estados Unidos, Jorge Silva e
Maurício Morais.

Jorge Silva, emocionado
recordou a sua terrinha e, com
muita piada recordou e imitou
personagens famosos que o
público reconheceu de ime-
diato, o que fez rir toda a
multidão.

Também estiveram presen-
tes alguns convidados especiais
vindos dos Açores, o Presidente
da Junta de Freguesia da Matriz,
António Anacleto, o vereador
João Vasco Pontes Sousa Pedro
e o casal José Carlos Silva e
Dolores Silva proprietários da
firma Dâmaso e filhos.

Durante os discursos da
praxe, recordou-se a impor-
tância cultural deste conselho,
rico em valores históricos e

patrimoniais, assim como a
valorização de todos os oriun-
dos de Ribeira Grande que em
terras do Canadá, nunca
esqueceram a sua terra natal,
contribuindo para o seu
desenvolvimento económico.

O comité de festas liderado
pelo implicado e simpático casal
Graça e Ildeberto Silva,
ofereceu aos convidados
especiais, algumas recordações
num gesto que foi retribuído
pelos ilustres visitantes.

A noite seguiu animada com
os tradicionais sorteios, leilões
e com o baile ao som da música
escolhida pelo DJ J.G Night
Productions.

Para surpresa de todos a “tia
Orália“, célebre vendedora
ambulante, passou de mesa em

mesa, a recordar os pregões
engraçados, utilizados noutros
tempos na venda dos chupa-
chupas, regalando todos os
presentes.

Estão de parabéns os or-
ganizadores de esta grande
festa ao proporcionarem uma
noite de alegria e de convívio
tipicamente Ribeiragrandense.

Termino com as palavras
cantadas por Jorge Silva, dos
versos que fez dedicados à sua
terra natal, repetidas com
emoção por muitos dos pre-
sentes:

…Oh! Ribeira Grande terra
onde eu nasci, com muitas
saudades eu canto para ti…

Dois aspectos diferentes mas bem elucidativos do ambiente festivo

Comunidade
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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

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO

* UM POR FAMÍLIA

✁✁✁✁✁

DESDE $649

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

Um tema de vez em quando
As guerras americanas

Por Joviano Vaz

A recente campanha militar
americana no Iraque com todas
as consequências que conhe-
cemos não pode deixar de nos
sensibilizar à tentativa de
hegemonia que os Estados
Unidos procuraram desenvo-
lver no século passado, facto
que infelizmente continua ainda

no século XX1.
Acabo de ler no Jornal Moçambicano “Savana”, uma carta da

autoria do escritor Mia Couto dirigida ao actual Presidente dos
Estados Unidos,  George W. Bush, que oxalá a tenha lido.
Transcrevo para os meus leitores algumas passagens dessa carta.

Alguns dos acontecimentos nela referidos desapareceram já da
memória colectiva, mas continuam bem presentes na mente dos
que sofreram certos conflitos em nome da denominada liberdade.

Eis, pois, algumas passagens da carta de Mia Couto.
“Recorda ele, antes de mais os conflitos desencadeados pelos

Estados Unidos um pouco por toda a parte.  Vejamos alguns deLes:
1. Os Estados Unidos eram, até hoje, o único país a utilizar a

bomba atómica.
2. Os Estados Unidos foram a única nação a ser condenada pelo

tribunal internacional de Haia por “uso ilegítimo da força”.
3. Forças americanas treinaram e armaram fundamentalistas

islâmicos  extremistas (incluindo Bin Laden) a pretexto de
derrubarem os invasores russos no Afeganistão.

4. O regime de Saddam Hussein foi apoiado pelos Estados
Unidos enquanto praticava as piores atrocidades contra os
iraquianos, incluindo o gazeamento dos curdos em 1998 (foi
utilizado então o gás mostarda).

5. O chefe africano Pâtrice Lumumba foi assassinado com
a ajuda da CIA.

6. Depois de preso e torturado foi “executado” com um tiro
na cabeça.

7. O seu corpo foi depois dissolvido em ácido clorídrico.
8. Em 1953, a CIA ajudou a preparar o golpe de Estado contra

o Irão na sequência do qual milhares de comunistas do “Tudeh”
foram massacrados.

9. De resto a lista de revoluções e de contra-revoluções
preparada pela CIA é bastante longa.

Desde a Segunda guerra mundial os Estados Unidos
bombardearam os seguintes cidades/países:

China 1945-1946; Coreia do Norte 1950-1953; Guatemala  1954;
Indonésia 1958; Cuba 1959; Congo 1964; Peru 1965; Laos 1961-1973;
Vietname do Norte 1971-1973; Cambodja 1970; Granada 1983;
Líbano 1983-1984; Líbia 1986; Salvador 1960; Irão 1987; Panamá
1989; Iraque 1990 (pela primeira vez); Koweit 1991; Somália 1993;
Bósnia 1994-1995; Sudão 1998;  Afeganistão 1998; Jugoslávia 1999.

Esta lista não é exaustiva.  Muitos outros conflitos foram
provocados pelos Estados Unidos.  A título de exemplo recordemos
o trágico destino imposto ao povo chileno.

O Wall Street Journal publicou recentemente um relatório que
afirmava que 500.000 crianças vietnamitas nasceram deformadas
em consequência da guerra química das forças norte-americanas.

O bispo americano Robert Bowan escreveu no fim do ano passado
uma carta ao presidente Bush intitulada “Porque é que o mundo

odeia os Estados Unidos”?
Note-se que o bispo Bowan (Diocese da Flórida) é um antigo

combatente da guerra do Vietname.
Nessa carta o Bispo acima mencionado diz:  “O senhor Presidente

afirma a quem o deseja ouvir que os Estados Unidos são alvo de
terrorismo porque defendemos a democracia, a liberdade e os
direitos humanos.  Esta afirmação é absurda.  Somos alvos dos
terroristas porque na maior parte do mundo o nosso Governo
defendeu e defende a ditadura, a escravidão e a exploração humana.
Somos alvos dos terroristas porque somos odiados.  E somos
odiados porque o nosso governo fez coisas odiosas.  Em quantos
Países agentes do nosso Governo depuseram chefes popularmente
eleitos substituindo-os por ditadores militares, fantoches desejosos
de vender o seu próprio Povo às corporações norte-americanas
multinacionais”?.

E mais não disse Mia Couto.  A cada um de nós de reflectir e de
agir.

Comunicado
Concurso para jovens empresários da comunidade

Portuguesa.

Vertente empresarial:
· Para os jovens que desejem constituir uma empresa;
· possibilidade de uma bolsa cobrindo 25% dos custos

iniciais, até à concorrência de 20 000$.

A “Fondation du Maire de Montréal, “les Fonds de Solidarité
du Québec” em colaboração com a “Caixa de Economia dos
Portugueses de Montréal” oferecem uma bolsa no valor de de
5,000$ aos jovens de origem portuguesa com rendimento
pessoal equivalente ou inferior ao salário mínimo,  Os jovens têm
agora a possibilidade de constituir a sua própria empresa ou
realisar um projecto cultural.

A CEPM conta com a colaboração de todos na divulgação
desta acção social única na comunidade portuguesa do
Quebeque.

Para mais informações contactar:
Nuno Lobo CEPM – 842-8077
Pedro Pereira CEPM – 842-8077
Martine Adolphe – Fondation du Maire – 872-9089
www.fondationdumaire.qc.ca

A Voz de

Portugal

o seu jornal

todas as

quartas-feiras

Synergie FutureSynergie Future
Conservação de energia

Climatização e Aquecimento

6816 boul. St. Laurent, Montreal

762-1697
“A Família Scally está ao vosso serviço”

500
Aparelhos

a
liquidar

Venham ver

GRANDE  LIQUIDAÇÃO

Preços
incríveis

sistemas de ar condicionado, termopompas, lareiras,
chaminés

Termopompa 9000BTU a partir de $1695.00
Instalação e taxas a adicionar • Oferta válida até a liquidação da quantidade

ou visitem o nosso sítio web : www.synergiefuture.com
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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

Empregado para distribuição de móveis,
de preferência bilingue, de idade entre
os 25 e 35 anos. Boas condições de
trabalho e bom salário.
Contactar:

MOVEIS ARCA
4117 boul. St-Laurent

Tel. 842-0591

Homem para lavar loiça a tempo inteiro.
Trabalho garantido. Boas condições de
trabalho. Precisa-se também de
empregados (as) de mesa bilingues,
com experiência.

Fábio ou Aldo
(514) 747-7809

DIVERSOS

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

NOVO ROSEMONT
Super bom duplex, cave,
lareira, quintal. Bom preço.

EXPERIENCE
Hall of Fame

Club 100%OR

        ROSEMONT
Bom 6plex semi-destacado.
Grande terreno.
      Preço: $279.000

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 : $259.000

ST-MICHEL
Super bom duplex, 3 quartos fecha-
dos, grande garagem. Bom preço

VENDIDO

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

Daniel
Cel.: 992-8187

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

Gil da Silva
(450) 434-9000 ext.238

(514) 708-3207

Operadoras com exp. em máquinas
overlock para junção, máquinas zig zag
ou a uma agulha. Máquinas de 2 agulhas
(coverstich) para rebater o elástico nos
fatos de banho e roupa interior. 39 horas
/ semana. Excelente salário de acordo
com a experiência.

Tel. 384-2655

Vende-se padaria portuguesa toda
equipada, por motivo de retirada para
Portugal.

(514) 893-4386

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

DU CARTIER INC

Olívia Paiva Joseph Oliveira

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

Bom duplex em Villeray /
Lorimier, em muito bom estado
Preço : $295.000.

Quadruplex destacado c/bom
terreno,em  sector procurado
Preço : $379.000.

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

$209.000

PRECISAM-SE
Costureiras para casacos e jaquetões em
pele de borrego, topo de gama. Devem ser
altamente experientes. Tempo inteiro, boas
condições e salário elevado.
Contactar : Nuno ou Mr. Arnold

(514) 387-5495

Empregada doméstica para tomar conta
de senhoraportuguesa idosa mas
autónoma. Deve pernoitar e saber falar
Português ou Espanhol.

(514) 381-3083

Pessoal para limpeza comercial.
Contactar: António Aguiar

(450) 979-7292

www.avozdeportugal.com

Honda Civic 1998, manual, 4 portas,
proprietário único, 145.000 km., 8 pneus
novos incluídos e extensão de garantia.

Marco
(514) 725-6383
(514) 928-6383

CARTA DE RESIDENTE
PERMANENTE OU

CIDADANIA CANADIANA
Precisa de ajuda para o pre-
enchimento dos formulários ? As
pessoas interessadas poderão
contactar :

José António
(514) 845-8513

CENTRE 2000
Especiais de Outubro

Formação de assistentes dentários
/ auxiliares  dos beneficiários /
responsáveis de “garderie”.
Línguas : Francês / Espanhol e
Inglês.

(514) 342-1000/342-0001

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

ST-MICHEL

ST-MICHEL

“ 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/bacherol,aq.eléctrico
esq.17e/ Louvain, semi-desta-
cado, garagem, negociável.

ST-MICHEL

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

RE/MAX DU CARTIER INC.
Courtier immobilier agrée

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

António  Gomes

Negociável

VENDI DA

NOVO NO
MERCADO

VILLERAY

Preço $249.000

Comercial
Rua Lajeunesse e Cré-
mazie.
Rendas $34.800 / ano

ROSEMONT

4 apts. eléctrico. Bom estado.
Rendas: $24.540 / ano
O

NOVO NO MERCADO

$339.500.

ST-MICHEL

Semi-comercial.Duplex 1x4½,
1x3½ com local de 25x54.
Aque.eléctrico. Negociável
Preço : $169.000

R.D.P.

ST-MICHEL

Duplex 2x5½ com pos-
sibilidade de “Bachelor”, lareira,
garagem. Impecável.
Preço : $255.000

Pequeno “Bungalow” 2 qts
Terreno 35 x 80.
Preço : 77.500

VILLERAY

Rua St-Hubert, 2x 3½, com
espaço comercial, cave.
Proprietário tem de vender.
Negociável. $203.000

R.D.P.

 $277.500

MONTREAL-
NORTE

Duplex semi-comercial
com 1x5½, aquecimento
eléctrico $189.000

Duplex 1x4½, 1x7½, todo
renovadoPreç : $199.000

MONTREAL-
NORTE

R.D.P.

Bungalow isolado com 2
qts, garagem e bom
terreno $87.000

NOVO NO MERCADO
ST-MICHEL- Triplex 1x5½, 2x3½, cave terminada,
lareira, janelas novas, garagem. Impecável. $253.500.

ST-MICHEL- “Depanneur / fond de commerce”.
O mesmo proprietário há vários anos. $79.500.
Negociável.

ST-MICHEL- Comercial-industrial, edifício c/3 portas de
garagem, em excelente estado. $475.000.

109 000$

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

Arlindo  Velosa

VILLERAY VILLERAY

DU CARTIER-VILLERAY

Avaliação gratuita

83  CASAS  VENDIDAS  EM  2002

VENDIDA

VILLERAY

NOVO NO MERCADO

VENDIDA

Duplex 2x5½  e “Bachelor”.
Esquina de rua, terraço e garagem.
Impecável.

AHUNTSIC
“Cottage” em sector procurado,
com 4 qts fechados, lareira, cave
bem terminada, “solarium”.

$229.000.

HOLT RENFREW
Alfaiate/Provador de fatos

Procura-se alfaiate / provador de
de fatos, com exp. em trabalho de
vestuário topo de gama, para tirar as
medidas aos clientes e efectuar todo
o género de retoques.
Candidatos interessados contactar :

Lyne Shaw
(514) 282-4415

Infografia
Cópias em cores e a

preto e branco
Bandeirolas em grande

formato.
Aluguer de computadores

Convites
Cartas de agrdecimentos

...e muito mais

4117-A St-Laurent
(514) 844-0388

CDM

VILLERAYEm Rosemont bom duplex c/ grande
terreno, em bom estado.
Zona bastante procurada.
Preço : $259.000
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CÂMBIO  DO  DÓLAR
CANADIANO

EM PORTUGAL

EM 14-10-2003

1EURO=1.5505Cd

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 MEMORIA
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 Groupe Ives Legaré
1350  Autoroute 13, Laval       (514) 270-3114
Víctor Marques       (514) 570-9857
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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

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.

Senhor Sirifo
Médio espiritual africano de nascimento

Já tentou tudo e sem sucesso ?
Posso ajudá-lo (a) nos seus problemas de:reunião
com o ente amado, retirar negativismo, decepção
emocional, casos de tribunal, problemas
familiares, doença, jogo, sorte, sucesso na
carreira, e negócio. Uma visita indicar-lhe-à o
caminho da felicidade. Leituras claras e
precisas(presente, passado e futuro).

Ligue agora ! (514) 486-2714

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

COZINHA NOVA

  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

VILLERAY

Triplex,3x4½, aquecimento individual,
cave alta, rende $19.320.

Duplex 2x4½, , de Bullion e Duluth
Rende $11.520.

RDP

“Bungalow”, 16ème e Perras,         3
quartos, A/C, lareira, imenso
terreno, garagem.

PLATEAU

=

Gualberto António Tomé
1930 - 2003

No passado dia 26 de Setembro de 2003, faleceu em Montreal,
com a idade de 72 anos , o Sr. Gualberto António Tomé, natural
da freguesia de São Pedro, Ponta Delgada, S. Miguel, Açores,
casado com a Sra. D. Maria de Sousa, natural da freguesia de S.
Vicente-Ferreira, S. Miguel, Açores.

O Sr. Gualberto foi um homem implicado na comunidade
portuguesa de Montreal, fazendo parte do Rancho de Romeiros,
do Grupo Folclórico Cantares e Bailares dos Açores do
Quebeque, do Grupo da Casa dos Açores, como tocador de viola.

Deixa na dor sua esposa, seus filhos Nivéria, Luís(Suzana
Rodrigues) e Ana, seus netos Nilton, Celso e Kevin, irmãos(ãs),
cunhados(as), sobrinhos(as), primos(as), assim como outros
familiares e amigos.

Uma missa de corpo presente teve lugar na Igreja Santa Cruz,
presidida pelo Rev. Padre Lourenço Ruba e animada em cânticos
pelo grupo coral Senhor Santo Cristo, sob a regência da Sra.
Filomena Amorim, seguindo depois o cortejo fúnebre em
direcção ao cemitério Repos St. François d’Assise, onde foi a
sepultar descansando para a eternidade.

A família enlutada vem por este meio agradecer a todos os que
com as suas palavras, presença e gestos de amizade os
reconfortaram nestes momentos difíceis da sua vida.  A todos
o nosso sincero obrigado e Bem Hajam.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo da agência funerária:
Magnus Poirier
7388 boul. Viau

   Montreal, Qc
   Director, José Teixeira
  Tel. (514) 727-2847

Mr. Eddy
Célebre  vidente  medium

Tem problemas sentimentais et familiares ?    Confie  no
Mr. Eddy.  Ele resolve todos os vossos problemas mesmo
os casos desesperados onde outros falharam.  Amor, regresso
imediato e definitivo do ente querido, sorte no jogo,
impotência sexual, negócios, desenfeitiçamento. Resultado
garantido a 100% dentro de 3 dias.
Metro Atwater.

Tel. 514 - 933-5494
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INTRACOMMAR.NET
•Venda  •Serviço • Reparação

Para um serviço profissional garantido,
contacte-nos ou visite a nossa sala de exposição

Reparações de parabólicas grandes e pequenas

7702 rua Juliette • V. LaSalle

• High  speed  internet

• EXPRESSVU
• STARCHOICE

SISTEMASa partir deSISTEMAS

SISTEMAS

• HIGH SPEED INTERNET
$45. / mês

MODEM  INCLUÍDO

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

Número ilimitado
de chamadas telefónicas de longa distância :

Canadá/EUA através da Internet

$99. / mês

Prop.: A. Januário  364-0795
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

SOREENE

Os preços são tão baixos, que decerto vai  já
aproveitar para as suas prendas de Natal

Casacos  e  fatos de desporto

6615 St-Hubert (514)  272-5040

• Cabedal, lã e cachemira
• Microfibra, imitação de peles, etc.
• Grande variedade
   mais de 1000 modelos

Certificado-Bónus
A  APRESENTAR NA COMPRA DE UM CASACO

VALOR  DE

Cinquenta dólares

PARA  SI OU  PARA  OFERECER A UM AMIGO

VÁLIDO  - OUTUBRO - NOVEMBRO
APENAS 1 CERTIFICADO-BÓNUS POR CLIENTE

NÃO PODE SER EMPARELHADO A OUTRAS OFERTAS

S O R E E N E
Casacos e fatos de desporto

6615  St-Hubert, Montreal, H2S 2M5

(514)  272-5040

Conselheiro espiritual
Numerologista - Astrólogo
Análise das Linhas da Mão
Família - Amor - Finanças

Saúde - Karma

450-424-3515

ANTÓNIO  SANTOS

Futebol
Portugal 5 - Albânia 3

Luiz Felipe Scolari (selec-
cionador de Portugal): “Parece
que fazer cinco golos não é
importante e que sofrer três já o
é. Se fizemos cinco é porque
algo de bom fizemos. Sofrer três
é mau.

Tirámos algum proveito do
trabalho de finalização e tive-
mos problemas a defender o
contra-ataque, daí termos
sofrido três golos. No entanto,
penso que houve grande qua-
lidade no ataque da Albânia”.

“Não estou muito preocu-
pado. Cometemos erros defen-
sivos no contra-ataque do
adversário e depois de
sofrermos o primeiro golo
deixámos de trabalhar tão bem

a bola e começámos a chegar
com atraso nas disputas de
meio-campo. Dessa forma,
demos hipóteses de golo mí-
nimas, que foram aprovei-
tadas”.

“Estivemos bem em 60 por
cento do jogo. Estivemos bem
nos índices de remate, sobre-
tudo na meia-distância, que

pode ser uma boa arma no
futuro”.

“Quando se joga com equipas
mais fracas, os jogadores têm a
impressão que a bola vai entrar
mais tarde ou mais cedo, mas
isso nem sempre acontece.
Quando se defronta uma
Inglaterra, uma Holanda ou
uma Itália há um respeito
mútuo”.

“Hoje cedemos 50 metros
para o adversário jogar em
contra-ataque e historicamente
Portugal joga mais ao contra-
ataque e não em jogadas tão
trabalhadas como hoje”.

“Após dez jogos ainda não
tenho uma avaliação completa,
porque tenho feito observações

a jogadores em todos os
encontros. As avaliações devem
estar prontas no início do ano.
Nos últimos três particulares
antes do Europeu já devemos
ter 90 ou 95 por cento dos
jogadores que estarão no
Europeu”.

Hans-Peter Briegel (seleccio-
nador da Albânia): “Tivemos um

mau início, em que mani-
festámos muitos problemas na
defesa. Mas depois, acabámos
por fazer 45 minutos muito
bons. O 2-1 a nosso favor ao
intervalo era um bom resultado
e merecíamos essa vantagem.
Na segunda parte, tivemos
problemas com o guarda-redes.
Em três remates, sofremos três
golos. Na quarta-feira, lesio-
naram-se dois dos nossos
guarda-redes. Tivemos de
chamar outro da Grécia (Billa),
que chegou hoje depois de seis
horas de viagem, muito fati-
gado. Mas o nosso primeiro
guarda-redes (Strakosha)
disse-nos que se sentia em
condições de jogar de início.
Penso que o peso deste resul-
tado se deve a isso. No entanto,
tenho de lhe agradecer pela

coragem de ter alinhado muito
magoado”.

Fernando Couto (completou
a 100ª internacionalização por
Portugal): “É um motivo de
grande orgulho ter alcançado
uma marca que nunca ninguém
em Portugal conseguiu. Foi
muito importante para mim e
para a própria selecção e para
outros jogadores, que poderão
vir a atingir este número. Estou
muito satisfeito, apesar de o jogo
não ter sido muito bom. Aliás, é
um jogo difícil de explicar. Ficou
comprovado que já não há
equipas fáceis. Todas sabem
jogar bom futebol. Mas reco-
nheço que houve erros nossos,
faltas de atenção, mas também
mérito da Albânia. De qualquer
forma é de realçar que estive-
mos a perder por 2-1 e que a

reacção da equipa foi muito
positiva”.

“Não direi que há falta de
motivação. Somos profissionais
e não vimos aqui só para ter mais
uma internacionalização ou
visitar a família. Queremos
sempre um resultado positivo.
Mas é natural que se houvesse
três pontos em disputa as coisas
fossem ligeiramente diferentes.
Não se pode dizer que haja falta

Fernando Couto e Igli Tare da Albânia lutam pela posse de bola
durante o jogo amigável entre Portugal e Albânia. Portugal
vemceu por 5-3.

Rui Costa festeja o golo que marcou a equipa da Albania no jogo
amigável de preparação para o Euro 2004 realizado no estádio
do Restelo.

de rotina e temos de dar valor à
Albânia, que nos criou muitas
dificuldades. Há jogadores
ainda muito jovens aqui e outros
com mais experiência. Estamos
bem preparados, embora
tenhamos de melhorar certos
aspectos. Frente a grandes
selecções, será muito difícil
recuperar resultados nega-
tivos”.

Desporto

Clube Portugal de Montreal
Rancho “Praias de Portugal”

Numa organização do Clube Portugal de Montreal, terá lugar na
Sede do CPM a festa de Lançamento do CD do Rancho Folclórico
“Praias de Portugal”.

Esta festa consta de jantar e baile animado pelo conjunto Reflex.
Entrada:  sócios: 15 CD’s; n/sócios 20 CD’s; crianças dos 6 aos

12 anos, 9 CD’s.
Para reservas:  844-1406.
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Desporto

1-888-457-7643
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“Franchises” disponíveis

Bem estar... e estar bem.

FÓRMULA 1
Michael Schumacher Campeão do Mundo em 2003
Vitória de Rubens Barrichello no Japão

Por Hélder Dias

Faltava um único e miserável
ponto para que Michael Schu-
macher se consagrasse não
somente Campeão do Mundo,
mas também para bater um
velho recorde, que durou 46
anos, pertencente ao legendário
Juan Manuel Fangio, (cinco
vezes campeão do mundo)
sendo até ao presente momento
o único piloto a conseguir tal
proeza seis vezes. Um ponto, o
qual, Michael Schumacher o
classificaria como o mais difícil
de conquistar ao longo da sua
carreira mas...conseguiu-o ao
terminar a corrida de domingo
em Susuka no Japão num oitavo
lugar. Concretamente este
oitavo lugar deve-se à sua má
classificação obtida no sábado
aquando das calif’s (14 lugar)
devido ao mau estado da pista
causado pela chuva que caiu no
momento da sua volta mais
rápida. Rubens Barrichello seu
companheiro de equipa ganhou
a corrida...partindo da “pole
position” o brasileiro ao serviço
da Ferrari, perderia de seguida
os comandos da prova em favor
de Juan Pablo Montoya ‘’Wil-
liams’’ este, que lideraria até à
nona volta mas, e uma vez mais,
vítima de um problema de
ordem electrónica, o simpático
piloto colombiano seria obriga-
do a abandonar. Kimi Raikko-
nen ‘’McLaren ‘’ onde pesavam
todas as responsabilidades de
cortar a linha de chegada em
primeiro lugar, esperando que
Michael Schumacher não
pontuasse, viu o seu sonho
terminar, como Vice -Campeão
do Mundo (91pontos) ao se
classificar número dois na
corrida, deixando o último
degrau disponível deste Grande
Prémio do Japão, para o outro
McLaren de David Coulthard.

Michael Schumacher, mais

uma vez pôde contar com o
excelente trabalho de toda a sua
equipa Ferrari, ao suportar dois
acidentes durante a corrida,
sendo o primeiro a colisão
contra Takuma Sato da ‘’Bar’’ e
o segundo a batida do seu irmão
Ralf Schumacher ‘’Williams’’
nas traseiras do seu F2003-GA.
Mas o título não corria perigo
pois Rubens Barrichello (que
controlou a corrida) garantia
não somente à Ferrari o
Mundial de Construtores e a
Schumi a concretização de mais
um Mundial de Pilotos. Michael

Schumacher venceu os cam-
peonatos de em 1994 e 1995 pela
Benetton e em 2000, 2001, 2002
e 2003 com a Ferrari, sendo até
à data o piloto que mais títulos
acumulou na história da For-
mula 1.

As surpresas neste Grande
Prémio do Japão foram inúme-
ras!..começando por Jacques
Villeneuve, que mais uma vez
aconselhado pelo seu gerente

Graig Pollock, disse não à última
prova do ano e possivelmente o
seu adeus à Fórmula 1.Recordo
há uns dias atrás, numa das
minhas visitas a um conceituado
Restaurante Português no seio
da nossa comunidade, o Manel
da Terra (como habitualmente
o trato) me perguntou notícias
do Villeneuve? até ao momento
pouco ou nada se sabe...e muito
se especula. Ele próprio disse,
‘’precisar de tempo para pensar
no seu futuro’’...rumores
diziam, que possivelmente
houvesse uma transferência de

Montoya para a McLaren,
visando a possível entrada de
Jacques no ‘’team’’ Britânico,
mas a Williams acaba de
anunciar que Montoya fará
parte da equipa em 2004;  pelo
contrário o famoso jornal
alemão o Bild  diz que Montoya
já assinou pela McLaren, por
outro lado Patrick Head não
deixou de dizer que Jacques é
um grande piloto mas...um

pouco ultrapassado, enfim...
terá Jacques um volante para a
próxima época...esperemos,
mas vemos o caso um pouco
difícil; no entanto Flavio
Briatore não excluiu a hipótese
de poder acolher Jacques
Villeneuve na Renault em 2005.
Será que Jacques vai passar um
ano inactivo como para
‘’festejar’’ a retirada de J.
Villeneuve a Bar entra com os
seus dois monolugares nos seis
primeiros lugares, o impecável
trabalho nos ‘’pit’s’’ no
reabastecimento e troca de
pneus por parte de toda a
equipa, bem como a excelente
pilotagem de Jenson Button,
(quarto lugar na corrida) e do
estreante Takuma Sato, (sexto
e a substituir Villeneuve)
fizeram com que a Bar
terminasse a época em quinto
lugar no Campeonato de Cons-
trutores.

A Renault uma equipa que se
evidenciou durante a época
deixou Susuka contente e triste
ao mesmo tempo, satisfeita pois
Jarno Trulli que largou do 19°
lugar terminaria a prova num
simpático quinto lugar e triste
pois Fernando Alonso foi
contrariado a abandonar a 18ª
volta ,(motor)quando se
encontrava na segunda posição.
Em comunicado de imprensa
Denis Chevrier Director da
exploração dos motores
Renault diz-se feliz “foi uma
época fantástica mas Susuka foi
efectivamente a última corrida
do RS23 e da sua arquitectura
em ângulo aberto. O Sr.
Chevrier não deixou de dizer
também, que haverá uma nova
arquitectura em 2004 mas que
as bases primordiais serão a
fiabilidade seguida da
‘’performance’’.

No final da corrida Michael
Schumacher feliz dizia: ‘’a
motivação e o talento de todos
quantos trabalham na Ferrari
são únicos!...por minha parte
adoro aquilo que faço, por isso
mesmo não tenho razão de
parar...evidentemente que hoje
é um dia altamente importante
na minha vida, mas nunca me
compararei a J.M.Fangio esse
homem é muito superior e não
podemos de forma alguma
comparar a personalidade de
Fangio, aos tempos de hoje’’.
Recordo que Fangio ganhou os
seus cinco títulos entre 1951
e1957,e ganhou 24 das 51
corridas que disputou, em
contrapartida Michael Schuma-
cher impôs-se 70 vezes em 195
Grandes Prémios.

Por nossa parte saudamos o
Campeão do Mundo, Michael
Schumacher com o nosso
Bravo Campeão, bem como
toda a equipa Ferrari.

Classificação final do G.P. do Japão
1. Rubens Barrichello, Bra (Ferrari) 1:25.11,743 hora (média:

216,612 km/h)
2. Kimi Raikkonen, Fin (McLaren-Mercedes) a 11,085 seg.
3. David Coulthard, GB (McLaren-Mercedes) a 11,614
4. Jenson Button, GB (BAR-Honda) a 33,106
5. Jarno Trulli, Ita (Renault) a 34,269
6. Takuma Sato, Jap (BAR-Honda) a 51,692
7. Cristiano da Matta, Bra (Toyota) a 56,794
8. Michael Schumacher, Ale (Ferrari) a 59,487
9. Nick Heidfeld, Ale (Sauber-Petronas) a 1.00,159 min.
10. Olivier Panis, Fra (Toyota) a 1.01,844
11. Mark Webber, Aus (Jaguar-Cosworth) a 1.11,005
12. Ralf Schumacher, Ale (Williams-BMW) a 1 volta
13. Justin Wilson, GB (Jaguar-Cosworth) a 1 volta
14. Ralph Firman, GB (Jordan-Ford) a 2 voltas
15. Jos Verstappen, Hol (Minardi-Cosworth) a 2 voltas
16. Nicolas Kiesa, Din (Minardi-Cosworth) a 3 voltas

Classificação final no Mundial de Pilotos

1. Michael Schumacher (Ale) 93 pontos
2. Kimi Raikkonen (Fin) 91
3. Juan Pablo Montoya (Col) 82
4. Rubens Barrichello (Bra) 65
5. Ralf Schumacher (Ale) 58
6. Fernando Alonso (Esp) 55
7. David Coulthard (GB) 51
8. Jarno Trulli (Ita) 33
9. Jenson Button (GB) 17
10. Mark Webber (Aus) 17
11. Heinz-Harald Frentzen (Ale) 13
12. Giancarlo Fisichella (Ita) 12
13. Cristiano Da Matta (Bra) 10
14. Nick Heidfeld (Ale) 6
15. Olivier Panis (Fra) 6
16. Jacques Villeneuve (Can) 6
17. Marc Gene (Esp) 4
18. Takuma Sato (Jap) 1
19. Ralph Firman (GB) 1
20. Justin Wilson (GB ) 1

Mundial de Construtores
1.Ferrari 158 pontos
2. Williams-BMW 144
3. McLaren-Mercedes 142
4. Renault   88
5. BAR-Honda   26
6. Sauber-Petronas   19
7. Jaguar-Cosworth                18
8. Toyota   16
9. Jordan-Ford   13

Próximo encontro, dentro em breve para vos comentar a lista das
transacções no que respeita ao calendário de 2004. Caro leitor e
amante deste maravilhoso mundo de homens e máquinas, mais uma
época acaba de terminar e que excitantes momentos que vivemos!..
Espero estar de volta no próximo ano para através das páginas de
A Voz de Portugal  vos informar de tudo quanto se passa na
Fórmula1.Até lá siga como sempre o velho conselho amigo...se
conduz, não beba.


