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Carlos Ferreira, Arlindo Vieira e Robert Piché
condecorados pela Presidência da República

* A. Barqueiro
Desde que Portugal entrou na
União Europeia, a Grécia manteve o
lugar de país mais pobre dos quinze,
com o nosso colocado em segundo
lugar. Pois, finalmente, “conseguimos” este ano conquistar aquela
posição aos helénicos, cujo Produto
Interno Bruto “per capita” ultrapassou o português. Orgulhosamenteedecabeçabaixa,conseguimosum
primeiro lugar, que nenhuma honra
e prosperidade nos traz.
Entre1988e1997,Portugalvinhaa
aproximar-se da média de rendimentodaUniãoEuropeia,masdepois
daquele período, o rendimento
gerado vem divergindo da média dos
estados membros.
Esta desastrosa situação dos
portugueses deve-se ao contexto
económico mundial, mas muito
especialmente à péssima gestão
governativa e aos hábitos da população, cuja concepção de vida
pretende que seja equiparada à de
cidadãos de Estados com maiores
potencialidades.
Qualquer analista atento, mesmo
semconhecimentoscientíficos,pode
concluir que o modo de vida em
Portugal é absolutamente irrealista e
excede os limites a atingir por um
povo de rendimentos médios. Pondo
em confronto o custo de vida dos
portugueses, com os salários e
vencimentos da maioria da população, temos que concordar que a
estruturaeconómicadecadacidadão
e do próprio Estado, é altamente
deficitária e não comporta o nível de
vida que está artificialmente implantado no nosso país.
No ano corrente, a riqueza criada
em Portugal baixou para 67,3 por
cento da média dos quinze Estados
membros, segundo o relatório da

Ver pág.9

Portugueses estão
mais confiantes
A confiança dos consumidores
portugueses voltou a melhorar em
Outubro,segundodadosdobarómetro
da Comissão Europeia, avançados
recentemente. Desde que obteve o
valormínimohistóricoemMarçodeste
ano, este indicador já recuperou 23%.
Esta melhoria da confiança das
famílias é a quarta consecutiva a nível
da avaliação do indicador de
sentimento económico, tendo sido

Ver pág.2

Maria Alice Macedo
Corretora de seguros de prejuízos de particulares
Conselheira em segurança financeira

Tel.: (514) 745-0425

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

Científicamente
estudado em termos
de segurança
e estética

BANQUE ROYALE

HIPOTECAS
• 30 anos de experiência• • Serviço personalizado
• Melhores juros e condições de empréstimo no mercado

Maria Agostinha Estrela foi nomeada pelo Banco Royale
como a melhor Conselheira hipotecária no Québec em 2002 e 2003

Tel.: (450) 975-7670 Fax.:(450) 975-1481
Pag.:(514) 851-0062 Cel.: (514) 726-9180
Internet:maria.estrela@royalbank.com

Varina
Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

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

Fábrica e sala de exposição :

impulsionado pelos resultados no
sector da construção.
Outras áreas, como a indústria e o
comércio a retalho mantiveram-se
inalteradas.
Fora dos critérios para este
indicador, a confiança nos serviços
registou, no entanto, uma subida
significativa, contrariando a tendência
de Setembro.
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Manchetes
Guterres na «pole position»
As eleições presidenciais
serão daqui a três anos, mas os

partidos políticos já se alinham
em torno dos candidatos mais

Somos o país
mais pobre da União Europeia
Cont da pág. 1

Comissão Europeia, prevendo-se que caia para 66 por cento em
2005, o que constitui uma má notícia para o nosso país e seus
habitantes.
AsmedidasdeausteridadeimpostaspelaMinistradasFinanças,
com incidência em quase todos os sectores da administração,
parecemnãosolucionaroproblemadadívidapública,quenãodeve
ultrapassar os 3 por cento, conforme exigência da Comissão em
Bruxelas. Medidas muito severas e difíceis de cumprir, quando o
país se encontra num período de crise e recessão, muito difícil de
superar.
Neste cálculo estatístico do Produto Interno Bruto não entra em
linha de conta a produtividade dos trabalhadores portugueses, em
comparação com a dos outros parceiros da União Europeia. Mas,
semdúvidaqueaprodutividadecontribuiparaacriaçãoderiqueza
e, consequentemente, o país sofre com essa pecha dos sectores de
actividade, que não atingem índices suficientes para o equilíbrio
económico que Portugal precisa.
Em suma: gasta-se demais no nosso país, não só nos bens de
consumo de primeira necessidade, como naquilo que é supérfluo
e dispensável. Isto no que respeita à população. Quanto ao Estado,
tem vindo a desperdiçar fundos em programas que protegem os
inaptos, incompetentes e preguiçosos. Permite aos bancos lucros
fabulosos, como o BES que viu os seus lucros aumentarem 13,4%
até Setembro último, equivalente a 156,6 milhões de euros. A
rendibilidadedoscapitaisprópriosdoreferidoGrupoEspíritoSanto
atingiu 11,2%. No entanto, o banco paga aos depositantes juros
miseráveis,oquelhepermitelucrosfabulosos.Énosectorbancário
queestáodinheiroedeveriaseraíqueoEstado procureosfundos,
através de impostos, para equilibrar as finanças públicas.

Cristina Medeiros

O Governo está a preparar-se
para apresentar, muito em
breve,alocalizaçãodeumanova
ponte sobre o rio Tejo. A intenção foi revelada esta segundafeira pelo ministro das Obras
Públicas, Carmona Rodrigues,
acrescentando que esta será
essencialmente destinada ao

Conselheiro

Celular
514

Mulheres mais pessimistas em
relação ao futuro económico
situação actual vai manter-se
inalterada.
Em relação à economia
nacional,osmaisoptimistassão
os eleitores do PSD, sendo que
46% acredita numa melhoria
contraos26%queprevêemmais
dificuldades. Quanto ao
eleitorado PS, 65% aposta num
situação financeira pior para
Portugal e 54% receia pelo
futuro da economia familiar.
Os mais apreensivos com a
economiadomésticasãoosque
têm mais de 35 anos, enquanto
queamaioriadosquetêmentre
35 e 54 anos aponta para
maiores dificuldades na
economia portuguesa.

O presidente da Assembleia
da República, Mota Amaral,
considerou o referendo sobre a
ConstituiçãoEuropeiaqueoseu
partido, o PSD, tem vindo a
defender, como dispensável,
caso sejam introduzidas as

alterações.
«Se se conseguirem as alterações propostas, nomeadamentepeloGovernoportuguês,
temosumbomtratado,capazde
assegurar o eficiente desempenho da União Europeia no

alterações propostas pelos
Estados-membros. Mota Amaral proferiu estas declarações
durante uma visita oficial ao
Canadá, a convite do seu homólogo canadiano, Peter Milliken,
na qual o presidente do Parlamento português manifestou
igualmentereticênciasquantoa
outra ideia social-democrata: a
da criação de um Senado.
Numa visita que serviu também para comemorar os 50
anos da chegada dos primeiros
portugueses àquele país, o
Diáriode Notíciasrefere ofacto
de Mota Amaral ter avançado
com o Conselho de Estado, no
qual passariam a ter assento
mais algumas destacadas
figuras da política nacional,
opondo-se assim à criação de
um Senado, em Portugal.
Quanto ao referendo sobre a
Constituição Europeia, que o
PSD pretende realizar ex-aequo
com as eleições para o Parlamento Europeu, Mota Amaral
assume as suas reticências
quanto à necessidade da sua
realização, por estar optimista
quanto à forma correrão as
negociações na Conferência
Intergovernamental.
O
presidente da Assembleia da
República acredita que o texto
actualmente sobre a mesa não
será subscrito pelos parceiros
europeus, sem substanciais

pós-alargamento», recorda
Mota Amaral , pelo que, neste
quadro,«talvezsejadispensável
o referendo».

Já está em preparação o

570-9857

Escritório
514

transporte ferroviário.
Carmona Rodrigues, que
participou na passada segundafeira na viagem inaugural do
novo catamarã que vai ligar
LisboaaoBarreiro,garantiuque
a futura travessia está para
breve.

Mota Amaral
dispensa referendo... e senado

Victor Marques

Conselheira

Arranjos prévios
Repatriamento para a Terra Natal

do PS para as europeias onde
iria defender da melhor forma
osinteressesdePortugal,numa
altura em que vamos ter uma
Europa a 25 e depois virar-se
para o cenário nacional»,
defendeu.
Para João Soares, António
Guterres é igualmente o candidatoidealdaesquerdaparaas
eleições Presidenciais de 2006.
Estedeputadoacrescentaainda
que o ex-primeiro-ministro é
«mal empregado» na Europa.
Também o deputado José
Junqueiro considera que Guterresdeveseraproveitadopara
recuperar a imagem do país no
exterior. «Tem uma mais-valia
juntodaInternacionalSocialista
e junto dos chefes de Estado
europeus», afirmou.
José Sócrates, que aparece
muito bem posicionado nas
sondagens entre os políticos de
esquerda, preferiu não comentar qual o candidato mais
«presidenciável».
Nas últimas sondagens,
António Guterres aparecia
entre os socialistas menos
afectados pelo processo Casa
Pia. De acordo com a última
sondagemDN/TSF/Marktest,
apenas António Vitorino, José
Sócrates e António Guterres
aparecem na lista dos que
subiram os níveis de popularidade.

Nova ponte sobre o Tejo

Asmulheresportuguesassão
as que estão mais pessimistas
emrelaçãoaofuturoeconómico
do país. Mais de metade das
inquiridas pelo barómetro da
Marketest para a TSF e DN,
acha que a situação vai piorar
daqui a um ano. Já em relação à
economia doméstica, 46% das
mulheres antevê um futuro
mais difícil.
Segundo esta sondagem, o
pessimismo também começa a
crescer entre os eleitores do
PSD, uma vez que 24% acredita
que as finanças domésticas vão
piorar daqui por um ano.
Apenas 32% acha que vão
melhorar, e 35% acha que a

Nós oferecemos um serviço
atencioso em português !

Complexos funerários

unânimes.
AntónioGuterressurgecomo
o verdadeiro candidato da
esquerda às presidenciais.
Parece haver um consenso
generalizado dentro do PS para
queGuterrespossarecuperara
imagem do partido e do país. E
a recente reeleição como
presidente da Internacional
Socialista também vem ajudar.
«O país e o PS não podem
desperdiçar um político com
uma mais-valia como António
Guterres».Estaéaconvicçãoda
maioria dos socialistas.
Depois das declarações de
Mário Soares em que admitia
apoiar uma candidatura presidencial de Guterres se o objectivo for derrotar um candidato
da direita, os socialistas estão
mais unidos em torno deste
nome.
Se for para derrotar Cavaco
Silva,ocandidatomaisanunciado pela direita, Guterres é «a
melhor escolha», dizem.
João Cravinho, deputado
socialista, também admitiu ao
que, «no actual panorama da
esquerda, António Guterres é
um bom candidato», mas primeiro deve reaparecer no
panorama político e nada melhor do que a Europa para o
fazer.
«Se Guterres quiser regressar à política nacional devia
começar por encabeçar a lista

595-1500
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Açores & Madeira
Restituir dignidade ao
Monumento à Autonomia
O “Monumento à Autonomia”, inaugurado em 1992 na
Avenida Príncipe de Mónaco,
em Ponta Delgada, vai sofrer
umarenovaçãoerequalificação.
Segundo José Contente, no
decursodeumavisitaefectuada
ao local, a referida infraestrutura, num investimento

público de cerca de 3,5 milhões
de euros, tinha vários
problemas no seu sistema
electromecânico, designadamente nas respectivas
bombas e tubagens, tendo-se
degradado muito rapidamente
por ser de má qualidade.
Reconhecendo tratar-se de um
importante símbolo para os
Açores, o governante açoriano
revelou que o executivo de
Carlos César teve de estudar,
atravésdoLaboratórioRegional
de Engenharia Civil, uma
solução técnica mais adequada
e menos dispendiosa, já que o
anterior sistema custava ao
eráriopúblicoaelevadaquantia
de cerca de 10 mil euros mensais.
Restituir dignidade ao
monumento
O objectivo do Governo
Regional é, agora, o de restituir
a dignidade que o Monumento

à Autonomia há muito carecia e
de assegurar o tratamento
adequado daquela infraestrutura, com 43 metros de
diâmetro, nas melhores condições de funcionamento.
Contente esclareceu que “o
projectoderenovaçãoerequalificação do designado “Monumento à Autonomia”, na cidade
dePontaDelgada,corresponde
a um investimento de cerca de
150 mil euros e consiste na
execução de um novo sistema
electromecânico com bombas
deáguainstaladasnointeriorda
própria infra-estrutura”, facilitando assim a sua reparação
técnica quando necessário, e
com menores custos de manutenção.
Quanto à obra de reparação e
beneficiação, estará concluída
em finais do próximo mês de
Janeiro de 2004, devendo funcionar em permanência e não
apenas aos fins-de-semana.
“Nósnãoqueremosumsistema
caro, ineficiente e que avarie
com frequência, tal como se
verificava anteriormente”.
O projecto
A intervenção projectada
inclui a instalação, no tanque
superior, de um géiser de 12
metros de altura, em circuito
fixo,eumanuvemdeáguade1,5
metros formada por 158 bicos
de pulverização. No tanque
inferior, os nove vulcões disporão de água, em repuxo, com
2,5 metros de altura.
Relativamente ao géiser
central e à nuvem de pulverização, serão iluminados em
branco, através de seis projectores subaquáticos e que os
vulcões de água, representativos das nove ilhas dos Açores,
irão dispor de uma iluminação
em escarlate, através de 27
projectores.

Madeira
Bispo alertou
para os males da sociedade
Centenas de pessoas
estiveram no Cemitério de São
Martinho para assistir à missa
presidida ao ar livre pelo bispo
do Funchal, junto à capela. Na
ocasião, D. Teodoro de Faria
alertou para os males da
sociedade,principalmentepara
todos aqueles que procuram o
dinheiro, o poder e a ambição,
em detrimento da procura da
palavra de Deus. «A Europa
onde vivemos está doente de
esperança». sublinhou. «Tem
muitos bens materiais. Pensa
principalmente na posse de
muitas coisas, do dinheiro do
poder e do prazer, bens
perecíveis que não levamos
para o outro lado». Lembrou
«ainda que a igreja não tem
medo da realidade» e devemos

encarar o nosso destino com fé.
No dia dedicado aos entes
queridos que já faleceram, D.

Teodoroincentivouàesperança
e ao olhar para os cemitérios
comserenidade.Aprocuradafé
foiagrandemensagemdobispo
doFunchal,naquelaquefoiuma
das missas desta data com mais
participação no cemitério de
São Martinho.

Terceira
Juvenil do Angrense
na Selecção Nacional
Um jogador da equipa de
Juvenis do Angrense foi
convocado para o estágio da
Selecção Nacional de Sub-16,
que decorreu, no Estádio
Nacional em Lisboa.
TiagoVasconcelos,umjovem
avançado, 15 anos de idade, foi
chamado à Selecção Nacional
de Sub-16 na sequência das
observações efectuadas pela
Federação Portuguesa de
Futebol durante o último Torneio de Inter-Associações
“Lopes da Silva”, em Sub-15,
realizado no passado mês de
Junho em Lisboa.
A chamada de Tiago Vasconcelos aos trabalhos da Selecção
NacionaldeSub-16foirecebida

com muita satisfação e representa um momento muito
importante,nãosóparaojovem
jogador,masparatodosaqueles
que com muita dedicação têm
trabalhado nos escalões de
formação.

Madeira
Parque Empresarial ainda distante

O já há muito anunciado Parque Empresarial da Ribeira Brava,
continua ainda distante de ser um dado concreto. Com uma área
prevista de cerca de 40 mil quadrados, capaz de comportar 30
plataformas e lotes, a nova estrutura concebida por forma a criar
novasáreasfuncionaisparaalocalizaçãodeempresassedeadasno
concelho da Ribeira Brava e áreas limítrofes, ainda não passa do
plano das intenções. Da responsabilidade do Madeira Parques
Empresariais, o Parque Empresarial da Ribeira Brava que já foi
«objectodeapuradosestudoseprojectosdeviabilidadenodecurso
de 2003, será presente a concurso público ainda no decorrer deste
ano prevendo-se a sua conclusão em 2004», conforme explica um
documento que explica objectivos da nova infra-estrutura.
Entretanto, e segundo Ismael Fernandes, edil ribeira-bravense, «a
zona de terrenos está delimitada e os seus proprietários
identificados. Falta agora abrir o concurso, para que o projecto
avance finalmente». O responsável pela autarquia admite contudo
que «será difícil que todas as pequenas oficinas espalhadas pelo
concelho tenham capacidade para vir a integrar o Parque
Empresarial», embora lance desde já a advertência aos seus
proprietários para o facto de virem a fixar-se no futuro Parque
Empresarial «outras empresas com condições para prestar
melhoresserviçosdoqueaquelasqueseencontramdispersaspelo
concelho».Opresidenteavisaaindaquenãoserãopermitidasnovas
empresas fora dos locais apropriados e reforça o desafio para que
osempresáriossedeadosnesteconcelhosejam«empreendedores
e que tenham perspectivas de futuro».

Silva,Langelier
& Pereira Inc.
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Fax: (514) 848-0133
75, Napoléon
Montréal H2W 1K5
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- 2 cêntimos para os combustíveis
A partir das zero horas da
passada terça-feira, os preços
dos combustíveis na Região
Autónoma baixaram, devido às
actuais variações do preço do
petróleo no mercado internacional.
A medida de ajustamento

permite uma redução de dois
cêntimos, por litro, nas gasolinas sem chumbo 95 e com
aditivo substituto do chumbo,

nos Açores.
A diminuição dos preços das
gasolinas, agora determinada
peloexecutivoaçoriano,através
da Secretaria Regional da
Economia,visamanterapolítica
de preços que tem vindo a ser
cumprida
no arquipélago, fazendo,
sempre que tal se justifique,
reflectir no consumidor final as
variaçõesocorridasnopreçodo
petróleonomercadointernacional de forma gradual e controlada.
Assim sendo, a gasolina sem
chumbo95passaacustar0,920,
enquanto que a gasolina sem
chumbo 98 adictivada fica-se
nos 0,960 euros/litro. Quanto
ao gasóleo rodoviário, fica a
custar 0,990 euros/litro,
enquantoqueogasóleoagrícola
se fica pelos 0,374. Relativamente ao gás, o preço fica em
0,410 euros/litro.

CONTACTE-NOS PARA CONHECER
AS NOVAS TARIFAS

OUTONO 2003

Mário da Silva C.d.'A.Ass.
Normand Langelier C.d.'A. Ass.
António Pereira C.d.'A.Ass.
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INTERNET SEM FIOS
HIGH SPEED INTERNET
PARABÓLICAS DE 18”
OU MAIORES
• EXPRESSVU
• STARCHOICE

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

$99. / mês

Aceitam-se reservas

• HIGH SPEED INTERNET

$45. / MÊS
MODEM INCLUÍDO
Reparações de parabólicas grandes e pequenas

Para um serviço profissional garantido,
contacte-nos ou visite a nossa sala de exposição
7702 rua Juliette • V. LaSalle
Prop.: A. Januário

364-0795

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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Comunidade
Rádio Clube Montreal
1º grandioso jantar musical
ARádioClubeMontrealorganizanosábado,dia29deNovembro
de2003,pelas18h30,o1ºgrandiosojantarmusicalnosalãodaIgreja
St-Enfant Jesus, 5039 St-Dominique.
Da ementa, alem do bom pitéu, fazem parte não só o excelente
conjuntoAlém-mar,vindoexpressamentedeToronto,mastambém
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 adquirir os seus bilhetes: Padaria Lajeunesse 272-0362;
DiscotecaPortuguesa843-3863;Sá&Filhos842-3373;TerraNossa
Brasil 849-9337; Helena Freitas (514)502-2185 e Rádio Clube
Montreal 849-9901.

Bumani Yembe M.Sc., M.A.
Group-Savings-Plan Representative
Manulife Securities International Ltd
A firm in Group-Savings-Plan Brokerage
5252 De Maisonneuve Bd W., Suite101, Montréal, Qc. H4A 3S5
Bus.: (514) 484-1867 ext. 242 Fax: (514) 484-0946
Cel. : (514) 237-2486

Seguro de vida • Seguro salário • Investimentos • Hipotecas
e-mail: bumanifinancial@sprint.ca
www.manulife.ca

FERREIRA LEMPICKA Avocates

Adélia Ferreira
Advogada

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

Comunicado

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
CorreiaRebelodestinadosaosAçores. JoãoCorreiaRebelonasceu
em Ponta Delgada em 1923, filho de um dos mais famosos pintores
açorianos (Domingos Rebelo).
Formou-senaEscoladasBelasArtesdeLisboa,trabalhounasua
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.
Paramaisinformações,queiramcontactarcomaCasadosAçores
do Quebeque pelo telefone 514-388-4129.
Damião Sousa
Presidente da Direcção

Desportivo Clube Laval
Festa de S. Martinho

Numa organização do novel Desportivo Clube Laval, terá lugar
noSábado,dia15deNovembro,pelas19h30,nocentroComunitário
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)669-3927.
O Desportivo Clube Laval foi fundado em 26 de Julho de 2003 e
integradooficialmentenaAssociaçãoNossaSenhoradeFátimade
Laval no passado dia 2 de Setembro.
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; Jorge Branquinho, treinador
adjunto e director.

A.P.C.
Baile de S. Martinho

A Associação Portuguesa do Canadá organiza no sábado, dia 15
de Novembro, pelas 19h30, o Baile de S. Martinho, com jantar.
Esta noite será animada por Gabriela Gil.
Entrada: sócios, 15 castanhas; n/sócios, 18 castanhas. Para
reservas: 844-2169.

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

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

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

Tel. : (514) 931-3883 ext. 16
Fax : (514) 624-8632
1303, Avenue Greene, # 403 H3Z 2A7
ateixeira@cam.org

•Gestão de pessoal

Filomena Gouveia LL.B.
AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA

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

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

•TRATAMENTO PROFISSIONAL DAS SUAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTOS
(INCOME TAXES – RAPPORTS D’IMPOTS)
“O IMPORTANTE NÃO É QUANTO RECEBEU... É O QUE RESTA SEU!”
Não perca tempo, nem dinheiro, utilize os serviços profissionais da JOEM.
Nós respondemos às vossas perguntas e sugerimos-lhe a MELHOR MANEIRA de DIMINUIR
os vossos impostos LEGALMENTE

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

Comopedidodepublicaçãotranscrevemosabaixoocomunicado
que recebemos da Associação para a Formação Tecnológica de
Engenharia Mecânica e Materiais, com sede em Lisboa.
“A AFTEM é uma Associação para a Formação, sem fins
lucrativos, tendo como associados o INETI – Instituto Nacional de
Engenharia e Tecnologia Industrial, (Ministério da Economia) a
AIMMAP – Associação dos Industriais Metalúrgicos,
Metalomecânicos e Afins de Portugal e a ANEMM – Associação
nacional das Empresas Metalúrgicas e Electromecânicas.
A nossa vocação é dotar as empresas com quadros intermédios,
através de Cursos de Especialização Tecnológicos, PosSecundários, conferindo o nível de qualificação profissional IV (D
n 85/368/CEE). Os alunos que acabam o 12 ano e não queiram
ounãopossamirparaauniversidadepodeminscrever-senaAftem.
Os nossos cursos, têm no final da formação em sala, a formação
prática em contexto de trabalho. Consideramos essa vertente
extremamente importante visto que nunca conseguiremos dentro
de um estabelecimento de ensino, por mais que nos esforcemos,
reproduzir toda a vivência fabril.
Até ao momento os nossos alunos têm feito os seus estágios em
empresas no nosso país.
Este ano a nossa escola tem a intenção de conseguir para os
melhores alunos, que uma parte dos seus estágios sejam feitos no
estrangeiro. A empresa canadiana VELAN (7007 Côte de Liesse,
Montreal) ofereceu-se para dar dois estágios aos nossos alunos,
previstos para Março e Abril de 2004.
Deste modo solicitamos o apoio de uma ou duas famílias que
possam acolher os nossos jovens, cujas idades rondam os vinte
anos”.
ParaqualquerinformaçãopoderãocontactarCarlosSantosSilva
por correio para AFTEM/ESTEM Lisboa, Polo Tecnológico de
Lisboa, Lote 13, 1600-485 Lisboa ou pelo telefone 351.21.7152838,
fax 351.21.7165097 ou ainda por email csantossilva@aftem.pt.

Amélia Oliveira-Vaz
Apresenta novo livro

Na Sexta-feira dia 21 de Novembro às 18h30 no Restaurante
“Estrela do Oceano” vai ser apresentado o livro de Amélia OliveiraVaz “Flores de Neve”.
Os novos proprietários do Restaurante “Estrela do Oceano têm
muito prazer em colaborarem neste lançamento oferecendo um
bom jantar a preço módico para os amigos e conhecidos que
queiram acompanhar a autora do livro.
Será apresentado um pequeno recital de poesia dita por vários
amigos da poetisa. Haverá também música portuguesa.
Todossepodemconsiderarconvidadosesequiseremparticipar
no jantar de amigos telefonem para o Estrela do Oceano a marcar
lugar.

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
CampinosdoRibatejoe doConjuntoContactoque animará obaile.
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

(514) 484-3795

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

•Serviços diversos

Estudantes estagiários portugueses
Procuram família de acolhimento

Ligue e escute uma mensagem
DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO

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

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

- Chamada gratuita -

CENTRE DENTAIRE
DR. CATHERINE LUU
DENTISTERIE GÉNÉRALE, ESTHÉTIQUE ET PROTHÈSES
NOUS ACCEPTONS LE BIEN-ÉTRE SOCIAL, LA CARTE
D'ASSURANCE MALADIE, L'ASSURANCE DENTAIRE
JOUR • SOIR • SAMEDI • URGENCES

4510, Cartier
Mt-Royal

Papineau

Autobus 97 Est

Autobus 45

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

ABERTO AOS SÁBADOS

angle Mont-Royal

1094 rua Berri, Montreal

Celestino Andrade

527-8701

Esc.: (514) 287-8782

Consultor em
financiamento hipotecário
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Opinião
Portugueses vão investir mais em Angola Contra a Maré
A questão da dívida está resolvida A “Telenovela” da mudança
Por Augusto Machado da lei da nacionalidade

A Casa (pouco) Pia
não é (também) ré?

Durão Barroso chegou no dia 26 de
Outubro a Luanda acompanhado de
quase uma centena de pessoas entre
membros do Governo, empresários e
jornalistas. O objectivo desta visita de
quatrodiasaLuanda,eumabrevevisita
a Benguela, foi o que já se esperava:
reforçar a necessidade de cooperação
e tentar convencer os empresários
portugueses que Angola oferece boas
oportunidades de investimento que a
não serem aproveitadas por Portugal, sê-lo-ão certamente por
outros.
O primeiro-ministro garante ter criado condições políticas para
os portugueses reinvestirem em Angola. Nesta visita a Angola,
Durão Barroso levou consigo os mais poderosos banqueiros e
empresáriosportugueses.EoGovernoportuguêsobteveagarantia
política do pagamento da dívida de Angola a Portugal.
Durante quatro longos intensos dias de trabalho, o primeiroministro participou em várias reuniões com o presidente José
Eduardo dos Santos, com o primeiro –ministro Fernando Piedade
dos Santos “Nandó” e com os dirigentes do MPLA e da UNITA.
Discursou na Assembleia Nacional de Angola, clarificando por
diversasvezesqueasuavisitanãoestevecentradanacobrançados
dois mil milhões de dólares. Após a audiência com o primeiroministro português, José Eduardo dos Santos assumiu o
compromisso da resolução do problema.
Segundo a opinião de Durão Barroso, está criado o ambiente
propício e todas as condições políticas e institucionais ao
investimento seguro na reconstrução de Angola. A Portugal
Telecom (PT), EDP, Galp, Engil, Águas de Portugal (AdP), TAP
eosbancosBCP,BESeBPIsãoalgumasdasempresasinteressadas
a investir nessa reconstrução. O Governo português também já
manifestou disponibilidade para abrir novas linhas de crédito às
empresas que pretendam investir em Angola.
Agora que os políticos dos dois países, segundo a informação na
comunicação social, estabeleceram boas relações, será a altura de
osportugueseseangolanosseinterrogaremsobrea(des)confiança
– que é a palavra-chave para que as boas relações continuem.
Confiança nos homens que governam ou governarão Angola e
gerem a administração central, já para não falar da questão do
regime e direitos humanos e menos ainda de questões ambientais.
Naverdade,nãofaltaráondeinvestirnestepaísqueéumdosmais
ricos do continente africano, mas onde a expectativa de um recémnascido não ultrapassa os 37 anos de vida, onde mais de metade da
população está no desemprego ou não tem emprego fixo, onde 85
por cento da população vive da agricultura de subsistência, onde a
inflação se encontra acima dos 100 por cento, onde quase 60 por
cento dos angolanos não sabem ler nem escrever, onde nem a
capital tem água potável, e onde 25 anos de guerra civil mataram
milhão e meio de pessoas e deslocaram muitos milhões de outros.
A paz chegou a Angola. Mas, como dizem muitos angolanos a
viver em Portugal: “Como é que se pode confiar em dirigentes
preocupadosapenas,agoracomoantes,emperpetuaroseupróprio
poder?
Osangolanostêmomesmopartido(MPLA)nopoderdesdeasua
independência. José Eduardo dos Santos tinha 37 anos de idade
quando,háquase25anos,substituiuAgostinhoNeto.Considerado
na altura como uma solução transitória, mas, com mestria e apoios
externos (cubanos e soviéticos), conseguiu impor o seu estilo e a
suacarisma.NaturalmentequeaexistênciadeJonasSavimbicomo
líder destemido da Unita, serviu de pretexto para que o actual
presidente angolano se mantivesse no poder. Agora que Savimbi
já não está entre os vivos – espera-se que José Eduardo dos Santos
dediqueoseuesforçoeenergianosentidodemelhoraraqualidade
de vida dos angolanos.

A “novela” da Casa Pia
começa
a
preocupar.
Infelizmente. E enquanto
continuamos a atolar-nos no
“diz-tu-direi-eu” dos que se
proclamamdetentoresdaúnica
verdade, a sociedade vai
esquecendo outros problemas,
quiçá mais graves, porque
poderiam, eventualmente, dar
contornos mais precisos ao
terrível anátema que se abateu
por sobre a sociedade portuguesa com o tal caso da Casa Pia.
Como de longe se vê melhor... talvez fosse necessário, se
houvesse pé...discutir os problemas do desemprego e da exclusão
social, da miséria infantil e da degradação de um dos pilares da
sociedade que é família. Talvez assim não houvesse - pelo menos
tão evidente - este caso da pedofilia.
Sim, porque chegará uma altura em que nos perguntaremos
todos o que é que (não) fizemos para merecer uma Casa Pia assim.
O que é que fizemos para evitar a degradação. O que é que está por
detrás da tragédia. E aí, quando fizermos essas perguntas...
precisamos todos de uma coisa que até hoje se põe em causa, ou
seja, uma Justiça digna e limpa. E no banco dos réus há-de sentarse-talvezcobertadevergonha-atalCasaPia,instituiçãoquedeixou
acontecer, nos seus muros - com quase um funcionário para 4
meninos... - os terríveis casos da pedofilia que estamos agora todos
a julgar.
É que a Casa Pia... não é tão pia assim. É mesmo um problema
filho de muitos outros problemas. Será que ela está a cumprir as
funções para que foi criada? Mesmo sabendo que deu, de facto,
gente de valor e de uma dignidade a toda a prova a esta sociedade
que agora a olha horrorizada pelo que por lá se passou (ou passa),
será que a instituição é mesmo isenta e necessária? E se é
necessária, o que é que se fez para preservar as crianças que lá
depositámos das misérias que se vão contando?
E não estando em causa o muito que a Casa Pia fez, nos mais de
duzentos anos que leva de vida, não será agora de perguntar se não
há “arranjos” a fazer para que o que agora aconteceu - o
fornecimento de corpos juvenis para apetites espúrios de uns
quantossenhores-nuncamaispossasurgir.Etalvezporaísepossa
concluir que a Casa Pia, ela própria, já não cumpre a missão para
que foi criada.
Dizia, não há muito, António Barreto, no Jornal “Público”, que
vítimas... são, de facto, as crianças, “vítimas da Casa Pia que, como
instituição, não soube acompanhar, evitar, denunciar e proteger.
Pelo contrário, como instituição, acabou por deixar correr e,
alegadamente,encobrir”.Quandoestamosagoraajulgarculpados
pessoais-eoxaláqueelessejammesmocastigados-importapensar
também na responsabilidade da Casa Pia em si, como instituição.
Eela,defacto,tambémtemdeser...castigada.Quantomaisnãoseja,
pelo que “deixou fazer”. E o castigo que se lhe deve impor é,
precisamente,asuareformulação.Dealtoabaixo.Doaaquemdoer.
Para além, do mais, se olharmos para o aspecto orçamental... de
2001 a 2003, o orçamento da Casa Pia oscilou entre 39 e 47 milhões
de euros anuais, com o Estado a dar a “parte de leão”. O número de
educandos é de cerca de 4.600, distribuídos por todos os graus, do
berçárioàformaçãoprofissional.Osfuncionáriosdainstituiçãosão
mais de 1.000. Assim, até por esta “porta”, a reformulação é
necessária. Uma reformulação que tenha em vista até o apoio que
o Estado deve dar ao combate a fenómenos sociais... que acabam
por encher a tal Casa Pia.
Rever a orientação da Casa Pia é (deve ser) palavra de ordem.
E como o ministro Bagão Félix fala tanto na “doutrina social da
Igreja” e em determinadas Encíclicas que abordam o problema...

Por Fernando Cruz Gomes

Por Amadeu Moura
Temtodososingredienteseenredo
paraserumatelenovelaarrebatadora.
Amor-ódio, enganos e desenganos,
paixões e repudiações, traições,
falsidades e promessas não cumpridas.
Qual será o fim? Incerto e desconhecido. Para já, de episódio em
episódio, fica-se a conhecer a trama
que o diabo tece e os vilãos da
história... que começa assim: Era uma vez...
...Perdida a nacionalidade e porque muito se protestou, os
governos - PS e PSD – disseram que a iam mudar. O governo PS,
sem grande empenho, tanto se atrasou e perdeu o poder sem que
a dita lei tenha chegado a ser adoptada na AR. Porque, na altura,
diziaadeputadaManuelaAguiar,emdeclaraçõesàimprensa,que
um dos seus cavalos de batalha é “ a alteração da lei da
nacionalidadequepermitisseareaquisiçãoautomáticaecomefeitos
retroactivos da nacionalidade perdida por naturalização”. Esta lei
só não foi avante devido ao PS que é, para Manuela Aguiar, o
partido mais anti-emigrante do espectro partidário português. O
tematendoestadoemdiscussãonaAR“todosospartidosaceitaram
viabilizar o diploma do PSD, menos o PS”. E assim se perdeu uma
excelente oportunidade, nos dizeres da deputada.
O PS foi arredado do poder. Agora está lá o partido da deputada
Manuela Aguiar. Pela lógica, tudo seria mais simples. É o partido
querecolhemaisapoiosnaemigração.Oquetemmaisdeputados
pela emigração. “O mais sensível aos interesses da emigração”,
dizem eles. O primeiro-ministro prometeu mudar a lei. O exministro Martins Cruz disse que era obsoleta. O Secretário de
Estado prometeu simplificar a lei. Os deputados garantiram que
a lei seria mudada. Os conselheiros da comunidade fizeram eco
das declarações dos políticos no poder.
Com tão boas intenções e declarações, ninguém, destas
pessoas, se lembrou de verificar e divulgar o que dizia a proposta
governamental nº76/IX, de alteração da lei da nacionalidade,
remetidaàAssembleiadaRepúblicaeassinadaporDurãoBarroso
e o ministro Marques Mendes.
Eu nem queria acreditar no que estava a ler! A proposta do
governo PSD fica muita aquém do que propuseram durante o
governo PS! As únicas alterações em relação à lei de 1981 são as
que se referem aos artigos 30º e 31º.
Artigo 30º
1-Amulherque,nostermosdaLein.º2098,de29deJulhode1959,
e legislação precedente, tenha perdido a nacionalidade portuguesa
porefeitodocasamentopodereadquiri-lamediantedeclaração,não
sendo, neste caso, aplicável o disposto nos artigos 9.º e 10.º.
2 - Sem prejuízo da validade das relações jurídicas anteriormente
estabelecidas com base em outra nacionalidade, a aquisição da
nacionalidade portuguesa nos termos previstos no número anterior
produz efeitos desde a data do casamento.
Artigo 31.º
(...)
1 - Quem, nos termos da Lei n.º 2098, de 29 de Julho de 1959, e
legislação precedente, perdeu a nacionalidade portuguesa por efeito
da aquisição voluntária de nacionalidade estrangeira, pode
readquiri-la mediante declaração, não sendo, neste caso, aplicável
o disposto nos artigos 9.º e 10.º.

Na vossa língua e o respeito das vossas tradições!

Ver pág. 10

Ver pág. 10
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Comunidade
Homenagem ao arquitecto João Correia Rebelo(2)
Por Joviano Vaz

Como dissemos no nosso
último número vai o Instituto
AçoreanodeCultura,comSede
na Ilha Terceira dos Açores,
organizar em Montreal uma
justíssima homenagem ao
ArquitectoJoãoCorreiaRebelo
que nesta cidade viveu vários
anos.
Como foi dito no número
anterior, a nossa memória
colectiva é, infelizmente, muito
limitada. Mas quanto menos se
falar dos homens, das coisas e
dos acontecimentos, menos
saberemosquemsomos,donde

viemos e para onde vamos.
Hojepublicamos“Apolémica
em torno da praceta das Portas
da Cidade de Ponta Delgada :
arquitectura ou mascarada?
0 interessante artigo que
segue é da autoria de Jorge A.
Paulus Bruno.
Trata-se de um documento
histórico que narra todas as
peripécias que rodeou a
construção da praceta das
Portas da Cidade.
Todos os ingredientes do
acontecimento ali se encontram.
E o curioso é que a maior
parte dos intervenientes desta
polémica foram pessoas que
conheci, alguns dos quais
mesmo com quem convivi de
perto.
Recordo o infeliz desaparecimento do denominado Cais da
Alfândegaoquefoidevidoàfalta

Vestuário para homem, mulher e crianças, pequenos utensílios

Artigos para casa e jardim, pequenas ferramentas

Só Mercadoria nova
Terça-feira, 11 de Novembro
das 17h00 às 21h00
Quinta-feira, 13 de Novembro
das 17h00 às 21h00
Domingo, 16 de Novembro
das 9h00 às 17h00
ENTRADA GRATUITA
VISA E MASTERCARD ACEITES

✄

Congregação Beth EI
1000 Lucerne Rd., T.M.R.
(entre a Côte de Liesse e Jean-Talon)

Metro Namur, autocarros #92 e 124 entrada pela Jean-Talon
Electrodomésticos, utensílios de casa e outros

NOVO
HORÁRIO
AOS
DOMINGOS
Cozinha portuguesa
Especialidade : grelhados à portuguesa
NOVO NO PORTO BRASA
A Sala do Restaurante
encontra-se aberta às 12 Hrs com “Table d’hôte”
a partir de $8.95, incluindo café, sopa ou salada

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

Utensílios de casa, brinquedos, electrodomésticos, etc.

Grande
Bazar

✄

de visão do então respon-sável
das Obras Públicas da Junta
Geral. Recordo, entre outros,
Alberto de Oliveira que foi
dinâmicoPresidentedaCâmara
Municipal de Ponta Delgada,
Lacerda Machado exímio
jornalista e polemista mas
salazarista ferrenho, Manuel
Ferreira e Florido de
Vasconcelos.
Boa leitura.

A polémica em torno da
praceta das Portas da
Cidade: arquitectura ou
mascarada?
Nos primeiros anos da década de cinquenta, a cidade de
Ponta Delgada vivia os desafios
decorrentesdaaberturadeuma
novaeimportantevia,aspiração
deváriasgeraçõesmicaelenses:
a avenida marginal ou, como
nesse período era conhecida, a
“RuaMarginal”. Domesmomodo que outras cidades litorais,
tinha chegado a ocasião de
Ponta Delgada tirar proveito de
umaáreapotencial,voltadapara
o mar, até aí sistematicamente
marcada pela degradação
própria das traseiras descuidadas dos edifícios que deitavam
assuasfachadasprincipaispara
o interior da cidade, abrindo-as
para a artéria comercial.
A abertura de uma via de
circulaçãomarginal,larga(com
duas faixas de rodagem e uma
deestacionamentoemcadaum
dos sentidos da circulação) e
com passeios amplos, oferecia
à cidade a largueza própria do
ganho de um novo espaço
conquistado ao mar e a qualificação daquelas áreas, invariavelmentevotadasaoabandono.
JoãoAntóniodeAguiar,arquitecto e urbanista, confirma que
esta via “foi projectada para
estabelecer comunicações
rápidas entre várias partes do
núcleourbanoeprincipalmente
para resolver um grave problema de estética com o desaparecimento de traseiras de
edifícios e construções miseráveiscujoconjuntodesordenado
forma um “fundo” que sugestiona desagradavelmente
quem,porviamarítima,chegaà
capital dos Açores”.
À parte outras zonas ao longo
da considerável extensão da
frente marginal (a menos de
cem metros, numa outra
praceta, já tinham sido construídosoPaláciodosCorreiose
outros edifícios públicos), o
núcleo principal desta frente
marginal era aquele que
estabelecia a ligação com a
baixa citadina, junto à Câmara
municipal e à Matriz. Aqui
mesmo,entreoantigoLargoda
Matriz e a nova avenida, foi

criada uma praça que destacou
a dignidade desta ligação e
acolheu o pórtico de três arcos
designado por Portas da
Cidade”, deslocado do acesso
ao antigo Cais da Alfandega
entretanto desapa-recido.
O local ficaria, assim,
conhecido por Praceta das
Portas da Cidade, ou simplesmente por Portas da Cidade,
pese embora a sua designação
oficial de Praça de Gonçalo
Velho.
Definida a praça e determinados os lotes para construção,
era natural que isto suscitasse
em alguns meios ligados ao
comércio e serviços, aos
construtores, arquitectos,
engenheiros e outros técnicos
do sector, alguma expectativa
quanto aos edifícios que iriam
ser edificados no local. Afinal,
estávamos perante a principal
porta de entrada litoral na
cidade, numa área totalmente
nova e altamente promissora
para o desenvolvimento e
progresso do burgo. O ego dos

da marginal de Ponta Delgada.
Este documento reveste-se de
particular interesse para o
entendimento das manifestações que ocorreram em torno
da construção dos primeiros
imóveis nesta praça. Por este
motivo, justifica-se conhecê-lo
um pouco em detalhe.
Desde logo, é manifestada a
preocupação de que é necessário garantir uma “perfeita
expressão urbanística quer no
traçado da planta quer na
composição do alçado” dos
imóveisdanovaavenida. Daí as
directivas quanto à altura,
número de pisos, cobertura,
cor,arcadaseoutroselementos
de composição dos edifícios,
cujoestabelecimentoegarantia
de observação cabe à Câmara
Municipal. Para confirmar a
regra, é admitida a excepção de
modo a “atender iniciativas de
expressão superior como o
maior número de pisos, elementosverticais,torreseoutros
elementosarquitecturais”,mas
simfavorecero“conjuntoarqui-

habitantes alimentava-se da
imagem da sua nova avenida e
das pracetas que lhe permitiam
o acesso. Como referia João
António de Aguiar, “a Rua
MarginaldePontaDelgada(...)
éumadasartériasmaisnotáveis
da cidade”.
Em 7 de Junho de 1952, entra
em vigor, por aprovação da
Câmara Municipal, o “Regulamento Especial das Construções na Rua Marginal de Ponta
Delgada”, da autoria de João
António de Aguiar, que estabelece as principais condicionantes a que deve obedecer a
construçãodosfuturosedifícios

tectónico parcial previamente
estudado ”que levasse à “imposição de elementos de
composição existentes ou projectados”. Osmateriaisautilizar
deveriam incluir recursos
locais, especificamente a pedra
negra de basalto na guarnição
dos vasos, socos, cimalhas e
elementos decorativos, à semelhança da generalidade dos
imóveissetecentistasdacidade.
Era ainda imposta a existência
dearcadasnoprimeiropiso,em
comunicação directa com o
passeioe“osplanoshorizontais
tangentesaosfechosdosarcos,
peitoris, soleiras e vergas dos

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

vasosdosandaresedobeirado”.
A cobertura teria de ser em
telha, com beirado à vista.
Verifica-se a preocupação de
estabelecer os detalhes dos
principais aspectos (altura,
arcaria, dimensões dos vasos,
cobertura, etc.) a que devem
obedecerosalçadosdosfuturos
imóveis, com a indicação das
dimensões exactas de alguns
deles. A par de tudo isto, há
quasesempreapossibilidadeda
excepção a estas regras e a
aposta nos planos de conjunto,
que não poderão ter uma
extensão inferior a duzentos
metros.
Se estas regras – propiciadorasdalegitimaçãodasolução
do alçado-tipo de carácter
neopombalino – agradaram a
uma boa franja da sociedade
pontadelgadense, que viu na
hipótesedeconstruirnapraceta
das Portas da Cidade uma
réplica do Terreiro do Paço
(este também, ao tempo, o
acesso nobre a Lisboa pelo rio)
umbommotivoparasentiratão
desejada proximidade com a
capital do império, outro grupo
houve para quem estas regras
nãorepresentavammaisdoque
um inadmissível entrave ao
surgimento de uma verdadeira
arquitectura (moderna), que
respondesse aos apelos do seu
tempo também em Ponta
Delgada (recorde-se que
tinham passado apenas quatro
anos após o I Congresso
Nacional de Arquitectura,
realizado em 1948).
Foinecessárioesperarpouco
para que o confronto de ideias à
volta deste tema se instalasse
com acentuado vigor.
TudocomeçaquandoAlberto
de Oliveira, então à frente dos
destinos do município pontadelgadense, acompanhado do
arquitectomunicipalFrancisco
Rego Quintanilha, se desloca a
Lisboa em Julho de 1953 para
obter junto da Direcção-Geral
do Ensino Superior e das Belas
Artesaaprovaçãodoprojectode
um alçado-tipo para as futuras
construçõesdosladosnascente
e poente da praceta das Portas
da Cidade. Três meses antes, a
Matriz de São Sebastião e as
Portas da Cidade haviam sido
classificadas como imóveis e
interesse público, criando, por
consequência, uma área de
protecção à sua volta que
abrangia a zona das novas
edificações. Por outro lado, já
duas instituições bancárias
nacionais (Banco Nacional
Ultramarino e Banco Espírito
Santo) eram proprietárias de
lotes para construção no local,
tendo até mesmo uma delas
apresentado respectivo projecto”.
Eram as diligências de um
dinâmico autarca ilhéu que,
como muitos outros, em pleno
Estado Novo, torna a iniciativa
de se deslocar à capital com o
objectivo de obter uma autorização ministerial e negociar
directamentecomosconselhos
de administração de duas
instituições bancárias aspectos
relativosà suasfuturasconstruçõesnaquelaqueseriaapraceta
nobre da sua cidade. Tudo com
o fito último de poder avançar
sem demoras e ultrapassar as
habituaisburocraciasinerentes
a um processo desta natureza,
pois, para além do mais, Lisboa
e o Terreiro do Paço ficavam
longeeoseucentralismolevava
a que as decisões tivessem de
ser arrancadas a pulso.
O sabor do sucesso desta
Continua na próxima edição
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Opinião
Guloseimas e lambuzadelas
Por Raúl Mesquita
És jovem ainda. Curtas
dezenas de anos. Velho porém
no trabalho árduo, dolorido.
Disseste-me que começaste a
trabalhar muito novo. Em cada
regresso da escola tinhas
tarefas a fazer. Para ajudar a
família. Para ajudar o teu
sustento. Tempos difíceis.
Acredito. Porque se a sorte
ajuda por vezes certos
audaciosos, nemsempre ajuda,
todavia, os infelizes. Os
enteados da vida. Pouco
estudaste.Otempoerajápouco
paraangariaramesada.Herdasteumvocabulárioelementarecom
ele vais vivendo. Não discutes política, economia ou literatura,
porque nada disto conheces e não queres meter a “foice em seara
alheia”, com um sentimento muito pessoal de dignidade que não
quer cair no ridículo, laborando ou elaborando em terrenos
desconhecidos. És no entanto sensível às catástrofes, aos
problemas humanos, àqueles que sofrem como já sofreste e
revoltas-te com as injustiças deste mundo. Com as vaidades ocas
e as reviravoltas dos vira-casacas do planeta azul. Tens dificuldade
em compreender certas coisas. Acredito-te. Eu também.
Em cada Halloween recordas os teus tempos de menino. Vês-te
em cada criança que mascarada ou com um simples agasalho para
ofimdatardefresco,percorreasruasdoteubairro,sacodeplástico
na mão ou improvisada cesta duma abóbora esventrada na recolha
de rebuçados, chocolates ou pinhões, que a vizinhança oferece à
miudagem, numa evocação de lendas e de personagens vindas do
além.
Osrisosdessesbandosdecriançastrazem-teimagensdetempos
não muito distantes. Em que palmilhavas os passeios, subindo e
descendo os degraus das residências, de onde trazias as únicas
guloseimas que ornamentavam algumas horas de lazer que
usufruías durante o ano. Por isso, era importante que recolhesses
o mais possível daquelas reluzentes pratas e papéis coloridos que
envolviam as gulodices. O ano era longo e a Halloween é só em
Outubro.
Cresceste, és homem curtido pelo tempo e pelas vicissitudes do
dia-a-dia. Porque só pudeste estudar na universidade da vida,
naquela em que vias nascer o Sol todos os dias, não és doutor.
Porque não compraste nenhum diploma, não és importante.

Ficas porém boquiaberto pelas importâncias que nascem
espontaneamente, quase como os cogumelos nos viçosos prados
da tua aldeia distante.
E vês florescer fortunas quase também com a mesma facilidade.
Cada uma delas transportando o seu casulo de interesses muito
pessoais e específicos, pasmas, ao veres a facilidade como se
identificam as pessoas não pelo que elas fazem ou fizeram mas
antes, pelo que elas possuem...
Muitas vezes sem saber como.
A fazer pensar no café espontâneo que brotava aos novos colonos
nas terras de África.
Àqueles que recém chegados da metrópole e tendo-se afastado
para o interior, encontravam plantações de café há muitos anos
cultivadas por negros, sem no entanto possuírem documentação
atestando os limites das suas terras. Das suas fazendas. Espertos,
osnovoscolonos,dirigiam-seàAdministraçãoterritorialregistando
essasterrasnosseusprópriosnomeseescorraçandoassimaqueles
que há décadas as trabalhavam. Deste modo, os recém chegados,
estavam prontos a venderem o produto dessas “fazendas” numa
produtividade espontânea.
Ficou-se a chamar o “milagre” do café espontâneo.
Estaumadasrazõesqueconduziramaosproblemasconhecidos
e às barbaridades cometidas por extremistas africanos. Outros
tempos, outros “milagres”.
Temos também entre nós, casos de feitos e realizações muito
espontâneas.Eparacujosreconhecimentosoficiaisapopulaçãoem
nada foi consultada. Em nada interveio. Fazem-se por decisão do
rei ou do imperador numa flagrante demagogia, que lhes assenta
como uma luva.
Surgem então aqueles que reivindicam dedicações que não
assentam em coisa nenhuma.
Críticosacerbosdeontem,sãoosaduladoresdehoje,exagerando
nas honrarias e acunhando feitos.
Acrobatas linguísticos ou simples arlequins, não distribuem
guloseimas.
Antes lambuzadelas.

Missão Santa Cruz
Festa de S. Martinho

No sábado, 15 de Novembro, a partir das 20h, terá lugar no
subsolo da Igreja, a festa de São Martinho onde não faltarão as
tradicionais castanhas e vinho, além de outros petiscos e serviço
debar. Nãoépermitidotrazerpetiscosouqualquerbebida,excepto
ovinhonovoparaoconcursodevinho,comatribuiçãode3troféus.
Noite animada pelo conjunto Contacto.
Entrada: adultos, 7 castanhas; criancas, 4 castanhas.

Ribeira Quente,
a angústia de ser ilha
Por Fernando Cruz Gomes
Ribeira Quente se chama a
freguesia que, a 31 de Outubro
de1997, sofreu a bom sofrer a
angústia de ser... ilha. Um
violento temporal abate-se
sobre a terra e as gentes. 29
pessoasmorrerameafreguesia
ficou esventrada, com casas a
tombarem quais baralhos de
cartas, com as ruas já de si
difíceis a virarem rios e com os
homens e mulheres da terra... a
chorarem a perda de tantas

vidas.
Por essa altura, a ilha virou angústia. A freguesia, no entanto,
virava também polo de atracção a uma certa onda de solidariedade
que alastrou por todo o mundo. O açoriano de toda a parte - da
primeiraànona ilha-uniu-seemtornodosofrimentodetodaaquela
gente. E as lágrimas só começaram a ser enxugadas - se é que já
foram todas... -quandoa ilha da angústia começou a chamar-se ilha
da solidariedade e do amor ao próximo.
Hoje por hoje, quando os tempos rolaram e as agruras de um
tempo...sequebraramdeencontroàsrochasdoturbilhãooceânico,
lá longe, há ainda perguntas a fazer. Que os 29 mortos de uma
população de pouco mais de 3.500 almas exigem e querem. Que os
que choraram fazem a toda a hora.
A onda de solidariedade rodou para todo o lado? Entenderam-se
os gritos lancinantes de quantos perderam tudo? Apagou-se a
desolação de ser ilha? Deu-se às casas construídas aquele ar de
amor...quevimosnosolhosdetantosquederamoquefoipossível?
Já está tudo feito?
Não respondemos. Ninguém é capaz de responder. Mas ainda
um dia, quando os tempos cavalgarem os anos... somos capazes de
ter alguém a revolver papéis e a entrar na mansão onde os séculos
dormemparasaberoquesepassou,oquesepassaeoquefaremos
passar aos que vieram a seguir. Sim, porque a angústia de ser ilha
vaivoltar.Infelizmente.EsenãoassentararraiaisnaRibeiraQuente
-quenãopodeserfriaemsentimentosdeamor-há-deseraqualquer
outra no mapa gritante das nossas “terras de maravilha” para as
quais, por vezes, não olhamos - ninguém olha - com olhos de ver...
e de chorar!

Depois das lágrimas...
ficou a eterna saudade
convida-vos a participar numa
missa em português celebrada
pelo Rev. Padre José M. Cardoso
e animada
pelo grupo coral de Santa Cruz
Domingo, dia 9 de Novembro,
às 13h00,

no Mausoléu St-Martin situado no
2159, Boulevard St-Martin Este, em Laval

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

514.MEMORIA (514) 636-6742
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Crónica sobre vinhos portugueses
O salão de vinho do Porto em Montreal, versão 2003
Por Amadeu Moura

A meio da estação Outonal,
comamesmaregularidadecom
que cai a folha das árvores,
temos por cá, cidade de Quebeque e Montreal, os dois salões
depromoçãodovinhodoPorto.
OdeMontrealtevelugarnojá
consagradoMarché Bonsecour,
no dia 28 de Outubro e a ele
ocorreram 26 produtores que
vieramdaraconhecerosvinhos
actualmente disponíveis no
Quebequeealguns“vintages”e
colheitas a lançar brevemente
no mercado.
Não se poderá dizer que
apareceram grandes novidades.Aliás,nomundomisterioso
do vinho, não é todos os anos
que surgem surpresas de
espantar os amadores. O ano
mítico de 2000 coincidiu com a
declaração quase total de
“vintage”. Quando mais de 50
produtoresdeclaram“vintage”,
inundandoomercado,énatural
quenosanossubsequenteshaja
uma certa retracção. Creio que
é este o momento que estamos
a passar. A produção de 2000
ainda está no armazém por falta
de compradores e eles hesitam
em pôr cá fora os de 2001, de
menorqualidade,oquesignifica

menor preço e menores lucros.
À crise actual não é estranha a
política dos preços do “vintage”
2000.Comvaloresquesuperam
os100$ porgarrafa(nasmarcas
mais conceituadas e nalgumas
praticamentedesconhecidas...)
éóbvioqueospotenciaisconsumidores começam por optar
por “Portos” mais acessíveis.
Daí, o grande sucesso dos
vinhos “Cabral”, o maior vendedor de “Portos” no Quebeque. Porquê? Um nome de
marca bem escolhido; curto e
fazendo de imediato uma
referência a Portugal. Uma
distribuição larga à escala do
Quebeque. E, o mais importante, um preço imbatível. Três
pressupostos indispensáveis
paraalcançaroêxito.Parabéns,
pois, ao Emanuel Cabral.
Dos outros agentes promocionais dirigidos por portugueses, havia a Alivin que representavaaJ.H.Andresen,Quinta
de Sta. Eufémia, Barão de Vilar,
Hutcheson, Quinta Seara
d’Ordens, Quinta do Estanho e
Real Companhia Velha. Gostei
particularmente do “Porto”
branco Mackenzie Very Old
Reserve.Estevinhobrancocom
mais de 30 anos é uma grande
surpresa. E de uma “finesse”
excepcional. O “Porto” branco
temumaparticularidade.Como
tempovai escurecendoacabando por parecer-se com “aloirado” oriundo do vinho tinto.
Partindo de campos opostos
confundem-seaofimde30anos
de estágio em pipa. É caso para

dizer que o tempo esbate as
diferenças...
Os dois “vintages” 2000 em
degustação provêem da Real
Companhia Velha e da Quinta
do Estanho, com preços a cerca
de metade dos das casas
reputadas.
A outra empresa representante que tem portugueses
associados é a Enotria Internationale.Julgonãoerraremdizer
que é a primeira vez que nos
apresenta vinho do Porto. Os
vinhos tranquilos que nos
deram a provar até agora é do
que melhor se faz em Portugal.
Como as casas representadas
tambémcomeçaramaorientarse na produção do “Porto” é
natural que eles apareçam por
cá. Um deles o “Quinta do
Crasto” LBV 1997 nº 884734, a
29,80$ já recebeu um galardão
internacional tal é a sua qualidade.O“QuintaValeD.Maria”
vintage1999nº884957,a58,25$,
recebe17,5pontosnumaescala
de 20.
AscasasconsagradasTaylor,
Quinta do Noval, Fonseca,
Ferreira, Delaforce, Ramos
Pinto, Burmester, Cockburn’s
vieram com produtos já anteriormente apresentados e,
portanto, conhecidos no mercado. Destaque particular para
os “vintages” 2000. Pena é a
espiralespeculativadospreços.
ONoval,amaiscélebreetiqueta
de todos eles, é vendido a preço
inferior ao da maioria! Mais
palavras?Nãosãonecessárias...
O serviço de restaurante

Alyne Carmeline Russo da Enotria Internationale em companhia de Carlos Ferreira
acção concertada. Porque não
estevea cargodoCaféFerreira, pata negra?
umaprojecçãosobreabelezado
dirigido pela mão do mestre
Douro vinhateiro? Um ”puzzle”
Modelo esgotado
Marino Tavares. A “fondue” de
sobre os vinhos a preencher
frutos com chocolate foi basNa minha modesta opinião, a pelos convidados com um
tante apreciada. Creio que
chegou a altura de associar fórmula de apresentação até prémio a sortear? Dar a conheoutros organismos portugue- então adoptada, começa a dar cer a bibliografia sobre os
sespromotoresdanossagastro- sinais de usura. A repetição vinhos portugueses? Palestras

FFuture
uture
uture
Synergie FFuture
Synergie
Conservação de energia
Climatização e Aquecimento

6816 boul. St. Laurent, Montreal

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

Termopompa 9000BTU a partir de $1795.00

Daniel Resendes da Alivin com o espectacular Mackenzie Very Old Reserve
nomia para se poder dar a acaba por afastar as pessoas. sobre o “Porto”?
E muitas mais outras sugesconhecer os produtos que Este ano já se ressentiu um
honram a tradição da culinária número inferior de participan- tões haverão. Que o IVP e o
portuguesa. Porque não uma tes. Há que ir mais além da ICEP reinventem uma nova
parceriaIVP comprodutoresde simplesdegustaçãodevinhose fórmula.
queijos, enchidos, azeites, umaspalavrinhascomosrepredoçaria conventual e presunto sentantes. Falta dinâmica e

Instalação e taxas a adicionar • Oferta válida até a liquidação da quantidade

Sá e Filhos inc.

Preços
incríveis
Aparelhos
a
liquidar

Ao serviço da comunidade desde 1975

4701 St-Urbain, Montreal, Qc.
Tel. (514) 842-3373

Super Especiais :

sistemas de ar condicionado, termopompas, lareiras, chaminés

Venham ver

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

•
•
•
•
•
•

Atum BelFish 48 x 99 gramas
Batata vermelha 50 libras
Perna ou espádua de porco
Repolho
2x
Fiambre fumado
/ libra
Azeite Bertoli
1,5 lt.

$21.90
$6.99
99 ¢
99¢
$2.99
$7.99
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Robert Piché, Arlindo Vieira e Carlos Ferreira
condecorados pela Presidência da República
Comandante Robert Piché Comenda da Ordem de Mérito
Dr. Arlindo Vieira - Comenda
da Ordem de Mérito
Vereador Mário Silva - Comenda da Ordem de Mérito
José Eustáquio – Oficial da
Ordem de Mérito
Albino Silva – Oficial da
Ordem do Mérito Industrial e
Agrícola (Comercial)
Carlos Ferreira - Oficial da
Ordem do Mérito Industrial e
Agrícola (Comercial)
Os agraciados ao serem-lhe
impostas as respectivas insígnias num acto apadrinhado

Robert Piché, pelo Dr. Arlindo
VieiraeporCarlosFerreira,não
deixou os seus créditos em
mãos alheias e quer nos improvisos do Comandante Piché
e de Carlos Ferreira quer no
bem articulado discurso do Dr.
Arlindo Vieira, que abaixo
reproduzimos, representaram
muidignamenteestametrópole
do Quebeque e também a
comunidade portuguesa de
Montreal. Aos laureados aqui
apresentamos as nossas felicitações.
Eis na íntegra o discurso
proferido pelo Dr. Arlindo

Mérito. Hoje, depois de passadas
as dúvidas sobre o merecimento
desta distinção, a ordem está
invertida:estouparticularmente
reconhecido mas continuo
surpreendido.
Comumpercursocomoomeu,
mais atípico que comum, marginalporvezesecontraacorrente
muitasvezes,sergalardoadocom
o grau de comendador duma
ordem nacional, não me parece
quesoeestarnaordemdascoisas.
Mesmo para um meritíssimo
juiz.
Não querendo precisamente
ser juiz em causa alheia, arriscome a sentenciar que os que
acharam por bem propor-me a
esta distinção, de certo julgaram
que a minha fidelidade a uma
sériedevaloresessenciaisquetêm
constituídoaminhaéticadevida
não era isenta dum certo mérito.
Ouso pois crer que me

pelo Dr. Mota Amaral, manifestaram nas suas alocuções de
agradecimento a sua satisfação
pela honra que lhes foi conferida.
Apraz-nos aqui registar que a
“delegação de Montreal”
representadapeloComandante

Vieira:
Discurso Indirecto
Deslumbramento antes de
reconhecimento.Confessoquefoi
essa a ordem dos meus sentimentosquandomepreveniram
que tinha sido agraciado com
uma comenda da Ordem de

notabilizei, modestamente é
certo, por ter sido um bom
advogado de defesa dos valores
fundamentaisdessecódigoque,à
diferença do código talmúdico
que nos ensinaram na catequese
que se reduzia a dois mandamentos, se resumem no meu caso

Por Luís Tavares Bello

No passado dia 25 de Outubro, no Mississauga Convention Center em Toronto, a
Federação de Empresários e
Profissionais Luso-Canadianos
e a Aliança dos Clubes e
Associações Portugueses do
Ontário organizaram um jantar
de confraternização e boasvindas ao Presidente da AssembleiadaRepúblicaDr.Mota
Amaralassimcomoàdelegação
dedeputadosqueoacompanhavam nesta visita oficial ao
Canadá.
Presentes também o Embaixador de Portugal no Canadá
Dr. José Luiz Gomes e o Cônsul
Geral de Portugal em Toronto
Dr. Artur Magalhães, além de
inúmeras outras individualidades que seria fastidioso estar
aqui a nomear.
O evento serviu também de
despedida do Dr. José Luiz
Gomes que foi chamado a
desempenhar novas funções
em Bruxelas equenesteque foi
um dos seus últimos actos
oficiais, foi chamado a representarSuaExcelênciaoSenhor
Presidente da República, Dr.
JorgeSampaio,naimposiçãode
condecorações a seis lusocanadianos e a um canadiano
que o Chefe do Estado decidiu
distinguir.
Os galardoados foram:
Dra. Maria Manuela Marujo Comenda da Ordem do Infante
D. Henrique

CIMETIÈRE
NOTRE-DAME-DES-NEIGES
Gostaríamos de anunciar que Rosa Velosa é a
nossa representante junto da Comunidade
Portuguesa.

6615 St-Hubert (514) 272-5040

A APRESENTAR NA COMPRA DE UM
CASACO

VALOR DE

Cinquenta

dólares

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

No Cemitério Notre-Dame-des-Neiges as suas
vontades serão respeitadas. Além de uma
localização única e de uma vista imponente, aqui
você encontra as condições adequadas e o local
que respeita as suas convicções..
Este ponto de paz, faz do Cemitério Notre-Damedes-Neiges, um lugar único para pessoas únicas

PARA SI OU PARA OFERECER A UM AMIGO

Toronto, 25 de Outubro de
2003
ARLINDO VIEIRA

681, Jar
ry est
Jarry

algarve

Casacos e fatos de desporto

Certificado-Bónus

sãosóporseremdeoutraraiz.Por
isso creio firmemente que são
precisos mais e melhores
programas positivos de acção
para acabar com a discriminação e para derrubar os muros
institucionais que ainda
desafiamosqueporfiamemlutar

por sermos todos iguais.
Talvez tenha simplesmente o
mérito de ter sido um cidadão
atento e empenhado que compreendeu que a democracia não se
ilustra unicamente com um voto
emcadalustre,masqueelaéuma
flor que necessita que entremos
na estufa para que ela melhor
desabroche.
É certo que como cidadãos
podemos participar sozinhos,
mas se nos metermos à obra em
grupoaempreitadapoderesultar
muito mais bela e ambiciosa.
Neste ano em que celebramos o
cinquentenário dos bravos
pioneirosquenosdesbravaramos
caminhos é justo que lhes
rendamos homenagem, mas
devemos sobretudo partir das
suas experiências e do caminho
percorrido para empreender
novasformasdeorganizaçãoede
representação. Industriosos
como somos, abandonando
muitas das nossas capelinhas,
poderíamos alvejar a construção
duma grande catedral em que os
sinos tocariam a rebate no
alvorecer de novos debates e a
repique no seu ocaso. As nossas
preces junto dos poderes
constituídosseriamseguramente
melhor atendidas.
Evidentemente que não me
atrevo a arrogar-me o mérito de
ajuizar que uma tal plataforma,
assente na defesa e na preservação da cultura e da língua
portuguesa, será vã sem o apoio
do governo português. Apoio esse
que, como disse recentemente
noutras circunstâncias o
Secretário de estado das comunidades, é “basilar, crucial e
indispensável”.
Também não me advirá grande merecimento de ter dito estas
evidências, mas se foi por ter sido
frontalefielàsminhasconvicções
que mereço esta comenda, ainda
bem que sou só um membro
honorário. De outra forma não
duvido que me ia ser exigido que
entrasse na ordem. Terei talvez
o mérito de vos evitar essa
surpresa. Disso tenho a certeza.

VOYAGE

SOREENE
• 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

a três: Liberdade, Igualdade e
Solidariedade.
Lutei, antes de Abril, por
direitoseliberdadesmilnumpaís
queporissomenãoquis,masque
nuncamedeixoumesmo quando
tive que o deixar. Talvez por isso
meindignaemeafligeaindahoje
veramãepátriatratartantosdos
seus filhos como se madrasta
fosse, negando-lhes a herança
duma nacionalidade de que
foram injustamente deserdados.
Fiel aos mesmos ideais, fui
durantetrintaanoscalcorreando
estas terras glaciais, solidário de
muitos organismos que enveredavam pelas sinuosas sendas do
progresso social. Foi por esses
andarilhos que me cruzei com a
luta de um povo pela igualdade
neste país de países desiguais.
Nãoindiferenteaosdireitosdos
diferentes, continuo solidário dos
demais desiguais deste país que o

Para a aquisição de terrenos, campas, urnas,
jazigos, monumentos funerários, ou outros
serviços,

Licença do Québec

Uma força na Comunidade

NOVEMBRO/DEZEMBRO
Saídas de Montreal
A partir de :

Lisboa $749*+TX
Far
$749*+TX
aroo
Por
to $739*+TX
orto
P.Delg
ada $499*+TX
.Delgada

(Saída de Toronto)

Contacte-me:

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

Rosa Velosa

(Para qualquer ilha dos Açores)

Tel.(514) 366-2888
Cel.(514) 910-3480

CABAZ DE NATAL

"Faça uma surpresa aos seus familiares"

273-9638•277-1934
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Comunidade
A Casa (pouco) Pia
não é (também) ré?

Actividades para a 3ª idade

Cont da pág. 5

podeserqueeleconsigatirardacartolaumcoelhoque,resolvendo
- com a Justiça - os problemas da pedofilia, remodele tudo quanto
permitiuqueapedofiliaproliferasseporlá.Atéporque,nestescomo
emmuitoscasos,“éimportantedaraDeusoqueédeDeuseaCésar
o que é de César...”.

A “Telenovela” da mudança
da lei da nacionalidade

Cont da pág. 5

2 - Sem prejuízo da validade das relações jurídicas anteriormente
estabelecidas com base em outra nacionalidade, a aquisição da
nacionalidade portuguesa nos termos previstos no número anterior
produzefeitosdesdeadatadaaquisiçãodanacionalidadeestrangeira.
Vejamos, agora, o que diz o artigo 9º (o 10º é puramente de
carácter administrativo)
Constituem fundamento de oposição à aquisição de da
nacionalidade portuguesa :
a) A manifesta inexistência de qualquer ligação efectiva à
comunidade nacional;
b) A prática de crime punível com pena maior segundo a lei
portuguesa;
c)Oexercíciodefunçõespúblicasouprestaçãodeserviçomilitarnão
obrigatório a estado estrangeiro.
É isto, e só isto, a tão ansiada e famigerada proposta
governamental? Onde estão as promessas da ”reaquisição
automática”?Dasimplificaçãodoprocesso? Doteordestesartigos
só se safa a intenção “produzem efeitos desde a data da aquisição da
nacionalidade estrangeira” porque a abolição dos efeitos das três
alíneas anteriores só toca uma ínfima parte dos portugueses, um
número irrelevante e sem qualquer significado. Segundo esta
proposta de lei 76/IX, continua a ser obrigatório fazer o pedido em
como se quer reaver a nacionalidade e nada nos diz que não será
necessário apresentar os mesmos documentos exigidos ao abrigo
da lei 37/81.
Estamos longe, muito longe, das promessas dos governantes e
dos deputados da emigração, da famosa reivindicação:
Quem nãodeclarouexpressamente que não quer ser português,está
registadonosserviçoscentraiscomoportuguêseétitulardedocumentos
portugueses, mantém a cidadania portuguesa!
Perante estes factos, fica-nos uma grande lição. Entre
declarações de políticos – de todos os matizes – e os nossos
interesses há um fosso enorme. Cabe aos conselheiros das
comunidades a responsabilidade de defenderem as nossas
reivindicações e estarem atentos às manobras dos políticos. De
evitaremseremaltifalantes epropagadoresdas“boasnovas”antes
deasanalisarem.Fiar-se,apriori,naspalavrasdeles,configurauma
ingenuidadeincompatívelcomopostoquerepresentam.Anãoser
que não haja, simplesmente, ingenuidade alguma...
A telenovela ainda está longe do fim. Quem será o maior vilão da
fita?Ouomais“corneado”? Nãodeixedeverospróximosepisódios.
A história promete...

GRAPOLLO
D'ORO

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00

$32.00

20 LITROS

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

O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal informa a
comunidadequeasactividadesdirigidasà3ªidadecontinuamater
lugar no nosso local, três vezes por semana. Como habitualmente,
asactividadestêmlugartodasasterças,quartasequintas-feirasdas
2h15 às 5h da tarde A programação para o mês de Novembro é a
seguinte:
Terças-feiras : Programação variada
dia4deNovembro,Tardedecinemacomumfilmemuitocómico
dia11deNovembro,sessãodeinformaçãocujotemaéOregresso
a Portugal e o impacto sobre as pensões. Convidada: Fernanda
Salgueiro
dia 18 de Novembro, sessão de informação sobre O testamento
eomandatoemcasodeincapacidade.Convidada:JocelyneSequeira
( notária)
dia25deNovembro,almoçocomunitário(inscriçãoobrigatória)
Quartas-feiras : Clube de francês e ginástica
Quintas-feiras: Artesanato. Neste momento o grupo está a
trabalhar na confecção de vários artigos de artesanato que serão
expostos ao público no dia do bazar e que terá lugar nos dias 4 e 5
de Dezembro.
Setemmaisde55anos,segostadeconviver,deaprender,deestar
informadasobreassuntosquedizemrespeitoaosidosos,venhater
connosco. Venha passar momentos agradáveis junto de outros
idosos que tendo uma experiência de vida idêntica ou diferente da
sua podem fazer com que os seus dias sejam agradavelmente bem
passados.
ParamaisinformaçõespodemcomunicarcomoCASCMatravés
do telefone 842-8045.
Esperamos por si!

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.

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.
OsbilhetesjáseencontramàvendanaPadariaNotreMaison8442169; J & L Casa da Costura 844-4351; Flor do Lar 843-8909. Para
informações: 288-3019.

PIAZZA
Uva esmagada para vinho
pronta a transportar para sua casa

35 tipos de mosto da marca

“Mosti Mondiale”

330 Crémazie Oeste

▲

▲
▲

▲

330

▲

▲

▲

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

Nova morada:

▲
Metropolitano Oeste

Para mais informações, contactar Marco
MOSTI MONDIALE 2000

Mosti Mondiale

Garrafões de 13 galões
Esmagadores e Prensas

Metropolitano Este

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

▲

incluindo VINHO VERDE

importados de Portugal em carvalho e castanho,
de 5 a 250 litros.

Festa da Vindima
Jantar-espectáculo

NumaorganizaçãododuoJoe&DuarteeDj-Xmen,terálugarno
Sábado,dia22deNovembronosalãodaIgrejaSt-EnfantJesus,5039
St-Dominique, pelas 18h00, a festa da vindima com jantar e
espectáculo.
DoprogramaconstaactuaçãodedoisartistasvindosdosEstados
Unidos-LuísSimõeseMárioCosta–assimcomodosváriosartistas
dacomunidadetaiscomo: Kelsy,Eddy,K.S.V.,ÁlvaroManuel,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.
BilhetesàvendanaPadariaNotreMaison844-2169;TerraNossa
Brasil849-9337;J&LCasadaCostura844-4351;ManuelTorres3210543 ou Duarte Froias 817-3163.

Sport Montreal e Benfica
Baile de S. Martinho

De Otava
Embaixador de Portugal cessa funções
Por Augusto Cerqueira

35 variedades de mosto à sua escolha

Vendem-se barris de Whiskey e barris novos

Foi com um custo de 120000$ que Carlos Ferreira, proprietário
do Ferreira Café, procedeu à renovação da fachada do celebre
estabelecimentodaruaPeel,transpondoariquezaarquitecturaldo
seu país de origem e, mais particularmente, a de Lisboa.
Inspirada na arquitectura do chique bairro da Lapa, a fachada de
trêsandaresdorestaurantefoicompletamenterefeitautilizandoum
revestimentodefalsoacabamentodeaparênciadepedraemadeira
de mogno, tratada contra as intempéries. O edifício, ornamentado
de janelas francesas, de balcões muros de resguardo, possui
balaustradasemferroforjadoeoremate(“corniche”)ornamentada
de arabescos esculpidos. O logo do restaurante é formado pelos
tradicionaisazulejosportuguesesazuiseamareloseostoldosazuis.
Estes trabalhos marcam o princípio de uma importante série de
renovações que serão completadas até Fevereiro 2004 pelo
desenhador em decoração, Yves Montpetit, presidente de Camdi
Design e o especialista em instalação de restaurantes, Michel
Lachance de Conception Cama.
Página web: www.ferreiracafe.com
O Ferreira Café possuiumapáginaWeb,ondepodemencontrar,
entre outras coisas, rúbricas, garrafeira de vinhos de mesa e
garrafeiradePortocontendovinhosdemesaePortosdediferentes
regiões de Portugal servidos no restaurante, um catálogo de
importação no interior do qual se descrevem certos produtos
portuguesesdequalidadesuperiorutilizadospeloschefesentreos
quais azeite, flor de sal e sal marinho do Algarve. Os internautas
podem também fazer as suas reservas via net.
Podemapreciaranovafachadanaúltimapáginadestaedição,mas
depreferênciaumavisitaaoFerreiraCafé,dar-lhes-áumaideiamais
exacta do bom gosto desta realização.

No Sábado, 15 de Novembro, a partir das 19h, terá lugar na Sede
doSMB,100Bernardoeste,oBailedeS.Martinho,ondeparaalém
dos petiscos à portuguesa, a castanha assada também marca
presença. Noite animada pelo Duo Joe & Duarte.
Venha festejar connosco e mantenha a tradição!

MARCHÉ GÉNÉRALE

Serviço de análise do seu vinho

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

No quadro de uma série de
importantes renovações
O Ferreira Café investe 120000 $
na sua nova fachada

Saída
St-Laurent

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

O Dr. José Luís Gomes,
Embaixador de Portugal no
Canadá cessa as suas funções
neste país, onde permaneceu
cerca de três anos.
O seu próximo destino é a
Nato, em Bruxelas, para onde
seguirábrevemente,ondeoutro
cargo o espera.
Entretantoéjáconhecidoonomedonovoembaixadorsubstituto:
é o Dr. João Pedro de Almeida da Silveira Carvalho, de 55 anos, que
vem directamente do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Bolsa de estudos na Universidade de Otava
Por iniciativa dos professores Victor Pereira da Rosa e Carlos
Gomes da Silva, este último também Conselheiro Cultural e Social
da Embaixada de Portugal, acaba de ser anunciada a criaçãode um
Fundo da Universidade de Otava para concessão de bolsas de
estudo a estudantes portugueses, ou a outros que queiram fazer
estudos sobre Portugal.
O referido fundo exigia a angariação de 10 mil dólares por meio
de dádivas voluntárias, comprometendo-se o Governo do Ontário
a contribuir com igual quantia.
Asbolsasdeestudosãoreservadasexclusivamenteaestudantes
do Ontário. O projecto que começou a ser delineado em 2002, a
lançar em 2003, era parte de uma extensa lista de eventos
anunciadosparaascomemoraçõesdo50ºaniversáriodaimigração
oficialdePortugalparaoCanadá.Infelizmentefoiesteoúnicofacto
digno de registo que se concretizou em Otava. Valha-nos isso.
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Publicidade
Açorianissímo - naturais e amigos de Àgua de Pau
Sob o olhar atento de Armando Loureiro
desenvolveram oito grandes
eventos.

Doisgrandeseventosodistinguiramcomdiplomaemedalha
de mérito oferecidos pelo
Governo Regional dos Açores
atravésdaCâmaraMunicipaldo
Concelho de Lagoa em reconhecimento da sua implicação
cívica e filantrópica.
Músico e compositor desde tenra idade, Armando
Vieira Loureiro, empresário
bem sucedido da comunidade portuguesa em Montreal, fala um pouco de si,
desvenda equívocos e revela,
em primeira-mão, várias das
inúmeras acções em favor
dos mais necessitados.
Oriundo dos Açores, Armando Loureiro, completou o curso
geral de Administração &
ComércionaescolaIndustriale
Comercial de Ponta Delgada.
Após unificação entre (escolaliceu), terminou o 7º ano liceal,
no liceu Nacional de Ponta
Delgada.
Nabuscadeumavidamelhor
emigrou muito jovem para as
Bermudas, anos depois veio a
estabelecer-se em Montreal,
como proprietário e cabeleireiro do conhecido Salão Nella.
Para além da vida profissional, como cabeleireiro,
dedica-seàmúsicacomohobby,
tendo lançado já três CDs.
Actualmenteestáatrabalharna
edição de mais um CD.
Armando Loureiro define-se
como um homem de poucas
palavras mas sim de acção, pois
quecomodiz,“a prática define
o critério da verdade”.
A pedido de Roberto Medeiros, vereador da C. M. da Lagoa
ecolegalicealdeArmando,oito
anos mais tarde, depois de
vários mandatos à frente do
Açorianíssimo deixa-o e inicia
um novo projecto Naturais e
Amigos de Água de Pau.
Açorianissímo
O programa designado
“açorianíssimo” realizou uma
série de espectáculos para
recolhas de fundos com fins
sociais e caridade, mobilizando
um conjunto de compatriotas,
radicados no Canadá, que
unidos pela mesma causa,

1. Campanha a favor das
criancinhas do Sr. Padre Serra
(Continente).
2. Campanha de Solidariedade para com as crianças da obra
do Sr. Padre Mata
(Aldeia da Paz, no Brasil).
3. Apoio às obras de caridade
a favor das crianças da Casa do
Gaiato de S. Miguel, Açores.
4. Angariação de fundos para
as obras do Monsenhor Bastos
de Peniche distrito de Leiria.
5. Obtenção de fundos para
acudir as vítimas das enxurradas da Lagoa, S. Miguel,
Açores.
6. Recolha de fundos para
apoiar e incentivar a continuidade da Revista Açorianíssima,
editada por Victor Cruz (pai).
7. Apoio e recolhas de fundos
para a compra de um Aspirador
Cirúrgico,numaobradogrande
Cirurgião,Dr.CidálioCruz,nos
Açores.
8. Recolhas de fundos para a
obra de beneficência do Padre
José Maria Cardoso em Benin.

não participou neste convívio.
O conjunto de “Amigos da
Paz”éformadoporseiselementos, dos quais apenas dois
estiveram em Montreal.
Actuaram, cantaram e encantarammostrandoassimquenãoé
a quantidade que faz a qualidade.
OpreçodoRelógio,colocado
na torre da Igreja de Nossa
SenhoradosAnjos,emÁguade
Pau,S.Miguel,orçou20mil439
euros e 66 cêntimos, equivalente, a 31 mil, 356 dólares e 48
cêntimoscanadianos,montante
considerado avultado pelos
membros da comissão. Existe
por outro lado, um orçamento
de 4 mil Euros, (equivalentes a
6 mil e 132 dólares canadianos)
a menos, feito por uma outra
firma de trabalho em pedra de
lavoura. Estão a decorrer
negociações para recuperarem
amigavelmente o montante de
dinheiro enviado a mais. No
entanto o relógio está pago, os
membros da comissão do 5º
Convívio,assumiramorestante
dinheiro no valor de 3 mil 806
dólares canadianos que faltava

O sonho dos Pauenses foi concretizado pelos Naturais e Amigos de Água de Pau residentes em
Montreal e não só.
nestes últimos 5 anos.
não só para a Vila de Água de Leonilde Fontes, Italo Porto(
Pau como também para o João Melo), João Luís Moniz,
Cova da Onça
próprio Concelho da Lagoa. pela a ajuda na manutenção da
Para além de ferragens, salanoquintoConvívio.Missão
Por ser um dos estabeleci- supermercados, também ven- de Santa. Cruz, padaria Lajeumentos mais antigos e um dos diabebidasaobalcão,daíaideia nesse, restaurante Cassis de
maiores investimentos de do Bar.
Steve Vieira, a fábrica MontRoberto Medeiros, o homem
E,porquêqueaCovadaOnça pack ( pelo funcionário Walter
forte, que idealizou estes não morde ninguém? Porque Froias), Amigos da Paz que
encontros na diáspora, a havia um ambiente de pessoas vieram expressamente dos
civilizadas, humildes e traba- Açores para este evento
lhadoresmodestosqueserviam gratuitamente com bilhetes de
sem medo, nem fantasmas, no passagem, pagos por eles. Na
respectivo bar, baptizado por decoração da sala estiveram,
Cova da Onça.
Armanda Garcia, Phillipe
Armando Loureiro mencio- Garcia e José de Froias. Loiças
nou que deixaria o seu posto e utensílios, foram gentilmente
abertono5ºconvívioporrazões oferecidos pela família Garcia.
pessoais e para dar lugar a
LurdesFroias,NatáliaGarcia,
outros pauenses com novos Inês Gomes, Nova Textiles,
projectos e novas ideias (ideias Discoteca Portuguesa, Florista
construtivas e não destrutivas). Monastesse,OurivesariaPortu“Ao sair da comissão não guesa e Arca. Estes agradeciabandonoosNaturaiseAmigos mentos são extensivos a todas
de Agua de Pau; darei sempre o as outras casas comerciais,
meu apoio desde que me seja empresas, conjuntos musicais,
solicitado. Foi um prazer ter pessoas colectivas e singulares
trabalhadocomacomissãoque que de uma forma ou outra
eu formei por pessoas honestas ajudaram,epeloapoioprestado.
e trabalhadoras. Obrigado”.
ArmandoLoureiro,agradece
Agradecimentos especiais
à Deus, a sua esposa e filhos,
pela força, trabalho e apoio
Equipa de Cozinha; Inês moral, pela perseverança que
Membros da Comissão do 5º Convívio com os Amigos da Paz, nomeadamente com Carlos Maçaroco, Gomes,LurdesGrilo,Fernanda lhe deram ao longo destes anos
Sousa, Céu Borges, Celeste todos!
o terceiro a contar da esquerda e Cesário Cabral, o penúltimo da Direita
Boal, Armando Arruda e
Todasascontaserecolhasde paraliquidaros20mil439Euros começar pelos Estados Unidos Fernando Cordeiro mais a sua
A todos bem hajam!
fundos foram verificadas e e 66 cêntimos, considerado daAmérica,Toronto,Montreal, equipa.Equipa de jovens: Inês
aprovadas por cinco membros excessivo.
etc., a Cova da Onça, hoje, se Gomes, Gonçalo Gomes, Steve
Sejacomofor,orelógiojáestá confunde com a identificação Vieira, Tomás Santos, João
da comissão organizadora,
incluindo por vezes o padre pago em S. Miguel. Se conse- das suas gentes.
Correia, João Resendes, Carlos
local, ou por pessoas designa- guirmos os 4 mil euros amigaEm 1986, a Cova da Onça Correia, Armando Arruda,
velmente, a comissão para o 6º comemorou os seus 50 anos de Eduardo Medeiros ( responsádas para esse fim.
Relativamente às informa- Convívio, terá como base, existência. Posteriormente a vel pelo transporte dos Amigos
ções veiculadas no A Voz de dinheiro para qualquer novo Cova da Onça foi dividida em da Paz de Toronto/Montreal e
Portugal, na edição de 22 de projecto e para pagar o dois ramos – um em rede de vice versa, Marcelina Hilário,
Outubro, com o título Naturais empréstimo dos 3 mil 806 supermercados e outro em Consulado de Portugal, D.
eAmigosdeAguadePaureúnem dólares assumidos pelos mem- ferragens e pronto-a-vestir. Maria Luísa Fernandes, Sra.
amigos, vimos por este meio bros activos do 5º Convívio. Eis Designadamente propriedade Zulmira Barros, Sra. Cecília
esclarecer que alguns dos os membros activos: Armando dosherdeirosdeManuelEgídio Piteira, Padre João Botelho
dados informados não corres- Loureiro, Steve Vieira, João de de Medeiros: Roberto Medei- Mota, Roberto Medeiros,
pondem aos factos propria- Fróias, Armanda Garcia, José ros e Duarte Medeiros, respec- Roberto Resendes, Inter
mente ditos. Eis os dados cor- de Froias, João de Medeiros, tivamente.
Marché Révi, Boucher I.G.A,
Phillip Garcia, Walter Froias,
rectos:
ACovadaOnçadesempenha, Boucherie Berri, Danielle
Estiveram mais de 400 con- Manuel de Torres.
como sempre, um papel Bernard,Cofex,Moratos,Multi Trajes tradicionais da região
Tudo isto serve para escla- importante junto do tecido Pro, Albano Sá, Salão Nella,
vivas. Por motivos alheios à sua
vontade, Maria do Céu Froias, recer como sempre o fizemos empresarial e económico local Aida Medeiros, Fátima Torres,
Por. J.M.C.

SALON NELLA
Salão unisex para toda a família

• Actualidade• Qualidade • Competência • Depilação a cera
• Permanentes sem amoníaco • Furam-se orelhas
Aberto de segunda a sábado
Com os proprietários Armando e Mary Loureiro e suas cabeleireiras

Servir-vos é um prazer
4200 St-Urbain (esquina Rachel) Tel. : (514) 844-8157

1279, Mont-Royal est, Montreal, Qc. Tel.:(514)

522-2379
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

EM 04-11-2003

1EURO=1.5360C
1EURO=1.5360Cd
UM SERVIÇO DO
BANCO
COMERCIAL
PORTUGUÊS
(514) 287-3370

Consulado-Geral
de Portugal
2020 Rua University, suite 2425
Montreal (Québec) H3A 2A5

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
651 Jarry Est

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

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

987-7666

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

849-8591

LATINO
177 Mont-Royal Est

849-1153

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

844-3054

MÓVEIS

LISBOA
355 Rachel Est
TAGUS
4289 St-Laurent

844-3307

BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent

849-6619

CAIXA PORTUGUESA

4244 St. Laurent

842-8077

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

844-8738

844-4588

SOLMAR
111 St-Paul E

861-4562

CASA MINHOTA
3959 Boul. St-Laurent

842-2661

843-5626

(514) 985-2411

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

845-1520

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel

725-2626

SATÉLITES

LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval

947-1479

TIPOGRAFIAS

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

VESTUÁRIO DE CRIANÇA

BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276 St-Laurent

PSICÓLOGOS

CONTABILISTAS

GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent

232-3095

DENTISTAS

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

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

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

IMMEUBLES PREDIAL inc.

843-7282

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

Carlos Modesto
Agent imm. affilié

NOVO NO MERCADO
VILLERAY - 5 Plex, 1x7½ e 4x4½.
Excelente sector.
Henri Julien / Castelneau
VILLERAY - “Cottage”
2 Plex transformado em “cottage”, 3
quartos-cama fechados, 2 quartos de
banho
• Villeray : 2 Plex 4½ $149.000 (próximo do Metro)
• Laval Norte : Negócio de refeições ligeiras
bom preço.

AVALIAÇÃO GRATUITA DA SUA CASA

ST-LEONARD

F.N.
Esc.: 374-9250

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent

272-5779

385-1484 e 3 8 5-3541

FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

Mr. Eddy

843-3863

ESCOLAS DE CONDUÇÃO

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

ST-MICHEL

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.

5plex,deluxo2x5½+3x4½, garageme
lareira.

ST-LEONARD

Duplex2x5½,garagem,todorenovado.

CENTRE-VILLE

Tel. 514 - 933-5484

Grande triplex de luxo, renovado.
Ver para crer !

ST-LEONARD

844-6212

Prof. Bangali

845-5335

270-3112
862-2319

ALFRED DALLAIRE Groupe Ives Legaré
1350 Autoroute 13, Laval (514) 595-1500
Víctor Marques
(514) 570-9857

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

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

José Montez 254-0216-254-6139

Célebre vidente medium

FOTÓGRAFOS
FUNERAIS

213 Rachel est H2W 1E4

288-2082

499-1624

DISCOS/LIVROS

842-8045

Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agrée

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent

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.

PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

495-2597
483-2362
844-2456

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

IMMEUBLES PREDIAL inc.

José Vieira

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

987-0080

982-0804

RÁDIO E TELEVISÃO
Rádio Centre-Ville
Rádio CFMB
Radio CIJM

RESTAURANTES

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

FARMÁCIAS

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

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

Oração ao Sagrado Coração de Jesus

366-6305

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

RENOVAÇÕES

849-2391

ELECTRO-LUSO
225 Gounod

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

e

Dr. JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

351-1716

REVESTIMENTOS

NOTÁRIOS

EDUARDODIAS
4256 Boul. St-Laurent

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

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

254-4647

844-1406

845-6028

PADARIAS

ELECTRICIDADE

342-4373

MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent

CASAMENTOS

844-2269

353-1550

842-0591

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

681-0612

842-8077
388-

ARCA

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

ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O

435-0301

669-7467

OURIVESARIAS

CANALIZADORES

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

271-6452

MONUMENTOS

4117 St-Laurent

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

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

CAIXA DE ECONOMIA

Tel.: (514) 499-0359

MÁQUINAS DE COSTURA

QUIROPRATAS

845-5804

ASTRÓLOGO AFRICANO AIDARA

IGREJAS

Tel.: (514) 374-2395 Fax : (514) 374-9755

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

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.

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

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

Triplex,3x6½todorenovado.

VILLERAY

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

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

ROSEMONT

Triplex 1x5½ + 2x3½, garagem,
iImpecável

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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Serviços & negócios
PRECISA-SE
Precisa-se de paisagistas c/ exp. em
“pavé-uni”, asfalto, etc.
Trabalho em Laval.
Salário baseado na experiência.
Contactar contramestre :
António Cabral
(450) 963-3462
Paisagista precisa de
operários com ou sem
experiência.
Bom salário.

Padeiroc/exp.depãoartesanaleuropeu.
(514) 995-6917
Precisa-sepessoaparacozinhacaseira
portuguesa e grelhados.
Linda
722-3771
Operadoras c/exp. em máquinas
overlock para junção, máqunas zig zag
ou simples. Máquinas de 2 agulhas
(coverstich) para rebater o elástico nos
fatos de banho e roupa interior.
Excelente salário de acordo com a
experiência.

IMMEUBLES PRÉDIAL INC.
Courtier Imm. Agréé

RE/MAX DU CARTIER INC.

213, Rachel Este

Courtier immobilier agrée

Esc.: 845-7201 - Res.: 337-1978
Fax: 845-7202

Victor Raposo
Agent affilié

Novo no Mercado
Ville d'Anjou, "Cottage" impecável, sector
procurado, c/ 3 qts, salão, s.jantar, armários da cozinha
em carvalho, cave terminada c/lareira, garagem.
Bom preço. Venha visitar.

Daniel
Cel.: 992-8187
Pessoa responsável para limpeza a
tempo parcial, de escritório situado em
West Island. Deve possuir carro.

M.Richard ou Mariza
tel. 384-8582
Assistentedentáriac/exp.Tempoparcial.
Enviar C.V. para :

(514) 865-3384
(514) 624-3437

Fax : 287-0878
ou tel. 845-6283

DU CARTIER-VILLERAY

VENDE-SE

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

CADROPORTE
Pessoalparatrabalhogeraleoperário
com experiência em máquina de
dobrar aço.
Gil da Silva
(450) 434-9000 ext.238
(514) 708-3207

CDM

BOUTIQUE DE
ALTERAÇÔES
Precisa de costureira de alta
costurac/experiência emvestidos
denoiva,acompanhantesegeral.
Situada em Pointe Claire.
Lúcie ou Fernanda
(514) 426-1588
Empregadadomésticaparalimpezade
residência 2 vezes/mês.
(514) 831-5959

Avaliação gratuita

Arlindo Velosa

Bungalow de tijolos situado em Ville de
St-Hubert, próximo do Boul.
Cousineau,com 4 q.c., 3 q.banho, sala
de jantar, cave terminada. Terreno
50’x110’. Estacionamento p/ 4 carros.
Em óptimo estado. Zona residencial.
Ocupação imediata. $136,000.
Para venda rápida.
(514) 919-2481
(514) 495-9952

DIVERSOS
Oferece-se cursos de assistente ou
secretária dentária. Facilidades de
pagamento.
Olga
582-1771

VERSATI UOMO
Fabricante de fatos e casacos para homem
PRECISA - COM EXPERIÊNCIA
• Operadoras de máquinas :
simples /“jumping”/botões/“longseamer/blindstitch”

• Pessoa para mesa de separação
• Pessoa para engomar

Esc. (514) 271-2131
Cel. (514) 246-9008
VILLERAY
NOVO NO
MERCADO
Comercial
Rua Lajeunesse e Crémazie.
Rendas $34.800 / ano

CarroZuzuki1998,automático,4portas,
A/C, 60.000 kms, óptimo estado.
279-9568

António Gomes

83 CASAS VENDIDAS EM 2002

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

Preço $249.000

ST-MICHEL

ROSEMONT
DO
CA

R
ME

.

NO
00
VO 339.5
NO
$

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.

VILLERAY

IDA
D
N
VE

A
ID
D
N
VE

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

ST-MICHEL

R.D.P.

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

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

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

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

Pequenos anúncios de A Voz de Portugal 844-0388

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

DA
I
ND
E
V
NOVO ROSEMONT
Super bom duplex, cave,
lareira, quintal. Bom preço.

CARLOS AGOSTINHO

a
d
i
d
Ven

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

A

V N
E

V

DEA
I
D
D
A

NID
VEV
O

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

VILLERAY

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

DO
DIID
EN D

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

Olívia Paiva

Joseph Oliveira
Grande 4plex, 4x4½, semidestacado, 33x50, 1ºandar
livre, 2 grandes q.cama,
salão, cozinha em carvalho,
soalhos em madeira, cave
c/6’ c/ sala de estar,
q.cama,porta p/quintal.
Estacionamento
p/4
carros.Bom investimento
ou para ocupação. Visite

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

DA

VILLERAY
Bom triplex. Bem situado
Preço : $259.000

ST-MICHEL

NOVO NO MERCADO

IDA
D
EN
V
$277.500

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

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

MONTREALNORTE

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

VENDI

“Bungalow” com cave na Jean“Cottage”recente.Cave
Talon / 14ª ave.,residencial ou
acabada.Garagem.Deve visitar
comercial
$159.500
$239.500

ST-MICHEL- Triplex 1x5½, 2x3½, cave terminada,
lareira, janelas novas, garagem. Impecável. $253.500.

ST-HUBERT”Bungalow”
em excelente estado.
Soalhos em tacos e “bois
franc” Piscina H.T., lareira.
Impecável. $139.000

P L AT E A U - S T- U R B A I N
Triplex 3x7½ em muito bom
estado. Cave 6 pés em
cimento, r/c e 3ºandar livre
ao comprador.

MONTREAL-NORTE -Duplex 2x5½, aquecimento
eléctrico . Preço $209.900.
ST-MICHEL- Comercial-industrial, edifício c/3 portas de
garagem, em excelente estado. $475.000.
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Comunidade
Rancho Cantares e Bailares
Procura alunos

ORanchoCantareseBailaresdosAçores,afimdeatingirosseus
objectivos, procura crianças a partir dos 6 anos, assim como casais
e jovens que queiram aprender a dançar ou a tocar instrumentos
de corda.
Para mais informações contactar José Cordeiro (450)629-9898.

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!

†

†

†

Maria Fernandes
1919 – 2003

Agostinho Cabral
1935 - 2003
Com 68 anos de idade, faleceu em Montreal, no dia 28 de
Outubro de 2003, o Sr. Agostinho Cabral, natural de Rabo de
Peixe, S. Miguel, Açores.
Deixa na dor sua esposa, filhos, netos, irmãs, cunhados,
sobrinhos, assim como outros familiares e amigos.
Ofuneraltevelugarnodia31deOutubro,apósmissadecorpo
presente celebrada pelo Rev. Padre José M. Cardoso, pelas
10h00,naIgrejadeSantaCruz,seguindodepoisparaocemitério
Notre-Dame-des-Neiges, onde foi a sepultar.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire-Memoria
4231 boul. St-Laurent
Tel. 514 270-3112
Eduino Martins, conselheiro
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem por este meio agradecer a todas as pessoas
que se associaram à sua dor e lhes manifestaram o seu pesar
atravésdasuapresença,palavrasougestosdeamizade. Atodos
um sincero Obrigado e bem-hajam.

José J. Amaral
1930 – 2003
Faleceu em Montreal, com a idade de 73 anos, o Sr. José J.
Amaral, natural da Ribeira Quente, São Miguel, Açores.
Deixa na dor sua esposa Sra. Maria Linhares, seus filhos,
netos, assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire Memoria
1120 Jean-Talon Este
Eduino Martins (514) Tel. 270-3112
Ofuneraltevelugarnodia31deOutubro,apósmissadecorpo
presente na Igreja de Santa Cecília celebrada pelo Rev. Padre
CarlosDias,seguindodepoisparaoRepôsSt.Françoisd’Assise,
onde foi a sepultar.
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem por este meio agradecer a todas as pessoas
que, com a sua presença, palavras e gestos de amizade, os
reconfortaramnestesmomentostãodifíceisdasuavida. Atodos
um sincero Bem Hajam!

Export Depot
Electrodomésticos e Aparelhagens de 220 volts

Faleceu em Montreal, no dia 29 de Outubro de 2003, com 84
anos de idade, a Sra. Maria Fernandes, natural de Agualva,
Terceira, Acores.
Viuva de Francisco Fagundes, deixa na dor seus filhos
José(Cordélia), Florinda(José Silva), Idalina(Fernando Silva),
Francisco(Conceicão), Serafim, Fernanda, Salomé(José
Amaral), Lúcia Fátima, Marco António, Teresa(José Rocha),
seus netos(as) Elia Cristina, José, Paulo Jorge, Mike, José
Fernando, António, Sónia de Fatima, Fernanda, Cristina,
Francisco jr., Marco Paulo, Serafim jr., Alexandre, Paulo
Henrique, Carina, Marco André, Luciane, Steven, Justine,
Michael, seus bisnetos Samantha e João, Manuel, Mariana,
Tiago e Audrey, assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire Memoria
528 Rachel este
Tel. 514 270-3112
Eduino Martins, conselheiro
Ofuneraltevelugarnodia31deOutubro,apósmissadecorpo
presente celebrada pelo Rev. Padre Lourenço Ruben, pelas
14h00,naIgrejadeSantaCruz,seguindodepoisparaCemitério
Notre-Dame-des-Neiges, onde foi a sepultar.
Afamíliaenlutadanaimpossibilidadedeofazerpessoalmente,
vemporestemeioagradeceratodososquecomasuapresença,
palavras e gestos de amizade os reconfortaram nestes
momentos tão difíceis da sua vida. A todos o nosso sincero
Obrigado e Bem-Hajam.

†

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

Isidro Ventura
1932 – 2003
Faleceu em Portugal no
dia 31 de Outubro de 2003,
com 71 anos de idade, o sr.
IsidroVentura,queem1969
e 1970 foi presidente da
Associação Portuguesa do
Canadá.
Deixa na dor sua esposa
Sra. D. Maria do Carmo,
suas filhas Lucy e Annete,
residentes no Canadá, seus
irmãos: Graciete, Luís (Olívia), do nosso anunciante
Anibal Ventura de Varina
Alumínio(Normanda),
Firmino(Rosa) e Cidalino,
cunhada Maria e António
Tavares. Era irmão de
Francisco e cunhado de
Bernardino e Ortélia, já
falecidos.

Jason Couto
1983—2003
No passado dia 14 de Outubro de 2003, faleceu em Montreal
com a idade de 20 anos, o jovem Jason Couto, natural de
Montreal. Deixa na dor seus Pais, Horácio Couto e Nélia
Andrade,seusirmãos,KimberlyeBrendan,seusAvósPaternos,
Alcide Couto, já falecido e Alzira Couto, seus Avós maternos,
Maria de Jesus Andrade e José Andrade, seus bisavós, José
Vieira(Lambi) e Maria José Vieira, seus tios(as), primos(as)
assim como muitos outros familiares e amigos(as).
Uma missa de corpo presente teve lugar na igreja St. VincentFerrier, presidida pelo Rev. Padre Carlos José Dias, seguindo
depoisocortejofúnebreemdirecçãoaocemitériodeLavalonde
foi a sepultar descansando para a eternidade.
Afamíliavemporestemeioagradeceratodososquecomsua
presença,palavrasegestosdeamizade,osreconfortaramnestes
momentosdifíceisdasuavida.AtodosonossosinceroObrigado
e Bem-Hajam.
Os serviços funerários estiveram a cargo da Agência
Funerária:
MAGNUS POIRIER inc.
222 boul. des Laurentides, Laval
Tel. 514-727-2847
Director: José Teixeira
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Desporto
Ricardo Sousa (Boavista)5
7º - Dário (Académica)
4
Sandro (Beira-Mar)
4
“Wender” (Braga)
4
Ferreira II (Gil Vicente) 4

Benfica pior que Sporting, FC Porto agradece
(Lusa) - O Benfica deixou-se
surpreender no seu novo Estádio da Luz e perdeu por 2-1 com
oBeira-Mar,emencontroda10ª
jornadadaSuperligadefutebol,
ronda que deixou ainda mais
descansadoodestacadocomandante FC Porto.

ro tempo, sempre soube como
montar as suas jogadas de
ataque, acabando por se
adiantarnomarcadornofinaldo
primeiro tempo, através de um
tento de Evandro.
O Sporting acusou o toque e
partiu para uma segunda parte

minutos, para conquistar mais
três pontos.
O Marítimo, agora quarto,
conquistouumpreciosoempate
a 1-1 em Guimarães, numa
partida em que os vimaranenses, actuais 15º, se adiantaram
no marcador aos 32 minutos,
por intermédio de Djurdjevic,
mas os insulares igualaram aos
49,atravésdeAlan,queaproveitou da melhor maneira um erro
do guarda-redes Palatsi.
Emsubidanapautaclassificativa está a União Leiria, formação que recebeu e bateu o
tranquilo Alverca por 2-1, o
mesmoresultadodaAcadémica
na recepção ao Gil Vicente, no
que constituiu o primeiro
triunfo dos “estudantes” em
casa na presente época e
também o primeiro no seu
renovado Estádio.
Num embate de aflitos, o
PaçosFerreiraconquistouasua
primeira vitória fora, ao vencer
na Amadora um cada vez mais
afundado Estrela por 1-0, tento
apontado por Renato Queirós,
aos 34 minutos.
Pobre foi o jogo entre o
Belenenses e o Moreirense,
pelo que o resultado de 0-0
castiga a inoperância das duas
formações.
A jornada encerrou, com um
embate entre o Sporting Braga
eoBoavista,queveioaterminar
sem golos.

Paulo Alves (Gil Vicente)4
“Gaúcho” (Marítimo)
4
Manoel (Moreirense) 4
Liedson (Sporting)
4
Rochemback (Sporting) 4

Liga de Honra
Estoril empata em Ovar,
Varzim vence e aproxima-se

14 Moreirense: 11
15 Rio Ave:
10
16 Guimarães: 8
17 P.Ferreira:
6
18 Est.Amadora: 4
*Têm um jogo a menos

Resultados
FC Porto - Nacional, 1-0
Amadora – P. Ferreira, 0-1
V. Guimarães - Marítimo, 1-1
Sporting - Rio Ave, 1-1
Belenenses - Moreirense, 0-0
União Leiria - Alverca, 2-1
Académica – G. Vicente, 2-1
Benfica - Beira-Mar, 1-2 (1-0)
Sp. de Braga - Boavista, 0-0
Programa da 11ª jornada:
G. Vicente - Belenenses,
Marítimo - Académica,
Boavista - Nacional,
Sp. Braga – Est. Amadora,
Rio Ave - União Leiria,
Beira-Mar – V. Guimarães,
Alverca - Benfica,
Moreirense - FC Porto,
P. Ferreira - Sporting,

Lista
de marcadores
1º- “Derlei” (FC Porto)
9
2º- Adriano (Nacional)
6
3º - Rodolfo Lima (Alverca) 5
Antchouet (Belenenses) 5
Simão Sabrosa (Benfica) 5

(Lusa) - O Estoril-Praia empatou no reduto da Ovarense a uma
bola, em partida da 10ª jornada da Liga de Honra de futebol, e viu
por isso o Varzim, vitorioso em casa frente à Naval, reduzir a
desvantagem para apenas um ponto.
A equipa da “linha”, que lidera o campeonato com 22 pontos,
sofreu o golo aos nove minutos, através de uma grande penalidade
convertida pelo defesa Evilar, mas logrou empatar a contenda
quatro minutos depois, pelo avançado Fellahi.
Após o empate, a equipa treinada por Ulisses Morais dominou
oencontroaté aofimdoprimeirotempo, masfoi incapazde marcar
muito por culpa do guarda-redes ovarense Rui Parada.
Na Póvoa, o Varzim recebeu e bateu a Naval da Figueira de Foz
por 1-0, com golo do defesa Quim Berto, que já soma sete tentos na
Liga de Honra, e trocou de posição com a Naval - era segunda
classificada à entrada para a 10ª jornada.
O veterano defesa, que já representou o Vitória de Guimarães,
Sporting e Benfica, marcou o único golo da partida aos 50 minutos,
comumcruzamentoqueacabouporsairremate,equeaobaternum
jogador ovarense traiu o guardião Serrão.
A equipa treinada por Rogério Gonçalves, que jogou com mais
um jogador após expulsão do ovarense Obiodun, aos 42 minutos,
é segunda com 21 pontos, a apenas um dos estorilistas, enquanto
aNavalmantém-senalinhadepromoçãoàSuperliga,sendoterceira
com 18 pontos.
Na quarta posição está agora o Salgueiros, que venceu por 2-1 na
deslocação à Madeira para defrontar o União, seguido pelo Vitória
de Setúbal, que no sábado bateu no Estádio do Bonfim o Maia por
3-1.
DestaqueaindaparaoempatedoSportingdaCovilhãemChaves:
a equipa serrana conquistou o primeiro ponto na Liga de Honra,
apenas ao fim de dez jogos, tendo já sofrido 17 golos e marcado
apenas três.

Classificação
Depois de os “dragões”, numaexibiçãodescolorida,terem
cumprido e vencido na recepção ao Nacional por 1-0, o
Sporting perdeu os primeiros
pontos no Alvalade XXI, ao
empatar a 1-1 com o Rio Ave,
enquanto foi a vez do Benfica
fazer pior e perder com o BeiraMar.
Os “encarnados”, que em
caso de vitória ascendiam ao
segundo lugar da prova, até se
adiantaram no marcador por
Simão, aos 40 minutos, mas os
aveirenses deram a volta no
marcador na segunda etapa.
Sandro, aos 53 e num lance
em que a formação aveirense
beneficiou de um fora-de-jogo
não assinalado a um seu avançado,igualouacontenda,parao
holandês Wijnhard, aos 64,
fazer história, dando a vitória à
suaequipaeimpondoaprimeira
derrota do Benfica no seu novo
estádio e precisamente na
estreia em jogos oficiais.
Estetriunfopermitiuàequipa
comandada por António Sousa
alcançaroSportingnosegundo
posto - os “leões” são segundos
mercê da vitória sobre a equipa
de Aveiro -, enquanto o Benfica
é quinto, com menos dois pontos,mascomumencontroainda
em atraso.
OSportingtambémjásetinha
atrasado em relação ao FC
Porto, ao ceder um comprometedor empatea1-1diantedo Rio
Ave, perdendo igualmente os
primeiros pontos no seu novo
Estádio José Alvalade.
Apesar de ter dominado
largamenteoencontro,aformação“leonina”raramenteencontrou as melhores soluções para
ultrapassar a bem escalonada
defesacontrária,enquantooRio
Ave, principalmente no primei-

dominadora, na tentativa de
virar o resultado, mas apenas
conseguiuchegaràigualdade,a
seisminutosdofimdoencontro,
no que constituiu a estreia a
marcar de Silva.
Os campeões nacionais não
efectuaram uma exibição
convincente,masdominaramo
suficiente para vencer o Nacional,bastandoumgolododefesa
centralRicardoCarvalho,aos53

1 FC Porto:
2 Sporting:
3 Beira-Mar:
4 Marítimo:
5 Sp.Braga:
6 Benfica:
7 Boavista:
8 Nacional:
9 Alverca:
10 Belenenses:
11 Académica:
12 G.Vicente:
13 U. Leiria:

28
19
19
18*
18
17*
17
15
13
13
11
11
11

JANTAR-ESPECTÁCULO
Organizado por
JOE & DUARTE
DJ - XMEN
Sábado, 22 de Novembro de 2003 às 18 Horas
Salão da Igreja St-Enfant Jesus, 5039 St-Dominique
Com a participação de :

LES ALIMENTS C. MARTINS

K.S.V.

123, Villeneuve Este

Entrada : Carnes frias e vinho doce
Prato principal : sopa, lombo de porco
assado com batatas e legumes
Sobremesa : arroz doce e massa sovada;
gelado para as crianças;
café

(entre Coloniale e de Bullion)

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

Joe & Duarte

TIPO
VINHO
VERDE

GALO

$

Ementa :

.00

40

20 LITROS

100% satisfação garantida
ou dinheiro reembolsado

$

Vindos dos
Estados Unidos
Mário Costa
e
Luís Simões

.00

40

20 LITROS

SUPER ESPECIAL
DE NOVEMBRO

DJ XMEN

Álvaro Manuel

• Compre 10 baldes de Mosto 100% puro e
obtenha 1 balde gratuito

ENTRADA :

•GRELOS "ANDY-BOY"
•COUVES •ETC...

$7.50
$8.99
Importadores de frutas e legumes
a grosso e a retalho

• Batata miúda saco de 50 lb.
• Batata graúda saco de 50 lb.

Fornecemos: •restaurantes •hoteis •mercearias
Pes
o •hospitais •"dépanneurs"
an
com soal
reg dia
•crèches •ect...
t
n
pete
E
o
nte
sm Faça-nos uma visita ou contacte:
me
ALBANO SÁ ou CARLOS COSTA
Tels.: 845-3291 - 845-3292 - Fax: 257-8816

Eddy

Sweet Girlz

• Adultos 25 vindimas
• Crianças
dos 6 aos 12 anos 15 vindimas
BILHETES À VENDA :
Padaria Notre Maison - 844-2169•Terra Nossa Brasil - 849-9337
J&L Casa da Costura-844-4351•Manuel Torres-321-0543
Duarte Fróias - 817-3163

Surpresa da noite :
Danças e
Marchas de Água de Pau

Kelsy

vindo directamente de Toronto
“Quero que sejas minha amante”

?

Presença de um palhaço e prémios para as crianças

Os organizadores Joe&Duarte, e DJ-Xmen agradecem a colaboração dos seguintes anunciantes e patrocinadores
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1446, rue Peel • Montréal
T 514.848.0988 • F 514.848.9375
www.ferreiracafe.com

