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Maria Alice Macedo
Corretora de seguros de prejuízos de particulares

Conselheira em segurança financeira
Seguros :
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Doenças críticas, Viagem.
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REER/REEE
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Email: mariaalicemacedo@hotmail.com

Apontamento

Medida
discriminatória
contra os
emigrantes

*A. Barqueiro

O Orçamento do Estado, aprovado
pela maioria da coligação PSD/CDS
na Assembleia da República  na
semana transacta,  contém uma
disposição extremamente prejudicial
aos interesses dos portugueses que
vivem no estrangeiro, que está a
causar uma justificada revolta dos que
são afectados pelas resoluções
daquele Orçamento.

Em causa está a alteração ao
modelo de tributação sobre
rendimentos prediais, que passa a ser
de 25%  sobre os valores do
arrendamento, em detrimento das
taxas variáveis consoante o volume
de negócios.  Isto é, um proprietário
português com residência fora do
país, quando aluga uma propriedade
por 200 euros por mês, num total
anual de 2.400 euros, é forçado a
pagar ao Estado, através do IRS
(income tax), a quantia de 600 euros.

Esta “violência” é tanto mais
gritante e injusta, porque nenhuma
das despesas feitas pelo proprietário
pode ser deduzida do produto bruto
das rendas, uma vez que não reside
em Portugal.

O actual governo tinha prometido
que  iria proceder a uma revisão da Lei
do Inquilinato durante o ano  2003,
exactamente com o intuito de tornar
mais justos os preços dos alugueres
antigos, que continuam a níveis
ridículos. Podemos revelar que
temos uma pequena casa em
Portugal, cuja renda mensal é de
cinco euros e trinta e cinco
cêntimos (5,35 Euros). Parece
mentira, mas este estado de coisas
traduz a  realidade das leis

Tel.: (450) 975-7670 Fax.:(450) 975-1481
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Internet:maria.estrela@royalbank.com

Maria Agostinha
Estrela

Conselheira em
financiamentos hipotecários

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

Varina Aluminium inc.
Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior

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

Facilidades
de pagamento
com aprovação

de crédito

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

Fábrica e sala de exposição :

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

Científicamente
estudado em  termos

de  segurança
e  estética

Ao seu lado e ao seu dispor

Seguro de vida
$100,000.00 T100
40 anos não fumador

Homem    Senhora
$47.00/m  $37.92/m

Jean Chrétien parte a 12 de Dezembro
Paul Martin será então Primeiro-ministro

Escolas fechadas, hospitais cheios. Milhares de casos

«Epidemia» de gripe em Portugal
Por Cláudia Rosenbusch

Há uma epidemia de gripe em
Portugal. A informação é do Centro
Nacional da Gripe, que tem feito a
monitorização semanal dos novos
casos.

Os dados sobre gripe relativos à
semana de 14 de Novembro,
publicados no site da Direcção Geral de
Saúde, revelam que «pela segunda
semana consecutiva as taxas de
incidência mantêm-se acima da linha
de base, compatível com o início de um

período epidémico».
Pereira Miguel, director-geral de

Saúde, admite que «foi registado um
número de casos anormal para o que é
esperado nesta época do ano».

A incidência aumentou em 2003, se
comparada com os valores dos últimos
cinco anos. «Registámos 34 casos

por 100 mil habitantes», refere ainda
Pereira Miguel que acrescenta: «O
valor parece baixo, mas em termos
clínicos já podemos falar em
epidemia».

Apesar de as informações da DGS
revelarem que três dos vírus isolados
(A/Fujian/411/2002), que estão a
contribuir para esta epidemia, são
diferentes da estirpe abrangida pela
vacina para este ano (A/Panamá/

O Primeiro-ministro Jean Chrétien
anunciou, no fim de um encontro com
o seu sucessor Paul Martin, que
deixaria o poder a 12 de Dezembro
próximo.

Durante uma curta conferência de
imprensa ao lado de Paul Martin, o
Primeiro-ministro anunciou em tom
conciliador a sua partida desejando as
maiores felicidades ao futuro  Primeiro-
ministro e assegurou-o que a transição
se desenrolará sem problemas. Após a

sua aparição pública frente aos media,
os dois homens apertaram a mão.

Apesar da vontade manifestada de
sucessão calma, foram parcos em
palavras e apenas trocaram alguns
olhares.

Antes de tirar a sua reverência, Jean
Chrétien participará na cimeira do
Commonwealth na Nigéria de 5 a 8 de
Dezembro e efectuará uma visita oficial
a França

Legault confirma
Grande Prémio do Canadá em Junho 2004

O Grande Prémio do Canadá terá
efectivamente lugar em 2004, a 13 de
Junho próximo, no circuito Gilles
Villeneuve da Ilha Notre Dame.

Após várias semanas de negocia-
ções, o presidente e chefe da direcção
do Grande Prémio do Canadá, Nor-
mand Legault, confirmou, na passada
terça-feira, que o acontecimento está na
realidade salvo. Estava ameaçado de
desaparição como resultado da
aplicação da lei sobre os patrocínios das
companhias tabaqueiras.

“Estamos felizes de  ter chegado a

um tal desfecho quando em Agosto
último, calculávamos como muito
ténues as possibilidades de receber a
Fórmula 1 de novo em nossa casa”,
declarou Legault. “Não parámos de
lutar para que Montreal conservasse o
seu Grande Prémio e atingimos o
nosso objectivo.”

Legault conseguiu encontrar os
fundos necessários para compensar
financeiramente as equipas que não
poderão afixar os patrocínios do tabaco
e a convence-las a voltar a Montreal.

Ver  pág.2
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Manchetes
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portuguesas.
Nada foi feito até agora nesse capítulo, mantendo-se uma situação

vergonhosa de rendas obsoletas, que os locatários aproveitam com
espírito oportunista, enquanto alguns deles possuem casas
arrendadas ao preço actualizado.

Entretanto, a Ministra das Finanças faz recair sobre os
portugueses que trabalharam, sofreram e economizaram para
adquirir bens em Portugal, um imposto  exagerado e visivelmente
injusto, para cobrir as despesas públicas, contraídas por deficiente
gestão e desperdício puro dos bens do país. Que violência !

O diário “Correio da Manhã” publicou a notícia e também os
comentários de muitos compatriotas nossos por todo o mundo,
através da Internet, os quais combatem a decisão da ministra,
prometendo não fazerem mais investimentos imobiliários em
Portugal, onde o sistema tributário discrimina quem vive fora da
Pátria, sobrecarregando-os muito mais do que os cidadãos
residentes.

Infelizmente, analisando os comentários publicados, comprova-
se a  certeza de que os portugueses residentes não têm qualquer
respeito por aqueles que decidiram procurar outros horizontes,
dando-lhes espaço para ganharem a vida sem grandes esforços,
paulatinamente sob a protecção das leis do Estado, mesmo quando
injustas.

Leia-se o que escreve o Sr. António Mourato, de Queluz:
“Coitadinhos! Não vejo razão para choradinhos. Fazem
lembrar os retornados dos anos 70.  As facilidades que
tiveram em detrimento dos que cá estavam (....) Há uma falta
de patriotismo incrível e repudiante aliado a um sumitismo
e gula. Se um inquilino pede para melhorar as condições
fazem?  Adiram a programas de manutenção e melhoria dos
imóveis, aí  já apresentam despesas. Mas não interessa não
é ? ! Gosma, enfim.”.

Aqui está  uma amostra do que pensam muitos dos nossos
“queridos”

compatriotas, acerca dos que lutam em países distantes para uma
vida  melhor , sem  terem direito a catorze meses de salário por ano,
sem a bica várias vezes por dia, sem os futebóis semanais, as  belas
petisqueiras nos restaurantes, a frequência nas praias lusas e todas
as outras regalias que o sistema português lhes confere.
Evidentemente que se nota que este senhor Mourato é um
completo burro e grande imbecil,  nada conhece da vida dos que
labutam fora de Portugal, tendo a ousadia de dizer que nos falta
patriotismo.  É também  ignorante, porque utiliza termos que não
existem no idioma português.

A linguagem deste pateta pode não reflectir a opinião generalizada
dos milhões que  vivem na comodidade do solo português, mas dá-
nos uma boa indicação da aversão tradicional que a população do
país nos dedica, fazendo-nos crer que somos tratados em pé de
igualdade.

Remanesce a decisão discriminatória da Ministra das Finanças
de Portugal, sendo de desejar que tal medida seja revista, de outro
modo a nossa atitude de cidadãos contribuintes poderá tomar um
rumo diferente, certamente contrário aos interesses do país, num
futuro muito próximo. Um compatriota residente nos Estados
Unidos, escreve: “Investi em imobiliário em Portugal. Vou
vender. Não acredito mais no meu país, no governo, nem na
justiça.... e esse foi o país onde nasci e que amei”.

Admitamos, por mera hipótese, que os quatro milhões de
portugueses vivendo no estrangeiro, decidem tomar a mesma
medida. Seria bom para Portugal ?

Cont  da  pág. 1

Medida discriminatória
contra os emigrantes

O calendário da Fórmula 1
conta actualmente 18 corridas
em 2004, o que nunca aconteceu
até agora. Pela primeira vez a
China e o Bahreïn organizarão
provas de Fórmula 1 sob
reserva da homologação futura
dos respectivos circuitos.
Outras provas são actualmente
objecto de sérias reservas. É o
caso dos Grandes Prémios do
Brasil e de França, com
dificuldades financeiras.

Grande Prémio
do Canadá em
Junho 2004

2007/99), trata-se de «estirpes
relacionadas e, consequen-
temente, a vacina deste Inverno
de 2003/04 confere imunidade,
se bem que mais reduzida».

A DGS «está a acompanhar o
fenómeno com muita atenção, e
a tentar entender por que razão
a linha de referência dos últimos
cinco anos foi ultrapassada»,
referiu Pereira Miguel.

Hospitais e centros de saúde
estão cheios e o surto de gripe já
levou ao encerramento de duas
escolas até segunda-feira. Em
Aveiro, a EB 2,3 de São
Bernardo encerrou depois de
100 dos 400 alunos terem ficado
doentes.

Em Ribeira de Pena, outro
estabelecimento de ensino foi
encerrado depois de 40 por
cento dos alunos apresentarem
sintomas gripais.

As últimas informações da
DGS relativas a Ribeira de Pena
indicam que «a fase mais aguda
decorreu entre 7 e 11 de
Novembro, desconhecendo-se
por enquanto a causa da
infecção».

«Epidemia» de
gripe em
Portugal

Cont  da  pág. 1
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EUA
Mulher acusada de se ter casado
mais de 20 vezes ilegalmente

(Lusa) - Uma mulher de 40
anos compareceu num tribunal
de Nova Iorque por se ter
casado mais de 20 vezes
ilegalmente, indicou fonte
policial.

Dezerrie Cortes apresentou,
entre 1984 e 2002, 27 pedidos de
autorização de casamento, para
poder desposar, em troca de
dinheiro, homens geralmente à
espera de legalização como
cidadãos dos Estados Unidos.

Ela casou-se, assim, em várias
dependências da câmara de
Nova Iorque, com um peruano,
um paquistanês, um indiano e

um equatoriano, entre outros.
A mulher declarou-se culpada

de perjúrio (falso juramento)
perante um tribunal de
Manhattan, reconhecendo,
nomeadamente ter mentido em
Janeiro de 2000 para obter uma
certidão, ao afirmar então nunca
ter sido casada, quando já se
tinha casado pelo menos 20
vezes, nessa altura.

A sentença é aguardada a 07
de Janeiro. Até agora em
liberdade, Dezerrie Cortes
incorre numa pena de prisão de
seis meses.

Governo acusado de «esperteza saloia» nas reformas da Função Pública

 O Governo empurrou para a
Assembleia da República a
discussão de um projecto de lei
que propõe alterações ao
estatuto de aposentação da
Função Pública, um documento
que viu algumas das suas
normas chumbadas pelo Tri-
bunal Constitucional. O PS e o
Sindicato dos Trabalhadores da

Administração Pública acusam
o Executivo de «cobardia
política» e «esperteza saloia». O
PSD diz que a proposta foi
«expurgada de todas as
inconstitucionalidades».

Em causa está um acórdão do
Tribunal Constitucional (TC) e
a decisão do Presidente da
República, proferida por oca-
sião da discussão do Orçamento
de Estado de 2003.

Na altura, o TC pronunciou-se
pela inconstitucionalidade de
algumas normas que consta-
vam no documento das contas
do Estado, nomeadamente nas
regras das reformas na função
pública. O colectivo de juízes
entendeu que o diploma que
altera estas regras era in-
constitucional por violar o
direito de audição prévia das
associações sindicais, o que, no
caso das alterações do Estatuto
da Aposentação não aconteceu.

Por isso, na próxima semana,
a AR, numa iniciativa do PSD e
do CDS-PP, discutirá um
diploma que pode não ter
seguido todas as normas a que
seria obrigado. Por outro lado,
o Bloco de Esquerda apresenta
igualmente uma proposta sobre
esta matéria cujo sentido é
diametralmente oposto à do que
é defendido pelo Governo.

A maioria pretende acabar
com o decreto-lei 116/85, que
consagra o direito à reforma
após 36 anos de serviço
independentemente da idade, e
o Bloco de Esquerda quer as-
segurar que esta medida –
transitória desde 1985 – passa a
ter a força de lei.

Patinha Antão, deputado do

PSD, disse que o partido está
tranquilo e que foram cum-
pridas «as recomendações do
acórdão» do TC. O social-
democrata acusa o PS de estar a
querer «viciar o debate» e «não
apresentar nenhuma proposta
alternativa». «O tempo de
discutir a forma já passou,
interessa agora discutir o
conteúdo», acrescenta.

Mas o debate está viciado,
porque oposição e partidos que
sustentam o Governo sabem
que o diploma que vai ser
apresentado tem várias debi-
lidades. Artur Penedos, depu-
tado do PS, faz notar que o
Parlamento não pode fazer uma
negociação que cabe ao
Governo fazer.

«Ao fazê-lo, os partidos
querem substituir-se ao Execu-
tivo, violando os direitos dos
trabalhadores e a Constituição,
numa competência que a
Assembleia da República não
tem», reforça, considerando
que PSD e CDS/PP estão a fazer
«uma afronta» ao Presidente da
República e ao TC que já se
pronunciaram sobre esta
questão.

O PS diz que «não pactua com
violações da lei e da Cons-
tituição» e acusa o Governo de
«cobardia» porque foi incapaz
de «retomar o processo nego-
cial, empurrando para os depu-
tados esta iniciativa».

Opinião semelhante é parti-
lhada pelo Sindicato dos Traba-
lhadores da Administra-ção
Pública, afecto à UGT, que diz
que, com esta iniciativa o
Governo está a ter «esperteza
saloia». Nobre dos Santos,

secretário-geral desta força
sindical, acusa o Executivo de
«sonegar o direito à negociação
e participação negocial», ao
«tentar fazer passar algo que é
inconstitucional». Por isso, já na
quinta-feira, está prometida
uma vigília à porta da residência
oficial do primeiro-ministro,
Durão Barroso, para denunciar
esta situação.

Jornal A Voz de Portugal

o seu jornal  todas as quartas-feiras

Leia, Assine,

Divulgue

A Voz de

Portugal
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SISTEMAS

INTRACOMMAR.NET

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

Reparações de parabólicas grandes e pequenas

7702 rua Juliette • V. LaSalle

• EXPRESSVU
• STARCHOICE

SISTEMAS
a partir de

$199.00
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• HIGH SPEED INTERNET
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MODEM  INCLUÍDO

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

Número ilimitado
de chamadas telefónicas de longa distância :

Canadá/EUA através da Internet

$99. / mês

Prop.: A. Januário  364-0795

• High  speed  internet
•Venda  •Serviço • Reparação

Ribeira Seca vai ter Zona de Lazer
A Câmara Municipal da

Ribeira Grande está a proceder
aos trabalhos de construção de

uma Zona de Lazer e Apeadeiro
no Canto do Lima, na freguesia

da Ribeira Seca, na Ilha de São
Miguel.

Orçada em cerca de 15 Mil
Euros, a obra foi adjudicada à
firma Tachinha e Filhos L.da,
com um prazo de execução de 3
meses, deverá estar concluída
no início do próximo ano.

Com esta obra a edilidade
Ribeiragrandense, pretende
criar uma zona de lazer, onde os
munícipes poderão usufruir de
uma estrutura coberta. Naquele
espaço está a ser ainda criado
um apeadeiro coberto, por
forma a abrigar os munícipes
que aguardam pelo transporte
público.

Pioneiros da emigração
para o Canadá homenageados A Compostagem vai à Escola no Faial

A Câmara Municipal da Horta
promoveu uma sessão aberta à
comunicação social do progra-
ma “A Compostagem Vai à
Escola”, iniciativa de sensibi-
lização ambiental promovida

pela edilidade faialense que está
a percorrer, em regime de
itinerância, os estabelecimen-
tos de ensino básico do con-
celho, a ter lugar na Escola
Básica/Jardim de Infância do
Pasteleiro.

O programa “A Composta-
gem Vai à Escola” teve o seu
arranque no ano lectivo de
2001/2002 em 12 escolas do 1.º
ciclo e jardins de infância, onde
foi explicado o processo da
compostagem, o funcionamen-
to do compostor e outros con-
ceitos e atitudes essenciais
neste contexto, através de
recurso a teatralizações, jogos e
pintura. Em 2002/2003 esta
iniciativa da Câmara Municipal
da Horta teve seguimento em 14
escolas, já depois da distri-
buição de diversos materiais de

apoio e da entrega de vários
compostores, com a efectiva
utilização de composto orgâni-
co.

O objectivo deste programa,
que envolveu no último ano
lectivo cerca de 300 crianças de
toda a ilha do Faial, é o de imple-
mentar hábitos de separação
selectiva de resíduos nos pró-
prios estabelecimentos de
ensino, com especial destaque
para os resíduos orgânicos,
permitindo às escolas, através
da compostagem, produzirem o
seu próprio adubo orgânico e
utilizarem-no no enriqueci-
mento do solo, evitando o
recurso a adubos químicos.

Associada a este programa
está a criação em alguns dos
espaços escolares da ilha de
hortas pedagógicas e a pu-
blicação, pela edilidade faialen-
se, de um “Guia Prático – Ma-
nual de Acompanhamento do
Processo de Compostagem”,
distribuído pelo professores do
1.º ciclo do ensino básico. A
acção envolve, também, a
realização de sessões teóricas e
práticas, dadas pelos técnicos
de ambiente da autarquia a cada
turma visitada, iniciativa que no
corrente ano lectivo de 2003/
2004 se repete, agora com
auxílio de material audiovisual,
nomeadamente um filme de
animação, com cerca de três
minutos e trinta segundos,
videograma que a Câmara
Municipal da Horta produziu
especialmente para aquele fim.

Faial

Foi homenageado um pe-
queno grupo de pioneiros da
emigração açoriana para o
Canadá, iniciada há 50 anos,
uma cerimónia que teve lugar
no Palácio de Sant’Ana, em
Ponta Delgada, no passado dia
15. A homenagem representou,
para Carlos César, “um mo-
mento particularmente simbó-
lico da história do povo destas
ilhas, que se repetiu mil vezes,
antes e depois da aventura
açoriana para o Canadá, num
percurso de alvoroço e de
confronto, entre o desejo de
partir e a ânsia de retornar”.

Na ocasião, salientou como
aquele grupo de oito pioneiros
rumou ao Canadá em 1953,

deixando atrás pequenas ilhas
de desesperanças que agora
revêem pejadas de novas
gerações com muita confiança
num presente de progresso e
num futuro auspicioso. “Na
altura, Portugal vivia sob um
regime ditatorial que poster-
gava para um plano de
subalternidade o melhor da
nação que eram as suas gentes,
e que nos Açores, se sentia com
intensidade o isolamento, a
opressão e a inquietação pelo
futuro (...) a partida era para
muitos açorianos a solução e
para o país a exportação de um
problema, opinou o presidente
do Governo”.

Como presidente do Governo
Regional dos Açores “que mais
lhes posso dizer, senão, obri-
gado por terem feito dos Açores

um mundo e pelo orgulho que
hoje sentimos uns dos outros,
declarou a concluir a sua
intervenção”. Os oito pioneiros
da emigração açoriana que
chegaram ao Canadá a 13 de
Maio de 1953, foram igualmente
obsequiados pelo presidente do
Governo Regional dos Açores,
com um jantar no Palácio da
Conceição, em Ponta Delgada.

Do programa comemorativo
do 50º aniversário da primeira
leva de emigrantes açorianos
para o Canadá, onde ainda resi-
dem, nomeadamente, nas
províncias de Ontário, Quebe-
que e British Columbia, constou
ainda a inauguração de uma
exposição fotográfica e docu-
mental sobre aqueles pioneiros,
intitulada “Halifax à vista”,
patente no Palácio da Concei-
ção, organizada pela jornalista e
investigadora Humberta Araú-
jo, e a cuja cerimónia presidiu,
também, o chefe do executivo
açoriano.

Aquele grupo de pioneiros
será igualmente homenageado
na Assembleia Legislativa Re-
gional dos Açores, com um
jantar oferecido pelo presidente
do Parlamento, Fernando Me-
nezes, na próxima segunda-
feira, na ilha do Faial. Na ilha
Terceira, estão previstas di-
versas iniciativas, que decor-
rerão na Freguesia de S. Bento,
em Angra do Heroísmo, bem
como visitas aos museus de
Arte Sacra e do Fósforo. O
programa inclui, ainda, a
realização, na Escola Básica 2,3
de Angra do Heroísmo, de uma
palestra a cargo de José Carlos
Teixeira, docente da Univer-
sidade de Toronto, que acom-
panha, tal como os quatro
representantes de órgãos de
comunicação social de expres-
são portuguesa do Canadá, toda
a visita dos referidos pioneiros
aos Açores, a convite da Di-
recção Regional das Comuni-
dades, e que encerra no
próximo dia 22 deste mês.

Madeira sem impressos
para as cartas de condução

Por falta dos impressos, há
escolas de condução com listas
de espera para tirar ou renovar
a carta

Os impressos dos atestados
médicos para as cartas de
condução estão esgotados na
papelaria Condessa há várias
semanas, a única papelaria da
Região autorizada a vendê-los. A
situação está a criar problemas
às escolas de condução, estando
algumas com lista de espera de
inscrições para tirar ou renovar
a licença de condução. O
modelo de impresso destes
atestados é da Casa da Moeda,
embora tenha o logótipo da
Madeira. Tudo indica que este
seja um atraso da entidade de
Lisboa que, neste momento,
está a causar incómodos às
escolas e a quem queira fazer
exame de condução ou renovar
a carta. «No entanto, não se sabe
se há alguma mudança no
impresso. Talvez isso explique
este atraso», disseram-nos
numa escola de condução. A lei
obriga a que, no momento do
exame para obter a licença de
condução, os candidatos apre-
sentem um atestado médico,
onde é referenciada a sua saúde

mental e física. Para ser válido,
este atestado tem que ser
apresentado num impresso
especial, feito na Casa da
Moeda, e deve estar assinado
por um médico. São estes
impressos que estão em falta. A
papelaria Condessa não os tem,
nem para venda directa ao
balcão nem para as escolas de
condução. Há 15 dias que estão
totalmente esgotados, o que
deixa as escolas de condução
numa situação delicada.
Algumas têm já listas de espera
de 40 a 50 pessoas. Umas para
fazer exames e outras para
renovar a carta. A legislação
exige a pessoas com mais 65
anos um atestado médico para
que possam renovar a licença de
condução. Para contornar a
situação, algumas optam por
aceitar as inscrições e colocam
os candidatos a condutores nas
aulas de código e, depois, nas
aulas de condução. O que leva o
seu tempo, pois habitualmente
as pessoas só vão a exame
depois de terem tido algumas
lições. Enquanto isso não
acontece, é possível que che-
guem os impressos em falta.

Obras na escola
da Ponta do Pargo

A escola do Sítio do Salão, na
freguesia da Ponta do Pargo, vai
entrar em obras. A construção,
que brevemente irá iniciar-se,
diz respeito ao jardim anexo
onde as crianças habitualmente
participam em diversos jogos, e

que, segundo os responsáveis
autárquicos, merece ter outro
tipo de equipamento mais
moderno, para além de a
segurança dos jovens sair
reforçada, segundo nos foi
salientado. Baloiços, um escor-
rega, e outro tipo de jogos, bem
como alterações ao pavimento
daquele jardim, vai originar a
intervenção por parte da edili-
dade calhetense, «a exemplo do
que aconteceu anteriormente
com outros estabelecimentos

de ensino», conforme salientou
Rosário Gouveia, directora da
escola. A secretaria da Edu-
cação ainda este ano, introduziu
algumas reformas nesta escola,
mais concretamente ao nível da
cantina, procedendo à sua
ampliação e introduzindo igual-
mente novos equipamen-tos.
Rosário Gouveia, confrontada
sobre a eventualidade de “a sua
escola” não ter as melhores
condições, uma vez que
diversos encarregados de
educação daquela localidade
fizeram chegar ao DIÁRIO esse
sentimento de insatisfação, diz
ficar surpreendida com esta
atitude, na medida em que,
ainda recentemente, «foi
efectuada pela secretaria da
Educação uma remodelação».
A professora reforça que «estas
obras que se fizeram anterior-
mente e as que vão ser feitas
beneficiam em muito as
condições dos cerca de 114
alunos que a escola tem a tempo
inteiro». A directora, finaliza
recordando que esta é uma
escola «do plano centenário», e
por esse motivo «não esperem
que ela tenha as mesmas
condições que as que são
construídas há pouco tempo»,
disse.

Madeira
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Comunidade

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

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

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

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

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

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

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

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

os vossos impostos LEGALMENTE

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

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

4510, Cartier
angle Mont-Royal

527-8701

CENTRE DENTAIRE
DR. CATHERINE LUU

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

JOUR • SOIR • SAMEDI • URGENCES

Mt-Royal
Autobus 97 Est

Papineau
Autobus 45

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

Filomena Gouveia  LL.B.

AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA

Arménia Teixeira
Advogada

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

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

Adélia Ferreira
Advogada

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

FERREIRA LEMPICKA Avocates

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

Rato Mickey celebra bodas de diamante
Um dos animais mais temidos

pelas autoridades sanitárias,
deu corpo a um dos desenhos
animados mais famosos da
história do cinema, Mickey
Mouse. Nascido para o mundo
a 18 de Novembro de 1928, no
filme «Steamboat Willie», o rato
mais famoso de sempre festeja
esta terça-feira 75 anos de
idade.

Mickey Mouse nasceu numa
viagem de comboio entre Nova
Iorque e Los Angeles, quando
Walt Disney decidiu que um
rato seria uma personagem
simpática, embora a maior
parte das pessoas, incluindo
ele, tenha medo destes peque-
nos animais.

Desde então, apoiado por

uma grande campanha de

marketing, Mickey tornou-se
numa famosa estrela de cinema

com direito a capas de revista,
participação em séries tele-
visivas, protagonismo em
películas cinematográficas e
principalmente, o privilégio de
se tornar na imagem de marca
da empresa que o criou.

Não se pense no entanto que
as bodas de diamante serão o
fim do rato Mickey. O director
de arquivos da Walt Disney
afirmou que «Mickey tem a
capacidade de se adaptar a
todas as inovações e depois
superá-las». Para o seu ani-
versário estão previstos novos
filmes em formato DVD e a
entrada na era digital, com a
película «Mickey’s twice upon

a Christmas».

Apresentado em Toronto livro do poeta que não sabe ler
A Casa das Beiras de Toronto

apresentou na passada sexta-
feira um livro de um poeta
popular português, Abílio
Cipriano Marques, cujos
poemas foram ditados pelo
autor, pois este... não sabe ler.

O livro, publicado pela
Editorial Minerva, intitula-se
precisamente “Poeta sem Saber
Ler”, e reúne alguns dos cerca
de 800 poemas que o poeta, 74

anos, conhecido como “Louro
da Ribeira”, já ditou para que
fossem escritos.

Nascido na Pampilhosa da
Serra, em 1929, muito cedo
Abílio Cipriano Marques ficou
órfão de pai, o que o obrigou a
sair da sua terra ainda de tenra
idade para trabalhar na
agricultura em Aldeia Nova,
perto do Fundão.

Deixou a casa de uma tia

ainda adolescente para se ir
juntar à mãe, em Lisboa mas em
breve começou a ganhar a vida
nas docas do peixe da Ribeira,
onde passou largos anos.

Abílio Marques emigrou para
o Canadá, clandestinamente, no
porão de um navio de carga, em
1960, tendo sido deportado,
quase de imediato, para
Portugal, um processo que se
repetiria por mais duas vezes.

Só depois de nove anos a
trabalhar clandestinamente em
diversas províncias do Canadá é
que se legalizou, continuando a
trabalhar por mais 20 anos e
reformando-se em 1991.

Actualmente, Abílio Cipriano
Marques dedica-se à poesia,
embora não possa passar em
revista a sua obra ou ler o livro
lançado sexta-feira, mas sabe
recitar “de cor” muitos dos seus
poemas.

FCG

Chrétien disse “adieu” a uma vida política
Jean Chrétien encerrou uma

longa carreira política na
passada quinta-feira à noite
com, o que ele chamou, uma
mensagem final simples. “Con-

fiem nos canadianos. Eles são
prudentes. Eles preocupam-
se”.

Um jantar de gala, que incluiu
actuações do grande nome do
jazz Oscar Peterson, de Paul
Anka e do Cirque du Soleil, foi o
culminar de um tributo em
honra de Chrétien, numa altura
em que completa 40 anos ao
serviço de uma vida pública.

Quatro décadas desde que
entrou para a política e dez anos
desde que foi eleito primeiro
ministro, o “pequeno homem de
Shawinigan” terminou uma
carreira política histórica.
Quinta-feira, os liberais de todos
os cantos do país reuniram-se

para lhe prestar homenagem.
No discurso aos delegados,

em directo para as televisões e
rádios do país, Chrétien re-
flectiu sobre os anos em que

ocupou o cargo de primeiro
ministro. “Quando anunciei a
minha candidatura para a
liderança do partido, em 1984,
disse para apertarem os cintos
porque se tratava de um grande
percurso”. Chrétien permane-
cerá primeiro ministro durante
mais algum tempo, provavel-
mente até a Câmara dos
Comuns voltar às funções em
Janeiro. No entanto, o dia 13 de
Novembro foi o último que teve
como líder do partido liberal.

Chrétien levou os liberais a
três vitórias consecutivas de
maioria governamental e foi

primeiro ministro durante dez
anos. No início da sua carreira,
foi o primeiro ministro das
finanças francófono e, como
ministro responsável pelas

negociações constitucionais,
desempenhou um papel pre-
ponderante em 1982, na revisão
da constituição.

Embora se tratasse da
despedida de Chrétien, o jantar
de gala também marcou o
“adieu” de Chrétien. “Agora,
termino a minha carreira como
comecei, um simples liberal.
Estarei presente para apoiar a
nova equipa, estarei presente
para encorajar jovens cana-
dianos a continuarem ligados ao
novo líder”.

JMCCelestino Andrade
Consultor em

financiamento hipotecário

1094 rua Berri, Montreal

Esc.: (514) 287-8782

•Os melhores juros do mercado
  •Transferências de hipotecas

  sem custos

ABERTO AOS SÁBADOS

(514) 484-3795

Ligue e escute uma mensagem
DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO

- Chamada gratuita -
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O país inteiro precisa de ir ao psicólogo
Resistência às mudanças

Por Augusto Machado

Diz quem nos observa que somos um
povo triste e fechado e, em muitas
coisas, mesquinho e invejoso do
sucesso do vizinho, permanentemente
à procura de formas improvisadas de
fazer aquilo que deveria ser organizado
mas de brandos costumes e bom
coração, em especial no que respeita à
tolerância com a mediania (outros
diriam mediocridade).

Somos conformados, aceitando o
destino que temos como uma fatalidade nacional. Ultimamente, até
encontramos algum conforto na entrada de novos membros na
União Europeia uma vez que nos permite deixar de ser os “últimos”,
pelo menos durante algum tempo. É uma posição existencial, que
nos leva colectivamente, a comportarmo-nos de uma determinada
forma, mas que pode ser alterada. Esta atitude pode e deve ser
alterada, sob pena de nunca deixarmos de ser racionalmente
conscientes e crentes da nossa impotência de mudar. Há quem diga
que o país inteiro precisa de ir ao psicólogo, para tentar reforçar a
sua auto-estima, autoconfiança e optimismo. No entanto, caso fosse,
convinha que seguisse alguns dos seus conselhos. Isto porque, em
Portugal, as empresas (e os Governos) são particularmente bons
clientes das consultoras estratégicas (acima da média mundial) sem
que a nossa produtividade disso dê sinal. Ou os conselhos são maus
(o que não pode ser sempre verdade) ou temos enormes gavetas
abarrotadas de enormes relatórios produzidos a serem consumidos
pela traça.

O mais português dos fenómenos é a resistência à mudança. A
coisa funciona assim: em surdina toda a gente vai dizendo que a vida
está difícil, que é preciso mudar, que o trabalho não anda, que os
chefes não prestam, que a empresa não funciona, que não se fazem
obras. Gasta-se tempo e energia na lengalenga do não presta. Mas
mal se começa a fazer alguma coisa despontam logo por todo o lado
vozes a criticar que o que se faz está a ser mal feito, que a mudança
não presta e que os incómodos são tantos que a mudança não vale
a pena. Mas o pior de tudo ainda é o síndroma do “comodismo” do
“deixa andar” que em muitas ocasiões varre instituições e
sociedades: os que lamuriam a evocar o passado, os que não fazem
qualquer esforço de adaptação, os que se agarram a normas
antiquadas como a última tábua de salvação para evitar mudanças.

Infelizmente, a resistência à mudança é notória e as mais
improváveis coligações de interesses aglomeram-se com o
propósito único de garantir que nada mude – ou, em alternativa, que
mude o menos possível. O que se passa no Estado, das autarquias
às empresas públicas, passando pelos ministérios, é prova disso.
Se o Estado não se reformar – e não reformar o que gravita à sua
volta – muito pouca coisa pode de facto mudar. Brinca-se ao faz de
conta enquanto o País fica parado no tempo.

Portugueses que viveram e trabalharam, durante longos anos, em
países desenvolvidos, e que agora vivem em Portugal, têm
dificuldade em aceitar a aversão que reina no país à mudança. Claro
que não somos ingénuos ao ponto de acreditar que bastava uma
mudança de atitude para que o país mudasse dramaticamente. É
óbvio que as “regras do jogo” são importantes, e essas são
determinadas pelos governos e Assembleia da República. Todavia,
se a atitude dos 10 milhões de portugueses mudasse, certamente
que sentir-se-iam os efeitos positivos na produtividade e,
naturalmente, a melhoria na qualidade de vida  dos portugueses
seria enorme.

É sempre possível fazer as coisas de forma melhor do que aquela
que é feita e, na generalidade dos casos, essas mudanças não podem
ser impostas. Cada um de nós é que tem de querer fazer melhor e
ter orgulho nisso. Dizem os psicólogos que os portugueses têm que
acreditar mais em si próprios e naquilo que produzem e deixem de
considerar de que só o que é estrangeiro é que é bom.

De um 15 de Novembro a um outro
Dois líderes, duas visões,
dois antípodas.

Vinte e sete anos passaram
sobre a memorável data do 15
de Novembro de 1976.

René Levesque, chefe do
P.Q., à frente de um excepcional
grupo de candidatos, foi eleito
para a Assembleia Nacional do
Québec e, por esse facto,
consagrado Primeiro Ministro
da Belle Province.

Carismático, o eterno cigarro
entre os dedos, enfadado, lia-se
no rosto  daquele que iria dirigir
os destinos da pátria francesa
canadiana durante alguns anos,

um ar de evidente surpresa e uma boa dose de inquietação.
Porque no espaço agitado da campanha eleitoral que ali  se

terminava, muitas foram as esperanças  alimentadas pelos eleitores,
cansados de um governo liberal estafado, hesitante e convulsivo,
a que a contestada Lei-22 sobre a Língua, empurrou para o cadafalso.

Após uma campanha que se poderá qualificar sem falhas, bem
orquestrada e com um tema musical atractivo e impulsionador, “À
partir d’aujourd’hui, demain nous appartient...”,o Partido
Quebequense prometeu a formação de um bom governo.

E cumpriu.
A euforia da vitória não inflamou a boa mente nem prejudicou o

discernimento de René Levesque. Tornaram-se célebres as suas
primeiras palavras que com humildade pronunciou, logo após ter
sido oficialmente declarado vencedor: “(...)Creio que deixamos de
ser um pequeno povo. Passamos a ser qualquer coisa como um Grande
Povo!”  disse, sob uma tempestade de aplausos.

Reinava — tanto no sentido próprio como no figurativo, — em
Otava, nessa época, um certo Pierre Trudeau. Nem este nem o seu
círculo mais próximo, “viu” chegar o efeito da vaga Levesque.
Apanhados de surpresa e receando o espraiamento, o rebentar da
onda soberanista, as hostes federais multiplicaram “bonbons” de
todo o género, distribuindo-os no Québec com aquele paternalismo
muito próprio da Trudeaumania.

René Levesque no poder, multiplicou as boas decisões nos bons
locais.

Legislando em domínios até então pouco ou nada reconhecidos
como nos casos das Leis 101— a implementação do Francês como
Língua Oficial e principal no Québec; Leis 90 e 125 sobre a protecção
do território agrícola; Lei constituindo a Sociedade Quebequense
das Indústrias Culturais; Protecção do consumidor; Ajuda-Jurídica;
Protecção das crianças e Ajuda às famílias; Meio-Ambiente;
Imigração; Segurança automóvel (mesmo se nunca completada);
e o “bijou”  tão querido do chefe, a Lei sobre o Financiamento dos
partidos políticos, cujas disposições e méritos ultrapassaram
fronteiras tendo sido adoptada por muitos países, criou um novo
Québec.

Os quatro anos que sucederam a eleição de René Levesque em
1976 foram, na opinião mesmo de muitos dos seus adversários,
quatro anos de excepção nos anais da História do Québec
contemporâneo.

Decorridos vinte e sete anos, a 15 de Novembro último, em
Toronto, surge noutra plataforma governativa, a eleição — quase
uma canonização política, em vida, de um outro chefe de quem muita
gente espera muita coisa, sem verdadeiramente — neste caso,
conhecer um pouco que seja a personagem.

Paul Martin, que nunca abandonou a ideia de um dia ser Primeiro
Ministro do Canadá é bem diferente de René Levesque. As paixões
e emotividade que ambos desencadeiam, aproximam-nos.
Separam-nos porém, as interpretações pessoais dos objectivos

Por Raúl Mesquita

Uma Comunidade mais pobre
Por Fernando Cruz Gomes

 
A comunidade portuguesa do

Ontário tem cerca de meio
milhão de cidadãos de origem
portuguesa. Em Toronto reside
a maior parte. Somos todos
“bons rapazes”, dizem que
somos “óptimos trabalhadores”
braçais e que até já vamos à
Universidade, de onde saíram
várias dezenas de médicos,
cientistas, advogados, arquitec-
tos e economistas. Os que

querem ir mais longe no “rebuçado” que nos atiram... vão até
dizendo que “é tempo de termos mais força política”, até por sermos
a terceira ou quarta Língua mais falada por cá.

 Gostamos, todos, de ouvir estas palavras. Alguns de nós somos
capazes de ficar “babadinhos” de todo.

 Pois... mas agora, depois das eleições municipais do Ontário,
ficámo-nos quase num confrangedor “zero”. Na Câmara Municipal
de Toronto - onde até já pontificámos, em determinados lugares de
cúpula - não temos ninguém a falar Português. E não fora uma
delegada escolar - honra lhe seja feita! - que pôs o seu nome na
inscrição de candidatura e foi falando aos conhecidos e amigos...
o “zero” era bem capaz de se alastrar a tudo.

 É evidente que ouvimos já, muita gente até, a dizer que “não faz
mal”, que “nós somos como somos” e que “a política é com os
políticos...” Mas também há gente mais cordata e a pensar melhor
dizendo o contrário. Que é bem capaz de não haver mais concertos
populares portugueses no Nathan Phillips Square. Que as
exposições na Rotunda municipal vão escassear. Que os políticos
e dirigentes que hão-de vir de Portugal... já não vão ter o nosso
vereador a recebê-los por lá.

 Entendemos, cada vez mais, que todos temos culpa da situação.
Sobretudo porque achamos que, de facto, ficámos todos muito mais
pobres com estas eleições da nossa angústia. Ficámos mais pobres,
pronto. E nem somos capazes - nós os que ainda pensamos, porque
há muitos que não pensam... - de dizer aos netos ou aos filhos o que
é que aconteceu. Por que é que uma comunidade de cerca de meio
milhão de lusos não produz, ao menos, um vereador. Não temos
“modelos” para lhes apresentar.

 Se bem entendemos, os nossos organismos de cúpula - e somos
capazes de citar quase uma dezena - não estiveram “para aí” virados.
Talvez nem tivessem que estar. Talvez se agarrem demasiado a uns
estatutos que dizem que os clubes e associações, que as federações
e câmaras de comércio... são apolíticas.  Talvez entendam que
ajudar a eleger um vereador ou até um presidente municipal é coisa
de somenos importância. São capazes de ter razão. Só que, depois...
não se queixem.

 Vale a pena lembrar que, aqui há uns anos, quatro ou cinco
candidatos a... concorrentes municipais juntaram-se num clube -
para o caso o saudoso Transmontano - a estudar a melhor maneira
de actuar. Decidiram fazer campanha em conjunto. Olharam os
dólares que iam gastar e entenderam que essa era a melhor maneira.
Do grupo saíram dois eleitos. E só não saíram mais... porque houve
um partido (ou foram dois?!) que acenou com a cenoura de oferecer
uns quantos chefes de campanha. Que não puxaram como os
nossos estavam a puxar...

 Hoje, como ontem, temos a ideia de que estas coisas já lá não vão
com amadores. É preciso que sejam profissionais a gizar
campanhas e a estruturar projectos e planos. Que sejam
profissionais a dar a cara e as ideias. A estudar respostas a dar aos
“terríveis” senhores dos “media”. É trabalho que já lá não vai com...
amadores. É trabalho para homens de barba rija ou para mulheres
que o saibam ser. Não é para “coisinhas” que aparecem, quais fogos
fátuos, a indicar caminhos... que a nossa gente não quer.

 Há por aí um velho senhor que costuma dizer para quem quer
ouvir que, na comunidade portuguesa, com um candidato
minimamente credível... era capaz de construir, só com os lusos,

Ver  pág. 10
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Precisa de ajuda ??
Pensão: Segurança da velhice-Velhice-

”Régie des Rentes du Québec”-Trabalho-Aluguer
de apartamento-Desemprego-Bem estar  social-

Seguro doença-Direcção da habitação-Cidadania
canadiana-Passaporte-Carta de residência

Serviço de acompanhamento
Se necessário poderei deslocar-me até à vossa residência

3657, avenue de l’Hôtel-de-Ville
Tel.(514) 845-8513

Conservação de energia
Climatização e Aquecimento

6816 boul. St. Laurent, Montreal

762-1697

Aparelhos
a

liquidar

Venham ver

Preços
incríveis

sistemas de ar condicionado, termopompas, lareiras, chaminés

Termopompa 9000BTU a partir de $1795.00
Instalação e taxas a adicionar • Oferta válida até a liquidação da quantidade

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

Synergie FutureSynergie Future

“A Família Scally está ao vosso serviço”

Homenagem ao Arquitecto João Correia Rebelo
Por Joviano Vaz

Montreal, vai em breve, pres-
tar homenagem ao Arquitecto
João Correia Rebelo que nesta
cidade de Montreal viveu du-
rante alguns anos.

Esta homenagem é da res-
ponsabilidade do Instituto
Açoreano de Cultura com sede
na cidade de Angra do Heroís-
mo, Terceira, Açores.

A nossa memória colectiva é,
infelizmente, muito limitada,
afirmo eu pela terceira vez.

É por esta razão que temos de
falar dos homens e das coisas
para que fique registado donde
viemos, onde estamos e para
onde vamos.

Abordamos em primeiro
lugar a “Polémica em torno da
Praceta das Portas da cidade de
Ponta Delgada” em S. Miguel
nos Açores.

Os jornais de Ponta Delgada
e não só, abriram as suas co-
lunas a esta espinhosa questão.

Sobretudo o Correio dos
Açores e o Açores definiram
bem as suas posições.

O Correio dos Açores apoia
João Rebelo enquanto o Açores
o combate.

No debate vão interferir
homens da intelectualidade
açoriana e continental. Salien-

tamos Canto da Maia, Domin-
gos Rebelo, Cortes-Rodrigues,
Leitão de Barros, João Vas-
concelos Esteves, Formosinho
Sanches, António Freitas,
Pardal Monteiro e Rui Atouguia.

Todos estes vultos da intelec-
tualidade portuguesa apoiam
João Rebelo sem nenhuma
reserva.

Mas os medíocres, simboli-
zados pelo Director das Obras
Públicas da Junta Geral o
Arquitecto Francisco Quinta-
nilha, homem conservador e
sem visão alguma acabariam
por vencer contra toda a justiça
e bom senso.

Mas os anos que vão seguir-se
serão determinantes na vida e
na carreira de João Rebelo.

Incompreendido, inconfor-
mista e realista chega à con-
clusão que S. Miguel é meio
demasiadamente atrasado que
lhe não permite lutar contra a
mediocridade.

Deixa a terra e instala-se no
Continente.

Dali viria para terras do
Canadá onde o seu mérito
nunca foi, infelizmente, reco-
nhecido.

O artigo que transcrevemos é
da autoria de Jorge Paulus
Bruno.

Na semana próxima termi-
narei esta série de artigos sobre
João Correia Rebelo homena-
geando à minha maneira este
homem invulgar que no ocaso
da vida recebe talvez tardia-
mente esta justíssima homena-
gem.

Os anos seguintes

A Câmara Municipal de Ponta
Delgada não ficou indiferente a
todas estas movimentações, até
porque numa “Nota Oficiosa”
chega a vir a público defender a
solução que preconizou para as
futuras construções na praceta
das Portas da Cidade e a assumir
que, se os interesses privados
não avançarem na construção
de edifícios, ela “estudará a
implantação naquele mesmo
local de edifício próprio para
serviços públicos”. Está claro
que não estava disposta a ceder
– nem cedeu – um milímetro no
que estava projectado, antes
considerou “injusta e inopor-
tuna a campanha que contra
aquela traça se tem feito”.

Mas quem também não
deixou de pensar nem de agir do
mesmo modo e de lutar com as
mesmas forças e convicções foi
João Rebelo. Num texto datado
de 2 de Janeiro de 1954 afirma
que “a modernidade da obra de
arquitectura nada tem a ver com
o ritmo da construção nem é
privilégio de situações econó-
micas desafogadas. Ela é o
resultado duma atitude, dum
comportamento face a um
determinado problema.

Já no decurso de 56, quando
começam a ficar prontos os
primeiros edifícios da praceta
surge, pela sua mão, outro
manifesto, este intitulado
Senhor,  também à semelhança
do anterior (Não!) com esme-
rada e engenhosa concepção
gráfica, no qual João Rebelo se
empenha em demonstrar o que
é e o que não é arquitectura,

naturalmente denunciando a
que estava sendo construída na
praceta em Ponta Delgada (de
que insere cinco fotografias):
“esta arquitectura não é”.

A ironia do destino não se fará
esperar, porém, quando, no
início da década seguinte, João
Rebelo vem a conceber e
projectar o interior da área de
acesso público da delegação
que o Banco Nacional Ultra-
marino iria instalar num dos
edifícios da praceta. A imprensa
da época, a propósito da
respectiva inauguração, notícia
que “em contraste com a traça
regional empregada pelo
Arquitecto Francisco Quintani-
lha que integrou o edifício na
perspectiva da praça, o interior
foi confiado ao Arquitecto J.
Correia Rebelo, que empregou
os mármores, os revestimentos
de alumínio, o volume solto do
tecto, o arranjo do balcão
destacado do solo, obtendo
efeitos que se não sobrepõem,
para inteiramente responderem
à concepção funcional da sua
criação.

Mas é no ano de 1956, altura
até quando continua a viver e
trabalhar em Lisboa, que João
Rebelo vem ocupar um lugar de
arquitecto na Junta Geral do
Distrito Autónomo de Ponta
Delgada. No ano anterior
realizara o CODA (Concurso
para Obtenção do Diploma de
Arquitecto) com o projecto do
Colégio de São Francisco de
Xavier (Ponta Delgada). Ao
longo dos anos seguintes, a ilha
de São Miguel será o palco da
sua actividade. Esta será
exercida quer ao nível oficial,
quer ao nível privado, mas
nunca isenta de dificuldades e
acima de tudo incompreensões.
Por um lado, os clientes que lhe
encomendam trabalhos nem
sempre entendem e estão de
acordo com as suas propostas.
Por outro, no exercício do cargo
de arquitecto da Junta Geral do
Distrito Autónomo de Ponta
Delgada, um litígio com um
superior hierárquico origina um
processo que conduzirá ao seu
afastamento.

Em 1961 volta a Lisboa, de
onde ainda trabalha e acom-
panha uma razoável carteira de
projectos açorianos, nomeada-
mente uma das suas obras
capitais: a Estalagem da Serreta
(Ilha Terceira).

Perdida, embora, a sua causa
– em prol da qual deu o seu
melhor e demonstrou as suas
firmes convicções e o mais
sólido entendimento dos
fundamentos da arquitectura
moderna -, João Correia Rebelo
entrou, com cerca de trinta anos
e logo no início da sua carreira,
definitivamente e de pleno
direito na história da arqui-
tectura portuguesa, porventura
como o único arquitecto a
socorrer-se do manifesto pan-
fletário para defender uma
causa na sua área profissional.

Na sua ilha não lhe negaram
o mérito.

Mas se é verdade que lhe não
negaram o mérito,  também é
verdade que João  Rebelo estava
muito mais actualizado e
sintonizado com as questões do
seu tempo que a generalidade
dos seus conterrâneos ilhéus,
fosse qual fosse o seu nível
cultural ou a sua formação
académica. “Ponta Delgada...

Cidade Atrasada”, é o título –
sintomático – de um artigo que
publica já em 1980, e onde
expressa uma vez mais de
forma contundente a sua
frustração pelo que lhe é dado
observar no domínio da gestão
e planeamento urbanístico da
sua cidade natal.

Rádio Clube Montreal
1º grandioso jantar musical

A Rádio Clube Montreal organiza no sábado, dia 29 de Novembro
de 2003, pelas 18h30, o 1º grandioso jantar musical no salão da Igreja
St-Enfant Jesus, 5039 St-Dominique.

Da ementa, alem do bom pitéu, fazem parte não só o excelente
conjunto Além-mar, vindo expressamente de Toronto, mas também
alguns dos nossos bons artistas locais, folclore, ilusionismo (tudo
para nos fazer viver e recordar o nosso Portugal) e muitas, muitas
surpresas.

Venha viver bons momentos com a sua Rádio Clube Montreal –
Porque você sente Portugal.

Entrada:  adultos, 25 rádios;  criancas, 15 rádios
Para adquirir os seus bilhetes:  Padaria Lajeunesse 272-0362;

Discoteca Portuguesa 843-3863; Sá & Filhos 842-3373; Terra Nossa
Brasil 849-9337; Helena Freitas (514)502-2185 e Rádio Clube
Montreal 849-9901.

Rancho Cantares e Bailares
Procura alunos

O Rancho Cantares e Bailares dos Açores, afim de atingir os seus
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.

C.C.E.S.
Noite de Fados

Num organização do Centro Comunitário do Divino Espírito
Santo, terá lugar  a  22 de Novembro na sua Sede do 8670       Forbin-
Janson, em Anjou, uma Noite de Fados, com jantar, animada pela
conceituado artista Jordelina Benfeito e os seus músicos, António
Moniz e Libério Lopes, e Tony Horácio.

Para reservas contactar Carlos Pinto pelo (450)585-4875 ou
Carlos Almeida pelo (514)972-5698, Salon Vital 376-9014.

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 Oliveira-
Vaz “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.

Todos se podem considerar convidados e se quiserem participar
no jantar de amigos telefonem para o Estrela do Oceano a marcar
lugar.

Festa da Vindima
Jantar-espectáculo

Numa organização do duo Joe & Duarte e Dj-Xmen, terá lugar no
Sábado, dia 22 de Novembro no salão da Igreja St-Enfant Jesus, 5039
St-Dominique, pelas 18h00, a festa da vindima com jantar e
espectáculo.

Do programa consta actuação de dois artistas vindos dos Estados
Unidos - Luís Simões e Mário Costa – assim como dos vários artistas
da comunidade tais como:  Kelsy, Eddy, K.S.V., Álvaro Manuel, Joe
& Duarte, DJ X-Men, Sweet Girlz e a surpresa da noite para você
adivinhar: “Quero que sejas minha amante”.

Para entreter as criancas
haverá um palhaço e muitos
prémios.

Entrada:  adultos, 25 vindi-
mas;  criancas dos 6 aos 12 anos,
15 vindimas.

Bilhetes à venda na Padaria
Notre Maison 844-2169; Terra
Nossa Brasil 849-9337; J & L
Casa da Costura 844-4351;
Manuel Torres 321-0543 ou
Duarte Froias 817-3163.

Pequenos anúncios
844 - 0388
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Por Amadeu Moura

interculturellesSemaine québécoise
des rencontres

Pour la richesse du dialogue
Consultez notre site Internet pour connaître 
les activités : www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca

Avec la collaboration de

23 AU 29
NOVEMBRE 2003
Pour tout renseignement : 
(514) 873-1627
ou 1 866 817-9850

Gostaríamos de anunciar que Rosa Velosa  é a
nossa representante junto da Comunidade
Portuguesa.

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-Dame-
des-Neiges, um lugar único para pessoas únicas

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

Contacte-me:

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

CIMETIÈRE
NOTRE-DAME-DES-NEIGES

Coisas e loisas…

Nunca na história da humanidade
as sociedades viveram num frenesim
tão constante, imediato, sem tempo
para digerirem o que os medias
“vomitam” cá para fora. A massa de
informação é tal que somos devorados
por ela, sem tempo de a analisar, de a
tentar compreender. Mas, no fundo, o
que interessa aos grandes magnatas
da comunicação social é isso mesmo,
que ninguém pense, que ninguém

analise, que se deixem ir ao sabor da corrente. Eles, lá do alto,
é que sabem o que é  “bom” para nós. E os políticos seguiram-
lhe a esteira. Aprenderam e sabem que os jornalistas devem
reportar o que ouviram. Que não devem questionar o que o
político diz. Que não devem interpretar o que o político diz.
Devem repetir rigorosamente o que ouviram ou leram nos
comunicados. É-lhes vedado ter espírito crítico ou analítico.
Devem ser uns “paus-mandados” do poder instituído. Como
recusamos esta prática, eis a razão desta crónica. Serão
pequenas observações sobre a actualidade, a política, o
quotidiano das pessoas. Como por exemplo:

... se a privatização da medicina fosse a solução aos males
da sociedade, nunca os pacientes dos E.U.A.,  campeão de todas
as categorias da medicina privada, viriam ao Canadá para
comprarem medicamentos...

... ao que chegamos na sociedade distinta que é o Quebeque.
Privatizam-se serviços públicos essenciais e mantêm-se
nacionalizados os casinos, a lotaria e o comércio das
bebidas alcoólicas! É a social-democracia ao contrário...

... um seguro privado de doença nos E.U.A. para uma
família de 4 pessoas (um casal e dois filhos) é mais caro que a
totalidade do imposto que a mesma família auferindo um salário
médio paga no Canadá...

... para se fazer um exame médico aos intestinos num hospital
é preciso esperar 6 meses. Numa clínica privada, pagando do
seu bolso, nem uma semana de espera! Lá diz o ditado: é melhor
ser rico e ter saúde que pobre e doente!

... o governo Charest nomeou mais uma comissão para
“estudar” a implantação dos dois mega hospitais universitários
em Montreal. Foram escolhidos para presidirem à comissão
Brian Mulroney e Daniel Johnson. Quanto vão ganhar cada
um deles por dia? 1.100$ e 1.000$ respectivamente!

É este  mesmo governo que quer mudar a lei da Régie des rentes
porque acha que as pessoas reformadas com uns míseros  700$
por mês, depois de terem contribuído durante 37 anos,   põem
em perigo o nosso sistema social!

Estas pequenas observações são uma amostra do que será a
crónica Coisas e Loisas. Espero que os leitores a apreciem e
façam comentários.

Sabia que estava lá atrás...
Por Natércia Rodrigues

Num belo entardecer, o meu olhar não podia apartar-se do céu,
em que o crepúsculo reflectia uma gama muito variada de luz e de
sombra.

Pouco a pouco, a escuridão ia invadindo algumas zonas de
claridade que ainda subsistiam.

Também as nuvens ganhavam formas caprichosas, ao mesmo
tempo que me divertia em “identificá-las”. Aqui um véu ligeiro,
debruado numa extremidade e rasgado noutra;  mais longe, uma
espécie de centopeia;  mais perto, parecia-me ver um monstro.

Como o céu é interessante.!
Com grande alegria, vejo aparecer a primeira estrela.  Humilde

cabecinha de alfinete luminosa, cujo brilho vai aumentando
progressivamente e pouco depois é a única que atrai o meu olhar
em toda a imensidão do firmamento.

O mar encapelado de nuvens cinzentas e negras, agita-se
incessantemente, mudando, a cada instante o grandioso quadro.

É então que se trava um combate singular entre essas massas
sombrias de formas medonhas e a minha estrelinha luminosa.  Uns
após outros, todos estes monstros que vão deslizando diante dela,
parecem tragar de repente a sua luz, durante a passagem. Vejo como
se vão aproximando dela;  eis que um acaba de cair sobre ela e
começa a brilhar menos.  Num instante, desviei os olhos e já não
a encontro e nem sequer sou capaz de a situar em toda a abóbada
celeste.

Sinto uma espécie de vaga inquietação. No entanto, será que a vou
tornar a ver?  No meio de toda esta enorme escuridão, há outras
clareiras.

Finalmente, eis que emerge triunfante da densidade da sombra;
parece-me até mais bonita  e mais brilhante do que momentos
antes…de repente desapareceu novamente, por detrás de uma
cortina negra.

Engraçado é que depois desta observação, eu não sentia temor
qualquer.  Sabia que a estrela estava ali, ali atrás.  Eu tinha-a visto,
estava segura da sua existência, estava certa que iria aparecer outra
vez, mais cedo ou mais tarde e disso eu não tinha dúvida nenhuma.

É extremamente consolador saber que por detrás de todas as
nuvens do mundo, existem sempre estrelas que não deixam de
brilhar um só instante.

É preciso ter confiança, pois apesar de tudo, a luz está sempre lá
mesmo embora às vezes escondida, mas ela esta lá.

Penso que é muito importante não deixar apagar a nossa estrela
pessoal.  É preciso absolutamente fazer da nossa vida “algo de belo”,
aconteça o que acontecer.

Quando as nuvens negras escurecem o nosso horizonte interior,
quando nos sentimos tristes, com ou sem razão, rabugentos e de
mau humor, não será porque nos esquecemos que o sol existe, ainda
que nós não o possamos ver?

Encontro de Jornalistas

A “Voz de Portugal”  presente em Gaia
Convidado pelo Secretário de

Estado das Comunidades
Portuguesas, Dr. José de Al-
meida Cesário, o nosso jornal
vai estar presente no ” Encontro
para a Participação: Comuni-
cação Social II”, destinado aos
responsáveis dos órgãos de
informação portugueses no
estrangeiro.

O referido Encontro decor-
rerá entre os dias 26 e 30 de
Novembro, em Vila Nova de
Gaia, com a participação de 25
convidados de diversas lati-
tudes. Em representação de A
Voz de Portugal, desloca-se a
Portugal o nosso Director,
Armando Barqueiro.

Além das sessões de trabalho,
onde vão ser debatidos os novos
desafios para a Comunicação
Social e discutidos os vários
problemas que a envolvem,
estão previstas visitas a jornais
do Porto,  aos estúdios do Norte
da Rádio Televisão Portuguesa
e uma participação no programa
“Portugal no Coração”,  transmi-
tido em simultâneo pela RTP
Internacional. Esta presença
em “Portugal no Coração” é no
dia 27 de Novembro, pelas
09:30, hora de Montreal.

O Programa inclui refeições
oferecidas pela RTP Porto, pela
Câmara Municipal de Gaia e
pelo Governador Civil do Porto.

Jornal

A Voz de Portugal

o seu jornal

  todas as

 quartas-feiras

Consulado Geral de Portugal
Para conhecimento informo que a Direcção regional das

Comunidades dos Açores enviou para o Consulado geral de
Portugal os formulários e regulamento para as candidaturas de
organizações/associações/entidades açorianas locais a apoios
para projectos relevantes e de interesse desta comunidade.

Neste programa estão incluídos apoios a visitas de estudo e
intercâmbios entre escolas portuguesas em Montreal e escolas nos
Açores.

As candidaturas para eventos a realizar no primeiro semestre de
2004, devem ser apresentadas até ao dia 31 de Dezembro de 2003,
até 31 de Março de 2004 devem ser apresentadas as candidaturas
de eventos a realizar no segundo semestre de 2004.

Para consulta dos regulamentos e obtenção de formulários os
interessados devem dirigir-se ao Consulado geral ou falar da parte
da tarde com a Sra. Nélia Teixeira. (514) 499 0359 ext.24.

Nuno Bello
Cônsul Geral de Portugal em Montreal

Sábado, 22 de Novembro
Quim Barreiros Show

Numa organizacao de Eddy Silva Productions, terá lugar no dia
22 de Novembro, pelas 20h,  no Auditório Le Plateau, 3700 Calixa-
Lavallée (Parque Lafontaine), um super espectáculo. Esta noite,
quepromete ser um sucesso, conta com a participação de Quim
Barreiros, São e Fátima Miguel.

Os bilhetes já se encontram à venda na Padaria Notre Maison 844-
2169; J & L Casa da Costura 844-4351; Flor do Lar 843-8909.  Para
informações: 288-3019.
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273-9638•277-1934

Uma força na Comunidade

NOVEMBRO/DEZEMBRO

681, Jar681, Jar681, Jar681, Jar681, Jarry estry estry estry estry est
Licença do QuébecLicença do QuébecLicença do QuébecLicença do QuébecLicença do QuébecalgarveVOYAGE

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

$749*+TXTXTXTXTX

Saídas de Montreal

  Faro
 Lisboa

$749*+TXTXTXTXTX

  Porto $739*+TXTXTXTXTX

 P.Delgada $499*+TXTXTXTXTX

CABAZ DE NATAL
(Para qualquer ilha dos Açores)

"Faça uma surpresa aos seus familiares"

(Saída de Toronto)

A partir de :

SOREENE

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

Casacos  e  fatos de desporto

6615 St-Hubert (514)  272-5040

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

Certificado-Bónus
A  APRESENTAR NA COMPRA DE UM CASACO

VALOR  DE

Cinquenta dólares

PARA  SI OU  PARA  OFERECER A UM AMIGO

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

NÃO PODE SER EMPARELHADO A OUTRAS OFERTAS

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

6615  St-Hubert, Montreal, H2S 2M5

(514)  272-5040

AVISO URGENTE
AOS RESIDENTES PERMANENTES

A partir de 31 de Dezembro próximo deve
obrigatoriamente possuir a CARTA DE RESIDENTE
PERMANENTE para regressar  ao Canadá. Imigração
Canadá recomendava  que  os pedidos fossem feitos
até O FIM DE SETEMBRO IMMCAN INTERNATIONAL
ajudá-lo-á a completar o formulário, por apenas $100.

IMMCAN INTERNATIONAL  (1995) inc.
5415 Queen Mary, suite 4, Montreal,

Tel.487-2888 - Fax:487-2852 -   Email: immcan@hotmail.com

O Génio no seu melhor
Carlos do Carmo celebra 40 anos de carreira

Por Manuel Rodrigues

O início da vida de Carlos do
Carmo pouco deixaria adivi-
nhar o “intérprete” de excepção
em que se iria transformar.

Filho da grande fadista Lucília
do Carmo, nasceu em Lisboa em
1940.

Um admirador fervoroso de
Sinatra e Brel, que ao longo de
40 anos prosseguiu uma car-
reira em que não fez concessões
políticas ou artísticas. Nele
convivem os grandes poetas,
nomeadamente Ary dos Santos,
mas a personalidade e o estilo
vocal levaram-no ao estrelato
por mérito próprio.

Nas muitas viagens que fez no
panorama internacional apos-
tou sempre numa oferta artística
de excelência.

A convite do Movimento
Democrático Português de
Montreal, deu vários espectácu-
los no Canadá.

Posteriormente regressou a
Montreal para um grande
espectáculo em 1994 na Sala
Wilfrid Pelletier da Place des Arts,
a convite da Caixa de Economia
dos Portugueses de Montreal
onde actuou com lotação
esgotada, marcando a progra-
mação desse ano na sala de
espectáculos mais prestigiada
do Canadá.

No passado mês de Outubro
Carlos do Carmo esteve no
Coliseu dos Recreios em Lisboa
em dois espectáculos com
lotação esgotada, interpretando
temas como: Lisboa Menina e
Moça, Bairro Alto, Canoas do
Tejo, Os Putos, Por Morrer uma

Andorinha e claro está Teu
nome Lisboa.

Durante duas horas o “in-
térprete” no seu melhor, na
companhia da sinfonieta de
Lisboa, do virtuoso guitarrista
Ricardo Rocha, do contrabaixo
Carlos Bica, Júlio Pereira,
Ricardo Dias e Walter Hidalgo,
cantou emocionado e propor-
cionou um ambiente celestial.
No decorrer do espectáculo foi
possível ouvir os depoimentos
de Vasco Graça Moura, Moniz
Pereira, Manuel Alegre,
Fernando Tordo e Luís Represas.

Agradeceu a presença do
Presidente da República Jorge
Sampaio e do Presidente da
Câmara Municipal de Lisboa,
Pedro Santana Lopes das mãos
do qual recebeu a Medalha
Municipal de Mérito de Ouro.

Carlos do Carmo continua a
falar como ninguém sobre a
saudade, a política, o amor e a
poesia.

Em  Quebeque
Michel Bissonnet recebe portugueses no Parlamento

Por: José Manuel Costa

Uma delegação em represen-
tação da comunidade portu-
guesa do Quebeque foi recebida
no passado dia 13 do corrente
mês na cidade de Quebeque

pelo presidente da Assembleia
Nacional, Michel Bissonnet.

Durante os cumprimentos de
boas vindas, Michel Bissonnet,
realçou o papel preponderante
da comunidade portuguesa no
crescimento económico cana-
diano e em particular no
Quebeque e mostrou-se par-
ticularmente feliz por poder
interagir e trocar informações
com a comitiva portuguesa.

Por seu lado, Maria Sampaio
agradeceu o convite do Pre-
sidente do Parlamento Nacional
e apelou em jeito de mensagem
para que os deputados dos
círculos de influência portugue-

sa no Quebeque apoiem com
mais e maior eficácia as preo-
cupações dos portugueses
representados pelas respec-
tivas colectividades.

Após os discursos da praxe, a
comitiva portuguesa procedeu à
assinatura do livro dos visitan-
tes sob o olhar atento do
Presidente Bissonet, que na
ocasião se revelou profundo
conhecedor e apreciador dos
vinhos portugueses.

Uma fotografia para a
posteridade foi tirada no hall
principal do Parlamento na
presença do líder parlamentar e
seus membros e, em uníssono

cantaram o hino da República
Portuguesa.

O numeroso grupo de ci-
dadãos luso-quebequenses,
liderados pela cómica activista
Maria Sampaio, estiveram
durante mais de três horas no
Parlamento Nacional do Que-
beque, onde para além do
almoço de honra com a cúpula
de chefia do Parlamento, as-
sistiram à segunda sessão de
trabalhos parlamentares onde
se revia e discutia a aprovação
de um novo pacote legislativo
sobre as municipalidades de
Montreal relativamente ao ,
projecto de lei nº 33 que visa a
modificação da “Charte” da
cidade de Montreal.

Guiados por uma funcionária
protocolar, a comitiva portu-
guesa percorreu os espaços
parlamentares, nomeada-
mente, a sala da Assembleia
Nacional e a sala do Conselho

Legislativo, terminando a visita
guiada no Observatório da
Capital, onde todos os presentes
puderam conhecer a histo-
riografia da formação do Que-
beque.

Visivelmente satisfeita a
comitiva portuguesa do Que-
beque regressou à cidade de
Montreal por volta das 19 horas

com muitas canções, anedotas e
piadas entre açorianos e
continentais numa amigável e
disputada competição entre
Cecília Piteira do Continente e
Maria Sampaio do Arquipélago
Açoreano.

Um
Abraço
para
todos

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

UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS
AQUELES QUE FAZEM VINHO!

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

 alegria na sua casa,  sem surpresas
 desagradáveis, confie no

35 variedades de mosto à sua escolha

Mosti Mondiale 2000

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

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

de 5 a 250 litros.

Serviço de análise do seu vinho

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00

20 LITROS

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00

20 LITROS

Mosti Mondiale 2000

incluindo VINHO VERDE
MOSTO DISPONÍVEL EM GALÕES

DE 20 E 23 LITROS
$25.00 de desconto na compra de

barris de 100 litros.

Sá e Filhos inc.
Ao serviço da comunidade desde 1975

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

Super Especiais :
•  Feijão em lata de 19 onças 59¢ cada

ou caixa - $13.99
•  Bacalhau , caixa de 50 libras- $239.00
•  Bebidas gasosas,  2 litros
    (Ananás, maracujá e laranjada) - $1.29
•  Sardinhas em conserva, 5 latas - $4.99

Lúcia Belo e o fado
ficaram na alma da Associação dos Pais

Por Mário Carvalho

No passado sábado dia 8 de
Novembro a sede da Associa-
ção dos Pais de Montreal

situada no 333 da rua Cas-
telneau este, vestiu-se de gala
para receber a sua noite de
fados.

Com a sua sede recente-
mente renovada e com uma
bonita decoração mais parecia
uma casa de fados, completa-
mente cheia de sócios, amigos
e curiosamente alguns casais
franceses amantes do fado de

Lisboa, ansiosamente espera-
vam pela fadista Lúcia Belo.

Sem demora foi servido um

típico jantar português.
Por volta das nove horas da

noite apagaram-se as luzes
acenderam-se as velas, fechou-
se o bar e o silêncio da noite
invadiu a sala para receber a
fadista que com um sorriso  nos
lábios, se aproximou do centro
da sala acompanhada dos seus
músicos Manuel Travassos à
guitarra e Tony Melo à viola e

com uma voz serena e doce
saudou todos os presentes e em
seguida cantou o fado ao gosto
e encanto de toda a gente.

No intervalo foi servido o
tradicional caldo verde para
aquecer os corpos adormecidos
pela nostalgia da voz do fado.

O serão prolongou-se até às
tantas da madrugada sempre
com a casa cheia. Curiosamente
muitos jovens luso-canadianos
estavam presentes porque ao
contrário daquilo que muitos
pensam eles também gostam de
ouvir o fado quando este é
cantado de uma maneira
simples e acessível a todos.

Obrigado aos cozinheiros
José de Sousa e Lucinda Grilo
que benevolamente cozinha-
ram e deliciaram o paladar de
todos.

Parabéns à Associação dos
Pais por ter tido a nobre ideia de
realizar esta magnífica noite de
fados e ter dado a oportunidade
de dar a conhecer aos seus
membros e não só,  esta bonita
fadista Lúcia Belo que com a sua
presença e voz encantou todos
os presentes pela noite fora ao
interpretar mais de vinte fados
e sobretudo os mais bonitos da
saudosa Amália Rodrigues. E
assim, na Associação dos Pais
em Montreal viveu-se  e cantou-
se o fado de Portugal.

Festa das Crianças de Montreal

A Festa das Crianças de
Montreal em colaboração com a
Sociedade do Património de
Expressão do Quebeque
(SPEQ) organizou Domingo dia
2 de Novembro, na sala Jean-

Grimaldi do bairro LaSalle, um
acontecimento de reconhe-
cimento dedicado a todas as
crianças das comunidades
culturais para sublinhar a sua
participação excepcional na
Festa das Crianças de Montreal
2003.

Na presença do Senhor

NELLY FURTADO em Toronto com a sua gente

Cosmo Maciocia, membro do
comité executivo, responsável
dos desportos, do entretimento
nas horas vagas, dos parques e
dos espaços verdes da cidade de
Montreal, os representantes

dos 47 grupos das comunidades
culturais participantes recebe-
ram uma placa honórifica, tanto
pelos espectáculos realizados
como pela animação dos
quiosques na citada festa.. Ano
após ano, os numerosos grupos
das comunidades culturais
contribuem para a riqueza
cultural e artística da Festa das
Crianças de Montreal. Quatro
grupos apresentaram um
espectáculo colorido quando da
cerimónia de reconhecimento:
o grupo tradicional Les Petits
Jacadiens, o grupo folclórico
grego Orpheas, o grupo espa-
nhol Alegria de España e o grupo
filipino Salinggawi Canada
maravilharam os espectadores.

No terceiro fim de semana do
mês de Agosto, a Festa das

Crianças de Montreal convida as
famílias montrealenses e do
resto da província a uma cen-
tena de actividades diferentes,
numa área de um quilómetro
quadrado no Parque Maison-
neuve, num espírito de partilha
das culturas. Acontecimento de
envergadura inteiramente
gratuito e não comercial a Festa

das Crianças de Montreal contou
com mais de 215000 visitantes e
2200 benévolos implicados no
coração da programação, do
acolhimento, da segurança e da
logística em 2003.

A Festa das Crianças de
Montreal é organizada pela Ville
de Montréal e só é possível
graças à participação de cerca
de 150 parceiros entre os quais
o Governo do Quebeque. A
Corporação da Festa das
Crianças de Montreal, em
colaboração com a divisão dos
acontecimentos públicos que
depende da direcção da cultura,
dos desportos do entretimento
nas horas vagas e do
desenvolvimento social do
bairro Ville-Marie, trabalha na
organização do evento.

Nelly Furtado, a nossa me-
nina bonita, depois de ser mãe
de uma bebé tão cantante como
a mamã, veio até Toronto para

gravar o vídeo de uma das
canções que faz parte do seu no-
vo álbum, intitulado “Folklore”,
que terá lançamento oficial no
dia 25 de Novembro de 2003, na
Amériaca do Norte.

É caso para dizer: -Nelly
Furtado entre a sua gente!

A nossa querida Nelly Fur-
tado, para esta gravação, exigiu
a presença de membros dos
grupos folclóricos portugueses.
Depois de várias provas, foram
escolhidos, quatro elementos
do Rancho da Nazaré de
Mississauga, quatro elementos
do Rancho As Tricanas de
Toronto, três elementos do
Rancho do Vasco da Gama de
Hamilton, um elemento do
Rancho de Barcelos de Toronto
e um elemento do Rancho dos
Poveiros de Toronto.

As filmagens tiveram lugar
entre 2 e 5 de Novembro na

baixa de Toronto, na King Street
e Simcoe, local onde há
vestígios da cidade antiga
misturada com a face moderna

e, ainda, no High Park.Tendo
sido idealizado um mercado de
peixe à portuguesa para as
filmagens, Nelly escolheu para

“acompa-nhamento natural”
todo o grupo do Rancho Fol-
clórico da Nazaré. Um cenário
inesquecível para a gravação:
um autêntico Mercado de
Peixe, Nelly Furtado e... o
Rancho Nazareno.

Se tínhamos razões para
agradecer o portuguesismo de
Nelly Furtado até hoje, agora,
mais motivos de gratidão para
com ela, porque assim leva
também a imagem do Portugal
folclórico e colorido aos olhos
do mundo. Embora o frio tivesse
criado problemas a todos, estas
filmagens com Nelly Furtado,
jamais serão esquecidas por
quantos participaram no vídeo.
Nelly é uma festa dentro da
festa!

Obrigado, Nelly.

JMC
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Sábado, 22 de Novembro de 2003 às 18 Horas
Salão da Igreja St-Enfant Jesus, 5039 St-Dominique

JANTAR-ESPECTÁCULO
Organizado por

JOE & DUARTE
DJ - XMEN

Com a participação de :

K.S.V.

Joe & Duarte

DJ XMEN Álvaro Manuel

Eddy Sweet Girlz

Danças e
Marchas de Água de Pau Kelsy

Vindos dos
Estados Unidos

Mário Costa
e

Luís Simões

Mário Costa
e

Luís Simões

Ementa :
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

ENTRADA :

• 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 :
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

?
 4833 Jean-Talon est  (514) 727-6293

LIQUIDAÇÃO FINAL
50% a 70% de desconto

Importateur
Distributeur

CÉRAMIQUES SOLANO

em todos os nossos azulejos de 1ª qualidade importados de Italia,
assim como colecções Indus, Athena, Polis, Ragno, acessórios
de casa de banho,  de Sergio Leone, etc.. .

Pagamos-lhe
as taxas

Preços especiais para empreiteiros
e proprietários de blocos de apartamentos

políticos. Enquanto que a política de René Levesque foi,
principalmente, o desenvolvimento social e a defesa da perenidade
do povo quebequense na América, a de Paul Martin, restringe-se
ao seu  prestígio pessoal. Que vai de par com o seu império marítimo,
bastante beneficiado pelas Leis e regimes canadianos..

Desde a sua entrada na pró-forma da campanha de liderança do
PLC, Paul Martin diz-se e desdiz-se com frequência, não indicando
a sua verdadeira óptica, a sua visão política.

Fala muito do passado sem nada de concreto definir para o futuro.
Com clareza.

Tem feito inúmeras promessas de todo o género, que o tempo se
encarregará de fazer mentir.

Pavoneando-se de um extremo ao outro do país, sem adversário
de estatura significativa e tendo-se apropriado dos planos de
extinção da dívida herdada dos governos liberais anteriores e do
objectivo do défice zero deixado pelos conservadores, tem
construído a imagem de mais um ídolo. Com pés de barro.

A cabeça no firmamento, distribui sorrisos e apertos de mão como
um vulgar actor de opereta.

Famoso e desconhecido ao mesmo tempo, responde
evasivamente às questões cruciais e navega no abstracto.

É mais um barco sem pavilhão. Mais uma vaidade à deriva.

um Presidente da Câmara. Ai que o homem é capaz de ter razão.
Só que... nós todos vamos deixar que ele morra sem lhe confiarmos
a tarefa de nos “guiar”. E olhem que ele não é só... há, por aí, mais
alguns...

Dois líderes, duas visões,
dois antípodas.

Cont da   pág. 5

Uma Comunidade mais pobre
Cont da   pág. 5

UNITA estabelece contactos oficiais
Delegação da UNITA é um facto consumado!

Por Conceição Correia

O Secretário-adjunto para as
Relações Exteriores da Unita
Dr. Jardo Muekália, esteve em
Montreal a convite da Delega-
ção da UNITA,  para uma visita
de trabalho de 14 à 16 de
Novembro de 2003.

Jardo Muekália, chegou a
Dorval às 8h da manhã, onde
alguns membros da delegação
local, chefiado por Bruno Milton
Cruz o esperavam. Logo a
seguir o Dr. Jardo Muekalia
teve um encontro para trocas de
informações no Consulado
Geral de Portugal, com o Dr.
Nuno Bello. Durante esse
encontro o Dr. Nuno Bello deu
a sua opinião sobre a proble-
mática da comunidade angolana
em Montreal, que a seu ver se
encontra dividida por dife-
renças de ideologias políticas. O

Cônsul Geral de Portugal em
Montreal , mostrou-se muito
interessado em colaborar com a
delegação de Montreal e em
compartilhar experiências
vividas nas últimas eleições
legislativas e presidenciais.
Como partido de oposição, a
UNITA, tem de se preparar para
as próximas eleições e o voto no
estrangeiro será muito impor-
tante. O número dois da diplo-
macia externa da UNITA,
concordou também que uma
comunidade dividida tem
muito menos força e que é
altura que os angolanos se
identifiquem como ango-
lanos e que a Embaixada seja
o elo de ligação e de apoio de
todos os angolanos. A visita foi
muito interessante e positiva, o
Cônsul português, mostrou-se
bastante informado, cordial e
disponível.

Mais tarde em Otava, a co-
mitiva do Galo Negro, teve um
encontro com o Sr. Denan Kuni,
acessor Político e Conselheiro
para África Austral do Minis-
tério dos Negócios Estrangei-
ros do Governo do Canadá. Aí,
o Dr. Jardo Muekália teve uma
acção de sensibilização à
problemática angolana e ás
perspectivas de futuro e de

reorganização do seu país. Para
o Dr. Jardo Muekália, o seu
partido, está interessado em
desenvolver contactos com
parceiros, quer no sector
privado e público do Canadá,
que possam colaborar em
programas que toquem a re-
dução da pobreza e a melhoria
da qualidade de vida do seu país.
Uma das suas preocupações
também é a “desminagem” das
estradas, caminhos de ferro e
campos para a reabilitação das
zonas produtivas.

Para terminar a visita a
Ottawa, Jardo Muekalia teve um
encontro na Embaixada de
Angola com o Sr Embaixador
Miguel N’Zau Puna e Edgar
Augusto Brandão Gaspar Mar-
tins, Ministro Conselheiro,
neste encontro, Jardo Muekalia
e Bruno Milton Cruz, delegado
da UNITA em Montreal, além
de reverem rostos conhecidos e
de terem sido recebidos de
forma amigável, tiveram oca-
sião de trocar impressões sobre
assuntos relevantes da comu-
nidade angolana no Canadá,
mas sobretudo puderam de-
monstrar que neste momento
existe uma convergência  entre
todos para o desenvolvimento
duma Angola em paz e de-

mocrática. Serviu também este
encontro, para oficializar a
existência da delegação de
Montreal.

De volta a Montreal, pelas 19h
30, na sede da A.P.C realizou-se
na presença de mais de 150
pessoas um “buffet” tipica-
mente angolano, com a comu-
nidade angolana de Montreal.

Estiveram presentes alguns
convidados de honra, entre os
quais se encontrava o Dr.
Braima Faty do PUSD (Partido
Unido Social Democrata da
Guiné-Bissau), Sr Richard
Perron, chefe do gabinete de
Relações Internacionais para a
África Austral e Central do
Governo do Quebeque, O Sr.
José Manuel Costa, Presidente
da Associação Portuguesa do
Canadá, D. Marília Correia, da
Câmara Municipal de Montreal.

Por ocasião da abertura do
“buffet” típico, o Presidente da
Associação Portuguesa do
Canadá, José Manuel Costa,
defensor da união lusófona,
manifestou-se particularmente
honrado por acolher um alto
dirigente da Unita, sobretudo,
numa fase em que a União
Nacional para a Independência
Total de Angola, se impõe como
o partido mais democrático
angolano.

Na sua alocução, José Manuel
Costa, defendeu a política de
abertura que vem caracte-
rizando a APC nos últimos
tempos, numa aposta clara a um
“carrefour” lusófono.

O anfitrião,  o Sr. Bruno
Milton Cruz, Delegado da Unita
em Montreal, defendeu uma
convivência pacífica entre os
partidários e exortou todos os
membros comunitários a op-
tarem por uma contenção
verbal, sem insultos e faltas de
respeito, não confundindo
liberdade com libertinagem.

Lamentou, igualmente, a
ausência dos camaradas do
MPLA convidados atempada-
mente. Pela terceira vez conse-
cutiva, os membros do MPLA,

são convidados em iniciativas
da UNITA sem correspondên-
cia, disse.

Numa sala decorada com as
cores da Unita, onde só faltou os
galos cantarem, os angolanos,
confraternizaram num am-
biente multi-étnico. O grupo de
dança camaronês Mbani Atan-
ga, emprestou à noite um sabor
tipicamente africano, deslum-
brando os presentes com os
ritmos sem esquecer os  movi-
mentos e sons tipicamente
africanos.

O Dr. Jardo Muekalia, visivel-
mente satisfeito e  emocionado,
proferiu um discurso onde
agradeceu à Delegação da
UNITA em Montreal, pelo

convite que lhe fez,  falou
também da importância que o
partido de oposição tem no
processo de paz, na reconci-
liação nacional, no desenvolvi-
mento do país.

Jardo Muekalia político e
diplomata com muitos anos de
experiência de política interna-
cional, homem simples e
comunicativo, proferiu um
discurso fora das excitações
partidárias dos velhos tempos e
defendeu que a democracia
deve começar pelas forças
políticas, cívicas e governa-
mentais.

No sábado de manhã, Jardo
Muekalia teve encontros com

Ver  pág. 14
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Opinião

Mais de 1800 documentos em Português !
Igualmente jornais, cassetes e CD de música portuguesa

Biblioteca Mile-End
Estabelecimento multilingue
5434 avenida do Parc
Adultos : 872-2141
Jovens : 872-2142

Metro :  Place-des-Arts, autocarro 80
Parc, autocarro 80
Beaubien, autocarro 160

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

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)

C.A.S.C.M.
Oferta de emprego

Posto permanente de secretária(o)/recepcionista

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

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

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

      H2T 2P3

Oficialização confirmada publicamente
DCL — Desportivo Clube de Laval, nasceu!

A cegonha dos organismos
comunitários — e não a ave

pernalta de arribação da
ornitologia, atravessou Mon-
treal, onde havia procedido ao
registo de nascimento de mais
um órgão corporativo e dei-
xando o St-Laurent, pousou o
recém-nascido em Laval, onde
ele estabeleceu domicílio,
debaixo do tecto acolhedor da
Associação Portuguesa desta
localidade.

Na presença de algumas
centenas de convidados, o
baptismo realizou-se no último
sábado no Salão Nobre desta
instituição comunitária, tendo
Luís de Melo servido de oficial
nesta ocasião solene, ladeado
pelos progenitores do recruta
ali representados por João
Linhares, e pelo calor e carinho
da madrinha, Manuela DelBi-
anco.

Foi depois levantado por um
oficial de diligências da Câmara
Municipal de Laval, o véu que
encobria um dístico revelando o
nome do recém-nado e apresen-
tado a seguir o seu enxoval aos
convivas. Inovando nos hábitos
tradicionais, decidiu a família do
festejado enfeitar a vestimen-
tária com encarnado, tornando-
a num equipamento vistoso de
boa concepção e realização.

Alguns dos encarregados da
formação do Desportivo Clube
de Laval, subiram ao estrado
que ali servia de berço en-
vergando os uniformes da novel
equipa, juntando-se a seguir no
terreno com todos os outros
conterrâneos para a fotografia

de família, circundando o bolo
da noite.

A equipa que se encontra
formada no momento é a de
futebol-homens. Porém, os
responsáveis do Clube con-
tinuam a envidar esforços a fim
de adicionarem outras dis-
ciplinas desportivas para ambos
os sexos, prevendo-se num
futuro muito próximo uma
equipa feminina de atletismo.

Apenas acabado de chegar ao
meio comunitário, tem o Des-
portivo Clube de Laval já em
agenda, alguns convites para

encontros amigáveis não
apenas na região montrealense

Por Raúl Mesquita

como também, nos Açores.
Todavia, como me disse um dos
seus directores, a direcção
preconiza o estabelecimento
duma lista de prioridades a
seguir, o que naturalmente não
implica a recusa de todos os
convites recebidos.

A festa da apresentação oficial
do Desportivo Clube de Laval foi
alegre e divertida, para cujo
êxito muito contribuiu a ementa
bem confeccionada pela equipa
de Álvaro Soeiro e a música do
Conjunto Hexagone.

O DCL veio para ficar. É um

nome a reter e a encorajar. Bons
êxitos.

Fundação do Presidente
da Câmara Municipal de Montreal para a juventude

A Fundação do Presidente da
Câmara Municipal de Montreal
para a juventude organiza um
acontecimento de beneficência
a 10 de Dezembro próximo às
18 horas, no Centro Sheraton
Hotel Montreal, sob a presi-
dência de honra do Senhor
Carlos Ferreira, proprietário
do Ferreira Café e na presença
do Presidente da Câmara
Municipal de Montreal, Senhor
Gérald Tremblay.

Desde 1996, a Fundação do
Presidente da Câmara Munici-
pal de Montreal para a juventude
organiza anualmente um jantar
de beneficência no mês de
Dezembro. Considerando a
admiração e a qualidade das
pessoas que aí participam, o
comité organizador decidiu de
lhe dar todo o prestigio e a
ostentação que o evento merece
criando o Baile do Presidente
da Câmara. Este acontecimen-
to reúne mais de 800 pessoas e
constitui uma excelente ocasião
para passar bons momentos em
companhia dos líderes da
comunidade montrealense e
quebequense. Além disso, a
participação nesta soirée re-
presenta um apoio financeiro
excepcional para a Fundação do
Presidente da Câmara, que
ajuda jovens montrealenses de
fracos rendimentos a criar  a sua
empresa ou a realizar um
projecto cultural tendo uma
orientação empresarial.

Para sublinhar o 50º ani-
versário da chegada dos pri-
meiros Portugueses a Mon-
treal, a Fundação do Presidente
da Câmara prepara uma
elegante soirée em trajo de
cerimónia oferecendo uma
refeição refinada, vinho do
Porto de primeira qualidade e
alguns acordes de fado, uma
grande festa digna dos maiores
prazeres. Os convidados terão
também a possibilidade de
participar num leilão silencioso
a favor da Fundação do Pre-
sidente da Câmara Municipal.

A Fundação do Presidente da
Câmara Municipal de Montreal
para a juventude é um orga-
nismo sem fins lucrativos
orientada para os jovens mon-
trealenses de fracos rendimen-
tos que pretendam criar a sua
própria empresa ou realizar um
projecto cultural. Há sete anos a
esta parte, a fundação já atribuiu
2 015225$ a jovens de 18 aos
35 anos. Essas bolsas per-
mitiram a realização de 355

projectos empresariais ou
culturais e a criação de perto de
840 empregos. A FMMJ
constata uma taxa de 82% de
sucesso nas empresas que
viram o dia há três anos graças
ao seu apoio.

Para mais informações ,
comunicar com Nadine Khai-
rallah, conselheira em co-
municações da FMMJ, pelo
telefone (514) 872-2939 ou
nadine_khairallah@ville.montreal.qc.ca

F.P.M.
Aulas de música

A Filarmónica Portuguesa de Montreal informa que começou já
as suas, 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.

Comunicado
A Casa dos Açores do Quebeque informa toda a comunidade

portuguesa que está  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 Aço-riano de cultura de Angra do
Heroísmo, intitulada:  “JOÃO CORREIA REBELO, UM
ARQUITECTO MODERNO NOS AÇORES”.

Esta Exposição concentra-se nos projectos e obras de João
Correia Rebelo destinados aos Açores.  João Correia Rebelo nasceu
em Ponta Delgada em 1923, filho de um dos mais famosos pintores
açorianos (Domingos Rebelo).

Formou-se na Escola das Belas Artes de Lisboa, tra-balhou na sua
cidade natal que trocou pelo continente, de onde saiu em 1969 para
o Canadá e onde reside, actualmente, na cidade de Sherbrooke.

A exposição estará aberta ao público, todos os dias, das 19h00 às
21h00.

Para mais informações, queiram contactar com a Casa dos Açores
do Quebeque pelo telefone 514-388-4129.Filarmónica Portuguesa

Festa do chicharro
No Sábado, dia 29 de Novembro, a partir das 19h00, terá lugar na

Sede da FPM, 260 Rachel este, a festa do chicharro, animada pela
discoteca da F.P.M., além de outras surpresas.

Os fundos angariados irão a favor do novo Disco Móbil da
Filarmónica.

Entrada:  músicos e sócios, 10 notas;  n/sócios, 12 notas.
Para reservas:  FPM 982-0688;  Sá & Fils 842-3373; Balbino Sá 608-

9171.

  SUPERMARCHÉ
 SAKARIS

 “Boucher” Mário Sousa     Tel. 844-5143
4393 Boul. St-Laurent, Montreal, Qc.H2W 1Z8

- Bife de alcatra completo     $9.99 kg.
- “Faux filet completo     $6.99 kg.

 SEMANA

- Batata branca, saco 10 lb.         .99 ¢
- Bananas, libra                    .19  ¢

  - Camarão c/ cabeça, cong., caixa 1.5 lb      $4.99
- Chouriço doce/picante     $9.99 kg.

  ESPECIAIS  DA
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UM SERVIÇO DO
BANCO

COMERCIAL
PORTUGUÊS

(514) 287-3370

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 987-7666

HISPANO-LUSO
220  Rua Rachel Est   849-8591

LATINO
177 Mont-Royal Est 849-1153

LISBOA
355 Rachel Est 844-3054

TAGUS
4289 St-Laurent 844-3307

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent   849-6619

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

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

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

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

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

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

CONTABILISTAS
GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent             232-3095

DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270  Boul. St-Laurent, #209         499-1624

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent 843-3863

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

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

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

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent             845-5335

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

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

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

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

RÁDIO E TELEVISÃO
Rádio Centre-Ville 495-2597
Rádio CFMB 483-2362
Radio Clube Portugal             849-9901
AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
651 Jarry Est 273-9638

Consulado-Geral
de Portugal

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

Tel.: (514) 499-0359

HORÁRIO DE ABERTURA

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

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

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent 288-3019

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

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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  845-5804

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

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

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

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

MÁQUINAS DE COSTURA

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

MÓVEIS
ARCA
4117 St-Laurent              842-0591

MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent             845-6028

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

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

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

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

RESTAURANTES
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.               844-4588

SOLMAR
111 St-Paul E                861-4562

CASA MINHOTA
3959 Boul. St-Laurent                              842-2661

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

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel                                 725-2626

SATÉLITES
LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval                                  947-1479

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

Fax: 844-6283

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

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert 271-6452

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

12

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

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

Prof. Bangali
Vidente

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

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

Marcação entre a.m. e 22 horas

(514) 777-1262
Guy
Concórdi a www.profbangali.com

Mr. Eddy
Célebre  vidente  medium

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

Tel. 514 - 933-5484

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

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

ANTÓNIO BAPTISTA

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

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

AVALIAÇÃO GRATUÍTA

ROSEMONT

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

    TRIPLEX EM ROSEMONT

TRIPLEX

CONDO

CONDO

COZINHA NOVA

  VILLERAY

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

Se pensa comprar ou vender é só chamar

VILLERAY

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

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

RDP

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

PLATEAU

Esc: 354-6240 Cell: 249-2898 Res: 251-1465

RDP: duplex destacado, 2X5½ + 1X3½, garagem
St. Leonard:  grande triplex, 2X4½ + 1X3½ + 1X7½, 2 garagens
Jean-Talon:  bloco de 5 apts c/3 qts fechados cada + comércio de
lavandaria. Rendimento $46,000.
Vende-se também só o comércio.
Haut d’Anjou:   bloco de 14 apts, bem situado, rendimento
$87,660./ano.  Impecável.

Joaquim Violante

Pie IX:   Arrenda-se um local com 1300 pq e outro com 360 pq
Vende-se sala de recepções e casamentos

IMMEUBLES PREDIAL inc.

213 Rachel est H2W 1E4

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

José Vieira
Agent immobilier affilié

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

Courtier immobilier agréé

Vimont Laval, Bungalow  impecável �
C/3+1 Qts., A larme, A/C, piscina, terreno
�  � � � � , apartamento � s � ite �  na ca �e.
� c �pa �  o  ime ! iata

Courtier Immobilier Agréé
5601 av. Mclynn

Mtl, H3X 2P9
Cell.: (514) 953-9113

MARIA DA CRUZ

Complexos funerários
Celular 

514 570-9857
Escritório

514 595-1500

Cristina Medeiros
Conselheira

Victor Marques
Conselheiro

Nós oferecemos um serviço 
atencioso em português !

Consulta grátis com um notário •Ajuda psicológica grátis

Arranjos prévios 
Repatriamento para a Terra Natal



A VOZ DE PORTUGAL, 19  de Novembro  de 2003  - Página 13

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

VENDE-SE

NOVID
ADE

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

REMAX Alliance  Inc.

CARLOS  AGOSTINHO

Informação gratuita - casas, hipoteca...

VENDIDA

Vendida

VENDID
A

VENDID
A

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

EXPERIENCE
Hall of Fame

Club 100%OR

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

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

ST-MICHEL
8 plex bem situado.

Grandes apartamentos
Preço : $329.000

VILLERAY
Bom triplex. Bem situado

Preço : $259.000

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

VENDIDO

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

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

(514) 708-3207

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

ST-MICHEL

ST-MICHEL

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

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

R.D.P.

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

ST-MICHEL

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

RE/MAX DU CARTIER INC.
Courtier immobilier agrée

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

António  Gomes

Negociável

VENDI DA

NOVO NO MERCADO
VILLERAY

Preço $249.000

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

ROSEMONT

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

NOVO NO MERCADO

$339.500.

ST-MICHEL

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

R.D.P.

ST-MICHEL

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

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

VILLERAY

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

R.D.P.

 $277.500

MONTREAL-
NORTE

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

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

MONTREAL-
NORTE

NOVO NO MERCADO

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

MONTREAL-NORTE -Duplex 2x5½, aquecimento
eléctrico . Preço $209.900.

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

VENDIDA

NOVO NO MERCADO

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

Preço : $275.000.

VENDIDA

Pessoa responsável para limpeza a
tempo parcial, de escritório situado em
West Island. Deve possuir carro.

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

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

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

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

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

Olívia Paiva Joseph Oliveira

DU CARTIER INC

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

PLATEAU-ST-URBAIN
Triplex 3x7½ em muito
bom estado. Cave 6 pés
em cimento, r/c e 3ºandar
livre ao comprador.

4 plex semi-destacado,  r/c
livre,   cave c/ s. estar,
q.cama,Estac.p4carros.Bom
investimento ou para
ocupação.

BOUTIQUE DE
ALTERAÇÔES

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

Lúcie  ou Fernanda
(514) 426-1588

Restaurante francês precisa de
cozinheiro, “garde-manger”, pasteleiro
e pessoa para abrir ostras. Apresentar-
se no restaurante e contactar Michel/
Jean-Pierre.

1030 Laurier Oeste
Tel. 279-7355

Família italiana em Laval, procura
empregada doméstica a tempo inteiro e
c/referências. As tarefas incluem
limpeza, lavagem de roupa e
fazercompanhia a senhora de 79 anos.
Deve falar Francês ou compreender
italiano.

CarmeN
(514) 387-4363 das 08h - 17h
(450) 661-4286 das 18h- 21h

Empregada de balcão para pastelaria, a
tempo inteiro de terça a sábado.

Fernando
382-2143

ALUGA-SE

CDM

Oferece-se cursos de assistente ou
secretária dentária. Facilidades de
pagamento.

Olga
582-1771

DIVERSOS

3½ no 2º andar, no 6263 rua
Alma, entre Beaubien e
Bellechasse. Livre 1º de Janeiro.

272-1449

Audante de padeiro.

Padaria Notre Maison
 (514) 844-2169

Costureiras c/exp.máqunas overlock
eláSTICO para fatos de banho.
Excelente salário.

Richard ou  Mariza
Tel. 384-8582

Pessoa para lavar loiça de sEg. a sexta-
feira, das 10h à 4h p.m.
Apresentar-se :

404 Duluth Este
Empregada ou senhora para acom-
panhar senhora portuguesa na Florida
durante Dez. e Janeiro. Dá-se viagem.
casa e comida.

341-3209
Costureiras c/exp. na confecção de linha
exclusiva de vestidos de noiva e de
“soirée”. Tempo inteiro ou parcial.
Trabalho imediato.

(514) 937-5747

4½ na rua de Bullion próximo da
Mont-Royal, entradas máq.
lavar/secar. 3º andar, óptimo
estado, livre 1º de Janeiro 04

(514) 982-9202

Gostaria de perder entre 10 e 15
libras ou mais e melhorar os seus
níveis de energia ?
Tem a solução garantida.
Contacte :

Rui : (514) 979-3996

Viúvo de origerm  italiana, ref. c/casa e
vida estável, procura senhora idade
entre 55-65, para fins de amizade ou
futuro compromisso.

António (514) 729-6959
Cel. (514) 944-1550

109 000$

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

Arlindo  Velosa

DU CARTIER-VILLERAY

Avaliação gratuita

83  CASAS  VENDIDAS  EM  2002

VILLERAY

NOVO NO MERCADO

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

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

$229.000.

Vai casar?
Tenho o que precisa.
Fotografias e video

Serviço de qualidade

HENRIQUE PAISANA

Fotógrafo profissional
especializado em

casamentos.

Tel. 270-4159

Atenção!
Concelho do Nordeste, S.Miguel.
COMPRA-SE  Prédio-Chalet-
Quinta ou Pomar, no sítioPonta da
Madrugada. Comunicar:

Cel (514)  814-7853

Móveis novos: mob. de quarto, de
cozinha c/4 cad., cadeirão de embalar,
cama simples, estante para TV. Móveis
usados: secretária em metal c/gav.,
móvel de arquivo c/ 4 gav.

(514) 245-8451

Lindo duplex c/lindas ma-
deiras próximo do Metro
F a b r e / I b e r v i l l e .
Possibilidade de ocupa-ção
dupla.

Antigo “cottage” victoriano,
presentemente como duplex c/ cave.
Garagem dupla.
Próximo do Hospital Dieu.

PLATEAU
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Export Depot
Electrodomésticos e Aparelhagens de 220 volts

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

DESDE $599 DESDE $149

Melhor Marca, Melhores Preços
PREÇOS MAIS BAIXOS NOS CONTENTORES PARA

PORTUGAL - GARANTIDO

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO

* UM POR FAMÍLIA

✁✁✁✁✁

DESDE $649

†

José Puga
1926 – 2003

Faleceu em Laval,  no dia 16 de Novembro de 2003,  com 77
anos de idade, o Sr. José Puga, natural de Conceição, Ribeira
Grande, S. Miguel, Açores.

Deixa na dor sua esposa Sr. Aldina Tavares, seus filhos
Eduarda, Alda Maria(José Machado), Ana Maria(Carlos de
Matos), José Carlos(Suzanne de Matos), seus netos Marie-
Hélène, Marc-Philippe, Julie, Marc-André, Marie Christine et
Simon, seus irmãos(ãs), cunhados(as), sobrinhos(as), assim
como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire Memoria
2159 boul. St-Martin este

Tel.  514 270-3112
Eduino Martins,  conselheiro

O funeral teve lugar no dia 18 de Novembro, após missa de
corpo presente, pelas 10h00, na Igreja de Nossa Senhora de
Fátima de Laval, seguindo depois para o Mausoléu St-Martin ,
onde foi a sepultar, em cripta.

A família enlutada na impossibilidade de o fazer pessoalmente,
vem por este meio agradecer a todos os que com a sua presença,
palavras e gestos de amizade os reconfortaram nestes
momentos tão difíceis da sua vida. A todos o nosso sincero
Obrigado e Bem-Hajam.

†

Domitília Afonso
1923  - 2003

Com 84 anos de idade, faleceu em Montreal, no dia 14 de
Novembro de 2003, o Sra. Domitília Afonso,  natural de Alfama,
Lisboa, Portugal.

Viúva de Armando César, deixa na dor seus filhos Elsa
Maria(Mário Martins) e António César, seus netos Sandra, Ana
Cristina, Tom, Linda Cristina e Mónica, respectivos cônjuges,
seus netos e bisnetos, assim como outros familiares e amigos.

O funeral teve lugar no dia 17 de Novembro após missa de
corpo presente , pelas 10h00, na Igreja de Santa Cruz, seguindo
depois para o cemitério Notre-Dame-des-Neiges, onde foi a
sepultar.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire-Memoria

1120 Jean-Talon este
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
através da sua presença, palavras ou gestos de amizade.  A todos
um sincero Obrigado e Bem-hajam.

individualidades da comuni-
dade lusófona e quebequense
de Montreal, entre os quais, Dr.
Arlindo Vieira, Sr Richard
Perron, Dr. Braima Faty, Dr.
Adulay Djalo do PUSD(Guiné-
Bissau), comitiva de militantes
da Unita de Ontário, encontros
com agentes de ONG voca-
cionadas à “desminagem” e
com alguns órgãos de informa-
ção da nossa comunidade.

Durante o período da tarde,
reuniu-se com os membros da
delegação da Unita de Montreal
e pelas 19h assistiu à festa da
Independência de Angola
organizada pela comunidade
angolana.

Jardo Muekalia, partiu para
Washington, no Domingo de
manhã, convicto de que a sua
primeira visita a Montreal foi
um sucesso a todos os níveis,
ultrapassando todas as expec-
tativas iniciais.

Efectivamente podemos con-
siderar que todos os objectivos
foram atingidos disse, Bruno
Cruz. e que esta maratona de
esforços da parte da delegação
de Montreal, proporcionou ao
ilustre diplomata da Unita, uma
visão da capacidade de realiza-
ção e organização dos seus
membros em Montreal.

Jardo Muekalia deu provas,
da sua grande competência
como lobeista internacional,
como político moderno, convic-
to do processo de paz e da
implantação da democracia no
seu país e sobretudo da sua
grande formação a nível diplo-
mático.

Demonstrou também que a
UNITA não morreu com a
morte do Dr Savimbi, que a
UNITA hoje está forte, unida,
modernizada e pronta a afrontar
o desafio de uma nova era,
assumindo-se como o partido
mais democrático em Angola e
confirmando o seu estatuto de
líder da oposição.

UNITA
estabelece
contactos
oficiais

Cont da   pág. 10

Matinée de Fado

Dia 7 de
Dezembro

Pela primeira vez em
Montreal, todos os fadistas e
seus músicos estão convidados
a actuar no mesmo palco, no dia
7 de Dezembro de 2003, às
13h00, no subsolo da Igreja
Santa Cruz.

Porquê?  Para angariação de
fundos no sentido de  mudar as
janelas de uma das salas do
Centro Comunitário de Santa
Cruz, a qual se passará a chamar
“Sala Amália Rodrigues”.

Reserve já!  Almoço e fados
por apenas $20.

Para reserva de bilhetes:
Henrique Laranjo (514)781-
4807 ou Secretaria da Missão
Santa Cruz  844-1011.

Os artistas interessados em
participar deverão inscrever-se
ligando para Henrique Laranjo
pelo (514)781-4807.

À MEMORIA DA ALDINHA
           1983 – 2003

Aldinha Menina da Luz
(assim a trata sua mãe)

Familiares, amigos, conhecidos e a todos aqueles a quem a Aldinha lhes tocou no coração,
a todos vós Muito Obrigado por nos terem acompanhado na partida da Aldinha para o céu. Um
agradecimento especial aos meus irmãos e cunhados por nunca nos terem deixado sós,
sobretudo nas primeiras duas semanas após a partida da Aldinha, dando-nos sempre muito
apoio e carinho.  Que a Aldinha reze por vós todos para que sejam muito felizes na terra e que
um dia encontrem a paz eterna.

Não podia deixar de agradecer todos aqueles que nos acompanharam nesta longa caminhada
de treze anos e meio.  Sabemos que foi muito difícil;  tão difícil que a maior parte não puderam
continuar!  Mas vós que estiveste sempre ao nosso lado nas horas mais necessárias, mais uma
vez muito obrigado . Na realidade treze anos e meio foi muito tempo, mas foi este o tempo que
a Aldinha necessitou para preparar a sua ida para o céu.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo da agência funerária Alfred Dallaire Memoria.
Agradeço a atenção especial que tiveram neste serviço e também estão de parabéns por
terem ao seu serviço o profissional Sr. Eduino Martins que muito nos facilitou nos
preparativos para a ocasião, além de ter coordenado tudo com muito profissionalismo,
carinho, sem esquecer o mais pequeno detalhe.  Até no seu funeral a Aldinha teve a sua
música favorita assim como um ramo de rosas igual ao de Santa Terezinha de quem era
muito devota e a chamava de sua irmã.  “Eduino, és um profissional dentro do teu ramo”,
mas também não posso esquecer os jovens Pedro e Marco Paulo pela sua gentileza e
bom serviço prestado.  A todos o meu muito Obrigado.

Um grande agradecimento também aos Senhores Padre José Maria e Padre Lourenço por
nos terem acompanhado no hospital, no salão funerário e na nossa paróquia de Santa Cruz
juntamente com a linda voz de Inês Gomes.  Foi uma cerimónia muito personalizada que a todos
tocou no coração.  Os nossos agradecimentos também ao Senhor Padre Carlos, da Igreja S.
Vincent Ferrier, que também nos acompanhou nesta ocasião e fez questão de celebrar a missa
do trigésimo dia por alma da Aldinha na quinta-feira, dia 20 de Novembro, às 18h00, na Igreja
St. Vincent Ferrier, 8115 ave. Henri-Julien.  Agradecemos desde já a todos os que possam
assistir a esta missa.

Para mais informações: (514) 781-4807.

Aldinha reza por nós.

OBRIGADO!
Seus pais Alda Toste e Henrique Laranjo

Implicar-se é dar!
O Centro das Mulheres de Montreal procura condutores e

ajudantes benévolos para efectuar a colheita de produtos
alimentares e brinquedos necessários para a sua campanha de
Natal, e também benévolos para confeccionar e distribuir os cestos
de alimentos e de brinquedos para o período de Natal. As pessoas
interessadas podem informar-se pelo telefone :

(514) 842-4780
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Congresso Nacional Luso-Canadiano

Convite à Comunidade
Os membros da comunidade assim como os representantes

das associações e organismos portugueses estão convidados a
participarem na primeira mesa redonda sobre as necessidades
da comunidade portuguesa de Montreal.  Este encontro terá
lugar Segunda-feira, dia 1 de Dezembro de 2003, das 14h às 20h,
na Associação Portuguesa do Canadá, situada no 4170 rua St-
Urbain.

O objectivo desta mesa redonda é a criação e desenvolvimento
de um projecto sócio-comunitário comum.

Além da apresentação de conferências sobre temas de
interesse, os participantes poderão debater três temas em
«ateliers».  Como os lugres sao limitados, pedimos que se
inscrevam nos «ateliers».  Os três temas a serem debatidos sao:

• as dificuldades dos jovens de origem portuguesa
• O isolamento e perda de autonomia das pessoas de idade
• Como promover o associativismo e responder às

necessidades actuais das associações e organismos presentes
na comunidade.

Os boletins de inscrição estão disponíveis nas diferentes
associações, assim como no Carrefour Lusophone e Centro de
Acção Sócio-Comunitária de Montreal.  Pedimos a todas as
pessoas interessadas que se inscrevam até o mais tardar dia 26
de Novembro de 2003.  Para mais informação poderão contactar
para o 802-8556 (C.L.), 842-8045 (C.A.S.C.M.) ou 363-6167 (Sr.
Francisco Salvador).

Não esqueçamos que a união faz a força!

Comissão organizadora de Montreal do Congresso Nacional
Luso-Canadiano

Faça-nos uma visita ou contacte:
ALBANO SÁ ou CARLOS COSTA

Tels.: 845-3291 - 845-3292 - Fax: 257-8816

SUPER ESPECIAL
DE NOVEMBRO

LES ALIMENTS C. MARTINS
123, Villeneuve Este

(entre Coloniale  e de Bullion)

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

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

100% satisfação garantida
ou dinheiro reembolsado

GALO

20 LITROS

$40.00

Entrega no

mesmo dia

Importadores de frutas e legumes
a grosso e a retalho

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

•crèches  •ect...
Pessoalcompetente

TIPO
VINHO
VERDE

20 LITROS

$40.00

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

• Batata miúda saco de 50 lb. $6.99
• Batata graúda saco de 50 lb. $6.99

•GRELOS  "ANDY-BOY"
•COUVES  •ETC...

Higiene II
Operação Mãos Limpas

Por Manuel Alves Louro

Um grupo de investigadores da Nova
Orleães (EU) descobriu que milhões de
americanos “se esquecem” de lavar as
mãos antes de saírem da casa de banho.

A sociedade americana de
microbiologia que está na origem deste
estudo insólito, considera a situação de
tal modo grave que decidiu, em
colaboração com um laboratório
farmacêutico, organizar uma campanha
de saúde pública chamada “Operação
mãos limpas”. Que seria a terra sem as

mãos do homem?!...
Os pesquisadores serviram-se, para este estudo, das retretes

públicas de cinco cidades do país. Escondidos em cabinas ou dando
a impressão de se pentearem... observaram o comportamento de
6000 homens e mulheres ao saírem das casas de banho. O resultado
desta investigação foi publicado na conferência anual da sociedade
sobre as doenças infecciosas.

As mãos mais sujas da América encontram-se em Nova Iorque,
em que apenas 60% das pessoas que se “aliviam” nas casas de banho
da principal gare da cidade, Pen Station, se lavam. No outro extremo
da escala, Chicago, regista os melhores resultados: 78% dos utentes
de sanitas públicas de Navy Pier, uma base da marinha, lavam as
mãos. Mas o número desce a 71% em Nova-Orleãs, 74% em São
Francisco e 64% em Atlanta.

As mulheres são mais asseadas
As mulheres, naturalmente, são mais limpas: em média, 74%

lavam as mãos ao saírem das casas de banho, contra 61% para os
homens... e saber que a maior parte dos chefes cozinheiros, nos
restaurantes, são homens!... Gostaria de saber quantos as lavam
mesmo depois de se assoarem, etc.... Os homens menos
escrupulosos foram observados nas retretes do Estádio de basebol
de Atlanta; só 46% entre eles lavavam as mãos, contra 89% das
mulheres partidárias do mesmo desporto. (Espero nao haver
partidarismo na contagem contra os homens!)

Estes resultados contradizem o estudo realizado por telefone,
junto de mil pessoas em que 94% afirmavam lavarem sempre as
mãos ao saírem das casas de banho públicas.

“A lavagem das mãos é uma arte em vias de desaparição neste país”,
diz o Dr. Michael Osterholm, director da Comissão de Saúde
Pública da Sociedade Americana de Microbiologia, o maior
organismo do país especializado no estudo dos micróbios.

Para travar este fenómeno, a mesma sociedade, em colaboração
com o laboratório Bayer lançaram a “Operação Mãos Limpas”,
lembrando alguns princípios de base a respeitar ao sair das casas
de banho e noutras situações: lavar-se com água quente durante 10
a 15 segundos e... não esquecer o sabão.

As mãos sujas são uma causa comum de propagação de doenças,
tanto gripes banais, como diarreias e problemas digestivos. Num
restaurante, um cozinheiro com as mãos sujas pode contaminar
dezenas de clientes. E quando um bife cai no chão? Se ninguém viu,
apanha-se e serve-se como se nada fosse!... os  puxadores das
portas?... Quem não se lava contagia quem vem atrás...

Não é necessário ser instruído para ser asseado; basta ser
educado.

Conferência S. Vicente de Paulo
Cabaz de Natal

A Conferência S. Vicente de Paulo Santa Cruz está já a organizar
o Cabaz de Natal para os mais necessitados da nossa comunidade.
Pede-se o apoio de todos vós para que nenhum Português passe
necessidade nestas festas de Natal.

A partir de agora, já se encontra uma caixa à entrada da Igreja
Santa Cruz, onde podem deixar todos os donativos tais como
géneros alimentícios não perecíveis, vestuário e outras roupas, etc.

Agradecemos que nos informem se conhecerem algum
necessitado na nossa comunidade.

Aproveitamos para informar que no Domingo, dia 7 de
Dezembro, haverá uma colecta  em todas as missas na Igreja de
Santa Cruz mas se por qualquer motivo não possam vir à missa
poderão trazer os donativos para a matiné de fado na cave da igreja
a partir das 13 horas.

Para mais informações contactar a secretaria da Missão pelo 844-
1011 ou 287-9427 ou ainda 781-4807.

Em nome de todos os membros da Conferência aceitem desde
já os nossos agradecimentos.

Centre des Femmes de Montréal
Cursos de francês gratuitos

O Centre des Femmes de Montreal oferece cursos de francês
gratuitos a imigrantes recém chegados do 5 de Janeiro ao 21 de
Março de 2004.

As inscrições terão lugar às segundas e quartas, a partir do dia
24 de Novembro, entre as 09h30 e as 16h30.

Estes cursos destinam-se a todos os residente permanentes no
país há pelos menos 5 anos; refugiados aceites; pessoas autorizadas
a submeterem um pedido de permanência no Canada;
reivindicadores do estatuto de refugiado.

Para mais informações contactar o Centre des Femmes de
Montreal, 3585 rua St-Urbain, tel. 842-4780.

Existe na sua família ou no seu grupo de amigos algum problema
originado pelo jogo compulsivo ?

Gam-Anon pode ajudar os familiares ou amigos dos jogadores
compulsivos.

Informações : (514) 484-6666

Comunicado

†
5° aniversário

Armando Pereira
26 de Novembro 1998

A família de Armando Pereira participa que será celebrada na
Quarta-feira, dia 26 de Novembro, às 18h00, na Igreja de Nossa
Senhora de Fátima de Laval, 1815 rua Favreau, uma missa por
alma do saudoso extinto.

Agradece desde já a todos os que possam participar nesta
celebração.

4117A Boul. St-Laurent Montreal
Qc. H2W 1Y7

Tel.: (514) 844-0388 Fax.: (514)

Typogal

PROCURA UMA
TIPOGRAFIA?
Para todos os seus trabalhos

de concepção gráfica
e de tipografia, sem excepções

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

Calendários personalizados para 2004

Preços competitivos ● Qualidade ● Serviço rápido

Oração ao Divino Espírito Santo

 Divino Espírito Santo Vós que me esclareceis em tudo, Vós
que iluminais todos os meus caminhos, para que atinja o meu
ideal.  Vós que me concedeis o sublime dom de perdoar e
esquecer todas as ofensas e até o mal que me têm feito; Vós que
estais comigo em todos os instantes, eu quero humildemente
agradecer por tudo o que sou e por tudo o que tenho e confirmar
mais uma vez a minha esperança de um dia merecer e poder
juntar-me a Vós e a todos os meus irmãos na perpétua glória e
paz. Amén! Pai Nosso e Avé Maria.

Obrigado mais uma vez. A pessoa deverá fazer esta
oração três dias seguidos sem dizer o pedido e dentro de três
dias terá alcançado a graça por mais difícil que seja. Publicar
assim que receber graça. Agradeço-Vos Senhor as graças
desejadas.

Perdoe o atraso
F.P.
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Desporto

O Natal aproxima-se!!!
Reserve já o seu espaço publicitário para as
edições especiais de 17 e 24 de Dezembro

844-0388

Portugal 2004
Portugal 1-Grécia 1

(Lusa) - A selecção portugue-
sa de futebol ficou- se por um
decepcionante empate (1-1) na
recepção à Grécia, apesar de ter
alinhado em superioridade
numérica durante mais de uma

hora, no jogo de inauguração do
Estádio Municipal de Aveiro.

O médio Zagorakis defendeu
com a mão um cabeceamento
de Jorge Andrade, aos 30
minutos, e foi expulso, mas
Portugal raramente encontrou
antídoto para superar a defesa
dos helénicos, que estiveram
mesmo a vencer, graças a um
tento do suplente Lakis (47
minutos).

Apenas 13 minutos volvidos,
Pauleta restabeleceu a igual-
dade (soma agora 23 tentos na
selecção “AA”, em 52 jogos),
mas Portugal não conseguiu
mais do que isso, num jogo
particular em que o mesmo
jogador atirou ao “ferro” (67
minutos) e Luís Figo nem de
“penalti” marcou (31).

Em sequência do que tem
feito esta temporada, a selecção
das “quinas” voltou, assim, a
deixar muito a desejar, isto
apesar do apoio do público, que
encheu mais um dos palcos da
fase final do Europeu de Por-
tugal2004: estádios já existem...
equipa nem por isso.

A selecção lusa entrou no
anunciado “4-3-3”, com Miguel,
Fernando Couto, Jorge Andra-
de e Rui Jorge, à frente de
Ricardo, um “trinco” (Costi-
nha), dois médios soltos (Rui
Costa e Deco) e três jogadores
na frente (os extremos Figo e
Boa Morte e Pauleta).

Por seu lado, a Grécia alinhou
em “4-4-2”, com Nikopolidis na
baliza, Seitaridis, Dellas, Kapsis
e Fyssas na defesa, um meio-
campo com Karagounis e
Zagorakis, ao meio, e Charis-
teas e Giannakopoulos, nos
extremos, e dois avançados
(Tsartas nas “costas” de
Nikolaidis).

O encontro começou muito
equilibrado e o primeiro lance a
merecer registo aconteceu
apenas aos 15 minutos, num
remate de Pauleta interceptado
por um defesa da Grécia, que

respondeu aos 22, num livre de
Tsartas detido com alguma
dificuldade por Ricardo.

Um remate de Rui Costa (24
minutos) e outro de Pauleta (28)
mostraram, depois, um Portu-

gal mais ofensivo, que, aos 31
minutos, teve soberana oportu-
nidade de se adiantar no
marcador, quando Karagounis
deteve com a mão um cabe-
ceamento de Jorge Andrade, na
sequência de um canto apon-
tado na direita por Luís Figo.

O médio grego viu premiada
a “excelente” intervenção com o
vermelho directo e o extremo
do Real Madrid encarregou-se
de apontar a respectiva grande
penalidade, só que atirou
denunciado e falhou - defesa de
Nikopilidis, que também deteve
a recarga -, como tinha acon-
tecido da última vez (2-0 à
Escócia, a 20 de Novembro de
2002).

Com mais um jogador,
Portugal, mesmo sem jogar
bem, assumiu em definitivo o
controlo do jogo e tornou-se
muito rematador, mas, até ao
intervalo, não logrou marcar,
apesar das tentativas de Deco
(33 e 36 minutos), Pauleta (34),
Figo (39 e 43) e Fernando Couto
(39).

Para a segunda parte, Scolari
fez entrar Simão para o lugar de
Boa Morte, enquanto Rehhagel
trocou Giannakopoulos, Tsar-
tas e Nikolaidis por Basinas,
Venetidis e Lakis e foram dois
dos suplentes que fabricaram o
impensável 0-1, aos 47 minutos:
Venetidis centrou da esquerda
e, ao segundo poste, Lakis
cabeceou vitoriosamente.

Em desvantagem, Portugal
lançou-se, nem sempre da
melhor forma, na procura do
empate e, depois de tentativas
falhadas por Rui Costa (52
minutos) e Simão (58) e de um
susto pregado por Seitaridis
(60), conseguiu-o aos 60
minutos, num “tiro” de primeira
de Pauleta.

Ao sofrer o golo, os gregos
recuaram ainda mais no terreno
e a selecção lusa, mais mora-
lizada, poderia ter passado para
a frente aos 67 minutos, só que

o remate do avançado do Paris
Saint-Germain bateu capricho-
samente no poste direito e
depois no esquerdo e não
entrou.

Até ao final do encontro,
Portugal continuou a “mandar”

no encontro, mas não conseguiu
chegar à vitória, apesar de ter
criado mais algumas oportuni-
dades, a principal por Luís Figo
(83 minutos), após um livre
apontado na direita por Deco.

Fórmula 1
As últimas da F1

O piloto quebequense Jac-
ques Villeneuve não está
interessado em comprar um
volante para poder correr a
época de 2004. Isto vem ao
encontro dos últimos rumores
dizendo que o ex-piloto da Bar
procurava 5 milhões de dólares
americanos para poder com-
prar um volante no ‘’team’’
britânico da Jaguar. Um porta
voz ligado a Jacques Villeneuve
e que quis manter o anonimato
desmentiu o dito  ‘’boato’’.
Montoya na McLaren em
2005

A McLaren acaba de anunciar
o contrato do piloto colombiano
na época de 2005, “estou
bastante excitado com a ideia de
ir pertencer à McLaren/

Mercedes” anunciava o sim-
pático Juan Pablo Montoya. Por
sua vez o patrão da McLaren
Ron Dennis era categórico
dizendo “ o facto de poder contar
com o talento de Juan Pablo
Montoya é demasiadamente
bom para poder ser des-
perdiçado”. Caso se efectue a
dita transferência, a mesma
poderá, sem dúvida alguma,
abrir as portas a Jacques
Villeneuve na Williams, uma vez
que o quebequense é um piloto
do inteiro agrado do patrão da
equipa Frank Williams. Lem-
bramos que Jacques Villeneuve
se consagrou Campeão do
Mundo com a Williams em
1997.
Filipe Massa na Sauber em
2004

O piloto brasileiro Filipe
Massa, que na época transacta
ocupou o lugar de piloto de
ensaios na Ferrari, será
oficialmente o segundo piloto da
equipa helvética Sauber. Massa
terá como companheiro de
equipa o iltaliano Giancarlo
Fisichella.

Voltaremos com mais no-
tícias da F1. Até lá...siga o velho
conselho amigo, se conduz não
beba e lembre-se ...aproxima-
mo-nos da época das barragens
policiais.

Por Hélder Dias

Sarah da Silva
campeã de palmo e meio

A pouco e pouco os luso-
descendentes vão-se afirmando
na sociedade de acolhimento.
Foi com alegria que recebemos
a notícia que a jovem Sarah da
Silva de apenas oito anos de
idade obteve o primeiro lugar
em combate e o terceiro em
Kata numa competição Honbu
de Karaté estilo Kyokushin, na
qual ostenta o cinto castanho.
Fazemos votos que a com-
petição que teve lugar no
passado dia 16 de Novembro no
Centre Robillard tenha sido o
início duma longa e brilhante
carreira desta atleta que desde
a idade de quatro anos e meio
pratica o desporto mencionado.

A Voz de Portugal endereça à
pequena Sarah bem como aos
seus progenitores, Stéphanie
Sirois e Alberto Silva, as nossas
sinceras felicitações.

Europeu Sub-21
França 1 - Portugal 2,
(1 a 4 nas gp)

Portugal qualificou-se para o
Europeu de futebol de Sub-21,
ao derrotar a França por 4-1 no
desempate por grandes pena-
lidades, após um triunfo por 2-1
nos 90 minutos e no prolonga-
mento, na segunda mão do
“play-off”, em Clermond-Fer-
rand.

Lourenço, Hélder Postiga,
Mário Sérgio e Cristiano

Ronaldo marcaram as grandes
penalidades da equipa portu-
guesa, enquanto Mendy foi o
único francês que logrou bater
Moreira, o qual defendeu o
remate de Mexès e viu o de Evra
sair ao lado do poste esquerdo.

Os 90 minutos regulamen-
tares do jogo terminaram com o
triunfo da equipa das “quinas”
por 2-1, com Cristiano Ronaldo
e Bruno Alves a marcarem os
golos portugueses, aos 29 e 75
minutos, e Djibril Cissé a
apontar o tento gaulês, aos 42.

Cissé, que foi expulso ainda
na primeira parte, tinha
marcado os dois golos que
sábado deram à França a vitória
por 2-1 no encontro da primeira
mão, em Guimarães, onde
Portugal tinha inaugurado o
marcador por Jorge Ribeiro.

O prolongamento, disputado
segundo o sistema de “golo de
prata”, terminou sem qualquer
tento, pelo que foi necessário
recorrer a um desempate por
remates da marca de grande
penalidade.

A fase final do Campeonato da
Europa de Sub-21, categoria de
que a França é vice-campeã em
título, disputa-se entre 27 de
Maio e 08 de Julho em local
ainda por determinar.

A selecção portuguesa apu-
rou-se para o Europeu de Espe-
ranças ao eliminar a congénere
francesa num jogo épico. No
geral, a equipa lusitana foi mais
forte, mais consistente sobre a
bola, mas também beneficiou da
expulsão de Cissé, ainda no
decorrer da primeira parte. Isso
tirou capacidade ofensiva aos
franceses, uma condição bem

aproveitada pelos comandados
de José Romão.

Tudo se decidiu nas grandes
penalidades. Eis a marcha da
marcação das grandes penali-
dades:

- O guarda-redes da selecção
francesa defende a grande
penalidade de Lourenço, mas o
árbitro manda repetir. O
guarda-redes mexeu-se antes
do tempo.

- 0-1, por Lourenço. O
avançado português, agora,
rematou em força e não deu
hipóteses de defesa.

- Méxes falha a grande
penalidade! Moreira defende
com os pés.

- 0-2, por Hélder Postiga.
Remate em jeito do avançado
português, que pleno de
confiança pica a bola para o meio
da baliza, já com Penneteau todo
estirado para o lado direito. Sem
hipóteses de defesa, uma
reedição perfeita do célebre
«penalty» do checo Panenka, na
final do Europeu de 1976.

- 1-2, por Mendy. Pontapé
bem colocado, sem hipóteses
para Moreira.

- 1-3, por Mário Sérgio.
Pontapé em força e colocado
para o fundo da baliza.

- Evra (França) Falha a
grande penalidade. O avançado
rematou para fora.

-      1-4, por Cristiano Ronaldo.
Bem marcado pelo avançado do
Manchester United. Portugal
apurado para o Europeu de
Esperanças!

Resultados

Primeira mão:
- Sexta-feira, 14 Nov:
Sérvia  - Noruega 5-1
Alemanha - Turquia 1-0
- Sábado, 15 Nov:
Dinamarca - Itália 1-1
Suécia - Espanha 2-0
Bielorrússia - Polónia 1-1
Suíça - República Checa 1-2
PORTUGAL - França 1-2
- Domingo, 16 Nov:
Croácia - Escócia 2-0

Segunda mão:
- Terça-feira, 18 Nov:
Noruega - Sérvia  3-0
Turquia - Alemanha 1-1
Escócia - Croácia 1-0
França - Portugal 1-2 (1-4 gp)
- Quarta-feira, 19 Nov:
15:30, Rep. Checa - Suíça
17:00, Polónia - Bielorrússia
20:00, Itália - Dinamarca
20:45, Espanha - Suécia

Qualificados para a fase final:
Sérvia,  Alemanha, Croácia e
Portugal.


