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Novo Embaixador de Portugal no Canadá
Encontros para a Participação
Dr. João Pedro da Silveira Carvalho
ema da
da perda
perda de
de nacionalidade
nacionalidade
Resolvido o problema
Desde dia 17 de Novembro, Portugal
tem um novo Embaixador no Canadá.
Trata-se do Dr. João Pedro da Silveira
Carvalho que hoje mesmo apresentou
as credenciais à Governadora-Geral do
Canadá.
A Voz de Portugal saúda o novo
representante do Governo Português
no Canadá e formula votos de que a sua
estadia neste país seja valorizante para
a sua carreira e profícua na concretização contínua dos objectivos da
nossa Pátria.

* A. Barqueiro
O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e a Direcção
Geral dos Assuntos Consulares,
promoveram na semana transacta um
encontro entre responsáveis de 21
órgãos da Comunicação Social Portugueses radicados no estrangeiro,
entre os quais três do Canadá: TV
OMNI, de Toronto; LusoPresse e A
Voz de Portugal, de Montreal.
Este encontro, com a colaboração da
Câmara Municipal de Vila Nova de
Gaia, teve o propósito de fomentar os
laços entre Portugal e a Diáspora lusa
e auscultar o sentir dos portugueses
espalhados pelo mundo, através de
contactos periódicos dos responsáveis
governamentais da emigração, com os
meios de informação existentes fora do
país. O primeiro Encontro teve lugar
em Novembro de 2002.
Estiveram presentes, além dos
canadianos, representantes dos
Estados Unidos, de Macau, da
Venezuela, da França, do Luxemburgo, da Suíça, da Holanda, do Brasil
e ainda do jornal “O Emigrante/
Mundo Português” e do “O Lusitano”,
ambos de Lisboa.
Foram três dias muito activos, com
visitas aos estúdios do Porto da Rádio
Televisão Portuguesa, participação no
Programa “Portugal no Coração”,
visitas ao Jornal de Notícias, à ETAR (
Estação de Tratamento de Águas
Residuais) de Gaia Litoral e uma das
maiores de Portugal e uma das mais
sofisticadas da Europa, ao moderno e
encantador Complexo Desportivo de
Pedroso, onde vai permanecer a equipa
de Futebol da Rússia durante o
Campeonato da Europa 2004, às Caves
de Vinho do Porto “Graham’s” e ao
Museu da Imprensa, onde está patente
antigo equipamento tipográfico.
Depois da Abertura Oficial pelo
Secretário de Estado Dr. José de
Almeida Cesário e pelo Presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia

Curriculum vitae

ETAR de Gaia Litoral
Dr. Luís Filipe Menezes, no Auditório
da Assembleia Municipal (onde
decorreram todos os “workshops”)
seguiram-se os trabalhos com a

intervenção e debate dos temas em
questão, o primeiro sob “Uma Política
Para as Comunidades PortuVer pág. 2

Entrevista conduzida por Manuel Rodrigues
O Cônsul-Geral de Portugal, Dr.
Nuno Bello nasceu em 1961 e é
formado em Direito. Tendo entrado na
carreira diplomática em 1988, já
ocupou vários lugares no MNE e
esteve em posto no estrangeiro em
Cabo Verde, África do Sul, Bélgica e
agora em Montreal, onde é CônsulGeral desde Agosto de 2000.
A entrevista que nos deu pretende
ser uma oportunidade para explicar
quais as linhas mestras na sua actuação
em Montreal e saber a sua opinião
sobre assuntos importantes para esta
Comunidade. Acontece porém, que o
espaço disponível, sobretudo nestas
coisas do jornalismo escrito, não se
compadece com o que ficou nos
apontamentos. Convidamo-lo por isso

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

a ler um pouco do muito que foi
perguntado e respondido.
VP– Quais foram os problemas mais
relevantes que veio encontrar na
Comunidade portuguesa e no
Consulado de Montreal?
NB- Conhecendo a situação de
Comunidades como a da África do Sul ou
mesmo da Venezuela, entendo que a
Comunidade portuguesa em Montreal,
pelo seu nível de integração e pela
qualidade da sociedade em que vive, não
tem problemas graves. Isto não quer dizer
que o meu trabalho aqui, ao longo dos 3
últimos anos, não tenha sido focado
especialmente em questões que me
preocupam e nas quais entendo me devo

HIPOTECAS

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

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

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
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• 30 anos de experiência• • Serviço personalizado
• Melhores juros e condições de empréstimo no mercado

Varina
Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Fábrica e sala de exposição :

empenhar. São elas, o grande serviço
prestado pelas escolas portuguesas, o
apoio social aos mais carenciados (nem
todas a histórias pessoais são de sucesso)
o facto da nossa juventude ter ainda
níveis de escolaridade baixos, a questão
da reaquisição da nacionalidade
(cujo empenho desta Comunidade
foi essencial para fazer com que a
questão esteja a ser neste momento
tratada em Portugal). Em todas estas
áreas, tentei apoiar e incentivar os
organismos e pessoas que trabalham
para melhorar estas situações.
No plano interno e como Chefe deste
posto consular, encontrei óptimas
instalações e uma muito reduzida

BANQUE ROYALE

• 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.
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Um olhar agudo sobre o que nos envolve

Maria Alice Macedo

Científicamente
estudado em termos
de segurança
e estética

Superior de Ciências Sociais e
Políticas;

O Dr. Nuno Bello em grande entrevista ao nosso jornal

Corretora de seguros de prejuízos de particulares
Conselheira em segurança financeira

Tel.: (514) 745-0425

Nasceu em 19 de Dezembro de 1948,
em Lisboa;
Licenciado em Ciências Sociais e
Política Ultramarina, pela Universidade Técnica de Lisboa; certificado em
Ciências Políticas pela Universidade de
Ciências Jurídicas, Políticas e Sociais
de Estrasburgo; Assistente no Instituto

Facilidades
de pagamento
com aprovação
de crédito

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

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

Conselheira em
financiamentos hipotecários
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Manchetes
Resolvido o problema
da perda de nacionalidade
guesas”.
No Painel seguinte, foi debatida “Uma Política Para a
Comunicação Social” com a
intervenção do Secretário de
Estado Adjunto do Ministro da
Presidência, Dr. Feliciano Barreiras Duarte. Nessa sessão, “A
Voz de Portugal”, por intermédio do seu Director, apresentou
a comunicação “A Missão da
Comunicação Social Portuguesa no Estrangeiro” , na
qual se deu realce ao espírito
pioneiro dos responsáveis dos
órgãos de informação fora de
Portugal, actuando em condições adversas. Na referida
Comunicação, foi expresso um
“recado” à Comunicação Social
em Portugal: “Permitem-me que
assinale o tradicional alheamento e desinteresse da imprensa
falada e escrita do nosso país, em
eventos que envolvam a Diáspora
Lusa. E este posicionamento é
deveras surpreendente, porquanto os portugueses que
residem fora do país representam
um terço da população nacional,
o que, só por si, justificaria uma
maior atenção e diligência por
parte dos responsáveis da Comu-

de Jornalistas.
Presença destacada do
Secretário de Estado
Cont da pág. 1

nicação Social em Portugal,
demasiado vocacionada para o
sensacionalismo”.
Parece desnecessário realçar
as dificuldades financeiras e
humanas com que luta a maioria
dos periódicos lusos nas Comunidades. Publicações que beneficiam da colaboração gratuita,
tenaz e corajosa dos redactores e
colunistas, enquanto, por outro
lado, são forçadas a enfrentar os
custos da montagem gráfica, da
impressão, da distribuição, do
aluguer de instalações, do trabalho administrativo e tantas
outras despesas fixas. Situação
especialmente dura, quando a
única receita disponível é a da
publicidade, como no caso específico do periódico que dirijo”.
Um dos painéis teve como
tema “O Instituto Camões e a
Presença Cultural Portuguesa no Estrangeiro”, com a
intervenção da Presidente do
Instituto, Dra. Maria José Stock.
O último Painel : “Novos
Desafios para a Comunicação Social”, teve a intervenção do jornalista Alfredo
Maia, Presidente do Sindicato

Salão de Cabeleireiro
Franco - Unisex

Especial das Festas

• Pedicura e tratamento de calos $22.00
• Manicura estilo brasileiro $13.00
Especializada em todo o género de cortes e penteados

Margarida Tel. (514) 849-4028
108 Mont-Royal Este, Montreal, Qc.

serviÇo de assistÊncia informÁtica ao domicÍlio

Tem problemas com o seu sistema informático, comunique connosco:
-Instalação e configuração de hardware
-Instalação e configuração de software
-Resolução de problemas
-Manutenção geral de pc's
info@nit-online.com
514.812.0648
514.609.7288

Muito interessante foi a intervenção do Governador Civil do
Porto, Dr. Manuel Moreira que,
no jantar temático por si
oferecido aos participantes,
relatou as várias iniciativas em
curso para o desenvolvimento
da região, cuja dinâmica contribui para a tornar uma das
melhores e mais progressivas
do país.
A parte social deste Encontro
foi inexcedível. Todos os locais
onde foram servidas refeições
eram distintos e muito aprazíveis, revelando um cuidado de
organização digno de menção e
agradecimento.
Refira-se que o Secretário de
Estado esteve presente em
todas as sessões de trabalho, na
maioria das visitas e nos períodos de repouso dos participantes, sempre em colóquio
amigável com todos, e trocando
impressões valiosas com os
representantes presentes.
Revelou-nos que em 10 de
Dezembro a emissão electrónica de Bilhetes de Identidade
vai estar em funcionamento a
título experimental em cinco
postos consulares, entre os
quais o de Toronto. E, na última noite de actividades,
forneceu-nos uma informação muito importante e
desejada: está proposta a
revisão da Lei da Nacionalidade, pela Comissão de
Assuntos Constitucionais,
Direitos, Liberdades e Garantias. No seu artigo 31º
pode ler-se: 1- Quem, nos
termos da Lei nº 2098, de 29
de Julho de 1959 e legislação precedente, perdeu a
nacionalidade portuguesa,
por efeito da aquisição
voluntária de nacionalidade
estrangeira adquiri-a:
a) Desde que não tenha sido
lavrado o registo definitivo da
perda de nacionalidade, excepto se declarar que não quer
adquirir a nacionalidade portuguesa;
b) Mediante declaração,
quando tenha sido lavrado o
registo definitivo da perda da
nacionalidade.
Este foi um grande presente
oferecido pelo Dr. José de
Almeida Cesário e aquele que
muitos milhares de portugueses esperavam. Evidentemente
que este diploma legal necessita
da homologação do Presidente
da República, o que deve
constituir uma mera formalidade.
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Este Encontro em Gaia pretendeu eliminar o fosso entre
Portugal e as Comunidades,
colocando em contacto os protagonistas da governação e os
dos portugueses fora do país,
num esforço comum que pode
beneficiar o indispensável
diálogo entre lusos de vários
horizontes geográficos, todos
empenhados na preservação da

nossa identidade e dos valores
que nos definem e diferenciam.
Nas sessões de trabalho foi
aventada a hipótese da constituição de uma associação (ou
federação) dos órgãos de Comunicação Portugueses no
Estrangeiro, ideia que está a
germinar para ocasião futura.
De assinalar a presença em
várias fases do Encontro da Dr.a

Dr. João Pedro da Silveira Carvalho
Cont da pág. 1

Aprovado no concurso de
admissão aos lugares de adido
de Embaixada, aberto em 30 de
Janeiro de 1974;
Adido de Embaixada, na Secretaria de Estado, em 13 de
Janeiro de 1975;
Terceiro-Secretário de Embaixada e promovido a Segundo-Secretário de Embaixada,
em 19 de Maio de 1977;
Na Missão Permanente junto
do Conselho da Europa, como
Adjunto do Representante
Permanente, em 29 de Agosto
de 1977;
Cônsul em Santos, em 16 de
Agosto de 1980: PrimeiroSecretário de Embaixada, em 1
de Outubro de 1982;
Cônsul em Porto Alegre, em
comissão de serviço, de 25 de
Setembro a 6 de Dezembro de
1984;
Chefe da Repartição da Eu-

ropa e América, da Direcção dos
Negócios Económicos, de 27 de
Novembro de 1985 a 1 de Abril
de 1986;
Chefe de Divisão da Direcção
dos Serviços dos Assuntos
Multilaterais, em 18 de Dezembro de 1986;
Director de Serviços da Direcção de Serviços do Médio
Oriente e Magrebe, de Julho de
1986 a 9 de Fevereiro de 1989;
Director dos Serviços das
Instituições Comunitárias, de 9
de Fevereiro de 1989 a 10 de
Setembro de 1990;
Conselheiro de Embaixada,
em 26 de Julho de 1990;
Na Embaixada em Madrid,
em 10 de Setembro de 1990,
Ministro Plenipotenciário em 9
de Março de 1995;
Embaixador na Guiné-Bissau, em 12 de Junho de 1995;
Director Geral dos Assuntos

Divórcios diminuíram
quase 31% em Portugal
O número de divórcios em Portugal diminuiu 30,9% no primeiro
semestre deste ano comparativamente ao período homólogo de 2002.
De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE),
divulgados esta terça-feira, o número de casamentos dissolvidos por
divórcio até Junho de 2003 foi de 11.838. Em 2002, este número situouse nos 27.960 casos.
Ainda segundo o INE, entre Janeiro e Setembro de 2003
registaram-se 42.681 casamentos, menos 6,7% que no mesmo
período de 2002.
O número provisório de nados-vivos de mães residentes em
Portugal, entre Janeiro e Setembro de 2003, situou-se em 84 005 (1,6% em relação ao mesmo período de 2002); e o número provisório
de óbitos de residentes, ocorridos no mesmo período, foi de 79 485
(-0,8% em relação ao período homólogo de 2002).
Verificou-se ainda que o saldo natural (a diferença entre o número
de nados-vivos e óbitos) da população residente, registou entre
Janeiro e Setembro deste ano um valor positivo de 4. 520, no entanto
inferior ao verificado no mesmo período do ano passado (5 223).
O saldo natural registou valores negativos no Centro (-4 059),
Alentejo (-2 942) e Algarve (-108), e positivos no Norte (6 074),
Lisboa (4 966), Região Autónoma dos Açores (315) e Região
Autónoma da Madeira (273).
Por sua vez, os pedidos de autorização e emissão de títulos de
residência, no período em análise, situaram-se nos 7 649, sendo que
os nacionais de Cabo Verde, Brasil e da Guiné-Bissau foram
responsáveis por aproximadamente 36% do total.
As cessações de estatuto de residente ascenderam a 725, das
quais 62% eram nacionais do continente americano, 22% do africano
e 15% do europeu, para o período em análise.

SUPERMARCHÉ

SAKARIS
ESPECIAIS DA
SEMANA

Kevin Carvalho
Alugam-se carros e camiões
Ao dia, à semana ou ao mês
• Especiais de fim de semana
•Tratam-se casos de seguros
National Location d’autos (Canada) Inc.
33, rue Mozart E., Montreal • Tel. (514) 273-4284
Courriel: carvalhok@nationalcar.com
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Manuela Aguiar, profunda
conhecedora dos problemas
das Comunidades, a convite do
actual Secretário de Estado.
Louvável foi o apoio do “staff” do
Secretariado, muito pronto e
diligente na solução de todos os
pormenores de estadia dos
convidados.

- Bife de alcatra completo
-”Faux filet” completo
- Camarão c/cabeça, cong.,caixa 1.5 lb.
- Chouriço doce/picante
- Pera Rocha / libra
- Batata branca, saco 10 lb.
- Queijo da Serra

$9.99 kg.
$6.99 kg.
$4.99
$9.99 kg.
$1.29
.99¢
$19.99 kg.

“Boucher” Mário Sousa Tel. 844-5143
4393 Boul. St-Laurent, Montreal, Qc.H2W 1Z8
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Comunitários, em 17 de Novembro de 1997;
Embaixador na Irlanda, em 1
de Julho de 2001;
Director-Geral de Política
Externa, em 10 de Setembro de
2002;
Embaixador full rank, em 23
de Dezembro de 2002;
Embaixador no Canadá, em
17 de Novembro de 2003.
Grã-cruz de Ordem do Mérito
de Portugal; Grã-Cruz da
Ordem de Rio Branco, do Brasil;
Grã-Cruz de M~erito Civil, de
Espanha; Grã-Cruz da Ordem
de Fénix, da Grécia; GrandeOficial da Ordem da Coroa, da
Bélgica; Grande Oficial da
Ordem Nacional da Estrela
Romena, da Roménia; Comendador da Ordem de Isabel a
Católica, de Espanha; Comendador da Ordem Nacional de
Mérito, da França.

La Voix du Portugal
The Voice of Portugal
4117A, Boul. St-Laurent
Montréal (Québec) H2W 1Y7
Tél.: (514) 844-0388
FAX: (514) 844-6283
E-Mail:
jornal@avozdeportugal.com
Adresse électronique:
www.avozdeportugal.com
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Debate sobre Animação com
realizadores Portugueses
Teve lugar no passado dia 29,
pelas 18h00, na Biblioteca
Pública e Arquivo de Ponta
Delgada uma conferência/
debate com os realizadores Abi
Feijó e Fernando Galrito sobre

a Animação em Portugal, No
âmbito do “MACAQUINS 2”.
A iniciativa compreendeu,
com a presença dos dois convidados, uma apresentação
sobre o cinema de animação,
dando particular destaque às
diferentes técnicas adoptadas, e
aos diversos conteúdos e linguagens narrativas deste
género. Para ilustrar a sua
apresentação foram apresen-

tados alguns filmes de animação, bem como a introdução aos
brinquedos ópticos, princípios
básicos do movimento e uma
pequena experiência com a
audiência, e a demonstração de
uma técnica, designada “a
animação em areia”.
Tratou-se de uma sessão
informal, lúdica e bastante
participada e participativa.
Os realizadores:
Abi Feijó é licenciado em Arte
Gráfica e Design pela Escola
Superior de Belas Artes do
Porto e o realizador de vários
filmes de animação, com destaque para: “Os Salteadores”
(Cartoon d’Or’94 - Prémio
Especial du Júri), “Fado
Lusitano” (Cinanima’95 - Prémio da Crítica), “Clandestino”
(Mattita’01/Itália/Melhor
Animação).
Quanto a Fernando Galrito
tem o Curso de Cinema com
Especialização em Cinema de
Animação (Grenoble) e o Curso
de Realização em Vídeo
(Lisboa). É licenciado em
Antropologia pelo ISCTE
(Lisboa).

Terceira
Dia da Restauração Nacional
comemorado na Ilha Terceira
A Efeméride do Dia 1 de
Dezembro – data comemorativa da Restauração da Independência Nacional de 1640 – foi
novamente celebrada na Ilha
Terceira, com uma série de
cerimónias que decorreram no

Castelo de S. João Baptista.
Promovidas em conjunto pelo
Ministro da República para a
Região Autónoma dos Açores,
pelos Comandos Militares dos
Açores e pela Delegação nos
Açores da SHIP (Sociedade
Histórica da Independência de
Portugal), estas cerimónias
solenes tiveram início pelas
9H30, abrindo com Hastear da
Bandeira e Homenagem de
Honra aos Mortos em Combate
pela Pátria, seguindo-se Missa
na Igreja da Fortaleza (com a
participação do Grupo Coral da
Terra-Chã).
– A criação deste Grupo Coral
remonta a 1980, tendo desde
então abrilhantado a Liturgia
Dominical da sua Paróquia e
colaborado em múltiplas cerimónias religiosas e festivas.
Actuou ainda na Missa do Papa
João Paulo II na Ilha Terceira
(1991). Presença habitual também nas Comemorações Militares, da SHIP e da Restauração,
neste momento o Coral da
Terra-Chã conta com 16
elementos e é dirigido desde a
sua fundação por Liliana Silva.
Logo após, teve então lugar
uma Sessão Solene HistóricoCultural, na qual usaram da
palavra o Comandante Militar

03-12-03.pmd
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dos Açores, Major-General
Adelino de Matos Coelho, o
Delegado nos Açores da Sociedade Histórica da Independência de Portugal (Dr. Eduardo
Ferraz da Rosa) e o Ministro da
República para a Região Autónoma dos Açores (Dr. Álvaro
Laborinho Lúcio).
Ainda integrada na mesma
Sessão Comemorativa da
Restauração, a convite da SHIP,
proferiu este ano a respectiva
Conferência Evocativa o Dr.
Francisco Coelho, que abordou
o tema “Globalização e Independências Nacionais”.
A Sociedade Histórica da
Independência de Portugal,
com sede no Palácio da Independência em Lisboa, é uma
associação patriótica de Cultura
e Educação que visa a defesa da
Identidade e da Independência
de Portugal, tendo sido presidida até há poucos meses a nível
nacional pelo General Manuel
Themudo Barata (recentemente falecido).
Fundada em 1861, a SHIP é
Pessoa Colectiva de Utilidade
Pública (desde 1987), Grande
Oficial da Ordem Militar de
Cristo, Medalha de Mérito
Municipal (Grau Ouro) da
Câmara de Lisboa e Membro
Honorário da Ordem do Infante.
A Sociedade Histórica da
Independência de Portugal, que
possui uma Delegação Oficial
nos Açores dirigida pelo
Professor Universitário e Investigador Dr. Eduardo Ferraz da
Rosa, tem estado tradicionalmente ligada à organização
nacional de diversas cerimónias
e iniciativas cívicas, nomeadamente às Comemorações do 1º.
de Dezembro e a outras Efemérides de alto significado na
História e na Cultura Portuguesas, nas quais os Açores em
geral e a Ilha Terceira em particular desempenharam, com
grande mérito e prestígio,
importantes e decisivos papeis.

Madeira
TAP disponível para mudar
modelo de subsídio às viagens
para o continente
Luís Mor, vice-presidente
para a área de marketing e
vendas da TAP, admite que se
possa rever o modelo de indemnização compensatória nos
voos entre a Madeira e o
continente, mas lembra que
essa é uma decisão que cabe ao

Governo e não à transportadora
aérea. Ou seja, a TAP não colocará qualquer problema se, no
futuro, o subsídio dos bilhetes
passar a ser pago directamente
aos passageiros e não às companhias, como acontece actualmente. Mas impõe a condição
que a medida a adoptar seja
extensiva às outras companhias
aéreas que operam para a
Região. Estas garantias foram
dadas, após uma conferência de
imprensa da direcção da TAP,
uma iniciativa paralela ao congresso anual da Associação
Portuguesa de Agentes de
Viagens e Turismo que decorre
em Salvador da Baía. No entanto, a propósito das indemnizações compensatórias lançadas
ao debate pela Air Luxor que
considera que o actual modelo
prejudica o passageiro, o
director comercial da TAP
lembrou que a revisão do

modelo e até o seu aperfeiçoamento é uma decisão que cabe
ao Governo. Luís Mor não fez,
no entanto, comentários à
posição tomada pelo concorrente na linha da Madeira. A Air
Luxor, recorde-se, entende que
com as indemnizações compensatórias entregues às companhias de aviação dependentes
do preço do bilhete a política de
preços está estrangulada. Ou
seja, dificilmente os preços
baixarão já que, desse modo, as
companhias perdem dinheiro
se baixarem os preços e quem
fica prejudicado são os passageiros, advoga a Air Luxor.
Neste momento e com este
modelo de indemnizações
compensatórias, a linha da
Madeira está equilibrada. Na
verdade, apesar do ano de crise,
a TAP espera equilibrar o mês
de Dezembro com um reforço
dos voos para Paris e para a
Madeira, as duas apostas da
companhia para esta época do
ano na Europa. Contudo, durante este ano, a TAP viu-se
obrigada a fazer alguns ajustamentos em certas rotas cuja
procura desceu de forma
acentuada. Venezuela e Estados
Unidos foram duas destas
linhas para as quais a solução foi
reduzir o número de voos por
semana. De modo que, apesar
da diminuição de passageiros, a
transportadora não está,
segundo Luís Mor, a perder
dinheiro. Tal como não estão
em causa as rotas. No caso
particular da Venezuela, o
director comercial da TAP

Açores & Madeira
a África do Sul. Até porque a
disponibilidade de aviões de
longo curso (os Airbus 340) não
é grande. É necessário fazer
opções e a administração
apostou no Brasil, cuja procura
está em expansão. Por outro
lado, embora Luanda e Maputo
(cidades através das quais se
poderiam fazer ligações à África
do Sul) sejam, neste momento,
mercados potencialidades, a
TAP não pode aumentar o
número de voos por imposição
dos governos destes países que,
assim, protegem as suas
companhias de bandeira. A
comunidade portuguesa terá
que continuar a viajar na TAP
através da ligação com Maputo.

garantiu que o voo directo
Funchal/Caracas irá continuar
sem alterações. Em relação a
este assunto, Mor sossegou a
comunidade portuguesa. Ainda
que se viva uma profunda crise
social e política, a convicção da
TAP é que este é um mercado
com potencialidades que
apenas atravessa um momento
menos bom. Esperanças que
não existem em relação à linha
de Joanesburgo, onde o
mercado tem vindo a diminuir
nos últimos anos. Actualmente,
existem apenas dois picos: um
em Dezembro e outro entre
Julho e Agosto. O que, segundo
o director comercial da TAP,
não justifica um voo directo para

S. Miguel
Terra de Pauletas
O Presidente do PSD dedicou
grande parte do discurso de
encerramento
do
XIV
Congresso do partido, que

socialista as nossas ideias e
soluções, num projecto comum
e uma única liderança”.
Num discurso de 19 páginas,
o dirigente social democrata
sublinhou que “este Congresso
criou uma dinâmica de vitória
que não vai parar, onde cada
militante e cada açoriano é
insubstituível, onde não há
suplentes”.
Victor Cruz sublinhou ainda
que “os Açores são o princípio e
o fim da nossa acção, que
precisam de um governo de
palavra e que merecem vencer”,
para concluir que “quero que
cada açoriano vença na vida, por
isso quero que o PSD vença”.

decorreu em Ponta Delgada, ao
tema da coligação com o Partido
Popular.
Para Victor Cruz, “trazemos
para esta alternativa não

Silva, Langelier
& Pereira Inc.
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Comunidade
Em Laval
Semana de Encontros Interculturais

Por Raúl Mesquita

No Colégio Montmorency de
Laval realizou-se mais uma
etapa da Semana de Encontros
Interculturais, uma iniciativa do
MRCI e que em Laval, teve o

apoio e colaboração do Carrefour de integração, da Mesa de
Concertação intercultural e
imigração, dos Centros: das
Mulheres Italianas, Comunitário Coumbite, Arménio e
Associação Portuguesa, para
além da participação das comunidades grega, romena, africana
e argentina.
Sob o tema Para a riqueza do
diálogo esta semana contou com
diversas intervenções e actividades organizadas por parceiros do Ministério em várias
regiões do Quebeque, nas quais
se inseriu o Encontro de quinta-

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

ABERTO AOS SÁBADOS
1094 rua Berri, Montreal

Esc.: (514) 287-8782

Celestino Andrade

Consultor em
financiamento hipotecário

feira 27 no Cegep lavalense.
O objectivo principal foi o de
“sublinhar a importância do
diálogo intercultural e a sua
influência positiva no conjunto
da sociedade quebequense”.
O Quebeque de hoje, mesmo
se ainda maioritariamente de
origem francesa, aponta já
outras maiorias étnicas que a
curto prazo vão mudar o aspecto
sócio-demográfico. Essa transformação é visível em vários
sectores onde as comunidades
culturais têm contribuído ao
desenvolvimento social, cultural e económico do Quebeque.
Terra de diversidade, onde
existem comunidades culturais
de mais de 80 nacionalidades,
são quebequenses de todas
essas origens que constróem o
Quebeque do futuro e constituem a sua grande riqueza.
Para que esse desenvolvimento
se faça de maneira harmoniosa
é pois necessário que exista
entre todos um bom entendimento, um conhecimento e um
interesse colectivo em contribuir para o enriquecimento
geral. E o primeiro passo dessa

FERREIRA LEMPICKA Avocates

Adélia Ferreira
Advogada

consciencialização colectiva
passa pelo diálogo entre as
gentes que aqui vivem e
labutam.
Pelo respeito mútuo os
quebequenses de origem e os
de adopção. Ou seja a integração sem assimilação, respeitando as particularidades de
cada qual, mas que todavia não
poderá significar a imposição de
hábitos ou costumes diferentes
da sociedade de acolhimento.
Com a presença de alguns
deputados federais da Ilha de
Jesus, de uma representante do
Deputado de Laval-des-Rapides
Alain Paquet, presidente do
evento, da vereadora Ginette
Bernier e de outras individualidades e muito público, a
senhora Jocelyne Blanchette,
conselheira do Carrefour de
integração de Laval, agiu como
mestre de cerimónias, convidando vários representantes
das comunidades culturais a
dissertar sobre as suas experiências e sentimentos, resultados das suas vivências no
Quebeque, tendo sido a senhora
Maria Sampaio a representante
da comunidade lusa.
Num espaço facilitado pela
Direcção do Cegep encontravam-se alguns quiosques de
organismos comunitários, que
ofereciam informações e alguns

Ligue e escute uma mensagem
DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO
- Chamada gratuita -

Arménia Teixeira
Advogada

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

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

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

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

Li com interesse o v/artigo publicado no jornal A Voz de Portugal,
nº 44 de 19-11-03, sobre medida discriminatória contra os
emigrantes.
O seu apontamento está cheio de realidades e nós portugueses
residentes fora do país não devemos deixar passar, em silêncio, a
ocasião de manifestar o nosso descontentamento frente ao governo
de sermos considerados como portugueses de 2ª classe
praticamente esquecidos em terras daquém mar mas, não para
fazerem alguns euros sobre o nosso pecúlio.
A mediada orçamental aprovada pelo PSD/CDS entrou em vigor
em 2002 portanto a taxa já foi aplicada em 2003.
A taxa fixa de 25% sobre o rendimento predial (IRS) imposta aos
portugueses residentes fora do país é discriminatória, revoltante
e pouco atraente para investir em Portugal.
A atitude do actual governo em aproveitar-se do nosso trabalho
sem consideração das preocupações e misérias que passamos para
algo alcançar.. O governo português deveria em primeiro lugar
tributar as grandes fortunas e deixar os pobres com as suas
migalhas tão dignamente ganhas. Não falemos doutro escândalo
que são as rendas, ditas, antigas em que os inquilinos são
beneficiados porque muitos alugam quartos que em 3 ou 4 meses
fazem o aluguer (renda) anual que pagam ao senhorio. É este
problema que um governo (de tomates) deveria atacar e resolver
mas!!!... Fica para a próxima quando as galinhas tiverem dentes.
Sobre o que o Sr. António Mourato escreve, o Sr. Barqueiro disse
tudo, não há nada mais a acrescentar. É claro como água da fonte.
Apenas, um asno, não passa de asno.
Termino desejando ao Sr. Director e ao seu jornal longa vida.
Os meus respeitosos cumprimentos.
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Ficamos a ver navios em vez de barcos à vela
America’s Cup

Paz in Excelsis
No aniversário da morte de Pessoa

Opinião
Contra a Maré
Legisladores, burocratas e “democratas”

Por Augusto Machado

Por Raúl Mesquita

Por Amadeu Moura

Desta vez os espanhóis levaram a
melhor. A organização da America’s
Cup foi entregue à candidatura de
Valência. O facto da candidatura
portuguesa não ter sido a vencedora,
muita gente ficou desiludida, em
particular os nossos velejadores e
empreiteiros da construção civil. Estes
últimos já andavam a deitar foguetes
pelos milhões de euros que iriam
embolsar.
Esperava-se, segundo os entendidos, investimentos de 1500
milhões de euros, a criação de 15 mil postos de trabalho, a
construção de três novas marinas na zona de Lisboa-Cascais – onde
a falta de estacionamento para iates é tão grande que obriga os
velejadores a pararem em cima dos passeios e passadeiras – e o
afluxo de 700 mil estrangeiros só para ver os barcos. Não se imagina
onde é que se foi buscar estes extraordinários números para ver
uma regata, a verdade é que quem ficou a ver navios foi o país.
Mesmo assim, apesar de os iates e da componente desportiva da
America’s Cup terem sido despachados para Espanha, o Governo
e as entidades interessadas prosseguem à mesma com a construção
das docas, das marinas e dos equipamentos indispensáveis de uma
regata internacional. Os portugueses perguntam se faz sentido
gastar milhões a construir equipamentos e instalações para uma
regata que não se realizará. É mais um elefante branco para juntar
a tantos outros. Senão vejamos:
O próprio ministro José Luís Arnaut ao inaugurar há duas
semanas o estádio de futebol de Faro-Loulé disse que o facto de não
existirem clubes de futebol da Super Liga naquela região, não obsta
a que não se construa estádios. Ideias de grandeza ou uma grandeza
de alma. Ou será que queremos assombrar o mundo com as nossas
grandes obras. Ninguém irá ao Estádio Intermunicipal do Algarve
ver futebol, mas irão aos milhares, nacionais e estrangeiros, apenas
para ver o estádio e soltar exclamações de espanto - como se
esbanjam milhões de euros inutilmente! Mas há mais: o aeroporto
internacional de Beja, anunciado pelo primeiro-ministro, deverá ser
construído mesmo que, como avisam os especialistas, nenhum
avião lá aterre. Decerto, as multidões ocorrerão à mesma, para ver
a obra. Em Abrantes, como pretendem os autarcas, deverá ser
construída uma estação do TGV, mesmo que o TGV não pare em
Abrantes. Um teatro de ópera em Chaves. Um museu de arte
moderna em Mirandela. A lista é longa.
Na cena europeia as violações alemã e francesa do Pacto de
Estabilidade provaram mais uma vez quem verdadeiramente
comanda os destinos da União Europeia. Enquanto os restantes
Estados apertam o cinto e afundam-se num “gloom” económico
para equilibrar o orçamento e reduzir o déficit, a França e a
Alemanha manipularam o sistema e são perdoadas por terem
desrespeitado o Pacto de Estabilidade e Crescimento - regras que
eles próprios impuseram a todos os Estados membros.
A decisão de terça-feira, da semana passada, durante a reunião
dos ministros das Finanças da União Europeia denunciou, de forma
clara, a selectividade das regras comunitárias, a facilidade com que
podem ser alteradas consoante os interesses dos grandes países
– e a incapacidade dos restantes Estados para inverterem essa
lógica. E, com as reformas institucionais agora previstas, a
estratégia de autonomização franco-alemã torna-se praticamente
irreversível. De facto, o tratado constitucional afigura-se como um
passo determinante no sentido de consolidar a visão gaulista do
presidente francês, Jacques Chirac. O problema é que a “visão da
Europa” de Chirac se confunde com o interesse nacional francês
e a pretensão de Paris de forjar uma Europa sob a sua hegemonia
nacional. Segundo alguns analistas, se o tratado constitucional for
aprovado sem alterações, a França passará a dominar o directório
e, por extensão, a União Europeia.

Morreu a 30 de Novembro de 1935.
Com 47 anos de idade.
Fez agora 68 anos.
“Quand il est mort le poète, tous ses
amis pleuraient..” cantava Bécaud.
Poeta com poucos amigos na realidade,
pois que estes são amigos desconhecidos, que chegam do Brasil, da
América, da África do Sul, da Inglaterra
ou simplesmente da Faculdade de
Letras, ali no Campo Grande. Amigos do talento e da obra do poeta,
sem todavia, nunca com ele terem contactado. Pessoa era um ser
estranho, que passeava na rua sempre acompanhado por ele
próprio e, sendo aquele que um dia disse “a minha pátria é a Língua
Portuguesa”, vagueava pela cidade a pensar e a anotar ideias em
inglês. Porque a Língua Inglesa foi o traço comum entre a sua
adolescência e a vida de adulto, como veremos mais adiante.
Fernando António Nogueira Pessoa nasceu em Lisboa a 13 de
Junho de 1888, às 3 horas da tarde, no Largo de São Carlos, num
velho andar escuro e húmido, donde se avista o campanário da
Igreja dos Mártires que, segundo confessou à sua irmã Henriqueta,
lhe inspirou Os Sinos da Minha Aldeia.
Filho de Joaquim Pessoa, crítico musical do Diário de Notícias,
Fernando Pessoa, o poeta, o ensaísta, o articulista, o correspondente
de casas bancárias, o escritor de discursos, o cliente do Martinho
da Arcada, o pedestre de Campo de Ourique, figura taciturna, fria,
desconcertante, ficou órfão muito novo e com oito anos apenas
segue para Durban, na África do Sul, acompanhando a mãe — que
adorava — e o padrasto, antigo oficial da Marinha mercante, então
Cônsul-Geral de Portugal naquela cidade sul africana. Ali nasceram
os seus irmãos, Henriqueta e Louis Michel, este engenheiro
mecânico que é considerado como o modelo Álvaro Campos, um
dos seus heterónimos, juntamente com Alberto Caeiro e Ricardo
dos Reis, personagens da Chuva Oblíqua.
Naquela pequena cidade colonial da África Oriental, Pessoa
estudou na Boys High School of Durban tendo tido como professor
um dos seus maiores apreciadores, Hubert Jennings, que dele disse
“ter um grande dom literário, um grande dote poético”.
De regresso a Lisboa em 1905, matricula-se no ano seguinte no
Curso Superior de Letras que abandona pouco tempo depois,
pretextando as greves estudantis. Pessoa vive então na casa duma
tia na rua da Boavista, com a avó materna, louca, que no entanto
muito o extremava nos seus períodos de lucidez. Mas não é feliz o
poeta. Tem uma adolescência triste que transparece nas cartas que
envia à mãe, ainda em Durban com os irmãos. Devora livros. Para
a sua manutenção, Pessoa foi correspondente comercial de
Pancada & Morais e escrevia discursos para importantes
negociantes da praça lisboeta. Mais tarde, escreveu artigos para a
Revista de Comércio e Contabilidade que o cunhado, da Administração Militar, lhe arranjara. Gostava de viver assim, com tempos
livres para poder ler e conversar, discutir política — a sua política
que não era a mesma, que os políticos faziam.
Tinha o hábito de escrever de pé, à mão ou à máquina, sobre uma
velha cómoda no seu quarto, em casa da irmã, na rua Coelho da
Rocha. Mas tudo lhe servia. Era frequente escrever nas traseiras
de facturas ou contas de lavandaria. O primeiro número da Revista
“Orfeu” surgiu em 1915 seguindo-se em 1924 a Revista “Atena”
dirigida por ele e por Ruy Vaz. Em 1926 Pessoa regista a patente de
um Anuário Indicador Sintético, por Nomes e Outras Classificações,
Consultável em Qualquer Língua. Dirige com o seu cunhado a
Revista Comércio e Contabilidade e no ano seguinte passa a colaborar
com a Revista “Presença”. Somente em 1934, um ano antes da sua
morte, foi publicado o seu único livro, Mensagem.O seu espólio
consta de 36 mil sobrescritos contendo muitos deles obras inéditas
do poeta, que figuram agora na Torre Tombo por ordem gover-

A semana tem sido pródiga em
assuntos, dos mais variados. Comecemos pela obrigatoriedade dos
senhorios terem de apresentar cópias
dos contratos de arrendamento, senão
verão a sua contribuição predial
aumentar consideravelmente.
O governo, abraços com a falta de
dinheiro, lançou a famigerada e tantas
vezes adiada lei sobre a actualização do
valor dos prédios. Toda a gente sabe
que o sistema até agora em vigor não tem jeito nenhum. Um palácio
antigo de milhões paga uma ridicularia e um apartamento T1
construído recentemente paga muito mais de contribuição predial.
Convinha harmonizar os valores para se evitar essas diferenças. O
processo é complexo. Vai daí, o governo estipulou que as casas
arrendadas beneficiam de um cálculo mais vantajoso do que o das
residências próprias. Porquê? Perguntarão os leitores... É que,
como há rendas estupidamente baratas, o proprietário, depois de
actualizado o valor do prédio, poderia vir a ter de pagar um imposto
predial superior ao que recebe de renda !!!
Já viram o escândalo que isso não seria? Um terramoto político!
Por isso, o legislador previu que os senhorios pudessem apresentar
cópias dos contratos devidamente autenticados pelo notário.
Comprovativo do valor da renda paga actualmente. Número de
contribuinte do caseiro! (se ele recusa está o caldo entornado...).
E o legislador deu somente 30 dias! (do 15 de Novembro a 12 de
Dezembro) para que se actualizem estas centenas de milhares de
casos! Esperou-se cerca de 50 anos por esta lei e o governo tem a
lata de dar somente 30 dias para uma operação desta envergadura.
Diz um leitor do jornal “Publico” que até parece que eles fazem
de propósito. Com prazos tão limitados como estes deve ser para
poderem arrecadar mais dinheiro!
Os burocratas zelosos
O grande prazer de todo o burocrata que se preza, é dizer NÃO!
Complicar a vida ao utente, dá-lhes prazeres orgásmicos. O
semanário “Expresso On line” traz uma notícia de gritos,
verdadeiramente reveladora da bizarria burocrática.
Um lisboeta que sempre sonhou em ter casa virada para o rio Tejo,
comprou umas águas-furtadas. Achou que devia mandar rasgar
uma janela para ter melhor vista e pediu ao arquitecto que
apresentasse um projecto à Câmara. O arquitecto, já com muito calo
das suas relações com os burocratas camarários, disse-lhe que não
valeria a pena. A resposta só viria muito mais tarde e, de certeza,
seria negativa. E propôs-lhe outra solução. Num fim-de-semana,
com ajuda de 4 pedreiros, abriram a janela e pintaram a casa.
Fizeram o que toda a gente faz em Portugal para evitar os
empecilhos. Com uma diferença. E enorme. O arquitecto tirou uma
fotografia à sua “obra”, juntou-lhe um requerimento, e pediu à
Câmara que o autorizasse a tapar a janela!
A resposta veio rápida: nem pensar! Absolutamente proibido! E
o despacho vinha com argumentos técnicos administrativos a
justificar a decisão!
E assim o arquitecto ficou com uma prova técnica da Câmara de
como a janela é imprescindível....
“Os democratas”
A revisão constitucional apresentada pelos partidos da coligação
governamental prevê a criação de círculos eleitorais para os
emigrantes das regiões da Madeira e dos Açores. É sabido que os
emigrantes votam, geralmente, pelo poder e a Direita sempre teve
uma grande aceitação nos meios emigratórios. Paulo Portas, numa
recente viagem ao Brasil onde veio comemorar os 50 anos da Casa
das Beiras, até disse que “ o voto é o mais sagrado valor da
Democracia”, sendo natural que os emigrantes possam votar em
círculos especiais de não residentes. Toda a gente estava de acordo,
quando um esperto se lembrou de perguntar o que significa “não

Ver pág. 15

Ver pág. 15
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Homenagem ao Arquitecto João Correia Rebelo(5)
Homenagem a um amigo
Por Joviano Vaz

Termino hoje a homenagem
que me propus efectuar durante
algumas semanas, graças à boa
vontade do jornal A Voz de
Portugal que me permitiu assim
falar de um homem invulgar que
em Montreal viveu após um
périplo de vida que o conduziu
dos Açores ao Continente e
deste ao Canadá onde se
estabeleceu em 1969. Refiro-me
a João C. Rebelo.
Graças ao Instituto Açoriano
de Cultura em colaboração com
a Casa dos Açores do Quebeque
esteve patente ao público até ao
passado dia 29 de Novembro
uma exposição que nos permitiu conhecer melhor o homem e
o profissional.
Após a obtenção do seu di-

ploma de Arquitecto João
Correia Rebelo estabeleceu-se
em S. Miguel onde marcou a sua
época e a sociedade do seu
tempo pela inovação que introduziu nas obras que legou à
posteridade.
A homenagem que agora lhe
foi prestada talvez que pudesse
ter sido feita há já alguns anos.
Mas a dispersão dos seus
trabalhos e certamente a ignorância de muitos não permitiu
que tal acontecesse.
Direi talvez que não foi tarde
nem cedo. Foi a hora da verdade. E como se diz em Portugal
mais vale tarde que nunca.
Como acima disse em 1956,
perante a oportunidade de um
emprego público, regressou a S.
Miguel onde realizou notável
obra.
Mas os medíocres nunca o
compreenderam.
Em carta datada de Julho de
1960 descreve as condições em
que trabalhou:
“A minha actual situação
como Arquitecto da Junta Geral
do Distrito é complexa pois sou
presentemente motivo de uma

queixa da Direcção de Obras
Públicas pela única e simples
razão de não me haver resignado a ser desenhador de concepções plásticas e estéticas do
Director – um engenheiro de
mentalidade obsoleta e cristalizada – que me acusa por esse
facto de haver desobedecido à
hierarquia e acaba de propor a
rescisão do meu contrato”.
Deixa a Junta Geral e em 1961
escreve:
“Como sabem, a Junta era um
pesadelo... tudo se encaminhava e convergiu para que nesse
mesmo 29 de Dezembro, ficasse resolvida a minha situação”.
Regressa então a Lisboa onde
ingressa na Federação de
Caixas de Previdência - Habilitações Económicas.
Em 1969 dá-se a derradeira
ruptura com a partida para o
Canadá.
Trabalha então em diversos
gabinetes de Montreal, situação
que descreve em carta de Junho
de 1970:
“Falemos agora da profissão.
Vou agora trabalhar finalmente
num atelier de arquitectura em

CÉRAMIQUES SOLANO
LIQUIDAÇÃO FINAL
50% a 70% de desconto

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

4833 Jean-Talon est (514) 727-6293

Importateur
Distributeur

SUPER SALDO DE EXCESSO
DE INVENTÁRIO DE FÁBRICA

•CORTINAS •ALMOFADAS •LENÇOIS
•RECORTES DE TECIDOS •COLCHAS •EDREDON •TOALHAS
•TRAVESSEIROS •COBERTAS DE COLCHÃO

VÁRIOS TAMANHOS E COR

SÁBADO, 13 de Dezembro
DAS 7H00AM AO MEIO-DIA
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grande escala. O trabalho em
que nos vamos integrar é a
aerogare para o novo aeroporto
de Montreal.”
Mas não foi feliz no seu trabalho em Montreal.
Em Novembro de 1971 escrevia:
“Eu desiludido com o atelier
onde o trabalho é de uma imbecilidade incrível. Numa
manhã foram postos a andar
seis colegas. Ficámos à espera
da nossa vez. As coisas depois
ficaram esclarecidas pois
continuei a trabalhar. Isto é
muito duro”.
Infelizmente o seu diploma de
Arquitecto nunca foi aqui
reconhecido. Este facto foi para
ele um drama indescritível.
Mas se João Correia Rebelo
foi um homem invulgar a sua
verticalidade sem concessões
valeu-lhe dissabores sem conta.
O que é certo é que a sua obra
atravessará o tempo. Os homens podem passar. Mas as
suas obras continuam na
memória colectiva. E é bom que
seja assim. As sociedades não
podem evoluir sem “leaders”
que a guiem. E João Correia
Rebelo foi um guia e uma
inspiração no seu campo de
acção.
Desejo terminar mencionando alguns dos seus trabalhos
mais importantes:
- Capela e Conjunto Paroquial
para o Bairro da Vitória
- Colégio de S. Francisco
Xavier
- Conjunto Residencial Dr. A.
Rosa
- Moaçor – Fábrica de Massas
Alimentícias
- Casa do Povo da Freguesia
dos Arrifes
- Moradia Dr. José Silva Fraga
- Seminário Colégio do Santo
Cristo
- Moradia Dr. Furtado Lima
- Estalagem da Serreta
(Terceira)
Actividades no Canadá
- Participação no Terminal do
novo aeroporto de Montreal
- Participação no Projecto do

Parc Olympique
Muito mais havia a dizer.
O que acima fica registado é,
antes de mais, uma pessoal
homenagem a alguém que
sempre me distinguiu com a sua
amizade e confiança.
João Correia Rebelo pelo seu
valor e pela sua obra pertence à
elite dos que como escreveu
Camões “da lei da morte se

Apresentação ao público do livro
“Flores de Neve”
Agradecimento

Amélia Oliveira-Vaz vem agradecer aos amigos que estiveram
presentes no pequeno recital e no bom jantar que o Restaurante
Estrela do Oceano preparou para a ocasião.
Agradeço aos três poetas que declamaram poemas do livro
(Marques da Silva, Fernando André e Amandino Santos) assim
como aos dois intérpretes que cantaram poemas com música sua,
acompanhando-se à guitarra (Fernando André e Amandino Santos).
Para todos o meu agradecimento.
Agradeço também à administração e à redacção do A Voz de
Portugal, a publicação por três vezes do anúncio com convite para
todos os que quisessem comparecer. Lamento que não tivessem
aceite o convite feito a todos.
Amélia Oliveira-Vaz

Clube Portugal de Montreal
Dia do Sócio
No sábado, dia 6 de Dezembro, pelas 19h30, terá lugar no CPM
a festa do Dia do Sócio, com jantar.
Noite animada pelo conjunto “Reflex”
Entrada: sócios – grátis; n/sócios, 20. Crianças dos 6 aos 12 anos,
9 sócios.
Para reservas: 844-1406.

C.A.S.C.M.
Bazar 4 e 5 Dezembro
O grupo da 3a. idade do Centro de Acção Sócio-Comunitária de
Montreal informa a comunidade em geral que haverá nos dias 4 e
5 de Dezembro um bazar entre as 9 horas e as 5 da tarde.
Os artigos expostos neste bazar serão muitos e variados.
Teremos artigos para o casa, música variada, vestuário, calçado e
muitos outros artigos! Teremos uma secção onde o artesanato
produzido pelas mãos das nossas artistas estará em relevo! Não
perca a oportunidade de nos visitar. Venha juntar-se a nós, e traga
uma amiga. Teremos boa animação, um cafezinho e um bolinho
à sua espera.
Estamos situados no 32 boul. St-Joseph oeste, esquina com a
Clark. Para mais informações: 842-8045.

GRAPOLLO
D'ORO

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00

$32.00

20 LITROS

Mosti Mondiale 2000

20 LITROS

UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS
AQUELES QUE FAZEM VINHO!
Quer ir a passo seguro e ter a casa limpa?
Faça negócio com quem o recebe todo o ano
e com 100% de garantia. Se quer
alegria na sua casa, sem surpresas
desagradáveis, confie no
Mosti Mondiale 2000

Serviço de análise do seu vinho

35 variedades de mosto à sua escolha
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120 LOUVAIN OESTE

(Boul. Métropolitain, saída St-Laurent norte, virar na Louvain oeste)
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incluindo VINHO VERDE
MOSTO DISPONÍVEL EM GALÕES
DE 20 E 23 LITROS
$25.00 de desconto na compra de
barris de 100 litros.

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

5187, Jean-Talon Este St-Léonard - Tel.: 728-6831
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libertaram” por serem seres de
eleição.
Dele escreveria o historiador
Tácito se o tivesse conhecido
“Major et longínquo reverentia”
(a distância aumenta o prestígio).
No caso de João Correia Rebelo é uma verdade incontestável.

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 8441011 ou 287-9427 ou ainda 7814807.
Em nome de todos os membros da Conferência aceitem
desde já os nossos agradecimentos.
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Um olhar agudo
sobre o que nos envolve
Cont da pág. 1

equipa, mas que pelas suas qualidades pessoais e profissionais,
presta um serviço excelente á
Comunidade. Ao longo do tempo
temos procedido a alterações das
rotinas por forma a prestar um
melhor serviço de atendimento ao
público. Devo sublinhar que a
instalação de um novo sistema
informático e a emissão dos
passaporte aqui, obrigaram a um
enorme esforço no último ano.
Acho que os resultados para o
melhor serviço ao público estão a
ser sentidos por todos.
VP- Há no horizonte medidas
inovadoras de carácter cultural
e de melhoria nos serviços que
possamos contar aos nossos
leitores?
NB - Não tenho novidades na
cartola. O ano de 2003 foi
muito preenchido com as
comemorações dos cinquenta anos da emigração portuguesa no Canadá. Devo sublinhar e homenagear aqui o
trabalho do grupo de pessoas que
aceitaram o desafio de levar para
a frente estas Comemorações em
Montreal. Entendo que a
Comunidade - como um todo deveria reconhecer o resultado e
o facto de os eventos aqui
organizados, terem conseguido
dar a imagem pretendida, de
uma Comunidade bem intgrada
e orgulhosa do seu passado. O
envolvimento dos jovens, e deixeme destacar o empenhamento do
Carrefour e o trabalho (filme) do
Grupo de Jovens em acção de
Santa Cruz, foram na minha
opinião, dois sinais muito
positivos e uma garantia de
vitalidade para o futuro.
No que respeita á melhoria de
serviços consulares, acho que
posso destacar a abertura, para
breve, de uma página do
Consulado Geral na Internet,
com toda a informação útil para
o cada vez maior número de
utilizadores desta rede. Este facto
só foi possível com o empenho e
dedicação do Dr. Luís Aguilar e
do Chanceler do Consulado e é
algo que me orgulho de ter
promovido, no talvez seja último
ano, que estarei em Montreal.
VP- Tem faltado estímulo no
sentido de abrir o apetite aos
jovens estudantes pelas actividades da cultura portuguesas.
Tem algum projecto de modo a
que este cenário seja alterado?
NB - Eu tenho uma visão um
pouco atípica sobre a forma como
se deve promover a cultura
portuguesa para um público que
representa uma terceira geração
de luso- descendentes. Acho que
não há fórmulas mágicas de
“pronto a vestir” nesta área. Um
jovem em 2003 em Montreal está
concentrado no seu futuro no
Canadá. Os seus interesses
culturais, são naturalmente os
dos seus pares. Para Portugal
poder entrar neste seu círculo de
interesses, não pode fazê-lo

através das fórmulas que utilizou
com os seus pais e avós.
Actualmente com a informação à
nossa disposição, só não sabe o
que se passa na sociedade
portuguesa - a todos os níveis –
quem não quer. O estímulo de que
fala, tem de ser a curiosidade e
interesse de cada um. A Portugal
compete promover a sua cultura
e aos seus representantes
estimular e apoiar todos os que de
uma forma ou de outra procuram
essa informação ou pretendem
participar nas várias iniciativas
que vão sendo organizadas em
Portugal dedicadas aos jovens
luso-descendentes, é isso que tem
acontecido. A recente exposição
do Siza Vieira é disto um exemplo.
O meu papel foi o de tudo fazer
para que ela fosse uma realidade.
O público canadiano visitou e
gostou, muitos portugueses e lusodescendentes também o fizeram,
quem não viu, é porque tem
outros interesses. A actividade
existe, não há festival de
cinema em Montreal que não
tenha filmes portugueses, ou
festival de Jazz que não tenha
cantores portugueses.
VP - Que tipo de postura forte
na área dos negócios e turismo
pode ter Portugal se não tem em
Montreal a TAP e o ICEP?
NB- A questão da “TAP – Air
Portugal” que como viu não
incluí nos “problemas da
comunidade” é, na minha
opinião, muito clara. No mundo
actual e principalmente no
mundo da aviação civil já não há
lugar para sentimentalismos.
Estamos na época das fusões das
grandes companhias aéreas, a
luta pelos mercados é feroz e uma
questão de sobrevivência, fala-se
na privatização, as companhias
“de bandeira” estão a desaparecer. Recentemente numa
entrevista ao Expresso, o
Presidente da TAP, afirmou
claramente que estava a
desinvestir no mercado
norte-americano. Com estes
factos, batalhar por ter aviões da
TAP em Dorval, parece-me
escusado. O facto de não haver
voos directos para Portugal
dificulta a promoção do turismo
em Portugal, isso é uma preocupação também do ICEP, que no
entanto não tem deixado de fazer
a sua promoção como no recente
Salão de Turismo em Montreal.
Quanto ao ICEP. Gostava de
deixar muito claro, que não
deixou Montreal como afirma.
Ele está instalado no Consulado
geral numa perspectiva, na
minha opinião correcta, de
unidade na representação externa de Portugal e também de
racionalização de custos. A
diplomacia económica é uma das
grandes apostas do actual
Governo e ela está a ser aplicada
em Montreal. Está assim no
Consulado um funcionário do
ICEP que reporta ao Delegado

em Toronto. Desde que o novo
Delegado do ICEP em Toronto
chegou, em Agosto último, já se
deslocou a Montreal mais de
quatro vezes acompanhado dos
seus técnicos. Eu tenho contactos
quase diários com o ICEP em
Toronto e sei que não se trata de
um desinvestimento nesta
Província (que aliás representa
cerca de 50% das trocas
comerciais Canadá/Portugal)
mas sim uma reestruturação que
visa poupar em custos de
estrutura para reforçar a
promoção de produtos portugueses e de Portugal como
destino.
VP - Quais os critérios que o
Sr. Cônsul tem nas condecorações nacionais que tem sido
atribuídas e o que se pretende
homenagear com elas?
NB - As diversas condecorações
nacionais que todos os anos Sua
Excelência o Presidente da
República decide atribuir, tem
por objectivo destacar nas
Comunidades portuguesas,
personalidades que em diversas
áreas se distinguem. O meu papel
é o de propor os nomes e
apresentar os argumentos, que
na minha opinião, justificam
essa atribuição. Tenho assim
muito orgulho de ter colaborado
no sentido de, desde que aqui
estou, terem sido condecorados
um ilustre Professor Universitário português, dois portugueses que com todo o mérito
atingiram lugares de grande
responsabilidade política e social
nesta sociedade, um empresário
e proprietário de um dos
restaurantes de maior prestígio
nesta cidade, promovendo assim
o que Portugal tem de melhor e
um canadiano que através da sua
acção salvou mais de 300
portugueses de um desastre de
avião.
Tenho consciência que infelizmente nestas atribuições há
sempre quem entenda que não
são merecidas ou que outros as
mereceriam. Mas isso é preço da
responsabilidade de quem as
propõe e tenho muito orgulho em
fazê-lo. Uma coisa digo muito
francamente. O que não aceito, é
qualquer tentativa de pressão ou
autopromoção, comigo isso não
“pega” e até tem efeitos contraproducentes. Por tudo isto, e pela
liberdade que sinto de ter a
consciência limpa, confesso que
desprezo, as tomadas de posição
mais ou menos públicas que
afirmam estarem estas Condecorações “nas ruas da amargura”.
Acho francamente, uma ofensa
para Portugal e para o Presidente
da República que é quem as
decide, finalmente.
VP - Quer deixar um voto de
homenagem a toda a estrutura
associativa e às escolas pelo
papel desempenhado na divulgação da língua e cultura
portuguesas nos últimos 50
anos?
NB - Naturalmente que sim.
Como sempre o fiz agradeço a
todos os que através da sua acção
ajudam a manter a presença de
Portugal em Montreal, no plano
do ensino e da cultura. São

Esta reportagem foi patrocinada por:
RESTAURANTE

Le Vintage

É uma questão de bom gosto
4475 Rue St-Denis, Montreal

Telefone: 514-849-4264
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estruturas com história e que não
podem deixar de ser acarinhadas,
o papel das escolas portuguesas não pode deixar de
ser sublinhado. Tenho no
entanto consciência que o futuro
não é garantido para todas estas
instituições. Num futuro breve
terá de haver uma mudança
gradual no sentido da união e da
concentração de esforços, sinto
também que essa mudança de
mentalidade está presente nas
gerações mais novas. É esta a
realidade do mundo de hoje, os
primeiros a perceber e a actuar
neste sentido, serão natural-

mente os que melhores garantias
terão para continuar a ser uma
realidade no futuro. O tempo da
multiplicidade de pequenas
iniciativas, divisões, dispersão de
esforços e de pequenas glórias
pessoais, no âmbito comunitário,
acabou. Eu acredito no esforço
pessoal, muitas vezes anónimo,
para o bem colectivo e em nome
da Comunidade como um todo.
Em Montreal - somos lusodescendentes - ninguém está
interessado em saber se somos de
uma determinada ilha, de uma
região de Portugal ou de um certo
clube de futebol.

Só assim, seremos capazes de
homenagear o esforço e sacrifício
dos vossos pais e avós, que há 50
anos para aqui vieram e
proporcionaram às novas
gerações o privilégio de viver num
grande país como o Canadá.
Permita-me que agradeça ao A
Voz de Portugal e ao seu jornalista
Manuel Rodrigues a oportunidade que me deu de me dirigir
à comunidade portuguesa de
Montreal com toda a franqueza
que me é permitida, mesmo como
diplomata de carreira...

Possuimos sempre os últimos modelos em calçado
de alta qualidade, importados de Itália, Brasil e Portugal
para homem e senhora

Linha clássica
●
Linha jovem
●

qualidade
A moda e a
a seus pés!

Grande colecção de carteiras de todos os géneros

Deixe-se seduzir pela nossa colecção
de botas portuguesas a preços especiais
Visite-nos!
A casa onde pela qualidade
não se paga mais caro!

6700, Côte-des-Neiges (Plaza Côte-des-Neiges)
Montreal, Québec H3S 2B2

Tel.: (514) 738-9269
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Centro Comunitário do Divino Espírito Santo
Jantar de Confraternização
Por Joviano Vaz

Foi no passado dia 22 de Novembro.
Amável convite efectuado
pelo Presidente do Centro Comunitário Senhor Eduíno
Moniz alguns dias antes permitiu-me participar neste serão
de confraternização.
Os meus afazeres e os limites
de idade e de saúde não permitem, como era meu desejo, uma
participação mais activa nas
festas e nas reuniões das agremiações portuguesas de Montreal o que sinceramente lamento.
Desta vez fui, acompanhado
por quem há muitos anos partilha a minha vida, ou seja a
Maria Amélia.
Cheguei aí pelas 20 horas.
Sabia que o jantar deveria começar pelas 19 horas mas como
sei que a pontualidade não é
apanágio da nossa gente cheguei uma hora depois. Não fui o
último claro mas o facto é que a
sala estava completamente
cheia.
Sou recebido à entrada pela
tesoureira da Associação Maria
Vital que me leva até à mesa que
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me tinha sido destinada.
Primeira surpresa da noite.
Sento-me ao lado do Presidente
do “arrondissement” de Anjou,
o nosso compatriota Luís Miranda.
Eduíno Moniz, Presidente da
Associação tudo verifica para
que tudo corra bem.
Além do mais ele é um excelente animador (quase que sinto
uma pontinha de inveja).
É no seu duplo papel de Presidente e de animador que ele
abre o serão.
Para boa disposição um bom
jantar. É que nós portugueses
somos assim. Nada se festeja

Ia, pois, dizendo, que Eduíno
Moniz abre o serão com
palavras de saudação, de
agradecimento e de convite.
E começa o jantar muito bem
confeccionado.
E após o jantar passa-se ao
fado que deixou, pelos vistos, de
ser canção nacional para em
internacional se tornar.
António Moniz (guitarra) e
Libério Lopes (viola) que vão
acompanhar os fadistas António
Horácio de Melo e Jordelina
Benfeito interpretam uma
guitarrada.
Após essa guitarrada bem
trinada António Horácio de

Manuel Rui das Neves e José
Barbosa. Ao acaso registo o
“Fado das Trincheiras” e sobretudo “O Miúdo da Bica” que
Fernando Farinha imortalizou.

entre nós sem que o estômago
se sinta bem.
E foi o que aconteceu.

Melo canta aquilo que eu chamarei de tempo da recordação
pois além do mais ele cantou

Depois é a vez de Jordelina
Benfeito.
Não sei quantas vezes já a

12/4/2003, 11:01 AM

ouvi. E dizer que ela é a Cotovia
Açoriana é lugar comum que
não repetirei.
É que Jordelina tem talento a
vender e sabe o que canta. É um
prazer ouvi-la.
Dos seus fados qual será o
melhor?
Não arrisco mas aquele “Xaile
de minha mãe” é bonito e comove.
Quanto ao mais que ela interpreta o seu profissionalismo não
anda por mãos alheias e está
sempre presente quando ela
canta.
Os dois fadistas voltariam de
novo e deliciariam a assistência
com a segurança das suas
interpretações.
Como disse acima tive o prazer de estar sentado ao lado de
Luís Miranda. Conheço-o como
político e como antigo Presidente da Câmara Municipal de
Anjou (hoje “arrondissement”
de Anjou).
Sabia e sei tudo isso.
Mas o que eu desconhecia é o
seu grande amor às suas raízes

açorianas.
O calor que põe quando fala
das nossas ilhas dos Açores
demonstra bem o seu desejo de
voltar um dia definitivamente.
Seja como for este foi um
serão bem passado.
À sua organização ficou a
dever-se o entusiasmo de
muitos. Mas como toda a orquestra tem que ter um chefe
neste caso Eduíno Moniz
personifica o obreiro número
um da organização a que se
juntam os indiscutíveis talentos
de animador.
A todo o Centro Comunitário
do Espírito Santo as nossas
felicitações pelo êxito encontrado neste jantar de confraternização.
Continuem assim. Todos
temos necessidade de nos
encontrarmos e este género de
reuniões é uma forma de voltar
àquilo que se deixou mas que
continua vivo na nossa cultura e
na nossa saudade.
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Rádio Clube Montreal
Reune ouvintes e amigos

Dia das Montras – Vitrine sur la “Main
Uma lista impressionante de premiados

Por José Manuel Costa
Na passada Quinta-feira 27 de
Novembro teve lugar a 3ª edição
do Dia das Montras – Vitrine
sur la “Main”!, o desvendar
oficial das decorações da época
festiva no Boulevard SaintLaurent.. Este ano a participação foi de 56 comerciantes. A

prémio de 250$ em dinheiro. No
que diz respeito aos vencedores, recebem um montante
de 1000$ em dinheiro oferecido
pela Caixa de Economia dos
Portugueses de Montreal,
patrocinador oficial do acontecimento.

ou num dos comércios
participantes. O vencedor do
prémio do público obterá uma
viagem para duas pessoas a
Cuba, oferta de Voyages ISOO.
O prémio do público será
entregue ao grande vencedor
durante um cocktail que terá

A Rádio Clube de Montreal,
reuniu pela primeira vez os seus
ouvintes e amigos numa simpática festa realizada na cave da
Igreja St. Enfant de Jésus, no
passado dia 29 de Novembro.
Com Luísa Calado principal
animadora e actual Presidente
daquela rádio em circuito

revelação das montras e/ou os
interiores dos comércios participantes efectuou-se à medida
que um “cortejo festivo” subia o
boulevard a bordo de um autocarro no interior do qual os
festejantes descobriam as criações originais, o todo animado
por projecções multimedia. No
exterior os transeuntes eram
animados pelos PIXMAN que
deambulavam na “Main” ao
mesmo tempo que o cortejo
avançava para o Belmont, onde
o anúncio dos finalistas teve
lugar.
O júri - composto por Ginette
Gadoury, presidente do “Salon
international de design de
Montréal” (SIDIM) e editora da
revista de interiores, Sylvie
Berkowicz, repórter de design
para Musique Plus, e Bernard
Vallée, presidente-fundador de
L’Autre Montréal – não teve a
tarefa fácil mas chegou mesmo
assim a um consenso. Eis o
resultado:
Comércio “nova vaga”,
deco-ração exterior:
Finalistas
- Espace culturel Alfred
Dallaire (4231)
- Interversion (4273)
-Latitude Nord (4400)
Vencedor!
Comércio tradicional
decoração exterior:
Finalistas
- Frites Alors! (3497)
Vencedor!
- Coco Rico (3907)
- Quincaillerie Azores (4299)
Comércio “nova vaga”,
deco-ração interior
Um único finalista, portanto
vencedor
Restaurant Savannah (4448)
Comércio tradicional,
decora-ção interior:
Um único finalista, portanto
vencedor
Coupe Pleine Lune (4293)
Os finalistas receberão um

03-12-03.pmd
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De 1 a 15 de Dezembro de
2003, o público é convidado a
votar em linha entre os 8
finalistas visitando o:
www.boulevardsaintlaurent.com

Toronto para animar a malta, os
convivas degustaram e dançaram até o Cristo dormir.
A prata da casa, esteve a cargo
da fadista cançonetista Marta
Raposo, um diamante bruto por
lapidar, apoiada na guitarra por
José João e na viola por Luís
Duarte. Estes dois últimos
estiveram bem num dueto a
fazer lembrar as noites de
Alfama.
Menos mal estiveram os
gaiatos do grupo folclórico
Cantares e Bailares dos Açores.
A noite cresceu com várias
arrematações, pelo meio, onde
não faltou a boa disposição, nem
mesmo a presença de um
polícia junto à entrada inquirindo aspectos normativos foi
notado pelos presentes.
A anfitriã, Luísa Calado,

do projecto de existência da
RCM. José Teixeira conhecido
conselheiro funerário da nossa
comunidade, ofereceu na
ocasião 10 rádios que serão
sorteados à posteriori pela
direcção da Rádio Clube de
Montreal.
Estão de parabéns a equipa do
RCM, pelo esforço consentido e

voluntariado demonstrado para
trazer a rádio portuguesa em

lugar Quinta-feira 18 de
Dezembro no Portus Calle
(4281) às 18 horas. Um valor de
2000$ em prémios é oferecido
ao público.

Dia 14 de Dezembro
Concerto de Fado
Numa iniciativa de Carlos Rodrigues e Diamantino de Sousa,
realiza-se no Domingo, dia 14 de Dezembro às 16h00, na Igreja
Nossa Senhora de Fátima Laval situada no 1815 rua Favreau em
Laval, um Concerto de Fado.
Este concerto conta com a participação dos conceituados artistas
Aspecto do ambiente vivido nesta primeira realização festiva do RCM
da comunidade: Marta Raposo, Sylvia Moniz, Lurdes Andrade,
Carlos Rodrigues, Luís Duarte e Firmino Teixeira e ainda com o fechado, a festa decorreu num agradeceu a presença dos seus suas casas 24 horas por dia.
Grupo Coral Nossa Senhora de Fátima de Laval dirigido por Lurdes ambiente familiar com os Além ouvintes e amigos e solicitou um
Mar, um quinteto, vindo de maior apoio para a continuidade
Andrade. A apresentação está a cargo de Francisca Marques.
Bilhetes à venda no secretariado da Igreja ou no escritório
LIGUE PARA PORTUGAL
de representação do Banco
POR APENAS 8¢ POR MINUTO!
Totta, 4245 boul. St-Laurent.
Para mais informações:
Angola 41.5¢
Portugal 8¢
514.349.9723 ou 450.662.3682.

C.F.M.
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.

Brasil 18¢
Canadá 4.9¢

Estados Unidos 4.9¢
Reino Unido 6¢
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Felizes
Deseja-lhe Festas

Para ligação:
América do Norte:
10-10-580 + 1 + indicativo + número
Chamadas Internacionais:
10-10-580 + 011 + indicativo país + número
Não precisa de mudar de companhia de telefone.
Custos das chamadas irão aparecer na sua conta
telefónica Bell
24 horas por dia; Sete dias por semana
.25¢ mínimo em todas as chamadas
Chamadas para telemóveis podem ter tarifas mais altas.
As tarifas podem mudar sem qualquer aviso. Para
melhores tarifas visite WWW.10-10-580.com
Alimentado por:

Uma subsidiária a 100% de Eiger Technology inc., uma
companhia publicitária registada no TSX (símbolo AXA)
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Necrologia

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

†
VIRGINIO BOTELHO RAPOSO
1922 - 2003

No passado dia 24 de Novembro, faleceu em Montreal com
a idade de 81 anos, o Sr. Virgínio Botelho Raposo, natural da Vila
de Água-de-Pau, São Miguel, Açores, casado com a Sra. D. Maria
Cecília, natural da Lagoa, São Miguel, Açores.
Deixa na dor sua estimada esposa, seus filhos; Alda (David
Medeiros), João (Lucília Remédios), Maria de Jesus(Pierre),
Cecília (António Prenda), Evelina (Mário Sousa),Graça (Paulo
Raposo); seus netos, Leonaldo (Virgínia), Luís-Marco(Dina),
Richard (Nancy), Carla (Nelson), Cristina (Dany) Kathy, Maria,
João, Catarina, Patrícia, David, Tania, Karina, Christopher,
Joshua, Brenda, Maggy (Jonathan), Lucas e Dany; seus
bisnetos, Jason e Amanda, suas irmãs, Natália (Gil)e Sofia, seus
sobrinhos(as), primos(as) assim como muitos outros familiares
e amigos.
Uma missa de corpo presente teve lugar na igreja Nossa
Senhora de Fátima Laval, presidida pelo Revdo Padre José Vieira
Arruda e animada em cânticos pelo grupo coral Nossa Senhora
de Fátima sob a regência da Sra. Lurdes Andrade, seguindo
depois o cortejo fúnebre em direcção ao cemitério de Laval, 5505
Chemin Bas St. François, onde foi a sepultar descansando para
a eternidade.
A família vem por este meio agradecer a todos os que com sua
presença, palavras e gestos de amizade, os reconfortaram nestes
momentos difíceis da sua vida. A todos o nosso sincero Obrigado
e Bem-Hajam.
Os serviços funerários estiveram a cargo da Agência
Funerária:
MAGNUS POIRIER inc.
222 Boul. des Laurentides,Laval
Tel: 514-727-2847
Director: José Teixeira

Alfredo Melo
1917 - 2003

No passado dia 23 de Novembro de 2003 faleceu em Montreal
com a idade de 86 anos, o Sr. Alfredo Melo, casado com a Sra.
D. Maria Estrela Costa, naturais da cidade da Ribeira-Grande,
São Miguel, Açores.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos: Luís (Salomé), Rosa (José
Carvalho), Alfredo (Beatriz Capaz), Fernando, Valdemir, Lídia
(Armando Pinheiro), Agostinho e Alberto, seus netos(as),
cunhados(as), sobrinhos(as), primos(as), assim como muitos
outros familiares e amigos.
Uma missa de corpo presente teve lugar na igreja Santa-Cruz,
presidida pelo Reverendo Padre Lourenço Ruba e animada em
cânticos pela Sra. Filomena Amorim, seguindo depois o cortejo
fúnebre em direcção ao cemitério de Laval, 5505 Chemin Bas
St.François, onde foi a sepultar descansando para a eternidade.
A família vem por este meio agradecer a todos os que com sua
presença, palavras e gestos de amizade os reconfortaram nestes
momentos difíceis da sua vida.
A todos o nosso sincero Obrigado e Bem-Hajam.
Os serviços funerários estiveram a cargo da Agencia
Funerária:
MAGNUS POIRIER inc.
10300 Boul.Pie-IX, Montreal-Nord
Tel: 514-727-2847
Director: José Teixeira

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

6816 boul. St. Laurent, Montreal

762-1697

“A Família Scally está ao vosso serviço”

Termopompa 9000BTU a partir de $1795.00

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

Preços
incríveis

Aparelhos
a
liquidar

sistemas de ar condicionado, termopompas, lareiras, chaminés

Venham ver

ou visitem o nosso sítio web : www.synergiefuture.com
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Francisco
Gomes
1922 – 2003

Faleceu em Pierrefonds,
no dia 23 de Novembro, com
a idade de 81 anos, o sr.
Francisco Gomes, natural da
ilha da Madeira.
Deixa na dor sua esposa
Sra. Maria Gomes, seu filho
José Manuel (Louise Pilon),
seu irmão José Gomes, sobrinhos(as), assim como
outros familiares e amigos.
O funeral teve lugar no dia
26 de Novembro após uma
cerimómia na capela do
complexo funerário, seguindo depois para o cemitério
Rideau Memorial em West
Island, onde foi a sepultar.
Os servicos fúnebres
estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire
Groupe Yves Légaré
14370 boul. Pierrefonds,
Pierrefonds
Victor Marques,
conselheiro
Tel. (514) 595-1500
Cel. (514) 570-9857
A família enlutada, na
impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem por este
meio agradecer a todas as
pessoas que, de uma maneira ou outra, os reconfortaram nestes momentos
difíceis da sua vida. A todos
obrigado e bem-hajam!

12/4/2003, 11:01 AM

Manuel da Silva
1920 – 2003

Faleceu em Montreal, no dia 29 de Novembro de 2003, com
83 anos de idade, o Sr. Manuel da Silva, natural de Rabo de Peixe,
S. Miguel, Açores.
Viúvo de Maria da Conceição Pereira, deixa na dor seu filho
Agostinho(Eduarda Moniz), sua filha Maria(António Suarez),
seus netos Suzana, Dany, Anita, sua bisneta Emilie, seus irmãos
António e Agostinho, cunhados(as), sobrinhos(as), assim como
outros familiares e amigos. Era pai de Fátima da Silva, falecida
recentemente.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire Memoria
4231 boul. St-Laurent
Tel. 514 270-3112
Eduino Martins, conselheiro
O funeral teve lugar no dia 2 de Dezembro após missa de corpo
presente, pelas 11h00, na Igreja de Santa Cruz, seguindo depois
para o Mausoléu Pieta no cemitério Notre-Dame-des-Neiges,
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.

†
Maria Nazaré dos Santos
1909 - 2003

Com 94 anos de idade, faleceu em Montreal, no dia 29 de
Novembro de 2003, a Sra. Maria Nazaré dos Santos, natural de
Tamengos, Aveiro, Portugal.
Viúva de Afonso Gonçalves Seabra, deixa na dor suas filhas
Emília Joana(Celestino Castelo Branco), Carmen(Antonio
Oliveira) e Maria Nazaré(Antonio Batista), seus netos(as),
bisneto, sobrinhos(as), assim como outros familiares e amigos.
O funeral teve lugar no dia 1 de Dezembro após missa de corpo
presente , pelas 10h00, na Igreja de Santa Cruz, seguindo depois
para o cemitério Repos St. François d’Assise, onde foi a sepultar.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire-Memoria
1111 Laurier oeste
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.
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No Café Ferreira
Lançamento do livro “101 Personalidades, 101 receitas”
«Un livre avec une FAIM heureuse!»

Consulado Geral de Portugal
Informo que a Direcção Regional das Comunidades dos
Açores enviou para este Consulado 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 pelo (514) 499-0359 ext.
24.

Por: Conceição Correia
Este livro a ser devorado com
os olhos e saboreado com o

coração é uma excelente ideia
para prenda de Natal.

Ajude o Hospital SainteJustine e conheça um pouco da
história e dos gostos culinários
do “Jet-Set de Montreal”.

Pequenos
anúncios

844 - 0388

Nuno Bello
Cônsul Geral de Portugal em Montreal

Sá e Filhos inc.

Na quinta-feira dia 27 de
Novembro, pelas 18h o salão do
Ferreira Café, estava repleto de
personalidades para o lançamento de mais uma edição do
livro “101 personalidades, 101
receitas”.
Depois de nove meses de
incubação este projecto que
reuniu 101 personalidades, feito
com paixão e cozinhado com
amor, deu à luz, mesmo a tempo
para o Natal. Vendido na livraria
Renaud-Bray, Archambault Les
Ailes de la Mode e no Ferreira
Café por 29,95$, é uma obra que

Ao serviço da comunidade desde 1975

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

Super Especiais :
• Feijão / lata 19 onças 59¢ cada ou cx.- $13.99
• Tremoços em lata de 19 onças
.79¢
• Bebidas gasosas, 2 lt (Ananás, maracujá e laranja) $1.29
$4.99
• Batatas, sacos de 50 libras
- Alcatra, peça completa
kilo $8.80
$4.50
- Caixa de clementinas,
2,3 kg.

O balcão hipotecário
A sua hipoteca nas melhores condições

Fernando Calheiros,
celebra os prazeres à volta
duma boa mesa, um grande
livro de família onde 101
personalidades do Quebeque,
cantores, actores, humoristas,
escritores, jornalistas, atletas,
homens e mulheres de negócios, cozinheiros famosos, não
só aceitaram compartilhar os
seus gostos culinários, como
também desvendar as suas
recordações de criança e deixarnos como herança uma parte do
seu património cultural.
Johanne Demers publica um
livro de excelente qualidade
com mais de 300 fotografias 125
pratos apresentados com cor e
com gosto de cada uma das
receitas escolhidas e Alain
Bélanger medalha de bronze no
Concurso do melhor escanção
do mundo em 2000, assinou o
acordo “vinhos e iguarias”
propondo aos leitores uma
aliança inventiva.
Carlos Ferreira anfitrião do
evento, recebeu à sua habitual
maneira todos os presentes e,
como para cada um dos livros
vendidos um donativo será
depositado na Fundação do
Hospital Sainte-Justine, muitas
crianças estavam presentes. A
sua filha mais nova, Cláudia, fez
as honras da casa dando as boas
vindas a todos os presentes num
ar e num estilo que promete.

03-12-03.pmd

11

VOYAGE

Conselheiro em segurança financeira
Corretor relacionado com empréstimos
garantidos por hipoteca imobiliária

681, Jar
ry est
Jarry

algarve
Lisboa Uma força na Comunidade
ESPECIAIS DE DEZEMBRO

Tel: (514) 886 -7001

Licença do Québec

Saídas de Montreal

E mail: fcalheiros@clubpret.qc.ca

Courtier immobilier agréé
Com a colaboração de:

211 rue Jarry Est
Montréal, H2P 1T6
514-282-7509

A partir de :

Lisboa $749*+TX
FFar
ar
aroo
$749*+TX
PPor
or
to $739*+TX
orto
PP.Delg
.Delg
ada $499*+TX
.Delgada

(Saída de Toronto)

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

(Para qualquer ilha dos Açores)

"Faça uma surpresa aos seus familiares"

273-9638•277-1934

B.A.A

Qual é a sua estratégia hipotecária?
*

1 ano

Taxas de juros bancários

4.75%

Juros negociados 3.75%

3 anos 5 anos 7anos 10 anos
5.90%

6.50%

4.64%

5.04%

7.75%

8.05%

5.51% 6.04%

*Sujeito a certas condições

Serviços gratuitos para si, Possibilidade de comprar uma residência sem nenhum depósito
mesmo em casa
Taxas de juros
garantidos até
6 meses

Multi-apartamentos 5 Grande variedade
anos a partir de 5.20%
de hipotecas a
juros variáveis
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Guia do Consumidor
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

987-7666

EM 2-12-2003

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

849-8591

1EURO=1.5667C
1EURO=1.5667Cd

LATINO
177 Mont-Royal Est

849-1153

LISBOA
355 Rachel Est

844-3054

UM SERVIÇO DO
BANCO
COMERCIAL
PORTUGUÊS
(514) 287-3370

844-3307

BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent

849-6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA

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

4244 St. Laurent

842-8077

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

CASAMENTOS

HORÁRIO DE ABERTURA
Segundas, Terças, Quintas: e Sextas
9 às 12:30 horas
Quartas
9 às 12:30 e das 14 às 17 horas
URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ambulância
Clínica Portuguesa Luso
Polícia
Bombeiros
Hospital Hôtel-Dieu
Hospital Royal Victoria
Hospital Ste-Justine
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc
Hospital de Montreal
para Crianças
Serviço de Auxílio aos
Emigrantes(SANQi)
Sun Youth,
Serviços de Urgência
ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. Angolana de Montreal
Associação N. S. de Fátima
(Chomedey, Laval)
Associação Portuguesa
do Canadá
Associação Portuguesa
do Espírito Santo
Associação Portuguesa
de Lasalle
Associação Portuguesa
de Ste-Thérèse
Caixa de Economia
dos Portugueses
Casa dos Açores do Quebeque
4129
Centro de Ajuda à Família
Centro Português
de Referência
Centro Comunitário
do Espírito Santo
Clube Oriental
Português de Montreal
Clube Portugal
de Montreal
Grupo Folclórico Campinos
do Ribatejo
Rancho Folclórico Verde Minho
Ass.Port.West Island
Português de Montreal
Sporting Clube de Montreal
Sport Montreal e Benfica

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

849-2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

987-0080

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

366-6305

FARMÁCIAS

842-8045
353-1550
342-4373
844-1406
353-3577
768-7634
684-0857
739-9322
499-9420
273-4389

495-2597
483-2362
849-9901
273-9638
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843-3863

669-7467

FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

844-6212

M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203
EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

843-5626

(514) 985-2411

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

288-3019

PADARIAS

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

PSICÓLOGOS

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

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

Conselheira

TIPOGRAFIAS

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

Victor Marques
Conselheiro

288-2082

BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276 St-Laurent

ALASKA
LEATHER

esquina St-Dominique

Tel.:(514) 277-6259

Estacionamento nas traseiras

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).

514

595-1500

IMMEUBLES PREDIAL inc.
Courtier immobilier agréé

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

Fátima Simões

843-7282

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

570-9857

Escritório

Consulta grátis com um notário • Ajuda psicológica grátis

VESTUÁRIO DE CRIANÇA

Dr. JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

514

Arranjos prévios
Repatriamento para a Terra Natal

947-1479

Agent immobilier agrée
Escritório
Residência

(450) 672-6450
(450) 465-9826

Luxuoso “cottage”
semi-destacado,
renovado com muito gosto, perto da
Place Versailles: 3
quartos, cozinha
em carvalho, s.
jantar, 3 casas de
banho, cave bem
acabada c/lareira,
quarto frio, garagem, lindo quintal,
a dois passos do
Metro Radisson.
Um sonho !!!

$239.500

ST-LEONARD

486-2714
Esc.: 374-9250

José Montez 254-0216-254-6139

Prof. Bangali
270-3112
862-2319

Cristina Medeiros

Complexos funerários

845-5335

GARAGENS

MÁQUINAS DE COSTURA

351-1716

Nós oferecemos um serviço
atencioso em português !

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

Ligue agora ! (514)

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

845-6028

NOTÁRIOS

FUNERAIS

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

842-0591

MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

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

Celular

ARCA

272-5779

385-1484 e 3 8 5-3541

QUIROPRATAS
RENOVAÇÕES

MÓVEIS

ESCOLAS DE CONDUÇÃO

ELECTRO-LUSO
225 Gounod

982-0804

499-1624

DISCOS/LIVROS

254-4647

842-8077
388-

232-3095

DENTISTAS

ELECTRICIDADE

435-0301

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

CONTABILISTAS

844-2269

RÁDIO E TELEVISÃO
Rádio Centre-Ville
Rádio CFMB
Radio Clube Portugal

03-12-03.pmd

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O

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

ALGARVE
651 Jarry Est

844-8738

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

681-0612

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

AGÊNCIAS DE VIAGENS

BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent

CLÍNICAS

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

MONUMENTOS

OURIVESARIAS

CANALIZADORES

Tel.: (514) 499-0359

271-6452

4117 St-Laurent

TAGUS
4289 St-Laurent

Consulado-Geral
de Portugal

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert

ST-MICHEL

Vidente

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

(514) 777-1262

5plex, de luxo 2x5�+3x4�, garagem e
lareira.

ST-LEONARD

Duplex 2x5�, garagem, todo renovado.

CENTRE-VILLE

Grande triplex de luxo, renovado.
Ver para crer !

ST-LEONARD

www.profbangali.com

ASTRÓLOGO AFRICANO AIDARA

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

12/4/2003, 11:01 AM

Triplex, 3x6� todo renovado.

VILLERAY

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

Grande duplex 2X5�, cave bem
terminada, garagens, belo jardim

ROSEMONT

Triplex 1x5� + 2x3�, garagem,
iImpecável
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PRECISA-SE
BOUTIQUE DE
ALTERAÇÔES

Empregados (as) de mesa c/experiência
para trabalho à sexta e sábado.
Apresentar-se no:

Senhora com referências, procura
trabalho de limpeza doméstica de 2 a 5
dias por semana.

540 boul. Marie-Victorin
Boucherville

736-0411

DIVERSOS

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

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

Cozinheiro de domingo a quinta a partir
das 16 horas, para restaurante situado
no Plateau.

Rui : (514) 979-3996
Ana : (514) 826-3996

(514) 999-0199
CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e operário
com experiência em máquina de
dobrar aço.

CDM

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
Costureiras c/exp. na confecção de linha
exclusiva de vestidos de noiva e de
“soirée”. Tempo inteiro ou parcial.
Trabalho imediato.
(514) 937-5747

Oferece-se cursos de assistente ou
secretária dentária. Facilidades de
pagamento.
Olga
582-1771
Vai casar?
Tenho o que precisa.
Fotografias e video
Serviço de qualidade
HENRIQUE PAISANA
Fotógrafo profissional
especializado em
casamentos.

Pequenos Anúncios
da A Voz de Portugal

Tel. 270-4159

844-0388

jornal@avozdeportugal.com

ATENÇÃO

Concelho do NORDESTE
S. Miguel - Açores

Carlos
254-5766
Mesa de casa de jantar em madeira,
com 6 cadeiras, com menos de 1 ano de
uso. Bom preço. Na compra da mesa
está incluído um sofá.

(514) 245-8451

282-6518

REMAX Alliance Inc.

Informação gratuita - casas, hipoteca...

EXPERIENCE
Hall of Fame
Club 100%OR

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

CARLOS AGOSTINHO

Esc.: 374-4000
Cell.: 996-9012
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VILLERAY
Bom 4plex renovado, estacionamento para 6 carros.
Bom investimento.$269.000

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

DEA
I
D
NIDDA
E
V
V

DA
VENDI

O

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

03-12-03.pmd

VILLERAY
Bom triplex. Bem situado
Preço : $259.000
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Courtier immobilier agrée

António Gomes

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

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

Avaliação gratuita

Arlindo Velosa

83 CASAS VENDIDAS EM 2002

NOVO NO MERCADO
VILLERAY
Duplex 2x5½ e “Bachelor”.
Esquina de rua, terraço e garagem.
Impecável.
0$
9 00
AHUNTSIC10
“Cottage” em sector procurado,
com 4 qts fechados, lareira, cave
bem terminada, “solarium”.
$229.000.
0
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0
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VILLERAY

VILLERAY

DA
I
D
EN1x5½+3x3½, aquecimento eléctrico, bom para
VTriplex
5292 rua Bélanger (próximo da Viau)

proprietário ocupante.

$289.000

ST-MICHEL

Negociável
2x4½+bachelor 3½ completamente novo. Aquecimento
eléctrico. Portas e varandas
novas. $245.000

ROSEMONT

O
AD

ST-MICHEL

DA
I
D
N
VE

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

VILLERAY

C
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O M 00.
N
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NO

$31

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

ST-MICHEL

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

R.D.P.

DU CARTIER INC

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

Joseph Oliveira

Olívia Paiva

NOVO NO MERCADO

PLATEAU
6x4½ ,boas divisões, c/cave, aquecimento
eléctrico, bem situado, zona procurada, em boas
condições. Rendas $36.000/ano.
Preço : $485.000.

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

RE/MAX DU CARTIER INC.

DU CARTIER-VILLERAY

COMPRA-SE
Prédio - Chalet - Quinta ou Pomar
Local : Ponta da Madrugada
Comunicar até 20 de Janeiro de 2004
Cell. (514) 814-7853

Serviços & negócios

Restaurante todo renovado,
capacidade 40 lugares, ideal para
cozinha portuguesa. Horário de
abertura de segunda a sexta-feira
das 06h00 às 18h00. Rendimento
semanal $3.000.Preço: $60.000.

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.

Faz-se transferências de sistema
de cassetes vídeo para Portugal e
vice-versa. Também vendemos
transformadores para Portugal.
A.B.C. Electronics
4116, Boul. StLaurent
844-2461

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

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

R.D.P.

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

ST-MICHEL

“ C o t t a g e ” r e c e n t e . C a v e “Bungalow” com cave na Jeanacabada.Garagem.Deve visitar Talon / 14ª ave.,residencial ou
comercial
$159.500
$239.500

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

Lindo duplex c/molduras
em boas madeiras, soalho
em madeira de carvalho,portas e janelas novas
em alum, próximo do Metro
Fabre/Iberville. Possibilidade de ocupação dupla.

PLATEAU
Antigo “cottage” tipo
victoriano, presentemente
como duplex, c/ cave e
garagem dupla.
Próximo do hospital Hotel
Dieu.
ATENÇÃO!!!
PROCURO 4plex ou 5plex em St.Leonard
para comprador sério. Contactem-me P.F.

12/4/2003, 11:02 AM

ST-MICHEL

$277.500
2x5½ + 2 comércios.
Aquecimento eléctrico,
lareira. $315.000

MONTREALNORTE

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

NOVO NO
MERCADO
MONTREAL NORTE
4plex 2x5½+2x3½,
aquecimento eléctrico,
garagem.
Preço : $320.000
MONTREALNORTE

Duplex 1x4½, 1x7½, todo
renovadoPreç : $199.000
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Crónica
A Força do Ambiente
Por Manuel Alves Louro
Ambiente e comida, eis o que no dizer
dos médicos origina o temperamento. O
ambiente afectivo e moral, familiar e
social, têm força determinante no
desenvolvimento da personalidade.
O Quadro em que decorre a nossa
vida: as mobílias da casa, as pinturas, o
comportamento das pessoas, as
condições físicas do trabalho, o tom
geral, a agitação ou a calma, a música, a
alegria ou a tristeza do ambiente, a
natureza que nos rodeia constituem uma espécie de atmosfera
moral que tem a sua importância – é a mesma que têm os pulmões
a qualidade do ar que se respira, da qual depende o vigor do sangue.
Do mesmo modo, a influência do ambiente pode não ser notada;
embora o não seja, basta que infiltre esta ou aquela impressão, para
que se repercuta sobre a maneira de proceder.
As nuvens desfazem-se em chuva sobre a montanha. As águas
juntam-se e correm pelos rios e riachos. Mas as torrentes não
apanham toda a água; as raízes das arvores, as folhas, as florestas,
retêm parte das chuvas e as gotazinhas destiladas do nevoeiro. Parte
desta humidade evapora-se, pouco a pouco, e volta às nuvens; o
restante infiltra-se no solo e desaparece; mas, talvez muito longe daí,
lá em baixo na planície, jorre uma fonte alimentada por ela.
De igual forma as ideias que nos passam pela cabeça, muitas vezes
caiem, por assim dizer, como a chuva e correm por caminhos
conhecidos. Muitas dessas ideias destilam-se como a água no meio
ambiente, e penetram despercebidas até se encontrarem e
formarem a corrente que, mais dia menos dia, aflora à consciência
para brotar em actos.
É que, segundo a psicologia experimental, toda a ideia (sensação
ou pensamento) seja qual for a sua proveniência, provoca
infalivelmente o acto correspondente, desde que nenhum obstáculo
mais forte que a vontade o impeça.
Daqui se conclui a necessidade de alimentar ideias conformes às
acções que se querem praticar; ou inversamente: não alimentar
ideias conformes à ideias que se querem evitar.
Neste espírito, gravaram os monges, nas paredes das celas,
sentenças ou imagens que lhes lembravam as “grandes verdades”.
Ainda com o mesmo espírito, os nossos antepassados erigiam, por
toda a parte, calvários ou madonas, e honravam as ruas e praças
públicas com os nomes dos grandes homens, evocadores de
grandes feitos da nossa história tão vasta e brilhante.
Em qualquer consciência, principalmente na consciência frágil
das crianças a acção do ambiente nota-se com mais facilidade. A

influência das primeiras leituras e particularmente as primeiras
imagens impressionam mais que as palavras – “uma imagem vale
mil palavras”, diz o adágio.
As imagens gravam-se no cérebro das crianças e deixam nelas
traços inextinguíveis; mancham-lhes a imaginação, podendo até
suscitar actos análogos”.
Os governos têm como principal mister, obedecer à opinião
pública mesmo inconsciente, mas as leis da natureza humana são
absolutamente imutáveis.
Vejam-se, por exemplo, sem mais nada, os efeitos da televisão:
A televisão é o meio electrónico mais valioso do século passado,
o melhor veículo de comunicação, a janela aberta sobre o mundo,
mas ao lado da riqueza inegável de conhecimentos e cultura que nos
transmite, ela apresenta uma visão do mundo, violenta, mesquinha,
repressiva, perigosa e falsa.
“Crescer na cultura de violência alimenta a agressividade, a
dessensibilização, a insegurança, a desconfiança e a irascibilidade
na maior parte das pessoas”.
“Não há nada mais sério e importante para a sociedade do que o
que se ensina aos nossos filhos”.
O sexo e a violência estão talhados à medida para a televisão:
imagens em vez de palavras, e “viajam” bem...
O humor, os diálogos complexos, os traços culturais particulares
passam mal. A violência é o caminho do proveito e do lucro, uma
fórmula mundial “infligida às crianças do mundo inteiro”.
Segundo múltiplas fontes de informação, os actos ou referências
sexuais na televisão são iguais em número aos actos de violência
como tal. Um adolescente tipo “standard” vê 14000 actos sexuais

Um debate no pomar do espírito
Alegoria
J.J. Marques da Silva
A “Alma humana” estava tão
enferma que provocou sérios
cuidados a todos os sábios que
amavam a Vida e a Verdade, os
quais resolveram reunir-se num
debate para ver se chegariam à
conclusão do que era necessário para minorar o seu sofrimento e a sua falta de Paz e
Esperança. O lugar que escolheram foi o “Pomar do
Espírito”, lugar muito aprazível
que foi cedido de muito bom grado pelo seu Bondoso proprietário.

Export Depot

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

DESDE $599

DESDE $149

DESDE $649

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

✁

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO
* UM POR FAMÍLIA

03-12-03.pmd
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A primeira pessoa a usar da
palavra foi um “Pessimista”
cujas conclusões se resumem
no seguinte:
— A Paz, como a desejamos,
e como a “Alma humana” a
necessita, é um mito; é coisa
inatingível. É mesmo incompatível com a vida. A vida é
acção, a paz é sossego. Ora viver
é agir, e agir é sofrer; portanto só
a dor é positiva. A paz só se
encontra na morte, e a morte é
o termo de tudo; por consequência nunca poderemos
gozar a Paz.
Seguiu-se um “Sociólogo”
que expôs:
— O homem é um animal
sociável por natureza. Toda a
falta de Paz provém de não
querer compreender isso
mesmo, e de cada um procurar
isolar os seus interesses dos
interesses dos outros, quando
afinal ninguém pode viver
completamente isolado. Ricos e
pobres precisam uns dos
outros. O egoísmo, pois, é o que
motiva a falta de Paz.
Um “Psicólogo” expôs também:
— Eu creio que a Alma
humana nunca poderá fruir a
Paz que almeja enquanto não
souber dominar-se. A desordem das paixões e as emoções
psíquicas, a que se tem submetido, é o único factor a que se
pode atribuir a falta de Paz .
Levantou-se depois um
“Teólogo” que afirmou:
— É um erro crasso atribuir
a enfermidade da Alma humana
apenas à falta de Paz. Então a
falta de Amor, de piedade, de
devoção, de obediência, etc.,
não contribuem também para a
doença? Ora exercite-se a Alma
humana nas práticas da religião
e verá como a doença se cura. E
tem ainda o privilégio de
escolher o remédio que lhe
aprouver: tem peregrinações,
penitências, devoções, ritos,
etc., em qualquer religião que
escolher.
Um rumor de protesto soou
pelos ares. Berraram de todos
os lados os adoradores de várias
religiões afirmando que a sua
era a melhor e a mais verdadeira. Aquele Teólogo era um
louco porque não fazia distinção... Nisto ergueu-se um Libertino que vociferou:
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por ano na televisão o que está bem longe de promover os valores
familiares.
Uma série de pesquisas foram feitas onde se conclui que há
relação directa entre a violência e a televisão. Ninguém o nega e a
ciência o confirma.
Desde 1956 vários cientistas provaram que as crianças de 4 anos
que vêem certos programas de desenhos animados com cenas de
violência são mais susceptíveis de bater nos colegas, quebrar os
brinquedos e ter comportamentos mais agressivos do que as da
mesma idade que vêem outros programas repousantes.
Todas as investigações demonstram que no fim da escola
primária não há crianças que não tenham testemunhado 8000
homicídios e 100000 outros actos de violência. Um outro estudo em
1992 revela que a criança normal americana passa 27 horas por
semana diante da televisão, e viu 40000 homicídios e 200000 actos
de violência antes dos 18 anos.
Noventa por cento de americanos estão convencidos de que a
violência na televisão é nociva para a sociedade.
A progressão contínua de homicídios nos Estados Unidos a partir
de 1955 coincidiu com a aparição da televisão em todos os lares nos
anos 50. Outros estudos corroboram a mesma tese: os jovens que
tinham visto maior quantidade de filmes violentos na televisão, antes
dos oito anos, eram mais susceptíveis de terem problemas com a
justiça a partir dos 18 anos, exercer violência contra os filhos e
mulher, e de serem declarados culpados de crimes graves.
“Casa de pais escola dos filhos”;
“Exempla trahunt” – os exemplos arrastam;
Diz-me o ambiente que frequentas e dir-te-ei quem és.
— Calai-vos, senhores, calaivos! Todos os vossos deuses
são fantasia! São deuses mais
pequenos do que vós, pois
fostes vós que os imaginastes e
os fizestes. Alguns têm maiores
defeitos do que vós mesmos... E
o processo que apontais não
serve para vós também, pois
que estais aqui para ver se
descobris o melhor remédio.
Quanto a mim o melhor lenitivo
ainda é o mundo! Aí temos
prazer para toda a tristeza. Eu
sei que o mundo nada oferece:
tudo vende; mas enfim, sempre
há algo que nos inebria, e pelo
menos sentimos uma cura
momentânea.
Um “Optimista” deu igualmente a sua opinião:
— Senhores! Talvez lográssemos algo melhor, se não
especulássemos com o assunto.
O mundo é feito de contrastes. Se existe a dor, também
existe o prazer; se existe a
guerra, também existe a paz.
Por que não recebemos com a
mesma indiferença tanto o que
nos parece mau, como o que nos
emociona como bom? Eu, digo
francamente, não tenho nisso
dificuldade. O que ainda não
consegui foi o remédio para os
males da minha própria consciência, que às vezes me aflige
bastante.
Voltou de novo a haver acesa
discussão, até que um jovem
que estava a dar-se conta de
tanto arrazoado, pediu licença
para falar. Todos o olharam com
desconfiança, dado o seu
parecer juvenil, mas acabaram
por lhe dar ouvidos. Eis o que
disse:
— Desculpai-me, senhores.
Eu não estou inscrito no número
dos conferentes, mas ouvindovos, ouvi também a Voz
D’Aquele que é o Princípio e o
Fim de todas as coisas dizer-me:
“Fala e não te cales”. Escutai,
portanto: É um facto que a Alma
humana está doente, tendo já
experimentado quase todos os
remédios. Teve sede, logo
inventou teorias e ciências, as
quais se chocaram com a
desordem das ideias, e ainda lhe
fomentaram mais necessidade
e mau estar.
Sentiu-se sozinha, logo criou
deuses à sua imagem e semelhança, e até na figura de
animais porque o medo a avassalava. Curvou-se então às
forças da natureza, mas com
tudo isso não logrou satisfazer
nem a sua saudade espiritual,
nem alcançar a Paz e a

Esperança da Salvação. E a
doença continua, e a morte está
próxima. Num último arranque
e anseio de vida procurou vencer pela guerra e pelas invenções da técnica, mas o resultado
é aquele que estais observando
e sobre o qual discutis. Também
com o vosso debate não chegastes a conclusão plausível, e
todavia o remédio eficaz está
mais próximo do que todos vós
pensais. Reparai no fruto deste
Pomar! Um só Fruto, mas nove
aplicações das suas possibilidades curativas: —Amor, Gozo,
Paz, Longanimidade, Benignidade, Bondade, Fé, Mansidão e
Temperança (Gal.5,22). Ora o
Amor que é o Arquitecto do
universo, aplicado à Alma humana, reconstituir-lhe-ia todas
as forças perdidas, e reconstituiria também o Mundo. O
Gozo e a Paz, consoli-dariam o
seu bom estado de Vida Nova. A
Longanimidade, a Benignidade
e a Bondade, imunizá-la-iam das
doenças fratricidas. A Fé
conduzi-la-ia à Vitória. A
Mansidão e a Tem-perança
corrigiriam os exces-sos de
todos os géneros e até os
defeitos da digestão. Nestas
nove possibilidades de cura há
ainda o valor das substâncias
necessárias para a vida da Alma
humana. O Médico para aplicar
o tratamento é o próprio dono
deste Pomar. Tem nome de
“Pomar do Espírito” porque o
Seu dono também verteu o seu
Sangue para dar Vida espiritual
à Alma humana. Ele pode
libertá-la de todas as suas
enfermidades e pecados. Não
há chaga nem estado mental ou
psíquico que Ele não possa
sanar.
Chama-se “Aquele que é Fiel
e Verdadeiro”, o Único Deus
incriado que amou a humanidade inteira para lhe dar a Vida
Eterna (João 3,36).

Leia, Assine,
Divulgue
A Voz de
Portugal
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Provérbios, frases e pensamentos
Por Natércia Rodrigues

Matinée de Fado
Dia 21 de Dezembro

Buffet Luís Arruda
Passagem
de Ano
Numa organização do Buffet Luís Arruda, terá lugar no dia 31 de
Dezembro no 3270 rua Beaubien, a partir da 19h, uma grandiosa
festa de Passagem de Ano, animada pelo conjunto Silhouette.
Para reserva de bilhetes contactar: Luís Arruda 996-7000; Buffet
Luís Arruda 388-9624 ou Sonya Arruda 944-9624.

“Por um instante o amor é capaz de transformar o mundo”.
“Os meus sonhos não podem ser presos, levados pelo vento,
muito menos encobertos pela areia, pois a liberdade do homem está
em sonhar, e o sonhar de todo o homem está na vontade de amar”.
“Tenho um velho baú chamado coração; dele transborda o único
tesouro que possuo e que te posso oferecer: o meu amor”.
“Hoje é o amanhã que tanto nos preocupava ontem”.
“Os ignorantes, que acham que tudo sabem, privam-se de um dos
O Rancho Cantares e Bailares dos Açores, afim de atingir os seus
maiores prazeres da vida: APRENDER”
objectivos,
procura crianças a partir dos 6 anos, assim como casais
“Quem perdeu um amigo, é como quem entra numa velha
arrecadação, onde tudo está no escuro, no silêncio e na solidão”. e jovens que queiram aprender a dançar ou a tocar instrumentos
“Um verdadeiro amigo é aquele que tenta compreender aquilo de corda.
Para mais informações contactar José Cordeiro (450)629-9898.
que não somos capazes de explicar”.
“Ganhei um amigo porque o aceitei como ele é, de igual forma
mostrei-lhe como sou, e da mesma forma ele me aceitou”.
“Porque me arreliar, sem saber o que aconteceu? O erro pode até
ser meu, e uma forte amizade como a nossa não se deve desfazer
desta forma, deixando uma mossa”.
No Domingo, 7 de Dezembro, a partir das 13h, terá lugar na APC
RECEITAS:
a festa comemorativa do Dia do Sócio, com um almoço bem à
Bolo de Laranja:
portuguesa.
100 g. de manteiga
Tarde animada pelo grupo Som 2000.
125 g . de açúcar
Entrada gratuita para os sócios; n/sócios 15 APC.
2 ovos
Para reservas: 844-2269.
100 g. de farinha
1 laranja grande
1 colher de chá de fermento
Para o glacé:
1 laranja grande
150 g. de icing sugar
Bate-se o açúcar muito bem com os ovos inteiros, um de cada vez
No dia 31 de Dezembro, pelas 19h, terá lugar no Salão Paroquial
Junta-se a farinha e o fermento, o sumo de uma laranja, a raspa da Igreja St-Enfant-Jesus, 5035 rua St-Dominique, uma sensacional
da laranja e a manteiga. Misturar. Deitar o preparado numa forma festa de Passagem de Ano, animada pelo conjunto Contact.
de buraco, previamente untada. Vai ao forno durante cerca de 30
Entrada: adultos, 45 ranchos; crianças dos 6 aos 12 anos: 25
minutos.
ranchos
Entretanto, dissolver o açúcar e o sumo da outra laranja para o
Para reservas ou mais informações contactar José Cordeiro
glacé, que deve ser um creme fluido mas espesso.
(450)629-9898 ou ABC Electronique 844-2461.
Com o bolo ainda quente e já desenformado, regar com metade
do glacé.
Depois do bolo arrefecido, regar com a outra metade do glacé.
BOLO DE NATAL:
1 chávena e ½ de leite
O Centro das Mulheres de Montreal procura condutores e
500 g de farinha
ajudantes benévolos para efec400 g de açúcar
tuar a colheita de produtos
200 g de manteiga
alimentares e brinquedos ne200 g de nozes picadas
cessários para a sua campanha
200 g de passas brancas e pretas
de Natal, e também benévolos
5 ovos
para confeccionar e distribuir os
2 colheres de sopa de fermento
cestos de alimentos e de brinuma pitada de sal
quedos para o período de Natal.
4 gotas de essência de baunilha
As pessoas interessadas podem
Bate-se a manteiga com o açúcar até ficar em creme.
informar-se pelo telefone :
Juntam-se as gemas, a farinha misturada com o fermento e
(514) 842-4780
alternando com o leite bata tudo muito bem. Depois as nozes e as
passas, passadas por farinha e
por último as claras batidas em
LES ALIMENTS C. MARTINS
castelo envolva bem o
123, Villeneuve Este
preparado sem bater.
Leva-se a forno moderado
(entre Coloniale e de Bullion)
cerca de + ou – 1 hora em forma
bem untada e polvilhada com
Mosto 100% puro
farinha
•Galo •Alicante •Moscatel •Palomino •Zinfandel

Rancho Cantares e Bailares
Procura alunos

Associação Portuguesa
Dia do Sócio

Rancho Cantares e Bailares
Passagem de Ano

Implicar-se é dar!

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

C.C.E.S.

GALO

$

Passagem
de ano

20 LITROS

O Centro Comunitário do
Espírito Santo de Anjou e
Montreal organiza no dia 31 de
Dezembro, a partir das 19h,
uma sensacional festa de
Passagem de Ano 2003/04.
Esta festa terá lugar no salão
da igreja St-Casimir, 3420 rua
Parthenais (próximo da rua
Sherbrooke) e será animada
por L. M. Disco de Fernando
Vinagre.
Entrada: sócios, 50 coroas; n/
sócios 55 coroas; crianças dos
6 aos 12;:20 coroas.
Reserve desde já o seu lugar
contactando Maria Vital
450.629.0250 ou Carlos Pinto
450.585.4875 ou o Centro
Comunitário pelo 353-1550.

03-12-03.pmd

40.00
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100% satisfação garantida
ou dinheiro reembolsado

Comunidade
Inicialmente prevista para o dia 7 de Dezembro, e pela primeira
vez em Montreal, todos os fadistas e seus músicos estão convidados
a actuar no mesmo palco, no dia 21 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.

Legisladores, burocratas e “democratas”
Cont da pág. 5

residente”. Os emigrantes? E os emigrantes do interior não terão
o mesmo direito? Pois claro, dizem os entendidos. E assim se
chegou à conclusão que os madeirenses residentes no continente
também têm o direito de votar! “Nem pensar” disse o Alberto João,
que sabe que estes votam contra ele. “Eles querem meter gente do
contra por via administrativa”, acrescenta o inefável Jardim. “Baterme-ei sempre contra esta medida”, vociferou o Jardim com o seu
peculiar estilo.
Pois é, são todos muito democratas mas quando a Democracia
não lhes convém, espezinham as mais elementares regras.

No aniversário da morte de Pessoa
Cont da pág. 5

namental, que impediu que esse tesouro cultural fosse vendido ao
estrangeiro. Considerado património nacional, este espólio ficou
durante 35 anos conservado em três arcas que duas bibliotecárias
da Torre do Tombo catalogaram e transportaram para lugar seguro,
no princípio dos anos setenta.
Fernando Pessoa jaz, assim, ali, em sobrescritos.
O autor de Mensagem, morreu como viveu. Desconcertante,
muito digno e sisudo, numa cama do Hospital São Luís dos
Franceses, numa rua pacata do Bairro Alto.
Para ele, em sua memória, deixemos aqui alguns versos do Mar
Português,/o Infante/Segunda Parte da Mensagem:
...Quem te sagrou criou-te português.
Do mar e nós em ti nos deu sinal
Cumpriu-se o Mar, e o Império se desfez
Senhor, falta cumprir-se Portugal!

28.350.00$

TIPO
VINHO
VERDE

$

40.00

20 LITROS

SUPER ESPECIAL
DE DEZEMBRO
• Compre 10 baldes de Mosto 100% puro e
obtenha 1 balde gratuito
•GRELOS "ANDY-BOY"
•COUVES •ETC...

$6.99
$6.99
Importadores de frutas e legumes
a grosso e a retalho

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

Fornecemos: •restaurantes •hoteis •mercearias
Pes
o •hospitais •"dépanneurs"
an
g
com soal
e
r
•crèches •ect...
a
pete
Ent mo di
nte
s
Faça-nos uma visita ou contacte:
me
ALBANO SÁ ou CARLOS COSTA
Tels.: 845-3291 - 845-3292 - Fax: 257-8816

José de Melo e José Pacheco, organizadores da festa a favor da Fundação
SP, que decorreu no Sábado, 25 de Outubro, desejam por este meio
agradecer a todas as pessoas que de boa vontade participaram a favor
desta nobre causa.
Um sincero obrigado a todos os comerciantes e empresas que colaboraram
nesta iniciativa, ajuda essa que foi preciosa para o sucesso deste projecto,
conseguindo angariar a quantia de 28,350.00$ para a Fundação “Sclérose
en Plaques”.
As nossas desculpas aos comerciantes que nos ajudaram e que não foram
nomeados no artigo sobre a festa, no Jornal A Voz de Portugal, do
passado dia 29 de Outubro. A informação foi baseada a partir dos cartões
de visita, mas realizámos posteriormente que nem todos se encontravam
expostos no local.
A todos OBRIGADO.
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Desporto

Sporting e Benfica vencem e
prosseguem “braço de ferro”
Sporting e Benfica prosseguiram o “braço de ferro” pelo
segundo lugar da Superliga
portuguesa de futebol, ao

O avançado do Benfica concretizou o seus sétimo golo na
prova, menos três que o brasileiro Derlei (FC Porto), o líder

da vitória, aos 76 minutos.
Belenenses e Marítimo empataram 2-2 no Restelo, com as
equipas a continuarem na
primeira metade da classificação, um dia depois de o
Boavista ter sido derrotado (2-1)
na Reboleira por um Estrela
Amadora em vésperas de
eleições e que conseguiu a
segunda vitória no seu reduto,
deixando a “lanterna vermelha”
nas “mãos” do Paços de Ferreira.

Resultados
completos

E.Amadora - Boavista, 2-1 (1-0)
Belenenses - Marítimo, 2-2 (1-2)
U.Leiria – P.Ferreira, 1-0 (0-0
V.Guimarães - Alverca, 2-2 (2-1)
Académica - Beira-Mar, 0-1 (0-0)
Nacional - Moreirense, 3-1 (2-1)
FC Porto – G.Vicente, 4-1 (1-0)
Benfica - Rio Ave, 2-0 (1-0)
Sporting – Sp.de Braga, 2-0 (1-0)
Programa da 13ª jornada:
Boavista - Moreirense,
Marítimo - FC Porto,
Rio Ave - Vitória Guimarães,
Alverca - Académica,
Gil Vicente - Nacional,
Estrela Amadora - Sporting,
Sporting Braga - União Leiria,

triunfarem pelo mesmo resultado (2-0) nas recepções ao
Sporting de Braga e Rio Ave, nos
jogos de encerramento da 12ª
jornada.
O Sporting, a quem estava
reservado o compromisso mais
complicado ao defrontar o actual quinto classificado da
competição, reassumiu a segunda posição, com mais um
ponto que o rival lisboeta, mas a
distantes sete do líder FC Porto.
Os “leões” passaram com
distinção no “teste” bracarense,
quatro dias depois de terem
batido no “fundo”, ao serem
afastados na segunda eliminatória da Taça UEFA, em
consequência de uma contundente derrota no novo Alvalade
XXI, por 3-0, frente aos turcos do
Gençlerbirligi.
O Sporting desalojou da segunda posição o surpreendente
Beira- Mar - equipa que “caiu” ao
quarto posto, sendo ultrapassada também pelo Benfica -,
com João Pinto a regressar aos
golos, ao inaugurar o marcador
à passagem da meia hora na
sequência de um canto, cabendo a Silva, aos 61, fechar a
“contagem” com um colocado
remate de cabeça.
No dia em que José António
Camacho completou um ano na
liderança técnica do Benfica, o
clube lisboeta reservou duas
“prendas” ao treinador espanhol: a primeira vitória no novo
Estádio da Luz e a estreia sem
sofrer golos na nova casa.
Perante uma equipa do Rio
Ave que não perdia desde a
sexta jornada (derrota por 2-1
frente ao Boavista), foi preciso
esperar até ao 41º minuto para
os “encarnados” festejarem o
tento inaugural, marcado por
Simão, na conversão de uma
grande penalidade.
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da tabela dos “artilheiros”,
através do primeiro castigo
máximo da época favorável ao
clube lisboeta.
Na segunda parte, Cristiano
sentenciou o encontro aos 69
minutos, altura em que dilatou a
vantagem dos anfitriões com
um remate de cabeça, fixando o
resultado final.
O FC Porto, sem o contributo
do “cérebro” Deco (suspenso),
tinha batido o Gil Vicente por 41, com golos de Maniche (38),
McCarthy (59), Alenitchev (64)
e Derlei (81), cabendo a Edinho
(66) o tento de honra dos visitantes, na despedida oficial do
Estádio das Antas.
Outro conjunto que não facilita e teima em querer ver
transformado o rótulo de
“equipa sensação” em “certeza”
é o Beira-Mar, que foi a Coimbra
vencer a Académica por 1-0,
graças ao golo solitário do
médio brasileiro Juninho Petrolina.
Em Guimarães, o Vitória de
Augusto Inácio continua num
incómodo 16º posto, abaixo da
linha de permanência, depois do
empate a dois golos frente ao
Alverca (12º), no mesmo dia em
que o Nacional recebeu e venceu o Moreirense, por 3-1.
Um dos melhores marcadores da Superliga, Rodolfo
Lima, marcou para o clube
ribatejano a abrir e a fechar a
partida (03 e 87 minutos). João
Tomás tinha reposto a igualdade, aos 14, e, cinco minutos
depois, foi Nuno Assis a dar a
vantagem aos vimaranenses.
A União de Leiria deu um
“pulo” para o 11º posto, após a
recepção ao último classificado,
Paços Ferreira, que conta com
somente duas vitórias. O veterano lateral direito e capitão
leiriense, Bilro, marcou o golo
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Euro 2004
Grécia, Espanha e Rússia no Grupo A com Portugal
Grécia, Espanha e Rússia
serão os adversários de
Paços Ferreira - Benfica,
Beira-Mar - Belenenses,

Classificação
1 FC Porto:
2 Sporting:
3 Benfica:
4 Beira-Mar:
5 Sp.Braga:
6 Boavista:
7 Marítimo:
8 Nacional:
9 Belenenses:
10 Académica:
11 U. Leiria:
12 Alverca:
13 Rio Ave:
14 Gil Vicente:
15 Moreirense:
16 Guimarães:
17 E.Amadora:
18 P.Ferreira:

32
25
24
23
21
20
20
18
15
14
14
14
13
12
12
10
7
6

Inglaterra como primeira
adversária. Suíça e Croácia
completam o segundo
agrupamento. A Itália está no
Grupo C, juntamente com a
Suécia, a Bulgária e a
Dinamarca. No último grupo, o
D, estarão a Alemanha e a
Holanda, ao lado da Rep. Checa
e da Letónia.
Confira os quatro grupos do
Euro 2004:

Lista de melhores
marcadores

1- “Derlei” (FC Porto)
10
2- Rodolfo Lima (Alverca) 7
Simão Sabrosa (Benfica) 7
Ricardo Sousa (Boavista) 7
Adriano (Nacional)
7
6
6- Antchouet (Belenenses)
7- Wijnhard (Beira-Mar)
5
McCarthy (FC Porto)
5
Manoel (Moreirense)
5

Liga Honra
Estoril empata,
Varzim desperdiça liderança
O Varzim desperdiçou uma
excelente oportunidade para
assumir o comando da Liga de
Honra de futebol, ao empatar no
seu reduto frente ao Portimonense a 1-1, enquanto o líder
Estoril empatou a 2-2 em Setúbal.
Desta forma, o Estoril mantém a vantagem de um ponto
sobre o Varzim, somando 26
pontos, enquanto o Salgueiros,
que venceu em Ovar por 2-1,
subiu aos lugares de promoção
por troca com a Naval, que
empatou (2-2) na Madeira,
frente ao União.
Em jogo entre candidatos à
subida à Superliga, a equipa da
“linha” marcou primeiro, logo
aos nove minutos, por intermédio de Pinheiro, mas um bis
de Jorginho, aos 26 e 72 minutos, colocou o Vitória à frente
do marcador.
Quando já se pensava que a
vitória iria sorrir à equipa de
Setúbal, eis que Buba, aos 93
minutos, arrancou o definitivo
empate, para desespero dos
setubalenses.
Por seu turno, o Varzim, que
já sabia o resultado do líder
Estoril, cuja partida se disputou
esta manhã, não aguentou a
pressão e perdeu dois pontos e
consequente oportunidade de
ser líder da Liga de Honra.
Em jogo disputado na Póvoa,
os locais colocaram-se em
vantagem apenas aos 86 minutos, com golo de Hélder, mas o
Portimonense, com menos dois
jogadores, logrou empatar dois
minutos depois pelo experiente
Edmilson, brasileiro que já
representou o Salgueiros, FC

Portugal no Grupo A da fase
final do Euro 2004. O sorteio do
Campeonato, realizado na
manhã deste domingo, no
Pavilhão Atlântico ditou assim
que o jogo de abertura da prova,
no dia 12 de Junho, pelas 17
horas, no Estádio do Dragão,
tenha no relvado as formações
de Portugal e da Grécia.
No Grupo B, a França, actua
campeã europeia, terá a

Porto e Sporting.
Na parte de baixo da tabela, o
Maia, que estreou o treinador
Jorge Regadas, goleou o Desportivo das Aves por 4-0 e saltou
para o 14º posto, enquanto o
Marco, agora treinado por
Almir Nelcindo, perdeu em casa
frente ao Felgueiras por 1-0.
Nesta jornada, estrearam-se
mais dois técnicos em jogos da
Liga de Honra: Manuel Correia
entrou com o pé direito no
comando técnico do Desportivo
de Chaves, ao vencer o Feirense
por 1-0, enquanto Vítor Manuel,
que se sentou no banco do
União da Madeira, viu a sua
equipa empatar a 2-2 com a
Naval.

Classificação
1 Estoril:
2 Varzim:
3 Salgueiros:
4 Naval:
5 V.Setúbal:
6 Portimonenses:
7 Penafiel:
8 Santa Clara:
9 D.Chaves:
10 Felgueiras:
11 Ovarense:
12 Feirense:
13 Leixões:
14 Maia:
15 Marco:
16 D.Aves:
17 U.Madeira:
18 Sp.Covilhã:

26
25
23
22
20
18
18
18
17
17
16
15
14
12
11
11
10
5

Faça desporto
Desporto é
saúde
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Grupo C
Suécia
Bulgária
Dinamarca
Itália
Grupo D
Rep. Checa
Letónia
Alemanha
Holanda

Grupo A
Portugal
Grécia
Espanha
Rússia
Grupo B
França
Inglaterra
Suíça
Croácia
Calendário
Data
12.06.04
12.06.04
13.06.04
13.06.04
14.06.04
14.06.04
15.06.04
15.06.04
16.06.04
16.06.04
17.06.04
17.06.04
18.06.04
18.06.04
19.06.04
19.06.04
20.06.04
20.06.04
21.06.04
21.06.04
22.06.04
22.06.04
23.06.04
23.06.04
24.06.04
25.06.04
26.06.04
27.06.04
30.06.04
01.07.04
04.07.04

Hora
17:00
19:45
17:00
19:45
17:00
19:45
17:00
19:45
17:00
19:45
17:00
19:45
17:00
19:45
19:45
19:45
19:45
19:45
19:45
19:45
19:45
19:45
19:45
19:45
19:45
19:45
19:45
19:45
19:45
19:45
19:45

Jogo
Estádio
Portugal v Grécia Dragão, Porto
Espanha v Rússia
Algarve, Faro/Loulé
Suíça v Croácia
Dr Magalhães Pessoa, Leiria
França v InglaterraLuz, Lisboa
Dinamarca v Itália D. Afonso Henriques, Guimarães
Suécia v Bulgária
José Alvalade, Lisboa
República Checa v Letónia Municipal, Aveiro
Alemanha v Holanda Dragão, Porto
Grécia v Espanha Bessa, Porto
Rússia v Portugal Luz, Lisboa
Inglaterra v Suíça Municipal, Coimbra
Croácia v França Dr Magalhães Pessoa, Leiria
Bulgária v Dinamarca Municipal, Braga
Itália v Suécia
Dragão, Porto
Letónia v Alemanha Bessa, Porto
Holanda v República Checa Municipal, Aveiro
Rússia v Grécia Algarve, Faro/Loulé
Espanha v Portugal
José Alvalade, Lisboa
Suíça v França
Municipal, Coimbra
Croácia v Inglaterra Luz, Lisboa
Itália v Bulgária D. Afonso Henriques, Guimarães
Dinamarca v Suécia Bessa, Porto
Holanda v Letónia Municipal, Braga
Alemanha v República Checa José Alvalade, Lisboa
QF1: A1 v B2
Luz, Lisboa
QF2: B1 v A2 José Alvalade, Lisboa
QF3: C1 v D2
Algarve, Faro/Loulé
QF4: D1 v C2
Dragão, Porto
SF1: QF1 v QF3 José Alvalade, Lisboa
SF2: QF2 v QF4 Dragão, Porto
FINAL Luz, Lisboa

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

