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Luta contra o cancro
Uma noite de
solidariedade
* A. Barqueiro
A solidariedade não é palavra vã.
Neste mundo cada vez mais convulso
e violento, continuam a registar-se
gestos fraternos de gente que
reconhece as desditas alheias e tenta
minorá-las, no melhor que pode e
sabe. E, quando essas desditas são
originadas pela doença, mais
necessária se torna a solidariedade
humana, pois à falta de saúde estamos
todos nós sujeitos, sejamos pobres,
ricos ou remediados. É um flagelo
que atinge todos, uns com maior
gravidade de que outros, contudo
regra que não sofre excepção e
continua a reger o itinerário da
Humanidade.
Uma das doenças mais mortíferas
dos tempos modernos é o cancro.
Doença maligna considerada
propícia na idade madura, ataca
igualmente as crianças e os
adolescentes. É um mal lento e
traidor, que em muitos casos aparece
sem sintomas visíveis, já quando são
ineficazes os tratamentos e
operações cirúrgicas. Os órgãos mais
correntemente atacados são os
pulmões, o sistema digestivo, o
pâncreas, os ossos, a laringe e a
mama, ( nas mulheres) e a próstata,
(nos homens).
Muitos têm sido os trabalhos de
pesquisa dos cientistas para
descobrirem a causa do cancro e a
maneira de combatê-lo. Os inúmeros
laboratórios dedicados aquele
trabalho em todo o mundo, vão
conseguindo pequenas vitórias sobre
o mal , mas estão longe de atingir o
ponto em que a doença seja
totalmente eliminada, se algum dia
esse objectivo for realizado.
A detecção precoce do cancro é a
melhor arma contra o mal. O rastreio
periódico e a submissão a testes
médicos de rotina, ainda que pareça
não haver indícios, são o melhor
instrumento para defesa contra tão

O presidente da Assembleia da República
Dr. Mota Amaral em visita oficial ao Canadá
No âmbito da sua visita oficial ao
Canadá, a convite do presidente da
Câmara dos Comuns em Otava, o Dr.
Mota Amaral, acompanhado de uma
delegação de parlamentares, manifestou interesse em encontrar-se com a
comunicação social portuguesa de
Montreal.
O encontro foi agendado num hotel
do centro da cidade e a ele ocorreu a
maioria dos médias lusos.
Não foi uma conferência de imprensa
no seu modo clássico e ainda bem. Foi
mais uma troca de impressões de
modo informal. O Dr. Mota Amaral,
político de grande experiência nos
contactos com as comunidades de
emigrantes, sabe adoptar o tom e o
registo apropriado quando lida com a
imprensa da diáspora. Linguagem
simples e directa mas, simultaneamente cautelosa quando a questão a
tratar é politicamente delicada. Não
esqueçamos que o PR da AR é a
segunda figura na hierarquia do Estado
e, como tal, as responsabilidades são
muitas. Por isso, nos assuntos mais
delicados, emprega as palavras

apropriadas para que não haja margem
para interpretações especulativas.
Dirigindo-se aos presentes, Mota
Amaral explanou as razões da sua
presença entre nós. Veio ao Canadá a
convite do seu homólogo da Câmara
dos Comuns e a celebração do 50º
aniversário da chegada dos pioneiros a
este país não é estranha ao convite
formulado. A celebração prestigia e
dignifica a comunidade portuguesa e o
país de acolhimento. A presença do
presidente e do grupo parlamentar
português contribui também para uma
maior visibilidade da comunidade e
ajuda a reforçar os laços de amizade e
institucionais através do país.
Dada a palavra aos membros da
comunicação social, as questões foram
das mais variadas, focando campos tão
diversos como a situação económica
em Portugal, a revisão constitucional,
o referendo europeu, o segredo de
justiça. O autor deste artigo cingiu-se a
questões que têm a ver mais com as
nossas necessidades actuais, ou seja a
lei da nacionalidade, a lei dos ex-
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Julgamento de Bibi suspenso
O julgamento de Carlos Silvino, Bibi,
que se iniciou na passada terça-feira no
Tribunal da Boa Hora, está suspenso.
O anúncio foi feito aos jornalistas pelo
assessor de imprensa do Supremo
Tribunal de Justiça, João Carvalho.
Conforme explicou, o julgamento
está suspenso devido a um requerimento apresentado por José Maria
Martins, advogado de Carlos Silvino,
que alegou o incidente de recusa do juíz
presidente.
O julgamento só irá prosseguir
quando o Tribunal da Relação de
Lisboa se pronunciar sobre o requerimento.
A defesa de Bibi acusa Paulo Pinto de
Albuquerque de parcialidade, numa
acusação que terá agora que ser
apreciado pelo Tribunal da Relação de

Ver pág.2

Le Petit Portugal

Lisboa e que levou à suspensão do
julgamento.
Este foi já um recurso usado pelos
Ver pág. 2
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Manchetes
Dr. Mota Amaral em visita oficial
ao Canadá
Cont da pág. 1
combatentes para efeito de
reforma e as contradições entre
as declarações dos políticos e a
legislatura por eles adoptada.
O Dr. Mota Amaral a todas
respondeu com naturalidade,
tentando, no aspecto económico, transmitir a nota positiva
de que a recuperação está à
vista, porque a recessão está
travada.
Quanto à revisão constitucional e referendo europeu
ainda não apareceram sinais
evidentes de um grande
empenho partidário e ainda
menos um interesse evidente
dos cidadãos nestas duas
causas. Mota Amaral considera,
no entanto, que antes da adopção
de uma Constituição Europeia é
preferível consolidar a «ideia» da
Europa na mente dos europeus.
Na revisão da constituição
portuguesa ainda só apareceu
um projecto vindo do PS, mas
como para fazer uma revisão é
preciso uma maioria de 2/3,
ainda se está longe de um
entendimento.
Como tem sido prática comum com todos os responsáveis políticos que nos visitam,
foi, de novo, lançado o apelo

para que se resolva a questão da
lei da nacionalidade. Mota
Amaral adiantou que o governo
apresentou uma proposta na AR,
sendo aprovada na generalidade
e que baixou à comissão da
especialidade. Por enquanto não
se sabe quando será aprovada e
qual será o seu impacto em
relação à lei anterior (este tema
vai merecer uma crónica
especial num futuro próximo).
Foi dado a conhecer ao Dr.
Mota Amaral que apesar do
slogan eleitoral do PSD Todos
Nós somos Portugal a lei dos
ex-combatentes contempla os
que residem no espaço europeu, que não estavam inscritos
na Segurança Social antes da
incorporação, e exclui os
emigrantes residentes no
círculo «resto do mundo». Que
este atitude do governo é
discriminatória e contrária a
todo o discurso político havido
até agora.
Mota Amaral começou por
fazer uma resenha histórica da
adopção da lei na legislatura
anterior, lamentando o facto de
haver exclusão e que compete
ao governo fazer as mudanças

Precisa de ajuda ??

Pensão: Segurança da velhice-VelhiceRégie des Rentes du Québec-Trabalho-Aluguer
de apartamento-Desemprego-Bem estar socialSeguro doença-Direcção da habitação-Cidadania
canadiana-Passaporte-Carta de residência
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que se impõem.
Mota Amaral vê ainda a
necessidade de se mudar certas
leis que, na prática, anulam ou
contrariam a vontade política,
como a lei eleitoral da Assembleia da República que impede
um emigrante português com a
cidadania canadiana de ser
candidato às eleições legisla-

tivas pelo círculo que englobe o
país da sua cidadania.
Depois da sua passagem por
Montreal, Mota Amaral e a
delegação parlamentar tomaram o rumo do Ontário para
encontros com a comunidade
portuguesa, devendo terminar a
sua visita em Otava, com
encontros oficiais.

Julgamento de Bibi suspenso
Cont da pág. 1

advogados de Carlos Cruz e
Jorge Ritto e Ferreira Diniz no
passado dia 1 de Setembro, para
suspender as inquirições para
memória futura.
«Fiz o que a lei me permite», diz advogado de Bibi
José Maria Martins, advogado de Carlos Silvino, Bibi, disse
aos jornalistas que fez «aquilo
que a lei me permite fazer para
defender o meu cliente». Em
causa está a suspensão do julgamento de Carlos Silvino, devido
a um requerimento apresentado pelo causídico no qual acusa

o juíz presidente Paulo Pinto de
Albuquerque de parcialidade.
José Maria Martins considera
mesmo que o recurso usado é a
sua «obrigação» e entende que
irá fazer a defesa de Carlos
Silvino «como a lei manda»,
«com coragem e sem medo de
quem quer que seja».
O advogado escusou-se a
prestar mais declarações e
explicar o requerimento de
recusa alegando que não era
«ético referir o que se passa na
audiência».

TAP defende aliança
com SATA e Portugália

A TAP está interessada em criar uma aliança das empresas de
aviação portuguesas, juntamente com a Portugália (PGA) e a SATA,
para promover um negócio de escala, com vantagens para todas as
empresas, revela o Diário Económico.
No modelo a criar, a SATA ficaria responsável pelo tráfego interilhas e a PGA com os percursos regionais, alimentando, no entanto,
os voos de longo curso da TAP para a África e Atlântico Sul, de acordo
com a ideia expressa ao Diário Económico pelo administradordelegado da TAP, Fernando Santos.
A criação de uma aliança nacional de aviação conta com a
concordância do presidente da Portugália Airlines, João Ribeiro da
Fonseca, e está já a ser acompanhada pelo Ministério das Obras
Públicas, diz ainda o matutiuno económico.
Ao DE, o presidente da PGA adianta que há vários anos que
defende uma articulação entre as companhias nacionais, dado que
não faz sentido, acrescenta, que estejam de costas voltadas.
A proposta da TAP surge na sequência da quebra de receitas no
transporte aéreo, levando as companhias do sector a repensar a sua
posição no mercado.

Uma noite de solidariedade
Cont da pág. 1
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terrível doença.
É nessa missão que se desenvolve o trabalho de Directora da
AQRO Association Québecoise des Registraires en
Oncologie, uma organização quebequense criada pela nossa
compatriota D. Manuela Neves, Chefe de Divisão do Centro de
Registos do Cancro da Universidade de McGill e pesquisadora do
ramo de oncologia.
No último sábado teve lugar um jantar para angariação de fundos
para o referido organismo, na grande sala da Missão Santa Cruz,
de Montreal, com a participação de mais de trezentas pessoas,
grande parte delas de origem canadiana. A ocasião foi aproveitada
para se reverem antigas amizades e mostrar o apoio a causa tão justa,
numa luta antiga, que vitima elevado número de pessoas.
Apraz-nos registar o empenhamento da Comunidade Portuguesa
naquela iniciativa, tanto na confecção da boa refeição por senhoras
portuguesas, como no serviço de mesas e bar, assegurados por
jovens lusos que proporcionaram aos presentes uma noite
agradável e distractiva. Quando a juventude actual tende a consumir
os seus períodos vagos em actividades prejudiciais e perigosas,
consola ver os nossos jovens a colaborarem com os mais velhos
na busca de recursos para combate a uma doença mortífera.
Enquanto o fazem, estão a refinar o seu espírito de solidariedade,
a tornarem-se cidadãs e cidadãos mais humanos e preparados para
compreenderem a infelicidade alheia e tentar minorá-la.
Comovente foi também o momento em que as formandas da
AQRO homenagearam a D. Manuela Neves, entregando-lhe
prendas pela sua participação no desenvolvimento daquela
organização, e dirigindo-lhe um merecido agradecimento público
pela actividade incansável que tem mantido continuamente desde
a fundação da escola. Uma profissional competente possuidora de
um coração de ouro, fazendo o bem sem olhar a quem, no
anonimato.
As centenas de participantes presentes aproveitaram para
conviver e dançar, após a refeição, num ambiente de comunhão
saudável que teve como objectivo a colheita de fundos para uma obra
meritória, enquanto visava também interessar as pessoas a
reflectirem na realidade de uma doença implacável, que atinge
gente de todas as camadas sociais. A repetição desejada destes
serões, terá a dupla finalidade de ajudar financeiramente uma
organização científica de formação profissional e de pesquisa, e de
estabelecer laços mais íntimos entre os portugueses da
Comunidade, muitas vezes alheados do sofrimento de alguns dos
seus compatriotas, vítimas de doenças graves.

Tropas britânicas desembarcaram
há 60 anos nos Açores
(Lusa) - Um cemitério com 49
sepulturas de militares mantém-se como principal testemunho da presença na Terceira das
forças britânicas que há 60 anos
desembarcaram nos Açores
para garantir aos Aliados o
controlo do Atlântico na II
Guerra Mundial.
O desembarque britânico no
porto de Angra do Heroísmo a
08 de Outubro de 1943 e o sexagésimo aniversário do acordo
entre Lisboa e Londres que o
permitiu, constituem o tema de
um colóquio internacional que
ontem e hoje decorre na
Assembleia da República.
O encontro, promovido pela
Fundação Humberto Delgado,
em conjunto com organizações
universitárias, a Associação de
Amizade Portugal-Estados
Unidos e a Ogilvy&Mather,
reúne professores, políticos e
investigadores portugueses e
estrangeiros.
Entre os participantes estão
os portugueses Loureiro dos
Santos, Adriano Moreira, Medeiros Ferreira e Marcelo
Rebelo de Sousa, e nos oradores
estrangeiros contam-se os
nomes, entre outros, de Douglas Wheeler e Jeffrey Engel.
A passagem do sexagésimo
aniversário do desembarque
britânico nos Açores vai ser,
também, assinalada com o
lançamento de um livro reunindo crónicas políticas e
militares do general Humberto
Delgado, um dos militares
portugueses que contribuiu
para o estabelecimento das
forças britânicas no arquipélago
e que, mais tarde, simbolizou a
oposição ao Estado Novo.
Organizado pela filha do
general morto pela polícia
política da ditadura (PIDE) em
1965, Iva Delgado, o livro
Crónicas Políticas e Militares
da II Guerra Mundial tem
chancela da editora Inquérito reproduzindo artigos de imprensa
publicados entre 1939 e 1945.
A associação de Humberto
Delgado à efeméride tem que
ver com o ligação do General
sem Medo ao processo de
planeamento da construção da
base das Lajes.
Vindos de Liverpool no navio
Franconia, os primeiros três mil
militares dos três ramos das
Forças Armadas britânicas
acabaram por estabelecer-se
nas Lajes, zona da ilha Terceira
onde começaram a construir
uma base aérea.
Relatos da época indicam que
a base, actualmente conhecida
pela presença norte-americana,
começou por ter uma pista de
terra batida coberta por chapas,
tendo como infra-estruturas de
apoio numerosas barracas.
Manter livre dos ataques dos
submarinos alemães a rota do
Atlântico entre a América e a
Europa utilizada pelos Aliados
na movimentação de meios de
apoio às frentes e combate
europeias constituiu a sua
principal tarefa.
Um balanço da sua actividade,
combinada com a intervenção
de uma força norte-americana
estacionada em S. Maria, indica
que no final de 1943 tinham já
afundado 53 submarinos, o
primeiro dos quais a 09 de
Novembro, mantendo os alemães afastados de uma rota de
500 milhas em redor das ilhas.
Alvo de contestação da
população local penalizada pela

utilização de terrenos especialmente férteis e por uma necessária demolição de moradias, a
presença britânica nas Lajes
manteve-se até 02 de Junho de
1946, dia em que representantes dos governos de Lisboa e
Londres assistiram à cerimónia
do arrear da bandeira britânica.
A passagem do sexagésimo
aniversário do desembarque
britânico nos Açores vai ser,
também, assinalada com o
lançamento de um livro reunindo crónicas políticas e militares
do general Humberto Delgado,
um dos militares portugueses
que contribuiu para o estabelecimento das forças britânicas no
arquipélago e que, mais tarde,
simbolizou a oposição ao Estado Novo.
Organizado pela filha do general morto pela polícia política
da ditadura (PIDE) em 1965, Iva
Delgado, o livro Crónicas
Políticas e Militares da II Guerra
Mundial tem chancela da
editora Inquérito reproduzindo
artigos de imprensa publicados
entre 1939 e 1945.
A associação de Humberto
Delgado à efeméride tem que
ver com o ligação do General
sem Medo ao processo de
planeamento da construção da
base das Lajes.
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Terceira
Celebrant Singers em Angra
O grupo Celebrant Singers
vai actuar no próximo fim-de-

semana no Centro cultural e de
Congressos de Angra do
Heroísmo, em dois espectácu-

los marcados para as 21 horas.
O grupo de músicos e cantores do director e fundador Sr.
Jon Stemkoski, é conhecido
internacionalmente pela música
de intuito cristão, com aspectos
de oração e devoção.
Em dois espectáculos de
entrada livre, os Celebrant
Singers integram dez cantores
e uma banda de doze músicos,
maioritáriamente constituídos
por jovens dedicados e talentosos que representam vários
estados Canadianos e Norte
Americanos.

Carlos César lidera Conferência
de Presidentes das RUP
Carlos César vai assumir a
liderança da Conferência de
Presidentes das Regiões Ultraperiféricas (RUP) da União
Europeia (UE), no encerramento dos trabalhos da IX
Conferência ordinária, que
decorrem esta semana na
Martinica, ilha de soberania
francesa situada nas Caraíbas,
na próxima sexta-feira, dia 31.
A escolha do chefe do executivo açoriano para presidir, pelo
período de um ano, à Conferência de Presidentes das RUP (as
regiões insulares portuguesas
de Madeira e Açores, o arquipélago espanhol das Canárias e
os departamentos Ultramarinos
franceses  ilhas de Martinica e
Reunião, arquipélago de Guadalupe e ainda a Guiana), resultou
da conferência realizada em
Outubro de 2003, em Santa Cruz
de La Palma, nas Canárias.
No âmbito do programa deste
encontro dos presidentes das
RUP, que se vai desenrolar nos
dias 30 e 31, realiza-se um
Fórum de Partenariado, com a
presença de responsáveis políticos e técnicos das administrações regionais, centrais e
comunitária, e que abrangerá
temáticas como Concorrência,
Monopólio e Serviço Público,
Sectores Tradicionais  Agricultura e Pescas, Ajudas de
Estado e Cooperação Regional e Acordos Comerciais.
Está, igualmente, agendada
uma reunião de trabalho com o
comissário Michel Barnier,
responsável pelas áreas da
Política Regional e da Reforma
das Instituições, no seio da
Comissão Europeia, em Bruxelas, e ainda a ministra do Ultramar francesa e representantes
de Portugal e Espanha.
A importância do encontro...
Esta IX Conferência de Presidentes ocorre num momento
especialmente importante para
a afirmação das RUP, tendo em
conta que se está a avançar no
processo de decisão no que
respeita à versão final do futuro
texto constitucional da União
Europeia, no qual deverá ser
consagrada, com valor jurídico
reforçado, a especificidade das
regiões mais afastadas do
coração da Europa comunitária.

Pequenos
anúncios
844 - 0388

Em Junho passado, em Paris, os
presidentes das RUP, entre os

quais Carlos César, entregaram
à Comissão e aos Estadosmembros um memorando, contendo as principais questões a
resolver no âmbito do estatuto
da Ultraperiferia europeia, na
mesma ocasião em que os
representantes de Portugal,
Espanha e França entregavam à
Comissão um documento
semelhante, com recomendações sobre as RUP.
Atendendo a este enquadramento e ao alargamento da UE
a 25 estados, a presidência de
Carlos César da Conferência de
Presidentes das RUP, até
Outubro/Novembro de 2004,
vai revestir-se de especial
importância, tendo como
dossiers mais salientes o debate
e a definição dos princípios da
futura Política de Coesão da UE,
o processo de aprovação e
entrada em vigor do novo
Tratado Constitucional e a
escolha e início de funções da
nova Comissão Europeia.
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Faial
62 casas entregues aos
sinistrados do Faial
A cerimónia de entrega das
chaves de 62 moradias a outros
tantos sinistrados da ilha do
Faial teve lugar na passada

sexta-feira à tarde, na Cidade da
Horta, e foi presidida pelo
secretário regional da Habitação e Equipamentos, José
Contente.
Durante a cerimónia, que
decorreu no salão da Associação Faialense de Bombeiros
Voluntários, José Contente
reafirmou a determinação do
Governo Regional em concluir
rapidamente a reconstrução das
ilhas atingidas pelo sismo de
1998.
Tratou-se de uma obra gigantesca, já que só no Faial o parque
habitacional ficou danificado
em cerca de 70 por cento, mas

vamos terminar essa tarefa com
o mesmo empenho e a mesma
determinação com que a
iniciámos, acrescentou o
governante.
José Contente revelou, ainda
que, no âmbito das empreitadas
da reconstrução, integralmente
custeadas pelo Governo, estão
presentemente em curso 201
obras, sendo que proximamente serão iniciadas as últimas 100
casas.
A obra...
Cerca de cinco milhões de
euros foi quanto o Governo
Regional despendeu na reabilitação e ou construção dessas
moradias, situadas nas freguesias da Ribeirinha, Feteira,
Flamengos, Praia do Almoxarife, Salão, Cedros, Pedro Miguel,
Castelo Branco, Matriz, Conceição e Angústias.
Apesar das muitas dificuldades do processo, não só ao nível
financeiro, mas também pela
má vontade daqueles que só
sabem criticar, o certo é que
valeu a pena os sinistrados
terem paciência e esperarem a
vez de cada um receber a sua
casa reabilitada ou construída
de novo, referiu o titular da
Secretaria.

Madeira
Governo falha sucessivamente
Segundo Jaime Silva, são
várias as razões para o actual
estado de coisas. O deputado
socialista, aponta a «actuação do
Governo Regional, a conjuntura
económica desfavorável e a falta
de espírito de iniciativa dos
operários da obra de vimes»,
como algumas das causas da
crise. Falando de uma «iniciativa do Parlamento Regional
para regularizar a obra de
vimes, que parece ter morrido a
meio percurso», Jaime Silva
atira: «Muito se fala, mas
quando se trata de puxar os
cordões à bolsa, o caso muda de
figura. O Governo Regional tem
falhado sucessivamente neste
área e tem contribuído para o
acentuar da crise».

CONTACTE-NOS PARA CONHECER
AS NOVAS TARIFAS

OUTONO 2003
Aceitam-se reservas

Açores & Madeira
Madeira
Centro cívico da Ilha já está em obras
Iniciaram-se durante a
passada semana as obras de
construção do futuro centro
cívico da freguesia da Ilha,
concelho de Santana. O edifício
ficará situado em pleno centro

da freguesia, ocupando os
espaços em redor da igreja local
e os actuais espaços da Junta e
da Casa do Povo, que neste
momento estão a ser demolidos
para dar lugar ao novo edifício.
A primeira fase dos trabalhos
implicará a demolição completa
dos edifícios da Junta e da Casa
do Povo local, obras que contam
com pouco mais de dez anos de
vida. Os serviços da Junta e da

Casa do Povo, entretanto já
foram transferidos para uma
instalação
provisória,
funcionando nos próximos
tempos na escola do 1º ciclo
local, entretanto desactivada. O
edifício do centro cívico irá
albergar futuramente a sede da
Junta de freguesia, a Casa do
Povo, o clube local, a casa e o
salão paroquiais e ainda um
jardim público infantil, a que se
juntará um espaço de convívio
para a 3ª idade. A obra avaliada
em cerca de três milhões de
euros é da responsabilidade da
Secretaria Regional do
Equipamento Social. A obra em
causa implicará ainda a
demolição de duas habitações
particulares, estando neste
momento a decorrer a fase de
expropriação, que apurou está
a ser feita sem qualquer
problema, por acordo das
partes.

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

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

Mário da Silva C.d.'A.Ass.
Normand Langelier C.d.'A. Ass.
António Pereira C.d.'A.Ass.
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Comunidade
Ao Correr da Pena
Por Joviano Vaz
Neste fim de Outono que nos
anuncia a chegada breve do
Inverno eis-me de novo com
todos aqueles que têm a
amabilidade de ler esta crónica
de três em três semanas. Como
sempre li e ouvi o que pude da
actualidade que nos rodeia.
Tenho de limitar-me ao
essencial.
O sumário da crónica de hoje

é o seguinte:
1)- O seguro jurídico privado.
2)- Seis canadianos em cada dez são favoráveis à partida de
Chrétien

Bumani Yembe M.Sc., M.A.
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3)- O défice dos CEGEPS
4)- O Governo Federal delapidou 100 milhões de dólares
5)- Vitaminas para a vista
6)- Stress e angústia
O seguro jurídico privado
O governo Charest acaba de admitir não possuir fundos
necessários para aumentar a acessibilidade à ajuda jurídica, mas
ele incita os quebequenses a possuírem um seguro jurídico
privado para resolver a questão de despesas com os advogados
em caso de litígio.
Inquieto por ver que cada vez mais cidadãos renunciam recorrer
aos tribunais por falta de meios financeiros, a Ordem dos
Advogados acaba de iniciar uma vasta campanha publicitária que
vai custar um milhão de dólares para promover este tipo de seguro
jurídico.
Por outro lado funcionários do Ministério da Justiça do
Quebeque estão a efectuar uma digressão informativa pela
província para sensibilizar a população ao acesso à justiça.
Seis canadianos em cada dez são favoráveis à partida de
Jean Chrétien
Seis canadianos em cada dez, estão de acordo com a próxima
partida de Jean Chrétien da vida política, de acordo com uma
sondagem Léger Marketing. Cerca de 59% das pessoas
interrogadas acreditam que a partida do Primeiro-ministro será
uma vantagem para o Canadá.
Os quebequenses são mais indulgentes: só 52% vêem a partida
de Jean Chrétien como uma vantagem para o país.
Somente 19% dos canadianos e 24% dos quebequenses acham
que a partida de Jean Chrétien é desvantajosa para o país.
Mas o problema é mais complicado do que parece.
Depois da eleição do novo Primeiro-ministro em Novembro o
senhor Chrétien ficará até ao mês de Fevereiro?
Por enquanto nada se sabe, mas a situação poderá ser
inconfortável.
O défice dos CEGEPS
As sombras previsões orçamentais de vários estabelecimentos
da rede colegial, não parecem abalar o Ministro da Educação do
Quebeque, Pierre Reid.
Mesmo se a Federação dos CEGEPS afirma que a situação não
é normal, o ministro diz que ela não é desesperada e que tudo
voltará ao normal com uma gestão mais eficaz e adequada.
Entretanto os directores dos estabelecimentos secundários já
em Junho tinham assinalado ao ministro a situação (défice de 15
milhões de dólares) devido sobretudo ao aumento do
aquecimento e dos seguros.
Para que tudo entre na ordem os estabelecimentos têm
necessidade de 95 milhões.
Como se vê não é só a saúde que está em dificuldade.
A educação também está em apuros.
O Governo Federal delapidou 100 milhões de dólares
Em relatório que será apresentado proximamente a
Verificadora Geral do Canadá vai criticar severamente o governo
Chrétien por este ter delapidado 100 milhões de dólares na
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compra de dois aviões Challenger que não eram necessários.
Isto é o que anuncia o Globe and Mail precisando que Sheila
Fraser, a Verificadora Geral do Canadá, apontará especialmente o
nome do Primeiro-ministro neste dossier. Parece que o senhor
Chrétien teria interferido pessoalmente na obtenção do contrato.
Desta forma o Código de Ética não foi respeitado.
Temos de concordar que a ser verdade, esta situação vai
embaraçar o Primeiro-ministro do Canadá.
Ora, ora...
Vitaminas para a vista
Doses elevadas de vitaminas e de zinco diminuem o progresso
de uma grave doença da retina ligada ao envelhecimento. A
degenerescência macular é a maior causa da cegueira nas pessoas
com mais de cinquenta anos.
Paul Sieving e os seus colegas do National Eye Institute, um
organismo governamental americano, estudaram os casos de 3600
pessoas com uma média de idade era de sessenta e nove anos.
Todas estas pessoas consumiram suplementos de vitaminas C
e E, de Beta-Carotene, de zinco e de cobre durante seis anos.
As pessoas cuja doença se encontrava num estado intermediário
beneficiaram também do estudo e tratamento acima referidos.
O autor da investigação afirma que este tratamento não dá bons
resultados em doentes em estado precoce.
Atenção, pois, às doenças da retina especialmente a
degenerescência macular.
Stress e angústia
Os trágicos acontecimentos do 11 de Setembro em Nova Iorque
e em Washington influenciaram a saúde mental dos americanos.
Duas semanas após os acontecimentos acima referidos as vendas
nacionais de calmantes aumentaram de 8,6%, as de soníferos de
7,5%, e as de anti-depressores de 2,6% comparativamente à semana
precedente aos actos terroristas.
Foi em Nova Iorque que o aumento foi maior, pois as vendas de
calmantes aumentaram de 25% e as de anti-depressores de 17%.
Conclusão: os acontecimentos trágicos influenciam
sistematicamente os que os vivem directa ou indirectamente.
Por aqui me fico esta semana.
Vou continuar a ler e a ouvir o que na nossa sociedade se passa.
De maneira sucinta o registarei em momento oportuno.
Em principio dentro de três semanas como habitualmente.

Sport Montreal e Benfica
Homenagem ao folclore português

O Sport Montreal e Benfica presta homenagem ao folclore
português com uma festa que terá lugar no Sábado, dia 1 de
Novembro, a partir das 20h00, e conta coma a participação dos
seguintes ranchos: Cana Verde, Campinos do Ribatejo, Praias de
Portugal, Rios de Portugal e Cantares e Bailares dos Açores.
Entrada gratuita. Para mais informações: 273-4389.

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 CalixaLavallée (Parque Lafontaine), um super espectáculo. Esta noite,
quepromete 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 8442169; J & L Casa da Costura 844-4351; Flor do Lar 843-8909. Para
informações: 288-3019.

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

C.C.E.S.
Noite de Fados

Num organização do Centro Comunitário do Divino Espírito
Santo, terá lugar a 22 de Novembro na sua Sede do 8670 ForbinJanson, em Anjou, uma Noite de Fados, com jantar, animada pela
conceituado artista Jordelina Benfeito e os seus músicos, António
Moniz e Libério Lopes, e Tony Horácio.
Para reservas contactar Carlos Pinto pelo (450)585-4875 ou
Carlos Almeida pelo (514)972-5698.

Paróquia Notre-Dame-des-Neiges
Bazar anual

A Paróquia Notre-Dame-des-Neiges, situada no 5366 rua Côtedes-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!
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O País fede a sexo
Um cronista audacioso
Por Augusto Machado
Tinha planos para escrever sobre um
outro tema. Mas ao ler a crónica
semanal de João Pereira Coutinho, no
Independente, confesso que não
resisti em querer partilhar com os
leitores da Voz de Portugal a audácia
deste cronista. Ele dispara em todas as
direcções. Ele é, irritadamente, satírico,
irónico, bombástico e, às vezes,
polémico. Com a devida vénia, eis o que
ele escreve sobre o País e os Portugueses.
Sexo. Os jornais inundam-se de sexo e as televisões pátrias
gostam de esfregar a cueca alheia na cara do incauto. Este País fede
a sexo. Rasca. E a vida dos Portugueses transformou-se numa rotina
de bordel. Da pedofilia ao putedo bragantino, (refere-se à
prostituição em Bragança recentemente publicada na revista
Times) sem esquecer a incontinência anal do escol político
lusitano, tudo serve para afocinhar o País no truca-truca. Depressão
moral, dizem os sábios. Um perigo para a democracia reinante,
asseguram os democratas. (...) Por que motivo o mundo nos
descobre pelas piores razões? A pergunta é boa e merece uma
resposta: o mundo vai relatando a nossa miséria privada porque este
País foi transformando o sexo no prato principal dos Portugueses.
O sexo, o cheiro a escândalo reles, o desagradável odor da genitália
célebre. Televisões. Políticos. Nada escapa. Somos os principais
responsáveis pela nossa delinquência internacional.
Transformamos um escândalo localizado numa orgia sórdida,
partidária e comunitária. Convertemos uma pequena notícia de
província numa tragédia nacional e moral. No fundo corremos pela
rua em cuecas porque deixámos queimar o refogado. Não admira
que o mundo se interesse pela paróquia e pelos comportamentos
selváticos dos nativos. (...) Como acontece com algumas tribos
perdidas e perdidamente entregues a práticas ancestrais de
espiolhagem, curiosidade mórbida e obsessão carnal. Somos um
belo estudo. Somos uma bela salada.
O cenário, aliás, era inevitável. Logo para começar, temos um
jornalismo televisivo único na Europa: um jornalismo que
transforma a notícia em causa  e a causa em delírio moral e
condenação pública. Quando vemos um noticiário civilizado 
mesmo na BBC  encontramos 20 minutos de factos. Sem
dramatismo, sem excesso. Apenas factos. Uma bomba em
Jerusalém, ponto. Um debate nos Comuns, ponto. Uma partida de
futebol, ponto. Um pecadilho da Família Real, ponto. Just the facts,
gentlemen. Em Portugal, não: temos uma hora de informação que,
no essencial, é uma hora de reality show, com comentadores
(partidários) que gostam visivelmente de divertir as massas e
reportagens que, pela montagem e pelo tom, sublimam a ausência
de uma cinefilia genuína. (...)
Os políticos também não ajudam. Pelo contrário: eles alimentam
o circo e conferem ao cargo uma bela sombra de indignidade. O
Parlamento é uma arena de demagogia, maioritariamente
composto por criaturas que foram para a política como quem vai
para o centro de emprego da freguesia. O PS tem um secretáriogeral que, especialista no dialecto soez, desconhece as regras mais
basilares da gramática. Não é tou me cagando, dr. Ferro: é tou
a cagar-me  ou seja, menos gerúndio e redobrada atenção à
conjugação reflexa. (...)
Das televisões aos políticos, o sexo desabou sobre nós. Isto
percebe-se? Temo bem que sim. Não basta olhar em volta. É preciso
cavar mais fundo. Na verdade, foram 48 anos de silêncio pútrido.
Tudo devidamente abafado pela ortodoxia do regime  um horror
perverso pelo escândalo e pelo excesso. Ballet Rose? Meninos de
coro, não mais. Com a revolução de Abril, e a democracia
emergente, abriram-se as comportas. A inundação demorou mas
- veio. E hoje o País vive mergulhado nos dramas da adolescência
retardada: Obcecado com as matérias da carne, consumindo com
prazer as criminosas fornicações do vizinho. (...)

Na ocasião da Halloween
A vaidade das almas...
Por Raúl Mesquita
Muitos, imensos, eram os
problemas com que se debatia o
Fagundes para fazer progredir a sua
sementeira de nabos e batatas que
fizera nas trazeiras da casa, assim a
modos como um canteiro que
circundava o grande ácer, bem
vertical, que invadia de sombra a
cozinha da casa, voltada para as
trazeiras. Ora a cozinha era o único
sítio onde a esposa do Fagundes se
sentia verdadeiramente bem. Ali
confecionava bolos e doçarias que vendia depois nas festas e
romarias ou ainda no mercado público, onde tinha boa aceitação.
Apesar dos problemas agrícolas, tudo correria pelo melhor se a
determinada altura a mulher do Fagundes, atristada pela
improdutividade da cultura caseira, não se tivesse sentido invadida
pelo desejo de se aventurar noutros carreiros, desconhecidos e
impraticáveis para os seus conhecimentos. Num repente, záz, ela
decide de em tudo meter o nariz. Deixa o avental na barra do fogão
 para grande desolação do Fagundes  e lança-se numa corrida
aos acontecimentos mundanos, aos autógrafos, às marchas e
tambores, aos comentários artísticos, fazendo soar o seu nome por
todo o lado, porque isto de viver numa pequena aldeia, sempre ajuda
a fazer transformar anónimos em celebridades de bairro e, quem
sabe, talvez que um dia os presidentes das casas do povo a notem
e condescedam em lhe dirigir palavra ou oferecer-lhe um qualquer
louvor que, naturalmente, será aceite com grandes dobraduras
duma espinha já um pouco curvada por muitos e repetitivos ensaios.
Senão, é uma manta de queixumes que se estende, lacrimosas
manifestações, lamentações sem fim, para aliviar o fracasso de
qualquer tentativa.
É um pouco o mundo às avessas. Ou as avessas do mundo. Que
isto é como o meio copo vazio que é igual ao meio copo cheio. Cheio
de ar e de vaidades ocas.
Esta história do Fagundes é também o retrato duma parte do meio
comunitário português em Montreal. E noutros lados também.
Porque não é só em Montreal que há culturas caseiras como a do
Fagundes e sua mulher. Nem só entre os portugueses. Seja dito.
Tomando como comparação Toronto, de que tanto se fala e elogia,
deve dizer-se que a diferença fundamental estará no número de
habitantes. As más ervas notam-se menos num grande relvado...
Mas deve acrescentar-se de que essa considerável diferença
demográfica faz existir, na cidade rainha, empresários com vistas
largas e que procuram competir com outros congéneres bastante
aguerridos, sem desmorecer. Porque a concorrência aviva o
espírito e obriga a repensar projectos, transformando-os em
assinaláveis êxitos. Em contrapartida, tudo ou quase tudo, quanto
se faz em Montreal, é resultado de improvisações. Feitas a papel
químico.
Porque o Português médio, adia sempre as soluções, esperando
que o Céu faça o resto.
Depois, já com o momento à porta, corre atarefado para todos os
lados, lamentando-se de tudo, procurando todas as evasivas à boca
de semear, para justificar a sua desorganização e indisciplina de
trabalho. Quantas vezes não acontece que essa indisciplina notória,
desde o desrespeito de horários aos métodos de trabalho, seja
responsável pelo fracasso de eventos que podiam, com um mínimo
de controlo e de distribuição de tarefas, se realizarem com certo
brilho. Recordo-me de vários casos aonde a improvisação e a má
utilização dos recursos humanos  onde não se estabeleceram
prioridades nem se dividiram responsabilidades, fazendo depois a
necessária coordenação  fez com que cada indivíduo se sentisse
autorizado a contactar serviços e entidades, comprometendo pela
confusão originada, o bom funcionamento do projecto.
E isso acontece ainda. Com muita frequência.
Muitas são as pessoas que se aproximam de certos eventos com
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Opinião
Mário Tomás...
A generosidade em pessoa
A Informação já se esqueceu
Por Fernando Cruz Gomes
Muitos já se esqueceram.
Outros nem sequer entendem
quanto a seguir se diz. São mesmo
capazes de pensar que alguém
estará a querer pagar favores.
Que é possível, até, que haja
exagero
grosseiro
nas
informações que importa deixar
aqui preto no branco. E nós que
vamos continuar, ano após ano, a
lembrar a efeméride, pelo menos
até que a voz nos doa... achamos
que o esquecimento ronda, às
vezes, as raias da ingratidão... e que povo que não é grato e que, por
norma, se esquece... é povo que não tem um grande futuro. Mesmo
exagerada, a asserção significa, afinal, que passado, presente e
futuro, ainda que com graus diferentes de manuseamento da
mente... devem andar de mãos dadas. Sobretudo agora nos 50 anos
de uma comunidade como a nossa.
Mas... vamos lembrar, uma vez mais, que a 17 de Outubro de 1985,
os órgãos de comunicação social de língua portuguesa nas cidades
de Toronto e Montreal - então com mais de 250.000 portugueses
- começavam a estar ligados a Portugal pelo serviço da Agência
LUSA, que chegava através de um contrato estabelecido com a
Portuguese Book Store, de Toronto.
A agência passou a suprir, então, muitas carências de Informação
graças a um contrato estabelecido com aquela empresa, cujo
proprietário, Mário Tomás, era apaixonado pela Informação, sendo,
assim, um autêntico fautor de progresso informativo das
comunidades.
Só quem fazia, por essa altura, Jornais, Rádio ou Televisão em
Português é capaz de imaginar as dificuldades então superadas pelo
contrato feito com aquele homem bom, que já deixou o número dos
vivos. É que, por essa altura, só os jornais, vindos de Portugal duas
vezes por semana, funcionavam como fonte informativa dos órgãos
de Informação. A Rádio... chegava mal e com muitas dificuldades
de audição. E quanto a Televisão... nem pensar nisso.
O Portuguese Book Store continua. Mário Tomás ficou pelo
caminho, lembrado, apenas, pelos seus. A comunidade que tanto
beneficiou daquele seu gesto - especialmente a comunidade da
Informação - foi esquecendo o homem bom, mesmo controverso
em muitos casos, que de um dia para o outro, pagando do seu bolso,
mensalmente, alguns milhares de dólares, deu mais Informação às
comunidades. Mais do que isso: fez, à sua custa, o que os Governos
de então tinham obrigação de fazer... e não faziam.
Por isso, ao lembrar o 17 de Outubro de 1985... lembramos Mário
Tomás. Com pena de não termos força - e Mário Silva, vereador da
Câmara Municipal de Toronto, nunca disso se ter lembrado... - de
dar o nome de Mário Tomás a uma das nossas ruas. Por muito
menos, alguns outros já tiveram honrarias bem maiores!
Dizer isto é, afinal, tão somente, lembrar um homem bom
(mesmo controverso) que entendia a força da Informação a quem
era preciso dar os meios indispensáveis. E sobretudo agora que se
comemoram os 50 anos da chegada dos primeiros portugueses ao
Canadá... é bom lembrar isto. Mesmo com a certeza antecipada de
que... ninguém vai fazer nada!
a única preocupação de procurarem a evidência. Daí a tomarem
decisões que não se coadunam com as suas atribuições. Mas o
importante, para elas, é serem vistas e ouvidas. São os ingredientes
com que alimentam o EU. Complexadas, é assim o único meio que
encontram para se tornarem conhecidas, numa ilusória e vã cobiça
que a nada conduz.
E será talvez, o grande problema do associativismo cooperativo
ou não. As instituições existentes, para além do facto de serem em
Ver pág. 10

CASA DOS AÇORES DO QUÉBEC
A Casa dos Açores do Quebeque informa toda a comunidade
portuguesa que estará patente ao público, na sua Sede, sita
no 229 da rua Fleury oeste, do dia 15 ao dia 29 de
Novembro, uma Exposição produzida pelo Instituto
Açoriano de cultura de Angra do Heroísmo, intitulada:
JOÃO CORREIA REBELO, UM ARQUITECTO
MODERNO NOS AÇORES.
Esta Exposição concentra-se nos projectos e obras de João
Correia Rebelo destinados aos Açores. João Correia
Rebelo nasceu em Ponta Delgada em 1923, filho de um dos
mais famosos pintores açorianos (Domingos Rebelo).
Formou-se na Escola das Belas Artes de Lisboa, trabalhou
na sua cidade natal que trocou pelo continente, de onde
saiu em 1969 para o Canadá e onde reside, actualmente, na
cidade de Sherbrooke.
A exposição estará aberta ao público, todos os dias, das 19h00 às 21h00.
Para mais informações, queiram contactar com a Caçorbec pelo telefone 514-388-4129.
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Homenagem ao Arquitecto João Correia Rebelo(1)
Por Joviano Vaz
rada?
7)- Projectos de João Correia
Rebelo
8)- Homenagem a um amigo
Hoje Publicamos Os primeiros anos da autoria de Jorge
A. Paulus Bruno

Vai em breve o Instituto Açoreano de Cultura com sede na
Ilha Terceira dos Açores organizar em Montreal uma justíssima homenagem ao Arquitecto
João Correia Rebelo que nesta
cidade viveu vários anos.
A nossa memória colectiva é,
infelizmente, muito limitada.
Mas quanto menos se falar dos
homens e das coisas cada vez
menos saberemos quem so-mos,
donde vimos e para onde vamos.
Nas próximas semanas o jornal
A Voz de Portugal vai associar-se
à já citada homenagem publicando uma série de artigos da
autoria de quem bem o conheceu
de forma que o esquecimento não
caia sobre quem foi um arquitecto
de incontestável valor que honrou
a sua profissão e foi pioneiro nas
suas obras.
Para informação vossa a
seguir se regista o que sobre João
Correia Rebelo se vai escrever nas
próximas sema-nas:
1)- Os primeiros anos
2)- A polémica em torno da
praceta das Portas da Cidade de
Ponta Delgada: Sim ou não?
4)- Os anos seguintes
5)- Uma vida nómada, uma
obra fragmentada, uma pessoa
inteira
6)- Arquitectura ou masca-

João de Oliveira Correia Rebelo nasce na Ilha de São Miguel
no ano de 1923, mais rigorosamente, no dia 18 de Julho.
Seu pai, Domingos Xavier
Rebelo (1891-1975), era um
pintor apreciado e estimado na
ilha que, aos quinze anos, mercê
do apoio financeiro de um
mecenas micaelense (Conde
Albuquerque), partiu para Paris
onde permaneceu durante
cinco anos (1907-1912). Nessa
estada, estudou na Grande
Chaumière com Jean Laurens e
conheceu Amadeo de Souza
Cardoso, Manuel Bentes, Pedro
Cruz, Emmérico Nunes, Eduardo Viana, entre outros. Regressado aos Açores, cedo abandona a via modernizante  se é
que alguma vez, mesmo em
Paris, a praticou com convicção
 e passa a dedicar-se à pintura
da paisagem, ao retrato e à
pintura histórica e religiosa.
Para Manuel António Pelicano Antunes, Domingos Rebelo
representa o traço da união
entre as duas tradições dominantes do século XIX e academismo dos espaços interiores, onde emerge a sua
vertente retratista, e o naturalismo ao ar livre. Em ambos
os casos as gentes de diferentes
estratos sociais e a terra dos
Açores estão presentes com
assiduidade. Na sua obra, a

família (em especial a sua
própria) ganhou um lugar de
destaque e importância, a par
dos grandes temas da história
nacional.
Aos dezanove anos (1942),
quando os seus pais fixam
residência em Lisboa, João
Correia Rebelo matricula-se no
curso de Arquitectura na Escola
Superior de Belas-Artes de
Lisboa, que virá a concluir em
1950.

João Rebelo não seguiu
integralmente o percurso artístico do pai, pese embora ter
também dedicado uma parte da
sua actividade à pintura. Chega
a apresentar publicamente
trabalhos seus (desenhos,
retratos, aguarelas e trabalhos

Synergie
Synergie Future
Future
Conservação de energia
Climatização e Aquecimento

6816 boul. St. Laurent, Montreal

762-1697

A Família Scally está ao vosso serviço

académicos), por vezes também em conjunto com os de
Domingos Rebelo, em Ponta
Delgada: em 1950 expõe retratos de algumas das grandes
figuras de Hollywood, que faz
em Lisboa para o Cinema
Politeama. Participa em concursos de concepção artística:
ganha, em 1944, um concurso
para um cartaz do Sétimo Salão
de Educação Estética, cujo júri,
sob a presidência do Conselho
Nacional da Mocidade Portuguesa, era composto por Soares
Franco, Raul Vaz, Cottinelli
Telmo e José Amaro Júnior, que
lhe valeu a seguinte referência
elogiosa num jornal local: (...)
revelou as tendências artísticas
que deixaram ver que ele
seguirá a trajectória que leva ao
triunfo.
É portanto no seio de uma
família comprometida com a
criação artística, mas com fortes
tendências e preocupações de
representação regionalista e
etnográfica, que João Rebelo dá
também os seus primeiros
passos de adolescente nos
domínios da arte, nada fazendo
antever, por enquanto, a sua
determinada defesa dos mais
actualizados ideais no campo da
concepção arquitectónica.
Mas a Segunda metade dos
anos quarenta dificilmente
deixaria um jovem estudante de
arquitectura indiferente: logo
em 45 é a fundação da
Organização dos Arquitectos
Modernos no Porto, em 47 as
Iniciativas Culturais Arte e
Técnica e, em 48, o I Congresso
Nacional de Arquitectura.
Depois, em 1953, foi a realização
em Lisboa do III Congresso da
União Internacional dos Arquitectos. Estava lançada a semente e a terra onde ela foi
semeada encontrava-se preparada e prometia dar bons
frutos.
João Correia Rebelo herdou
de seu pai um especial apego à
sua terra natal, que vemos bem
espelhado nas atitudes que ao
longo dos anos seguintes irá

construído) da autoria de Nuno
Teotónio Pereira para um
cinema em Lisboa, do qual
publica duas fotografias da
respectiva maqueta. Termina
apelando ao leitor para que
tome consciência das situações
que descreveu e que lhe
poderão dizer respeito, se
amanhã tiver que erguer a sua
casa. Primeiro a denúncia e
depois a indicação do caminho
certo....
É o próprio jornal que, no
mesmo dia, saúda e chama a
atenção dos leitores para o
artigo de João Rebelo, dizendo
que nele se demonstra a
consciência e elevação que o
Arquitecto tem do valor e da
coerência da sua Arte e que é a
oportunidade de uma orientação arquitectónica tão necessária ao nosso meio.
Estava iniciada a importante
cruzada pela qual João Rebelo
se irá bater nos anos seguintes
através de artigos de intervenção junto da opinião pública,
divulgados na imprensa local
micaelense. Fazendo uso da sua
fluente e bem estruturada
escrita, João Rebelo tira bom
partido da energia própria de
uma juventude onde as
convicções ainda não davam
sinal de terem sido minimamente abaladas (se é que
alguma vez vieram a sê-lo...)
Torna-se, assim, como veremos, num tribuno exímio que
nunca recusará ir à liça ao mais
pequeno repique.

protagonizar. Embora vivendo
e trabalhando em Lisboa, é a ilha
de São Miguel e a cidade de
Ponta Delgada que estão no
centro das suas atenções e
reflexões. Não é um apego
doentio, decadente e senil, mas
uma firme vontade de que a sua
terra acompanhe os movimentos e partilhe das preocupações
que o tempo proporcionava.
Um tempo de novos valores e de
modernidade, também na
arquitectura. Ao contrário do
que se poderia pensar, optando
por estabelecer a sua carreira
nos ateliers em Lisboa, ele não
voltou costas a uma ilha que
vivia no seu pesado isolamento
atlântico: conscientemente,
preocupa-se com o que nela se
passava.
Embora exercendo a arquitectura na capital, João Rebelo,
logo em 1951, faz publicar no
jornal Açores dois artigos de
opinião, sintomaticamente
intitulados «Arquitectura e
Coerência. A propósito das
construções novas de Ponta
Delgada» e «A Linguagem
Arquitectónica de Hoje». No
primeiro, constata que a cidade
de Ponta Delgada está confrontada com um processo de
renovação e crescimento urbano para, desde logo, denunciar que o resultado «de maneira
nenhuma é compatível com as
actuais exigências de uma
arquitectura honesta»; que é
«falso (o rumo) que as construções novas de Ponta Delgada, confrangedoramente estão a
seguir e que a função do
arquitecto é criar e não copiar
(...) formas e soluções antiquadas. Complementarmente,
no segundo artigo, com um
objectivo antes de mais pedagógico e uma incidência
especial no plano estético, João
Rebelo procura evidenciar as
tendências e características
que formam o que é corrente
designar-se por linguagem da
arquitectura de hoje, socorrendo-se de referências a
Corbusier e a um projecto (não
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A caminho de um federalismo
europeu centralizado
O receio do eixo franco alemão

Contra a Maré
A Lei da nacionalidade e pensões
dos ex-combatentes

Por Augusto Machado

Por Amadeu Moura

Na Conferência Intergovernamental
(CIG) que decorre desde o dia 4 de
Outubro em Roma, os pequenos e
médios países da União Europeia (UE)
debatem-se para enfrentar as posições
dos grandes Estados. São 19 os
Estados-membros e países candidatos
que se preocupam com o seu status na
futura Europa.
Este grupo de nações que inclui
Portugal, Áustria, Suécia, Dinamarca,
Irlanda, Finlândia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Polónia,
Hungria, República Checa, Estónia, Letónia, Lituânia, Eslováquia,
Eslovénia, Chipre e Malta, teme que a CIG venha a ser dominada
pelas pretenções dos grandes Estados, que não querem ver o
projecto da Constituição europeia ser sujeito a discussões
profundas. Entre as muitas preocupações destaca-se manutenção
do sistema de presidências rotativas e a continuação da existência
de um comissário europeu com direito a voto por país. O projecto
saído da Convenção para o futuro da Europa prevê a redução do
número de comissários e a substituição das presidências rotativas
pela nomeação de um presidente do Conselho Europeu.
Entretanto, os eurocépticos alegam que o comboio europeu está
a andar depressa de mais e que é um caminho apressado que não
corresponde ao desejo de todos os Estados-membros. O mosaico
europeu é feito de fortes identidades nacionais, construídas ao longo
de séculos. Não é viável nem salutar pretender fazer tábua rasa
dessas identidades ou ignorá-las. Além disso, o projecto europeu
não definiu ainda um modelo suficientemente tranquilizador para
o futuro de tais identidades nacionais. Sempre que há avanços na
integração da Europa fica-se com a sensação de que é uma mera
agregação burocrática e uniformizadora.
O projecto da Constituição Europeia preparado pela Convenção
é mais um exemplo dessa tendência. Da sua leitura resulta mais uma
vez a sensação de que a diversidade histórica, cultural e sociológica
que caracteriza os países europeus, desde a Polónia e a Hungria até
Portugal, não merece qualquer expressão ao nível dos objectivos,
dos princípios, dos valores e das formas de funcionamento da UE.
A imagem que está reflectida na Constituição projectada pela

Neste reatar de diálogo com os
leitores volto a estes dois temas que
tanto nos tem ocupado.
Passaram-se meses e nenhum destes
assuntos está arrumado. A confusão é
grande porque o legislador português
quando faz leis é trapalhão, tem falta de
rigor e desconhece a realidade do país
que fica fora do perímetro do Terreiro
do Paço! E quando o assunto toca aos
emigrantes portugueses do resto do
mundo então é que o desconhecimento é total!
Lei da nacionalidade
O governo apresentou uma proposta para mudar a lei. Simplificar
o processo, diziam eles. Verificação feita era a mesma coisa que trocar
4 moedas de 25 cêntimos por uma nota de dólar! O Conselho das
comunidades portuguesas exigiu mudanças mais radicais. A
deputada Manuela Aguiar  honra lhe seja feita!  propôs aquilo que
temos vindo a defender há muito tempo e o que é mais lógico: quem
não declarou expressamente que não quer ser português, está registado
nos serviços centrais como português e é titular de documentos
Convenção, presidida por Valéry Giscard dEstaing, é a de uma
Europa que quer parecer toda igual simplesmente para fazer
músculo perante os Estados Unidos. É uma Constituição com o
objectivo de diminuir os poderes dos Estados nacionais e criar um
federalismo centralizado e uma nação europeia dos alemães e
franceses.
Para obter estes objectivos, não é, por acaso, surpreendente que
a UE tenha, desde o início, escolhido Valery Giscard dEstaing para
liderar a Comissão - é uma indicação do que se esperava da
Convenção e do objectivo final.
A Constituição continua a parecer uma peça de um projecto de
protagonismo e de poder do eixo franco alemão. Nas circunstâncias
actuais, a insistência na federação europeia significaria, puro e
simplesmente, a diluição forçada e inglória das identidades dos
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Opinião
portugueses, mantém a cidadania portuguesa!
É simples, preciso, conciso e não deixa margem para dúvidas.
Mas parece-nos, infelizmente, que os burocratas nacionais e certos
políticos não vêem com bons olhos esta simplicidade...
Certo é que a lei ainda não foi adoptada e tão pouco se sabe se as
alterações propostas serão aceites pelos deputados da maioria. A
ver vamos como diz o cego...
Soube pelos jornais que a deputada Manuela Aguiar esteve entre
nós. Alguém a interpelou sobre este assunto tão importante? Espero
que sim, sobretudo que é a própria que diz que esta questão é mais
acentuada no Canadá (na realidade toca a todos,
independentemente do país em que estejam). É bom que se saiba
que os deputados existem para serem emissários das nossas
inquietações. O verdadeiro papel deles vai muito mais além do que
serem simples caixeiros-viajantes de distribuição de medalhas ao
domicílio aos agraciados.
As reformas dos ex-combatentes
Mais uma lei feita em cima do joelho! E agora os problemas são
aos montões! Os ex-combatentes protestam  e com muita razão
 e o governo, de portaria em portaria, tenta colmatar as brechas.
Só um legislador ignorante, ou de evidente má fé, excluía desta
medida todos aqueles que não estavam registados na Segurança
Social antes de assentarem praça!
Então eles não sabiam que nos anos 60 e 70 os mancebos tinham
imensas dificuldades em arranjar trabalho antes de irem para a
tropa? Eles não sabiam que a entrada verdadeira no mundo do
trabalho só se fazia quando se acabava a tropa? Excluir da medida
do direito à reforma todas as pessoas que não estavam previamente
registadas é uma injustiça que se configura quase um crime. As
pressões foram tantas que o governo cedeu. Mas, pasmai, leitores!
Só têm direito a beneficiar desta medida os emigrantes portugueses
residentes na União Europeia!!! Os do resto do mundo ficam a
chuchar no dedo... Como disse um ex-combatente do Brasil, uns são
filhos da pátria e os outros são filhos da p...
Acho que a atitude do governo é extremamente gravosa dos
interesses dos ex-combatentes que residem neste país. Porque não
organizar um encontro para se debater estes assuntos?
Na Europa existe um movimento bastante bem estruturado.
Porque não contactá-lo para obter apoios?
A ideia está lançada. Espero que os ex-combatentes que sempre
demonstraram espírito de corpo, tenham a garra suficiente para
fazerem prevalecer os direitos que os assistem.

Ver pág. 10

Amadeu Moura (que sempre foi refractário à instituição castrense!)
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SUPER ESPECIAIS de ANIVERSÁRIO
Até 31 de Dezembro de 2003
 Cortinas de Tergal bordadas branco e beige c/ 144x95 só $129.95
 Estores verticais à prova do Sol, várias cores c/ 75x84 $99.95
 Edredons duplos Queen $19.95 cada
 Cobertores aveludados Queen $49.95 cada
 Conjuntos de lençóis Percale duplos $34.95, Queen $39.95
 Conjuntos de toalhas bordadas 3 Pc $9.95
 Conjunto de tapetes aveludados de 3 Pc, bonitas cores, só $29.95
 Toalhas de mesa em pvc damasco, várias cores, 54 x 72, só $9.95
 Almofadas bordadas, par $5.95
 Linhas Âncora Branca nº 4-6-12 / $24.95 / caixa

Dotes para noivas
Na compra de uma arca terá uma oferta surpresa dentro da mesma
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No Centro Amigos Unidos, de Gatineau
Emigrantes foram alvo de digna festa
Texto e fotos de António Vallacorba

O Centro Comunitário Português Amigos Unidos (CCPAU),
Gatineau, de que João Arruda é
presidente, realizou no transacto dia 18 do corrente uma

foram homenageados os pioneiros dos anos 54 e 56 e se
registou a despedida do embaixador de Portugal em Otava,
Dr. José P. Luiz Gomes.
A festa foi antecedida de
missa, na Igreja de Nossa
Senhora de Fátima, sendo
presidida pelo padre António
Araújo, em cuja homília
dissertou sobre os grandes
deste mundo, que procuram a
importância, a glória, os primeiros lugares. Sugeriu, pois,
que quem quiser ser verdadeiramente o maior, terá que se
fazer servo de todos.

decorreu no acolhedor e repleto
salão do CCPAU (gostosamente decorado e com uma
interessante exposição de
artesanato), sob a forma de
jantar-dançante, com animação
musical pelo agrupamento Voz
da Saudade e Sara Pacheco.
Na mesa de honra (das
maiores que temos visto), e para
além do referido dr. Luiz
Gomes, encontravam-se, entre
outros, o dr. Carlos Gomes da
Silva, da Embaixada de Portugal; Valdemar Silva, vice-cônsul
de Portugal em Otava; engº
António Silva, director do Voz

muito agradável festa dedicada
ao emigrante, durante a qual

Esta foi a 7ª edição deste
acontecimento festivo, que
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da Saudade, e José Silva,
maestro da Filarmónica de
Nossa Senhora de Fátima
(FNSF), muitos dos quais
acompanhados das esposas.
Muitas outras individualidades se encontravam também
na sala, nas pessoas do nosso
comum amigo, padre António

mónias, na saudação que dirigiu
aos festejantes, sobretudo na
referência que fez aos pioneiros
emigrantes, enalteceu o Canadá
como sendo uma terra de
sonho e esperança e um país
de riqueza e oportunidade.
Depois do mui agradável
jantar, o presidente do CCPAU
acompanhou os festejantes
num Porto de Honra em
homenagem aos pioneiros da
emigração de 54 e 56, distinguindo-os seguidamente com
placas comemorativas.
Foram eles e elas: António
Benevides, Adriano Costa, José
Branco e José C. Costa; José M.
de Melo, José Pimentel e Manuel Raposo; Serafim Cordeiro,
André Rodrigues e Maria C.
Rodrigues  esta, a primeira
senhora lusa a ter chegado a
Hull.
O embaixador português foi
outra das pessoas a discursar,
fazendo-o em deferência a esses
pioneiros e em gratidão para
com a comunidade local. Por
outro lado, manifestou-se
decepcionado por alguns dos
seus projectos não ter merecido
a aceitação que ele pretendia.
Orgulhou-se, contudo, do pro-

Nos momentos de poesia, foi
apresentada a segunda edição
do livro Peito Açoriano, e
Eduardo Cabeceiras, poeta
local, surpreendeu agradavelmente este cronista, ao recitar
de modo assaz eloquente e
emocionante, um poema à sua
portugalidade e qualidade de
emigrante.
Paralelamente, Sónia Melo
proferiu uma palestra sobre a
emigração e integração, com a
qual defenderá a tese da sua
licenciatura.
O espectáculo abriu com a
excelente actuação do Voz da
Saudade, muito emocionante
nos trechos que dedica à
emigração, agora mais enriquecidos com o Hino das
Comunidades Portuguesas, da
autoria do seu director, engº
António Silva, que, na altura,
homenageou José Manuel
Nunes, responsável pelos
arranjos musicais do agrupamento.
Outrossim, o Voz da Saudade viu-se igualmente distinguido com uma Citação de
Mérito, conferida pela autarquia
de Gatineau e que José da Silva
e Jocelyne Laferrière entre-

coube a distinção de animar o
resto do serão, cantando e
encantando todos os seus
admiradores/as.
O CCPAU, fundado em 1974,
foi primeiramente dirigido por
Januário Remígio, Guilherme
Viveiros, Francisco da Costa e
Manuel Trindade; Agostinho da
Costa, António Rocha, José
Rego e Francisco Tomás; João
Pacheco, José Pimentel, João
Pacheco e José Ferreira.
No seu edifício funcionam
hoje dois serviços distintos, mas
fortemente complementares: o
serviço religioso da Missão de
Nossa Senhora de Fátima, da
responsabilidade do padre
António Araújo, e as actividades
sócio-culturais e recreativas, às
quais está ligada a filarmónica
local, a FNSF.
Mais lembramos que o
Conselho de Administração
deste centro tem a seguinte
constituição: presidente, João
Arruda; vice-presidente, João
Medeiros; 1ª tesoureira, Denise
Rita; 2ª tesoureira, Terrie
Pascoal; 1ª secretária, Maria da
Silva; 2ª secretária, Odília Froes;
e vogais: Fátima Lima, José
Medeiros, Joaquim Medeiros,

Araújo, responsável da Missão
local; Jocelyne Laferrière e José
da Silva, ambos vereadores da
Câmara Municipal de Gatineau.
João Arruda, mestre de ceri-

jecto que avança, a Fundação
Luso-Canadiana para a Educação, que disse ser virada para
os jovens, virada para a
educação .

garam ao director daquele
grupo, em nome do edil local,
Yves Ducharme.
À Sara Pacheco, cada vez
mais graciosa e deslumbrante,

Luís da Silva, Adelino Leal e Rui
Oliveira.
A todos ele, elas e ao padre
Araújo, as nossas saudações,
com votos de muitas felicidades.

Saídas de Montreal

A partir de :

Lisboa $749*+TX
$749*+TX
Faro
Porto $739*+TX
P.Delgada $499*+TX

(Saída de Toronto)

ALUGUER de CARROS
em Lisboa a partir de $17.00 por dia ??!!
CABAZ DE NATAL

(Para qualquer ilha dos Açores)

"Faça uma surpresa aos seus familiares"

273-9638277-1934

Para ter acesso a documentos em Língua Portuguesa frequente a Biblioteca Mile-End
Biblioteca Mile-End

Estabelecimento multilingue

5434 avenida do Parc
Adultos : 872-2141
Jovens : 872-2142

Mais de 1800 documentos em Português !
Igualmente jornais, cassetes e CD de música portuguesa
Horas de abertura : Terça-feira e quarta-feira: 10h30 às 20h; Quinta e sexta-feira: 12h às 18h;
sábado: 10h às 17h; domingo: 12h às 17h. (Fecha na segunda-feira)

Metro : Place-des-Arts, autocarro 80
Parc, autocarro 80
Beaubien, autocarro 160
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Festa a favor da Fundação SP
teve o êxito que se esperava
Texto e fotos de António Vallacorba

A Fundação SP (esclerose em
placas ou esclerose múltipla) e
as pessoas afectadas por esta
doença foram no sábado
transacto alvo de uma muito

meritória acção de solidariedade da parte da nossa comunidade e não só, através da festa
para tal realizada por José de
Melo e José Pacheco, visando a
angariação de preciosos fundos.
Esta nobre causa decorreu no
salão paroquial da Igreja SaintEnfant-Jesus, sob a forma de
jantar-dançante, animado pelo
Duo Joe & Duarte, DJ X-men e
o trio feminino KSV, entre
outros.
A resposta a este apelo
filantrópico, de que Luís Melo,
da Rádio Centre-Ville, foi mestre
de cerimónias, não poderia ter
sido mais exuberante, na
medida em que alguns 600
beneméritos, entre os quais o
Dr. Yves Lapièrre, do Instituto
Neurológico de Montreal, terão
assistido ao evento, num
ambiente muito agradável, de
música, cor e calor humano.
Evidentemente, houve um
momento de dor e pesar em
memória da menina Aldina
Laranjo, que faleceu a semana
passada e filha do nosso comum
amigo e ex-empresário da
restauração, Henrique Laranjo,
para tal lhe dispensando um

minuto de silêncio.
O jantar, servido pelo grupo
de Jovens em Acção, da Missão
Santa Cruz, foi da óptima
qualidade e confecção com que
se vem esperando do seu
responsável, Norberto Lima,
ajudado por uma equipa  e o
próprio presidente, Artur do
Couto  da Associação Portuguesa do Espírito Santo (Hochelaga).
Tal como explicou o Dr.
Lapièrre durante as suas breves
palavras de agradecimento por
esta louvável iniciativa, esta
forma de esclerose afecta o
sistema nervoso (cérebro e a

afectados pela SP, cuja origem
se desconhece e para a qual não
há ainda cura, requerendo,
consequentemente, o processo
de investigação a que tem
estado sujeita. Uma investigação, aliás, longa e, infelizmente, ainda sem resultados
positivos. Necessário se torna,
pois, o contínuo fluxo de fundos,
a fim de que  e não tarde muito!
 se possa finalmente encontrar
a tão desejada cura.
Seguiu-se um serão muito
animado e com concorrido
baile, abrilhantado pelo popular
Duo Joe & Duarte e a discoteca
DJ-X-men, dando também

corda espinal), atacando o
tecido das fibras nervosas.
Verifica-se, depois, uma interrupção temporária dos impul-

valiosas contribuições o trio
KSV (Karine, Sandy e Vanessa),
o acordeonista António Gonçalves e os pares francocanadianos de Daniel Benjamin
e Maroleine Legacé; Danny and
Debby e Alexandre e Alaná, nas
interessantes danças sociais
que protagonizaram, despertando o interesse geral.
Previamente, actuou o
simpático Rancho Folclórico
Cantares e Bailares dos Açores
do Quebeque, cada vez com
maior número de elementos
jovens e com a graça e encanto
que este aspecto lhe confere.
Outrossim, várias foram as
pessoas que se viram agraciadas com prémios de presença, como foram os casos de
Natércia Rodrigues, Agostinho
Costa, Silvio Machado, Manuela Pedroso, Almerinda Raposo,
etc.
Entretanto, os organizadores
desejam agradecer publicamente a todas as pessoas que
colaboraram neste projecto,
bem como o apoio que receberam das seguintes empresas:
Ana Coiffure; Azores, Materiais
de construção; Bagel Rachel,

sos nervosos, diminuindo a
visão, os sentidos e o movimento dos membros. O grupo
etário mais abrangido é aquele
que vai dos 15 aos 55 anos.
Mais de 50 mil canadianos são

Bifteck St-Laurent; Boucherie
Sá & Filhos; Camco Électroménagers; Capucine et Tournesol; Charles de Westmount
Coiffure; Chez Cora Déjeneur/
St-Catherine; Chouriçor Inc.;
Churrasqueira Portugália;

Colonial; Evita Chateau de
Beauté; Épiceria Soares & Fils;
Ferma Import/Export; Fleuriste Florateria enr.: Hotel Ruby
Foos; La Charade Bistro; Les
Aliments Picado enr.; Maison
de Meubles Vieira; Padaria

Restaurante Roi du Plateau;
Restaurante Le Vintage; Restaurante Marilou; Restau-rante
Portus Calle; Restaurante
Tasca; Voyages Royal Latino;
Voyages Tagus Inc. e Voyage
Vasco.

Couvreurs Augusto Moniz;
Créations Florales Monastesse;

Anges Gourmets; Padaria
Coimbra; Padaria Lajeunesse;

Felicitamos o José de Melo e
o José Pacheco pelo grande

Distributeurs Mapco Inc.;
Distribuition Ben-Mar 90;
Distribuition RC Cola/Cott
(Fernando Raposo); Épicerie

jornal A Voz de Portugal;
Padaria Notre Maison; Restaurante Estrela do Oceano;
Restaurante Roi de Locéan;

sucesso desta festa, cuja
iniciativa foi inspirada na doença
que afecta as suas respectivas
esposas também.

Chouriçôr inc.

A Mercearia das famílias portuguesas

Fabrico de enchidosCarnes de qualidadeCabritosBorregosLeitõesCoelhosFaisões
PresuntosTorresmosPé de torresmosCamarão congelado de vários tamanhos

4031 de Bullion, Montreal - Tel. 849-3808
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O receio do eixo franco alemão
Cont da pág. 7

pequenos Estados, como Portugal, a favor de alguns grandes
Estados-membros.
Isto faz-nos lembrar as querelas da Federação Canadiana: se estes
dois povos, le Canada anglais et le Canada français, têm tido, ao
longo dos anos, grandes divergências ao ponto de o Québec querer
mesmo separar-se, imagine-se conseguir harmonizar e reconciliar
as diversas culturas e idiomas de 25 Estados, possivelmente mais,
porque ninguém sabe onde parará o comboio europeu do
alargamento.
Muitos se devem recordar da crise de Outubro de 1970, quando
o governo federal de então decidiu implementar The War Measures
Act para combater a FLQ e os seus simpatizantes. Será que os
europeístas ainda não se aperceberam que o comboio pode
descarrilar?

?

A vaidade das almas...

PRECE MILAGROSA
Cont da pág. 5

número exgerado em relação ao público de que dispõem, lutam
ainda com a dificuldade de formarem corpos directivos eficazes
porque, numa larga percentagem dos casos, os candidatos surgem
somente por vaidades pessoais, por excitação de egos, ou formação
de grupinhos de amigos. E quando um votante se desloca apenas
para apoiar o amigo ou amiga, está, na maioria das vezes, a causar
um dano considerável ao organismo. Porque esse elemento não é
produtivo. Tem as vistas obstruídas pelo ego e pelo panache.
E isso, também, acontece com muita frequência.
Mas, pergunta-se : que procura essa gente ?
Louvores?
Almoços de homenagem?
Beija mão?
Ou pisa calos?
Esperemos que não sejam mais comendas porque essas, já se
encontram nas portas da amargura.
E neste período de Halloween ou de Todos os Santos, esperemos
igualmente que as vaidade das almas de alémnão se misturem
com as terrenas Porque já temos que chegue.

Confio em Deus com todas as minhas forças. Por
isso peço a Deus que ilumine o meu caminho,
concedendo-me as graças que tanto desejo e me dê
sorte e sucesso em todos os actos da minha vida e
me salve de todos os males e desgraças.
Mande publicar esta oração e observe o que vai
acontecer no quarto dia.
M.S.



À memória de Alda Toste Laranjo

Maria Ramos Júnior
1912 - 2003

No passado dia 20 de Outubro de 2003, faleceu em Montreal
com a idade de 91 anos, a Sra. D.Maria Ramos Junior, viúva do
Sr. Procópio do Couto, naturais da freguesia de Rabo-de-Peixe,
São Miguel, Açores.
Deixa na dor suas filhas: Fátima (Guilherme Sousa), Rosária,
residente nos Açores, suas irmãs, residentes nos Açores, Alzira
e Maria-José, seus netos; Lúcia (João Andrade), Ana (Miguel
Bernardo), Guilherme (Nancy Cabral), Conceição (Yvon
Escate), Patrícia (Kevin de Melo), Domingos, José, Paulo, seus
bisnetos, sobrinhos(as), primos(as), assim como muitos outros
familiares e amigos.
Uma missa de corpo presente teve lugar na Igreja St.VincentFerrier, presidida pelo Rev. Padre Carlos José Dias, seguindo
depois o cortejo fúnebre em direcção ao cemitério Notre-Dame
des Neiges, 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 funerários estiveram a cargo da Agência
Funerária:
MAGNUS POIRIER inc.
10300 boul. PIE-IX, Montreal
Tel:514-727-2847
Director: José Teixeira

Ao senhor Henrique Laranjo, a sua esposa D. Alda Toste
Laranjo, à sua filha e a toda a restante família, a equipa de A Voz
de Portugal oferece as suas condolências pelo falecimento da
querida filha que, vítima de doença cruel, longos anos sofreu com
admirável serenidade e amor.
O poema que segue é especialmente dedicado à memória da
Aldinha como familiarmente era chamada.
À NOSSA FILHA
Só fica connosco o pranto
Apesar de já sabermos
Que por muito longo tempo
Não poderias viver
Oh filha do nosso encanto.
Crianças vão para os céus
Vítimas de doença cruel,
Algumas tão carinhosas
São Anjos que voltam a Deus.

Alda (Aldinha) Laranjo
1983  2003

Tu eras jovem de idade
Também habitarás nos Céus,
Viveste com serenidade
Sempre bela e amorosa,
Foste um ser de bondade
Também Anjo de pureza.
Roga a Deus pelos teus pais
Que mesmo vivendo na dor
Encontrem a serenidade,
Oh filha do nosso amor
Que vives na Eternidade
Amélia Oliveira-Vaz

SOREENE
Casacos e fatos de desporto

 Cabedal, lã e cachemira
 Microfibra, imitação de peles, etc.
 Grande variedade
mais de 1000 modelos
Os preços são tão baixos, que decerto vai já
aproveitar para as suas prendas de Natal

6615 St-Hubert (514) 272-5040

Certificado-Bónus
A APRESENTAR NA COMPRA DE UM CASACO

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

SOREENE

Casacos e fatos de desporto
6615 St-Hubert, Montreal, H2S 2M5

(514) 272-5040

Cozinha portuguesa
Especialidade : grelhados à portuguesa
NOVO NO PORTO BRASA
A Sala do Restaurante
encontra-se aberta às 12 Hrs com Table dhôte
a partir de $8.95, incluindo café, sopa ou salada

VALOR DE

Cinquenta

NOVO
HORÁRIO
AOS
DOMINGOS

FAÇAM AS SUAS RESERVAS

Faça as suas RESERVAS para a quadra natalícia.
Sala com capacidade para 110 pessoas
ideal para todo o tipo de evento
Estacionamento gratuito
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

Faleceu em Montreal, no dia 21 de Outubro de 2003, com
apenas 20 anos de idade, a jovem Alda(Aldinha) Laranjo, filha
de Henrique Laranjo, natural da freguesia dos Altares, Terceira,
Açores e de Alda Toste, natural da Vila de São Sebastião,
Terceira, Açores.
Deixa na dor seus pais, irmã Elizabeth, seu sobrinho Anthony,
avô paterno Francisco Laranjo, avó materna Aurora Toste, seus
tios(as), primos(as), assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire Memoria
4231 boul. St-Laurent
Tel. 514 270-3112
Eduino Martins, conselheiro
O funeral teve lugar no dia 23 de Outubro, após missa de corpo
presente, pelas 10h00, na Igreja de Santa Cruz, seguindo depois
para o Mausoléu Ste-Claire, Repôs St. François dAssise, onde
foi a sepultar, em cripta.
A família enlutada na impossibilidade de o fazer pessoalmente,
vem por este meio agradecer a todos os que com a sua presença,
palavras e gestos de amizade os reconfortaram nestes
momentos tão difíceis da sua vida. A todos o nosso sincero
Obrigado e Bem-Hajam.
Alda, tão tenra idade
Quando infelizmente ficaste doente
Mas eras tão cheia de bondade
Que sorrias para toda a gente
Com sete anos de idade
Teu sofrimento começou
Tantos anos de infelicidade
O teu calvário acabou
A tua bondade era tanta
Que a nós todos encantava
Por isso digo que eras uma santa
Que neste mundo andava
Deus chamou-te para os céus
Deixaste tua irmã e teus pais
Chamo-te Santa porque és
Agora não sofres mais
Choramos nesta triste hora
Com dor e sentimento profundo
Sabemos que infelizmente agora
Já deixaste este mundo
Neste momento de tristeza abundo
Viemos dizer-te Adeus
Teu corpo fica neste mundo
Tua alma sobe aos céus.
Carlos Martins
23-10-2003
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Desportivo Clube Laval
Festa de S. Martinho

Numa organização do novel Desportivo Clube Laval, terá lugar
no Sábado, dia 15 de Novembro, pelas 19h30, no centro Comunitário
Nossa Senhora de Fátima, 1815 rua Favreau, em Laval, uma
sensacional Festa de S. Martinho, com jantar.
Esta noite será animada pelo conjunto Exagone.
Entrada: adultos, 25 castanhas; crianças, 10 castanhas.
Para reservas: Luís Viveiros (450)662-3215; João R. Linhares
(450)668-3927.
O Desportivo Clube Laval foi fundado em 26 de Julho de 2003 e
integrado oficialmente na Associação Portuguesa Nossa Senhora
de Fátima de Laval no passado dia 2 de Setembro. O objectivo deste
Clube é de formar outros grupos desportivos com várias idades e
de ambos os sexos.
O Desportivo Clube de Laval convida toda a comunidade a
encorajá-los participando nos diferentes eventos que irão realizar.
A direcção do D.C.L. é composta por: João Linhares, presidente;
José Paiva, vice-presidente, Luís Viveiros, director, secretário e
comunicações; António Pires, Tesoureiro; António Costa;
tesoureiro adjunto, Guilherme Fragoso, treinador e director; José
Pereira, treinador adjunto e director.

Filarmónica Portuguesa
Festa do Halloween

No sábado, dia 1 de Novembro, pelas 19h00, terá lugar na Sede
da F.P.M., 260 Rachel Este, a Festa de Halloween, com jantar.
Esta noite será animada pelo D.J. da F.P.M., onde não faltarão
muitas surpresas com atribuição de prémios aos 3 melhores
mascarados que participarem na festa.
Entrada: adultos, 15 músicos; crianças dos 6 aos 10 anos, 10
músicos.
Para reservas: 982-0688; Sá & Filhos 842-3373; José Freitas
38905455; Norberto Tavares 843-4957 e José Correia 941-3062.

Conferência S.V. Paulo
Bazar dias 1 e 2 de Novembro

Nos próximos dias 1 e 2 de Novembro, das 8:00 a.m. até às 8:00
p.m., terá lugar no Salão Nobre da Missão Santa Cruz, um bazar
cujos fundos reverterão a favor das pessoas mais necessitadas da
nossa comunidade.
Contamos com o vosso apoio!

F.P.M.
Aulas de música

A Filarmónica Portuguesa de Montreal informa que a partir de
Quarta-feira, dia 7 de Novembro, vão dar início às aulas de música
destinadas a todos os jovens interessados em fazer parte da
Filarmónica.
Para inscrições ou mais informações contactar Balbino Sá pelo
(514)608-9171 ou F.P.M. (514)982-0688.

Comunidade
Clube Portugal de Montreal
Jantar de S. Martinho

No Sábado, 8 de Novembro, pelas 19h30, terá lugar na Sede do
C.P.M., 4397 boul. St-Laurent, a Festa de S. Martinho, com jantar.
Noite animada pelo conjunto Reflex.
Entrada: sócios, 17 castanhas; n/sócios, 20 castanhas; crianças
dos 6 aos 12 anos, 9 castanhas. Para reservas 844-1406.

LES ALIMENTS C. MARTINS

Congretation Beth-El
Bazar

Nos próximos dias 11 e 13 das 17h00 às 21h00, e no dia 16 de
Novembro das 09h00 às 17h00, terá lugar no Congregation BethEl, 1000 Lucerne Rd., em T.M.R., entre a rua Jean-Talon e
Kindersley, um grande bazar onde poderá obter a preços incríveis
todo o género de vestuário para homem, mulher e crianças,
utensílios de casa, brinquedos, electrodomésticos, ferramentas etc.
Serviço de refeições ligeiras no local. Entrada gratuita.

Centro de ajuda à família
Jantar-benefício

No Sábado, dia 8 de Novembro, pelas 19h00, terá lugar na
Associação Portuguesa do Canadá, 4170 boul. St-Urbain, um
grandioso jantar cujos fundos reverterão a favor do Centro de Ajuda
à Família.
Noite animada por um D.J. e com várias surpresas.
Para adquirir os bilhetes, ao custo de 25 ajudas, poderá fazê-lo
através do (514) 982-0804.

C.A.S.C.M
Comunicado

Fomos informados que um empregado que despedimos em
Setembro passado por razões legítimas, está preenchendo
diferentes formulários contra remuneração. O C.A.S.C.M. deseja
informar a comunidade que se distancia desta prática e não assume
qualquer responsabilidade quanto a erros que sejam cometidos ou
dificuldades que surjam da prestação desses serviços. Compete a
cada pessoa antes de consultar, de averiguar a competência da
pessoa que os está a fornecer.

123, Villeneuve Este
(entre Coloniale e de Bullion)

Mosto 100% puro
•Galo •Alicante •Moscatel •Palomino •Zinfandel
•Carignan •Grenache • Pinot noir
•Cabernet • Sauvignon •etc...
TIPO
VINHO
VERDE

GALO

$

100% satisfação garantida
ou dinheiro reembolsado

40.00

20 LITROS

40.00

20 LITROS

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

Importadores de frutas e legumes
a grosso e a retalho
Fornecemos: •restaurantes •hotéis •mercearias
•hospitais •"dépanneurs"
Pes
no
ga ia
com soal
e
r
•creches •etc...
t
pete
En mo d
nte
s
Faça-nos uma visita ou contacte:
me
ALBANO SÁ ou CARLOS COSTA
Tels.: 845-3291 - 845-3292 - Fax: 257-8816

Concerto do domingo
Alfred Dallaire | MEMORIA
convida-vos para
religiosa
convida-vos
paraa acerimónia
cerimónia
religiosa
e um concerto de cânticos sacros
em memória de todos os defuntos.

cânticos
sacros
e um
umconcerto
concertodede
cânticos
sagrados

em memória de todos os defuntos.
Nós vos acolheremos no

Nós
vos acolheremos
Mausoléu
Saint-Martin no
Mausoléu
Saint-Martin
situado no 2159,
boulevard Saint-Martin este, em Laval,
no Domingo,
dia 2boulevard
de Novembro,
às 14h00. este, em Laval.
situado
no 2159,
Saint-Martin
(Café e biscoitos serão servidos depois da cerimónia)

no domingo dia 2 de Novembro às 14h00.
No Domingo, dia 9 de Novembro, às 13h00,
Café
e biscoitos
serão servidos
depois
cerimónia.
Missa
em português
celebrada
peloda
Rev.
Padre José M. Cardoso e
animada pelo grupo coral de Santa Cruz.

Para mais informações, contactar Eduino Martins , Pedro Alves ou Marco Paulo Ferreira

514.MEMORIA (514.636.6742)

$
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

EM 28-10-2003

1EURO=1.5387Cd
UM SERVIÇO DO
BANCO
COMERCIAL
PORTUGUÊS
(514) 287-3370

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

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
651 Jarry Est

273-9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

987-7666

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. Angolana de Montreal
Associação N. S. de Fátima
(Chomedey, Laval)
Associação Portuguesa
do Canadá
Associação Portuguesa
do Espírito Santo
Associação Portuguesa
de Lasalle
Associação Portuguesa
de Ste-Thérèse
Caixa de Economia
dos Portugueses
Casa dos Açores do Quebeque
4129
Centro de Ajuda à Família
Centro Português
de Referência
Centro Comunitário
do Espírito Santo
Clube Oriental
Português de Montreal
Clube Portugal
de Montreal
Grupo Folclórico Campinos
do Ribatejo
Rancho Folclórico Verde Minho
Ass.Port.West Island
Português de Montreal
Sporting Clube de Montreal
Sport Montreal e Benfica

934-4400
842-6891
842-6822
273-1425

LATINO
177 Mont-Royal Est

849-1153
844-3054

MÓVEIS

LISBOA
355 Rachel Est
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

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este
CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

CONTABILISTAS

GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent
DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209
DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent

254-4647

ELECTRO-LUSO
225 Gounod

366-6305

FARMÁCIAS

353-1550
342-4373
844-1406
353-3577
768-7634
684-0857
739-9322
499-9420
273-4389

IGREJAS
Igreja Baptista Portuguesa
Igreja Católica de Santa Cruz
Igreja N. S. de Fátima de Laval
Assembleia de Deus
Centro Cristão da Família
Igreja Nova Unção
Igreja Cristã Vitoriosa

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

RÁDIO E TELEVISÃO
Rádio Centre-Ville
Rádio CFMB
Radio CIJM

495-2597
483-2362
844-2456

842-0591

MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

845-6028

NOTÁRIOS

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

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

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

PADARIAS

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

272-5779

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

GARAGENS

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


Agostinho Cabral

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

Faleceu ontem, dia 28 de Outubro de 2003, o sr. Agostinho
Cabral, natural de Rabo de Peixe, São Miguel, Açores, com a
idade de 68 anos.
O seu corpo encontra-se exposto Quinta-feira das 17h às 22h
no salão funerário Alfred Dallaire, 4231 boul. St-Laurent. O
funeral terá lugar Sexta-feira com missa de corpo presente na
igreja de Santa Cruz, pelas 10h00.

Nós oferecemos um serviço
atencioso em português !

VESTUÁRIO DE CRIANÇA

Cristina Medeiros

288-2082

F.N.

Mr. Eddy

514

Prof. Bangali
Vidente

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

(514) 935

- 4163

www.profbangali.com

ASTRÓLOGO AFRICANO AIDARA

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

570-9857

Escritório

Arranjos prévios
Repatriamento para a Terra Natal

514

595-1500

Consulta grátis com um notário • Ajuda psicológica grátis

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

AVALIAÇÃO GRATUÍTA

ANTÓNIO BAPTISTA

VILLERAY

PLATEAU

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.

Conselheiro

Celular
Complexos funerários

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.

Victor Marques

Conselheira

843-7282

Oração ao Sagrado Coração de Jesus

845-5335

270-3112
862-2319

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

REVESTIMENTOS

844-6212

ALFRED DALLAIRE Groupe Ives Legaré
1350 Autoroute 13, Laval (514) 595-1500
Víctor Marques
(514) 570-9857
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

RENOVAÇÕES

351-1716

Tel. 514 - 933-5484

FUNERAIS

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

DR. MARC CHENÉ
Santé Plus
7050, Jean-Talon Este, Anjou

BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276 St-Laurent

PSICÓLOGOS

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

(514) 985-2411

OURIVESARIAS

843-3863

385-1484 e 3 8 5-3541

FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

843-5626

QUIROPRATAS

499-1624

ESCOLAS DE CONDUÇÃO
ELECTRICIDADE

842-8045

4117 St-Laurent

DISCOS/LIVROS

844-2269

982-0804

232-3095

DENTISTAS

ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O

842-8077
388-

987-0080

669-7467

ARCA

Dr. JORGE VASCO
406, St-Joseph Este
849-2391

271-6452

MONUMENTOS

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

681-0612

435-0301

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert

849-8591

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

MÁQUINAS DE COSTURA

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

SPOSINA LUISA
7250 Maurice-Duplessis R.D.P 494-1854
www.sposinaluisa.com
URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ambulância
Clínica Portuguesa Luso
Polícia
Bombeiros
Hospital Hôtel-Dieu
Hospital Royal Victoria
Hospital Ste-Justine
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc
Hospital de Montreal
para Crianças
Serviço de Auxílio aos
Emigrantes(SANQi)
Sun Youth,
Serviços de Urgência

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

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

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

TRIPLEX EM ROSEMONT

RDP

VA
NO
HA
N
I
Z
CO

O
ND
CO

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

ROSEMONT

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

VILLERAY

EX
IPL
TR

COMERCIAL

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

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

Se pensa comprar ou vender é só chamar

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
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VENDE-SE

PRECISA-SE
Precisa-se de paisagistas c/ exp. em
“pavé-uni”,asfalto,etc.
TrabalhoemLaval.
Saláriobaseadonaexperiência.
Contactarcontramestre:

CarroZuzuki1998,automático,4portas,
A/C,60.000kms,óptimoestado.

António Cabral
(450) 963-3462

BungalowdetijolossituadoemVillede
St-Hubert, 4 q.c., 3 q.banho, sala de
jantar, cave terminada. Terreno
50’x110’.Estacionamentop/4carros.
Emóptimoestado.Zonaresidencial.

ALASKA
LEATHER

279-9568

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

(514) 919-2481

DIVERSOS

Daniel
Cel.: 992-8187
Empregadadoméstica,honesta,para
limpeza de residência em Outremont.
Deve gostar e saber lidar c/crianças.
Conhe-cimentosdeInglês.

Tel.:(514) 277-6259

ALUGA-SE

Gil da Silva
(450) 434-9000 ext.238
(514) 708-3207

5½ na 5ª avenida/Rosemont,
com
2 quartos fechados, casa de
banho renovada, 2º andar de
duplex. Livre 1 de Dezembro.

CDM

521-5883
A partir das 16h00

BOUTIQUE DE
ALTERAÇÔES

ARRENDASEEspaço

Precisa de costureira de alta
costurac/experiência emvestidos
denoiva,acompanhantesegeral.
Situada em Pointe Claire.

comercial
no boul. de
St.Laurent.
6.000 pés
quadrados.

Lúcie ou Fernanda
(514) 426-1588
Empregada doméstica, responsável
paralimpeza2dias/semana.
(514) 273-7613
Procuro
professora de Português
para aulas privadas de segunda a
quinta-feira, das 14h00 às 16h30.
Possodeslocar-meatésuacasa.
DepreferênciazonadeRosemont.
$12.00/hora.
Jean Quevillon
253-5066

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

Arlindo Velosa

NOVO NO MERCADO
VILLERAY
Duplex 2x5½ e Bachelor.
Esquina de rua, terraço e garagem.
000$
Impecável.
109
AHUNTSIC
Cottage em sector procurado,
com 4 qts fechados, lareira, cave
bem terminada, solarium.
$229.000.
VILLERAY

IDA

Contacte :

VILLERAY
NOVO NO
MERCADO
Comercial

Preço $249.000

ST-MICHEL

ROSEMONT
C
ER

O
AD

O M 0.
O N 39.50
V
NO
$3

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

O

ST-MICHEL

IDA
D
N
VE

DA
I
Semi-comercial.Duplex
1x4½, Duplex 2x5½ com posND
1x3½ E
com local de 25x54. sibilidade de Bachelor, lareira,
V
Aque.eléctrico. Negociável garagem. Impecável.
Preço : $169.000

R.D.P.

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

ST-MICHEL

Preço : $255.000

VILLERAY

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

R.D.P.

D
DI

N

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

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

ST-MICHEL

R.D.P.

DU CARTIER INC

Informação gratuita - casas, hipoteca...
EXPERIENCE
Hall of Fame
Club 100%OR

o
$/an
0
0
33,0
NOVO ROSEMONT
Super bom duplex, cave,
lareira, quintal. Bom preço.

CARLOS AGOSTINHO

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

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

A

VILLERAY
Bom 4plex renovado, estacionamento para 6 carros.
Bom investimento.$269.000

A
D
E
I
DD
A

ST-MICHEL
N
8 plex bem situado.
Grandesapartamentos
Preço : $329.000

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

Olívia Paiva

Joseph Oliveira

VISITAS LIVRES
Domingo 2 de Novembro das 14h às 16h

6822 Rue Iberville

a
d
i
d
Ven

EN

O

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

844-0388

REMAX Alliance Inc.

NID
VEV

A

VE

382-2143

V

António Gomes

VILLERAY

PequenosanúnciosdeAVozdePortugal 844-0388

V

Avaliação gratuita

83 CASAS VENDIDAS EM 2002

D
VEN

Empregadadebalcãparatrabalhoem
pastelaria, de quinta a domingo. Deve
falarFrancês.

O
DIDDID
N
E

Estacionamento nas traseiras

DU CARTIER-VILLERAY

HENRIQUEPAISANA
Fotógrafo profissional
especializadoemcasamentos
Tel.270-4159

CADROPORTE
Pessoalparatrabalhogeraleoperário
com experiência em máquina de
dobraraço.

Courtier immobilier agrée

Rua Lajeunesse e Crémazie.
Rendas $34.800 / ano

Vaicasar?
Tenhooquepresisa.
Fotografiaevídeo
Serviçodequalidade

948-2828

RE/MAX DU CARTIER INC.

Directamente da fábrica de
cabedal
A melhor qualidade
e modelos
71, St-Viateur Este Grande variedade de escolha
esquina St-Dominique

Serviços & Negócios

NOVO NO MERCADO

IDA
D
EN
V
$277.500

4plex
2x5½+2x3½,
aquecimento eléctrico,
garagem.

MONTREALNORTE
Grande 4plex, 4x4½, semi-destacado, 33x50, 1ºandar livre
ao comprador, 2 grandes q.cama, salão, cozinha em
carvalho, soalhos em madeira envernizada, cave c/6c/
sala de estar, q.cama,porta p/quintal. Estacionamento p/
4 carros. Bom investimento ou para ocupação.

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

MONTREAL NORTE

Preço : $275.000.

MONTREALNORTE

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

NOVO NO MERCADO

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

ST-MICHEL- Triplex 1x5½, 2x3½, cave terminada,
lareira, janelas novas, garagem. Impecável. $253.500.
MONTREAL-NORTE -Duplex 2x5½, aquecimento
eléctrico . Preço $209.900.

DA

VILLERAY
Bom triplex. Bem situado
Preço : $259.000

ST-MICHEL

Triplex c/bacherol,aq.eléctrico
esq.17e/ Louvain, semi-destacado, garagem, negociável.

6868 de Lorimier

VENDI

Bungalow com cave na JeanCottagerecente.Cave
Talon / 14ª ave.,residencial ou
acabada.Garagem.Deve visitar
comercial
$159.500
$239.500

Óptimo duplex com fachada em pedra e tijolo, soalhos
em madeira, cozinha em carvalho, cave acabada com
sala de estar +q.cama. Garagem

ST-MICHEL- Comercial-industrial, edifício c/3 portas de
garagem, em excelente estado. $475.000.
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Comunidade
Noite Excepcional em Hochelaga
Por Susy Martins
A Associação Portuguesa do
Espírito Santo de Hochelaga
festejou, o seu vigésimo Aniversário, no passado dia 18 de
Outubro.
A comemoração teve lugar na
sala superior da Associação.
O ambiente acolhedor entre
as cento e setenta pessoas

Consulado Português, o Presidente da Casa dos Açores, o
Mestre da Filarmónica de Montreal e antigos presidentes desta
Associação.
No final desta Comemoração
Açoreana, o Presidente da Assembleia Geral, Eduíno Martins, fez um discurso curto, mas

Açoreanos, nos últimos 20 anos,
para manter a Cultura Açoreana
- Portuguesa.
Da saudade e amor pela pátria
- mãe, nasceram iniciativas
culturais como as Festas do
Divino Espírito Santo, de Nossa
Senhora dos Milagres, Danças
de Carnaval e de Páscoa, Grupos Folclóricos, Grupos de
Teatro e Filarmónicas.
De novo, o Presidente da
Assembleia Geral, incitou os
presentes para a união, para que
esta colectividade continuasse a
ser o espelho das Associações
Açoreanas.
Um dos presidentes mais
antigos desta Associação, José
de Sousa, fez as últimas honras
desta festa de comemoração, do
vigésimo aniversário da Associação do Espírito Santo de
Hochelaga.
Numa ocasião tão especial
destacou-se o esforço de Antero
Branco e Artur Couto, organizadores desta celebração, como
também a de Norberto Lima e
sua equipa.
São eventos como este, com
uma organização como esta,
que fortalecem a nossa Comunidade Portuguesa.

Nova comissão
para a Festa de
Nossa Senhora
dos Milagres

José de Sousa e esposa, fundador da A.P.E.S. (Hochelaga)
presentes tornou-se apetitoso
e de sabor verdadeiramente
português. Também em português se ouviu a música ambiente do grupo Reflex.
Entre os presentes, distinguiram-se o Director dos Serviços
de Aviação, a Representante do

muito encorajador. Após saudar
os presentes, destacando os
presidentes dos anos anteriores, relembrou os 3 fundadores
e o primeiro Presidente desta
Associação, já falecidos.
As palavras de Eduíno Martins, remontaram ao esforço dos

Durante a comemoração, do
vigésimo aniversário desta
Associação Açoreana, foi apresentada a Comissão para o ano
de 2004.
O novo Presidente do Conselho de Administração será o
Senhor Artur Couto e o Coordenador Antero Branco. Por sua
vez, os colaboradores serão

Export Depot

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

DESDE $599

DESDE $149

DESDE $649

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

!

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO
* UM POR FAMÍLIA

Eduino Martins, fundador da A.P.E.S., Artur Couto, Presidente e Antero Branco, coordenador da
festa de N. Sra. dos Milagres e sua equipa
Dora Barão, Alcindo Alves,
Emília Medina, Francisco
Xavier, Feliciano Ferreira,
Rogério Barão e Liontina
Cândido.

Novos eventos

Está a ser preparada a
apresentação de uma dança de
Carnaval para o próximo ano de
2004.

Também teremos o prazer de
assistir a mais uma peça de
teatro do grupo Amigos do
Teatro, que será apresentada
em Janeiro do próximo ano.

À margem de Flores de Neve
Encontro com Amélia Oliveira-Vaz
Alertado para o próximo
lançamento do terceiro livro de
Amélia Oliveira-Vaz  Flores de
Neve  decidi contactar a autora para uma pequena troca de
impressões, questão de sobrevoar o seu espaço criador que
vem enriquecer um pouco mais
e mais uma vez, a bibliografia
dos autores portugueses de
Montreal.
Antes porém de nos debruçarmos sobre o seu último
trabalho de escrita, falemos um
pouco da autora.
Amélia Oliveira-Vaz não é
uma desconhecida. Personagem observadora e bem situada
no seu tempo, activa-se há
vários anos nos meios comunitários, sobretudo o português,
onde desde 1967 se fez ouvir
juntamente com o marido, na
Meia hora Portuguesa da
CFMB.
Depois as suas preocupações
sobre a perenidade da Língua
Portuguesa deslocaram-na para
o ensino numa escola aos sábados, ao mesmo tempo que
procurou sensibilizar os pais
dos alunos de algumas escolas
de Português, para os problemas dos jovens nesses estabelecimentos escolares. Nesta
mesma época, nos anos 70, fez
Pastoral na Igreja de Santa Cruz
retirando-se algum tempo
depois, por se sentir rejeitada. A
razão dessa rejeição, seria
devido ao facto de que nessa
altura, não era costume as
mulheres ensinarem na Igreja.
No princípio dos anos oitenta e
durante cinco anos, afastou-se
para acompanhar o marido nos
seus estudos diaconais.
Entretanto regressou aos
meios comunitários, escrevendo versos que oferecia a uma
prima que gostava de cantar
acompanhando-se à viola, fez
poemas para a mãe e começou
a escrever prosas para o Jornal.
Foi a partir desta época que
começou a dar mais importância a aquilo que produzia e
que passou a guardar textos e
poemas, a pensar numa eventual colectânea a publicar.
Paralelamente, passou a
colaborar com o marido no
programa radiofónico Janela

Aberta de RádioCentre-Ville.
Voltámos ao livro Flores de
neve.
Porquê escrever poesia ?
Sempre gostei de poesia,
sentindo-me atraída por este tipo
de escrita desde pequenadiz
Amélia Vaz, com o olhar de
quem procura algo em gavetas
escondidas duma cómoda
antiga. Tinha o hábito de copiar
para um caderno ou recortar as
páginas de revistas e outras
publicações, sempre que encontrava um poema que me agradava, que tocava a minha
sensibilidadeprosseguiu
como folheando um diário
imaginário. E os anos passando,
foi sempre escrevendo nas
horas vagas, aperfeiçoando o
estilo e colectando os escritos,
para em 2001 publicar Sentimentos, seguidos de Caminhos do Senhor em 2002 e
agora, Flores de Neve.
Porquê este título ?  Flores
de Neve, o terceiro livro que

publico, é dividido em temas
variados falando no primeiro de
árvores floridas com flocões de
neve. A partir dessas flores vejo
imagens de gentes e situações que
procuro transmitir ao leitor
esclarece Amélia Oliveira-Vaz,
continuando, Nos outros temas
tenho poesia agrupada por
sentimentos para com as pessoas,
Língua Portuguesa, Saudades de
Portugal, das Ilhas Açorianas, de
familiares e amigos e de sonhos,
entre outros.
Este livro, que é mais uma
iniciativa da autora por amor à
Língua e Cultura Portuguesa,
conta com a colaboração de
Vitália Rodrigues, na composição e da pintora Maria
Leonor Silva na pintura que
ilustra a capa, será dentro de
dias apresentado ao público de
Montreal; e mais tarde noutras
cidades da província, esperando-se um bom acolhimento
do público.
Raúl Mesquita

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
realizar 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

Jornal A Voz de Portugal
o seu jornal todas as quartas-feiras
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No CPM Sonho torna-se realidade
Praias de Portugal lançam CD
Por: José Manuel Costa

Finalmente vimos concretizado este sonho, foram as
primeiras palavras de alegria e
satisfação do Presidente do
Clube Portugal de Montreal,
Francisco Silvestre na noite de

gues, artista e compositor, entre
outros.
A ocasião serviu também para
apresentação de uma brochura
com a historiografia do Rancho
Folclórico Praias de Portugal ao
longos dos seus 10 anos de
existência.
O Cd é composto por 15
faixas, e foi editado com a
estampa de DIM@R.COM,
destacando-se as bandeiras de
Portugal ao centro, do Rancho à
esquerda e a do Clube à direita,
com alguns instrumentos
representativos em baixo. Este
projecto está orçado em cerca
de dois mil dólares, segundo a
nossa fonte.
Como não podia deixar de

Putos do Rancho, liderados
pelo elegante Lino de Carvalho,
vestido a rigor e com apenas 6
anitos.
Os jovens e menos velhos que
compõem o grupo, repescaram
o Tio Cabrita do Cana Verde e
foi a festa total; o povo dançou,
pulou, cantou e virou até o Sr.
Francisco Salvador anunciar a
intenção de levar o Rancho do
CPM a Almeirim.
Estiveram presentes de 250
pessoas, que desfrutaram de
uma noite de sonho com estrelas do futuro.
A Voz de Portugal, felicita e
encoraja, o Sr. Francisco Silvestre, a continuar a motivar este
grupo de homens, mulheres,
rapazes e raparigas, assim
como os nossos elementos mais
pequeninos, que muito têm
dignificado as cores de Portugal, do Clube e da Comunidade
Portuguesa, onde quer que vão
representar as músicas, as
danças e os cantares do nosso

Rádio Clube Montreal
1º grandioso jantar musical

A Rádio Clube Montreal organiza no sábado, dia 29 de Novembro de 2003, pelas 18h30, o 1°
grandioso jantar musical no salão da Igreja St-Enfant Jesus, 5039 St-Dominique.
Da ementa, alem do bom pitéu, fazem parte não só o excelente conjunto Além-mar, vindo
expressamente de Toronto, mas também alguns dos nossos bons artistas locais, folclore, ilusionismo
(tudo para nos fazer viver e recordar o nosso Portugal) e muitas, muitas surpresas.
Venha viver bons momentos com a sua Rádio Clube Montreal  Porque você sente Portugal.
Entrada: adultos, 25 rádios;
criancas, 15 rádios
Para reservas ou mais
informações ligar para o 514849-9901.

Congresso
luso-canadiano
2º encontro

Estão convidados de novo
todos os representantes de
organismos portugueses para
participarem no 2° Encontro
cujo objectivo é reactivar o
Congresso Nacional LusoCanadiano e realizar a primeira
mesa redonda sobre as
necessidades da comunidade
portuguesa em Montreal
(Québec).
Esta segunda reunião terá
lugar Terça-feira, dia 4 de
Novembro, às 19h00, no
restaurante Estrela do Oceano
(salão de festas). Agradeço a
participação neste segundo
encontro de todas as pessoas
que estiveram presentes no
primeiro.

Pequenos anúncios

844 - 0388

lançamento do 1º CD do Rancho
Folclórico Praias de Portugal,
que decorreu no passado fim de
semana, no salão de festas
daquele clube.
Durante a sua intervenção
solene, Francisco Silvestre,
considerou que muito se
trabalhou para que este sonho
fosse uma realidade. Segundo
ele o projecto do Cd, vem de trás
e  todos nós temos a noção,(...)
que o rancho folclórico tem
maturidade, gente capaz e com
sentido de responsabilidade para
assumir este audaciosos projecto
que muito orgulha o nosso clube
e todos os nossos estimados
associados, disse o Presidente
do Clube Portugal de Montreal.
Entre os convidados presentes, destacam-se Joaquina Pires
da Câmara Municipal, Francisco Salvador, Conselheiro da
Comunidade Portuguesa do
Quebeque, Diamantino de
Sousa, escritor, e Carlos Rodri-

ser, o CPM investiu num
esmerado serviço de mesa,
onde não faltou o bom gosto do
cozinheiro da noite que brilhou
juntamente com o Reflex, os

País, dentro e fora do Canadá.
O Cd, já se encontra à venda
nas instalações do clube pela
módica quantia de 15 dólares.
Bem haja a todos!

Festa da Vindima
Jantar-espectáculo

Numa organização do duo Joe & Duarte, terá lugar no Sábado,
dia 22 de Novembro no salão da Igreja St-Enfant Jesus, 5039 StDominique, pelas 18h00, a festa da vindima com jantar e
espectáculo.
Do programa consta actuação de dois artistas vindos dos Estados
Unidos - Luís Simões e Mário Costa  assim como dos vários artistas
da comunidade tais como: Kelsy, Eddy, K.S.V., Álvaro Manuel, Joe
& Duarte, DJ X-Men, Sweet Girlz e a surpresa da noite para você
adivinhar: Quero que sejas minha amante.
Para entreter as criancas haverá um palhaço e muitos prémios.
Entrada: adultos, 25 vindimas; criancas dos 6 aos 12 anos, 15
vindimas.
Bilhetes à venda na Padaria Notre Maison 844-2169; Terra Nossa
Brasil 849-9337; J & L Casa da Costura 844-4351; Manuel Torres 3210543 ou Duarte Froias 817-3163.

CÉRAMIQUES SOLANO
LIQUIDAÇÃO FINAL
50% a 70% de desconto

Preços especiais para empreiteiros
e proprietários de blocos de apartamentos
em todos os nossos azulejos de 1ª qualidade importados de Italia,
assim como colecções Indus, Athena, Polis, Ragno, acessórios
de casa de banho, de Sergio Leone, etc...

Pagamos-lhe
as taxas

4833 Jean-Talon est (514) 727-6293

Importateur
Distributeur

Comunidade

LUMAR
ELECTRONICA
Luís Pereira
Daniel Boal

Aparelho
para descongelar
a neve nas antenas

Sem
mensalidade

$ 0.00

{

RTPi
RTP Açores
Itália
Alemanha

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

Acompanhe o Campeonato Nacional de
Futebol da Primeira Liga
Por menos
menos de
de 22 dólares
dólares por
por jogo
jogo
Por
no conforto
conforto da
da sua
sua casa.
casa.
no
(A prenda ideal da esposa ao seu marido)

AGENTE OFICIAL

INSTALAÇÃO GRATUITA

Mod. 3100

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

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

F.C. do Porto soma e segue...
(Lusa) - O avançado brasileiro
Liedson voltou a marcar o golo
decisivo na vitória (2-1) do
Sporting, desta vez frente ao
Alverca, da nona jornada da
Superliga portuguesa de fute-

bol, que isolou a equipa lisboeta
na segunda posição provisória.
O avançado brasileiro, reforço leonino já com a época a
decorrer, marcou o seu sexto
golo em igual número de jogos,
permitindo ao Sporting quebrar
a série negativa de três derrotas
consecutivas - as únicas na
prova - fora de casa, onde não
ganhava desde a ronda inaugural (2-1 sobre a Académica).
O derby portuense, no qual
estavam frente a frente os dois
únicos conjuntos ainda invictos,
foi um jogo muito duro, em que

o Boavista entrou melhor e
criou melhores oportunidades.
No segundo tempo os portistas
reagiram bem e chegaram ao
triunfo por intermédio de Alenitchev. Após a expulsão de Deco

os portistas viveram algumas
dificuldades, mas conseguiram
segurar o resultado.
Em Alverca, os ribatejanos,
actuais nonos classificados,
entraram melhor no jogo: acertaram na barra da baliza
sportinguista e cumpriram a
ameaça pouco tempo depois,
aos 08 minutos, através de um
golo de Torrão.
O Sporting não se impressionou com a entrada leonina
do adversário e restabeleceu a
igualdade à passagem da meia
hora, na sequência de uma

INTRACOMMAR.NET
•Venda •Serviço • Reparação
• High speed internet
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grande penalidade concretizada
pelo brasileiro Rochemback, a
castigar falta polémica sobre
João Pinto.
Liedson, melhor artilheiro
do Sporting na Superliga em
conjunto com Rochemback,
ambos com quatro tentos, consumou a reviravolta aos 53
minutos, convertendo mais um
tento que valeu preciosos pontos.
Pouco depois, a expulsão de
Vargas, aos 62 minutos, por
simular uma grande penalidade, sentenciou as possibilidades de resposta do Alverca,
controlado por uma tranquila
equipa do Sporting na fase final
da partida.
O Beira-Mar, que ocupa um
meritório sexto lugar, também
foi obrigado a virar um resultado
negativo, mas acabou por impor-se de forma expressiva, por
4-2, na recepção à União de
Leiria, primeira equipa acima da
linha de despromoção (15ª).
Douala colocou os visitantes
na frente, Kingsley (32) empatou ainda antes do intervalo,
cabendo a Sandro (65) e
Juninho Petrolina (82) inverter
o marcador. Antes do apito final,
Ludemar (85) reduziu para os
leirienses e Rui Dolores (90)
fechou a contagem.
Mais convincente foi o triunfo
do Nacional (7º), por sensacionais 4-0 na recepção ao Belenenses (10º), com um dos golos
a ser convertido pelo avançado
brasileiro Adriano, o qual totaliza seis remates certeiros no
campeonato, menos três que o
rei dos marcadores, o compatriota Derlei (FC Porto).
Moreirense e Académica (a
três dias da inauguração do
estádio Municipal de Coimbra)
dividiram os pontos após um
confronto entre aflitos que

terminou empatado a uma bola
no reduto dos primeiros, com os
estudantes a igualarem em
cima dos 90 minutos, através de
Marcelo.
O Rio Ave, outra equipa limitada à luta pela manutenção no
escalão principal, conquistou
uma importante vitória caseira por 3-1 sobre o Estrela da
Amadora, afundando os visitantes na penúltima posição,
depois de também ter estado em
posição de desvantagem.
A nona jornada, que se completa a 12 de Novembro com o
Marítimo-Benfica (adiado devido à inauguração, sábado, do
novo estádio da Luz), arrancou
sexta-feira, com a vitória (1-0) do
surpreendente Sporting de
Braga (4º) sobre o lanterna
vermelha Paços de Ferreira.
Sábado, Gil Vicente e Vitória
de Guimarães empataram 1-1.

Classificação

1 FC Porto:
25
2 Sporting:
18
3 Marítimo:
17*
4 Sp.Braga:
17
5 Boavista:
16
6 Beira-Mar:
16
7 Nacional:
15
8 Benfica:
14**
9 Alverca:
13
10 Belenenses: 12
11 Gil Vicente: 11
12 Moreirense: 10
13 Rio Ave:
9
14 Académica: 8*
15 União Leiria: 8
16 Guimarães: 7
17 Est. Amadora: 4
18 P.Ferreira:
3
* Tem um jogo a menos
** Tem dois jogos a menos

Melhores
marcadores

Derlei (FC Porto)
Adriano(Nacional)
Rodolfo Lima(Alverca)
Antchouet(Belenenses)
Ricardo Sousa(Boavista)
Dário(Académica)
Wender (Braga)
Ferreira II(Gil Vicente)

MARCHÉ GÉNÉRALE

PIAZZA

Uva esmagada para vinho
pronta a transportar para sua casa

35 tipos de mosto da marca

Mosti Mondiale

364-0795

▲
▲

▲
330 Crémazie Oeste

330

▲

Prop.: A. Januário

Nova morada:

▲

7702 rua Juliette  V. LaSalle

Mosti Mondiale

Garrafões de 13 galões
Esmagadores e Prensas

▲
▲

Liga de Honra
Estoril puxa e confirma liderança
(Lusa) - O Estoril confirmou a
liderança da Liga de Honra
portuguesa de futebol com uma
inequívoca demonstração de
força, materializada pelo expressivo triunfo (3-0) na recepção ao Leixões, em jogo da nona
jornada da prova.
Os canarinhos mantém a
margem de segurança de três
pontos sobre o duo de perseguidores, composto por Naval e
Varzim, equipas que hoje também se impuseram, mas de
forma bem menos categórica,
pela margem mínima, sobre o
Penafiel e o inqualificável
Sporting da Covilhã, respectivamente.
Sob a batuta do marroquino
Fallahi, autor do segundo golos
dos anfitriões, aos 55 minutos, o
Estoril construiu uma vitória
robusta, consumada através
dos remates certeiros de Pinheiro (40) e Carlitos (74).
A Naval, pelo contrário, experimentou grandes dificuldades
na recepção ao Penafiel - que se
revelou a melhor equipa em
campo -, assegurando os três
preciosos pontos na sequência
de um golo tardio, marcado aos
84 minutos pelo avançado Baha,
Ao Varzim, autor do único
sucesso visitante da jornada,
valeu também um golo solitário,
convertido por Mendonça aos
56 minutos, que desfez o equilíbrio na deslocação ao estádio do

Sporting da Covilhã e castigou a
actual lanterna vermelha com
a nona derrota no campeonato
em igual número de jogos.
Quem se atrasou foi a Ovarense, quarta classificada a seis
pontos do Estoril, que não foi
além de um empate a uma bola
no terreno do Desportivo das
Aves. Jean Paulista (37) colocou
os anfitriões na frente, mas a
equipa de Ovar restabeleceu a
igualdade por intermédio de
Jorge Humberto (60).
No Salgueiros-Desportivo de
Chaves, realizado em Matosinhos, o resultado final também
se saldou por um empate, mas a
pontaria esteve mais afinada,
tendo sido marcados seis golos,
todos por jogadores diferentes
e com várias alternâncias na
liderança do marcador.
Felgueiras e Maia capitalizaram o factor casa, ao vencerem
pelo mesmo resultado (2-0),
respectivamente, União da
Madeira e Marco, em dois embates que colocaram frente a
frente quatro dos cinco últimos
classificados.
A 10ª jornada arrancou sextafeira com um dos quatro
empates registados na ronda,
entre Santa Clara e Vitória de
Setúbal (2-2), prosseguindo
sábado com nova igualdade,
mas a um golo, no FeirensePortimonense, RPC.

GRAPOLLO
D'ORO

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00

$32.00

Mosti Mondiale 2000

20 LITROS

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
Mosti Mondiale 2000

▲

Saída
St-Laurent

CRÉMAZIE OESTE

MOSTO DISPONÍVEL EM GALÕES
DE 20 E 23 LITROS
$25.00 de desconto na compra de
barris de 100 litros.

NOVIDADE
▲

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

Programa da 10ª jornada:
FC Porto - Nacional,
Amadora  P. Ferreira,
Guimarães - Marítimo,
Sporting - Rio Ave,
Belenenses - Moreirense,
U.Leiria - Alverca,
Académica  G.Vicente,
Benfica - Beira-Mar,
Sp.de Braga - Boavista,

35 variedades de mosto à sua escolha

Metropolitano Oeste

$45. / MÊS

MODEM INCLUÍDO
Reparações de parabólicas grandes e pequenas

P.de Ferreira  Sp.Braga, 0-1
G.Vicente  V. Guimarães, 1-1
Rio Ave  Est.Amadora, 3-1
Beira-Mar - União Leiria, 4-2
Moreirense - Académica, 1-1
Nacional - Belenenses, 4-0
Alverca - Sporting, 1-2

Boavista - FC Porto, 0-1
Marítimo - Benfica,
(12 Novembro)

Serviço de análise do seu vinho

Metropolitano Este

• HIGH SPEED INTERNET

4
4
4
4

Resultados

20 LITROS

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

$99. / mês

9
6
5
5
5
4
4
4

Gaúcho (Marítimo)
Manoel(Moreirense)
Liedson(Sporting)
Rochemback(Sporting)

Montreal, Tel.: (514) 271-0873

Vendem-se barris de Whiskey e barris novos
importados de Portugal em carvalho e castanho,
de 5 a 250 litros.
ATENÇÃO: SE NÃO TEM SELO DA MOSTI MONDIALE
É PORQUE NÃO É MOSTI MONDIALE
Para mais informações, contactar Marco
MOSTI MONDIALE 2000

5187, Jean-Talon Este St-Léonard - Tel.: 728-6831

