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Dra. Alzira Silva em Montreal

Raul Mesquita

A carismática Doutora Alzira Silva
esteve entre nós, num encontro realizado no Salão do Centro Comunitário
de Santa Cruz onde houve tempo para
agradável troca de impressões, num
convívio alegre e despretensioso, do
tipo a que a simpática representante do
Governo Regional dos Açores desde
há muito nos habituou.
Sempre esperada com uma certa
ansiedade e expectativa, a Doutora
Alzira — como é conhecida e tratada
por todos — fez-se acompanhar pela
Doutora Ana Correia da Direcção
Regional das Comunidades na Ilha
Terceira.
Com muito público, a fazer realçar o
interesse que despertou a visitante, foi
esta ladeada pelo Rev. Padre José
Maria Cardoso, da Missão de Santa
Cruz e pelo Dr. Carlos Oliveira, novo
Cônsul-Geral de Portugal em Montreal, apenas chegado há escassas
horas a este país e a quem desejamos
uma boa permanência.

* A. Barqueiro
Portugal não tem a tradição de
valorizar os seus próprios filhos.
Presta mais atenção aquilo que vem
de fora, aos feitos dos estrangeiros,
aos sucessos de gente de outras
paragens, talvez despida de preconceitos. Tradicionalmente, pensa-se
que o que vem de fora é que é bom.
Infelizmente assim é, muitas vezes.
A atitude do actual seleccionador
da equipa nacional portuguesa de
futebol, Luis Felipe Scolari, é um
caso exemplar. Aquele técnico,
além de comandar um núcleo de
bons executantes (Luis Figo, Rui
Costa e outros) entendeu ser crucial para o êxito da equipa, incitar a
população portuguesa a apoiar em
massa, nos estádios e fora deles, os
representantes do país, factor que
contribuiu para o excelente resultado de vice-campeão, no recente
Campeonato Europeu de Futebol.
Foi empolgante ver-se em todos os
recantos de Portugal e das Comunidades Lusas espalhadas pelo
mundo, as imensas bandeiras nacionais, traduzindo o orgulho das
nossas cores e, sobretudo, o suporte
à selecção, à medida que as vitórias
iam sucedendo, depois da desilusão
do jogo inicial.
Nunca nas últimas gerações se
tinham visto tais manifestações de
amor pátrio, num país normalmente
descrente das suas reais qualidades, sempre alinhando na cauda

Doença grave
Hipoteca
Salário
Vida

Pronunciadas as alocuções de boasvindas pelo pároco da Missão e pelo
novo representante do Governo Português no Québec e províncias do
leste, a Doutora Alzira dirigiu-se com
aquele à vontade que a caracteriza e
do qual muito gostamos, à assistência,
reafirmando o seu grande prazer por
mais uma vez encontrar conterrâneos
e continentais ali reunidos, numa
manifestação de apreço que bastante
a sensibilizou.
E a Doutora Alzira falou-nos do
amor daquelas ilhas para além do mar,
que muito estimam os seus conterrâneos que a vida afastou para longe,
mas que o amor à terra reúne em
cada encontro, em cada festa, em cada
visita. Alegrou-se também pela identificação portuguesa de cada imigrante
açoriano e pela necessária integração
no país onde reconstruíram as suas
vidas, reencontraram famílias e
Cont. na pág. 10

Festa de Nossa Senhora dos Milagres

Uma 12ª edição muito brilhante
Texto de António Vallacorba e fotos de Sylvio Martins
O prof. Nelson Figueiredo foi o
presidente honorário e a Sandra
Câmara a rainha da festa de Nossa
Senhora dos Milagres, que com muito
brilhantismo se realizou no passado
fim-de-semana na Associação Portuguesa do Espírito Santo (APES) –
numa exemplar afirmação de fé do
nosso povo, especialmente o de origem terceirense.
Um elegante jantar em honra do
prof. Figueiredo, na sexta-feira, deu
início à parte profana desta popular
festividade e constituindo ao mesmo
tempo, momento auspicioso para o que

demais de bom iria ocorrer nos dias
seguintes, mas sem esquecer, evidentemente, um outro evento devocional que previamente se realizara,
na forma da tradicional novena à
Senhora, na sala Desta, de 3 a 11 do
corrente, presidida pelos Mensageiros(as) de Nossa Senhora de Fátima, da Missão da Santa Cruz.
De óptima confecção de Norberto
Lima e apresentação da responsabilidade de Antero Branco, o jantar inaugural em honra do profº Figueiredo
(natural de Alenquer e que entre nós
Ver pág. 10 Cont. na pág. 10

Serviço de análise do seu vinho

Mosti Mondiale 2000
35 variedades de mosto
à sua escolha
Incluindo
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GRAPOLO
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$35.00
20 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
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das nações mais avançadas e
economicamente possantes.
Pois foi preciso contratar-se
um treinador do país irmão, o
Brasil, garantir-lhe salários
principescos, para que Portugal se convertesse numa potência futebolística a nível europeu e, muito especialmente,
para que o orgulho da gente do
torrão português renascesse,
através da incitação pública de
Felipe Scolari.
O fenómeno sucedeu durante o último campeonato
Europeu e repetiu-se agora, por
ocasião da partida disputada na
passada quarta-feira, contra os
seleccionados da Estónia. Desenhava-se a situação de fraca
assistência no bonito Estádio
de Leiria, porquanto o nome do
adversário não era sonante e
atraente como é o de outras
potências futebolísticas. Através das antenas de rádio e de
televisão, o seleccionador português apelou para que o público comparecesse no estádio,
tendo como resultado uma
enchente total daquele recinto,
uma multidão entusiasta, vibrante e portadora do símbolo
pátrio. Seja pelo apoio dos espectadores, seja pela inspiração
dos jogadores nos últimos quinze minutos da partida, Portugal
conquistou os três pontos preciosos para a eventual qualificação para o Campeonato do

Mundo de 2006.
Ora o que sobressai, é o trabalho de Felipe Scolari. Primeiro, na preparação do conjunto que iria enfrentar a Estónia. Depois, nas substituições
felizes que fez na parte final da
partida, em que um dos jogadores introduzidos na segunda
parte marcou dois tentos. E,
finalmente, pela influência do
apoio de mais de trinta mil
gargantas a puxar pelos seleccionados portugueses, cuja
presença no prélio se deve à
acção incitadora do treinador
brasileiro, ao serviço do conjunto nacional.
O nosso país tem vários técnicos a laborar no estrangeiro,
prova do valor das suas capacidades profissionais. Porém,
nenhum conseguiu nestes
últimos tempos a responsabilidade da equipa nacional a
título permanente, nem a preponderância manifestada pelo
conjunto das quinas, na hora
actual. Sobretudo, os seleccionadores lusos do passado não
mostraram coragem para cercearem a influência dominante
de estrelas de mérito estabelecido, casos de Luis Figo, Rui
Costa, Fernando Couto e Victor
Baia. Scolari teve de prescindir
desses jogadores, por opção ou
por decisão de alguns, passando a dar oportunidade aos
jovens. O esquema parece ter

Celebração na Igreja Gésu
A convite do Senhor Hubert
Mposo Makwanda, director
artístico e espiritual da Igreja
do Gésu, o grupo coral do
Senhor Santo Cristo, irá animar
a Celebração Eucarística que
terá lugar no próximo sábado,
18 de Setembro às 16 horas.
Após a celebração, o grupo
coral irá dar um mini concerto
de música popular e tradicional portuguesa. A equipa dinâmica do Gésu pretende através
destas celebrações, despertar e
cativar a espiritualidade na
sociedade através da música e
do canto de diferentes comunidades étnicas. A comunidade
de Santa Cruz, foi a primeira a
ser convidada para participar
nesta actividade organizada

para o ano pastoral 2004/2005.
A nossa comunidade foi escolhida pela reputação que goza
dentro da sociedade Quebequense, de ser um povo enrai-

sido benéfico para a Selecção
de Portugal.
Nenhuma personalidade,
quer política, artística ou de
outro qualquer ramo de actividade, conseguiu desde há muito activar a chama patriótica do
povo português, nos termos em
que o fez o técnico brasileiro
nos últimos meses. E essa exteriorização entusiástica de regosijo não foi exclusiva dos amantes do desporto, pois contagiou
praticamente toda a população,
desportiva ou não, orgulhosa do
país onde nasceu.
A que se deve esta situação
transcendente? Eis uma questão de difícil resposta.
Entendemos que ninguém
em Portugal tem mostrado a
determinação, a autoridade e
firmeza de Luis Felipe Scolari no
comando da selecção, mas
essencialmente, nunca foi igualdade a sua modéstia e
singeleza no pedido aos portugueses anónimos para apoiarem a equipa das quinas, com
os resultados que estão à vista.
Compare-se a postura arrogante e displicente do técnico
português José Mourinho, com
a do treinador brasileiro Scolari. Talvez nessa diferenciação
de métodos e atitudes esteja na
base da reacção do povo de
Portugal a favor dos seus atletas, quando parecia que continuaríamos a assistir a mais uma
prova de insucesso, convertida
e integrada no conjunto de
vitórias morais que nos têm
acompanhado ao longo dos
anos.

“Queremos antes de mais que
o jornal tenha qualidade, que
seja de leitura fácil, por isso
escolhemos dar informação
concreta e curta, falar do essencial” acrescentou Carlos
Pereira.
O LusoJornal é gratuíto e é
distribuido nos principais pontos de passagem dos portugueses (mercados, empresas,
associações, escolas,...) mas
também pode ser enviado pelo
correio para casa de quem o
solicitar mediante pagamento
do porte. Lançado numa primeira fase na região de Paris,
onde reside cerca de metade da
comunidade portuguesa de
França, os seus responsáveis
prevêm já o alargamento dentro de semanas às regiões de
Lyon, Clermont-Ferrand, StEtienne e Grenoble. O LusoJornal é um produto da Aniki
Communications, uma empresa de comunicação e produção,
sedeada na região de Paris e
criada por portugueses em
França. A apresentação do
jornal terá lugar na recentemente inaugurada Galerie
[In]Achevée, uma galeria de
designers portugueses “porque achamos simpática a ideia
de apresentar o LusoJornal
num universo de objectos e

Jornal para portugueses
é lançado em França
“LusoJornal” é o título do
primeiro semanário dirigido a
portugueses de França, que
será apresentado em Paris, no
próximo dia 16 de Setembro, na
Galerie [In]Achevée (33, rue
des Tournelles).
Em França residem actualmente cerca de um milhão de
portugueses e de lusodescendentes, relativamente bem
integrados no tecido sociocultural francês mas com bastantes relações com Portugal. “O
LusoJornal vem colmatar o
facto de não haver nenhuma
publicação semanal dirigida
exclusivamente a este importante segmento de mercado”
afirma Carlos Pereira, director
da publicação. “Esperamos
captar os leitores com informação de proximidade, mas
também dando informação de
utilidade sobre assuntos correntes do dia-a-dia”.
Bastante pequeno, pouco
maior que um magazine, e
completamente a cores, o LusoJornal tem um formato agradável e é de fácil manipulação.

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

zado na sua fé e nas suas tradições. Por isso estamos de parabéns e convidamos toda a comunidade a participar nesta celebração de festa. Igreja do Gésu, 1200 rue de Bleury
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móveis de Álvaro Sisa Vieira, e
porque no fundo, os dois projectos - o do jornal e o da galeria
- têm algo de comum, na inovação, na aventura e na evolução
da própria comunidade” conclui Carlos Pereira. Para além
de trabalhar no meio associativo, na montagem de projectos
culturais, Carlos Pereira é
encenador de teatro, Presidente do Club Atlântico - Clube
de Empresários Portugueses
de França e Vice-Presidente do
Conselho Mundial das Comunidades Portuguesas.
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Continente
Governo reúne
com administração
O ministro das Actividades
Económicas, Álvaro Barreto,
convocou uma reunião com a
administração da Galp, para
dar «a conhecer quais as medidas (de segurança) que têm
de ser tomadas, e o seu calendário, para garantir que as
refinarias de Sines e Matosinhos tenham as condições
adequadas de segurança».
O anúncio do ministro surge
no mesmo dia em que o mesmo
garantiu que não existem divergências com o ministro
Nobre Guedes, pelo facto deste
ter anunciado as conclusões do

Acidentes de viação fazem
16 mortos na última semana

Governo ao acidente na refinaria da Galp sem antes ter
falado com o titular da pasta
das Actividades Económicas.
«Nunca houve problema
nenhum», especificou o ministro em Ponta Delgada, avançando que agora quer ouvir a
administração da Galp. O ministro diz ainda que não está
em causa a política de segurança da Galp e que não acredita que haja responsabilidades
a apurar por parte de António
Mexia, actual ministro das
Obras Públicas e ex-presidente
da Galp

A Brigada de Trânsito (BT)
da Guarda Nacional Republicana (GNR) registou 1.830
acidentes rodoviários na semana passada dos quais resultaram 16 mortos, 45 feridos
graves e 595 ligeiros.

No mesmo período, a GNR
identificou 460 condutores com
uma taxa de alcoolemia superior a 0,5 gramas por litro de
sangue.
A BT registou 2.338 infracções graves e 371 muito graves.

Regresso às aulas
A Guarda Nacional Republicana vai lançar, a segunda fase
da campanha “Regresso às
aulas”, destinada a sensibilizar
os professores para as questões
da segurança escolar.
A campanha, cuja primeira
fase foi dirigida aos encarregados de educação através
de acções de sensibilização em
locais públicos de grande concentração de pessoas, envolve
essencialmente os elementos
da GNR ligados aos núcleos
“Escola Segura”.
Nesta segunda fase, que vai
decorrer até hoje, a GNR procura envolver e coordenar a sua

acção com os professores, procedendo ao contacto directo
com as escolas.
A terceira fase do projecto

visa os próprios alunos e vai
decorrer ao longo de todo o ano
lectivo

Alunos portugueses
têm de aprender mandarim
Macau Ano novo começa sem problemas na Escola
Portuguesa mas com mudanças Ensino de língua chinesa
passa agora a ser obrigatório. Escola Pedro Nolasco é, agora,
a Escola Portuguesa de Macau.
Os alunos da Escola Portuguesa de Macau começam as aulas
sem problemas de falta de professores. O início do ano lectivo
promete ser calmo, mas são muitas as mudanças no horizonte.
Entre as novidades mais aguardadas está a da alteração dos planos
curriculares, até agora quase idênticos aos de qualquer escola em
Portugal. Para o ano de 2005/2006 está prometida a criação de uma
via de ensino em que a língua chinesa (mandarim) passa a ser
obrigatória. Os novos planos já foram aprovados pelo Ministério da
Educação mas com a queda do Governo “não chegaram a ser
publicados”, explica Maria
Simões, vice-presidente da
escola.
O novo plano curricular deve
espelhar a aposta de que “os
alunos que saem da Escola
Portuguesa sejam fluentes em
português, inglês e mandarim”,
www.exportdepot.com
acrescenta. As mudanças devem também passar pela adap1619 Transcanada, Dorval, Qc Tel.: (514) 421-1655
tação ao contexto local de algumas disciplinas.

Export Depot

Electrodomésticos e Aparelhagens de 220

volts

PJ detém alegado
autor de duplo homicídio
A Polícia Judiciária (PJ) deteve na área da grande Lisboa
um indivíduo sobre o qual
recaíam fortes indícios de ter
praticado dois crimes de homicídio, na forma tentada e consumada. O detido, de 22 anos,
terá esfaqueado dois jovens
este fim-de-semana. De acordo
com a PJ, os crimes aconteceram em Loures, na noite de
sábado. Durante uma briga

Peniche lança uma
Confraria para a sardinha
O Fórum Socioecónimco das
Pescas de Peniche aprovou no
domingo a constituição da
Confraria da Sardinha, cujo
objectivo é a defesa, a valorização e a difusão de um dos
peixes mais apreciados pelos
portugueses e que durante
séculos foi um dos principais
produtos exportados por Portugal. Os franceses inventaram
150 maneiras de a cozinhar e
durante séculos foi exportada
pelos portugueses para Castela
e alguns países do Mediterrâneo, entre os quais a Turquia. Em Portugal já se consumiu fumada mas hoje só é apreciada fresca, em pasta ou em
conserva. Para alterar esta
situação, o sector da pesca de
Peniche decidiu lançar a Confraria da Sardinha, que será
formalmente criada em 2005.
Marcelo Vasconcelos, um dos
promotores da iniciativa, disse,
no encerramento do Fórum

DESDE $599

Milhares de pessoas encheram, domingo à tarde, uma das
laterais do Parque Eduardo
VII, em Lisboa, para assistir ao
desfile de criatividade e velocidade do primeiro Grande
Prémio Red Bull. “A corrida
mais louca do mundo” fez jus ao
nome e juntou 52 equipas, que

Preços competitivo aos dos bancos

DESDE $649

Melhor Marca, Melhores PreÁos
PRE«OS MAIS BAIXOS NOS CONTENTORES PARA
PORTUGAL - GARANTIDO
PORTA A PORTA

Aberto segunda a sábado
Troca excelente de euros e dólares US

3960 Boul. St-Laurent
(514) 845-5115

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO
* UM POR FAMÍLIA

Socioeconómico, que a sardinha é «um forte elemento do
património histórico e cultural»
de Portugal e por isso devem
ser lançadas acções que a valorizem. Entre elas contam-se a
recuperação de usos tradicionais, a recolha de todas as
receitas existentes em Portugal
sobre a sardinha, a divulgação
de um código de boas práticas
e procurar uma certificação de
qualidade. Fazer com a sardinha o que o Norte da Europa
fez com o arenque é um dos
objectivos de Marcelo Vasconcelos. Em Portugal existem
actualmente três confrarias no
sector do mar e do pescado: a
do Bacalhau, a da Gastronomia
do Mar (Leixões) e a da Gastronomia do Peixe (Setúbal). A
Confraria da Sardinha será
aberta a todos os «queiram
contribuir para a valorização da
sardinha» e de âmbito nacional.

Parque Eduardo VII vibrou
com desfile de corrida louca

Nenhuma taxa de serviço

DESDE $149

entre dois grupos de jovens, um
dos intervenientes puxou de
uma arma branca tendo ferido
outros dois, de 16 e 19 anos.
Ambos foram transportados
para o hospital, onde uma das
vítimas viria a falecer. O indivíduo foi presente a tribunal esta
segunda-feira, para primeiro
interrogatório e aplicação da
medida de coacção adequada.

Falamos português

arrancaram da imensa plateia
muitas gargalhadas e aplausos.
Por entre despistes, cambalhotas e muita animação, os
condutores dos bólides mostraram a sua perícia. No final,
ganharam “Os Dahhh”, um
grupo de “bebés” que veio de
Aveiro, e que vai poder guiar
um verdadeito Fórmula 1 ou
receber cinco mil euros em
dinheiro.
Ao pódio subiram também os
construtores da “Pipa”, oriundos do Cartaxo, e a equipa da
“Red Bull Wheels”, de Paredes,
que fez a prova no segundo
melhor tempo: 58 segundos.
Contudo, mais do que a velocidade, foi a criatividade e a boa
disposição das equipas que
desfilaram pela pista de 800
metros em calçada portuguesa, pejada de curvas e de pequenos obstáculos que os condutores tinham de vencer.
Ironicamente, houve um veículo que parou a meio do percurso e que nem com os empurrões dos restantes membros da equipa arredou do sítio
onde encalhou. Uma limousine
que perdeu a roda ou um barco
que se separou do casco foram
outros dos acidentes de
percurso.
A equipa da Associação Cultural e Recriativa Espiral “ganhou” o prémio da animação,
porque trouxe uma claque de
65 pessoas com bombos, gaitas
e gigantones. A adrenalina e o
desafio da criatividade foram os
argumentos invocados pelos
participantes, que vieram de
todo o país, inclusive da Madeira.
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Opinião
A «jihad» global contra o Ocidente A força das palavras
O islamismo radical (VII)
Augusto Machado
A partir do início dos anos 90, a
luta pelas revoluções islâmicas
juntou-se à guerra contra o Ocidente. Após a intervenção militar
no Iraque em 1991, os Estados
Unidos mantiveram tropas na
Arábia Saudita. Para a Al-Qaeda,
os americanos passaram a ocupar
território sagrado do Islão, transformando-se assim no seu principal inimigo.
Depois do Afeganistão os militantes da revolução islâmica
procuraram outros campos de
batalha. Algumas brigadas foram
para a Argélia. Em 1992 o Governo argelino cancelou as eleições,
que, tudo o indicava, seriam ganhas pela Frente Islâmica de
Salvação (FIS). Como resposta, os grupos radicais islâmicos, que
deram origem ao Grupo Islâmico Armado (GIA), iniciaram uma
guerra civil, a qual entre 1992 e 1997, causou para cima de 100 mil
mortos. O conflito resultou, antes de mais, da radicalização da
sociedade argelina e do crescimento do movimento islâmico
argelino. Foi através dos veteranos regressados do Afeganistão
que a Al-Qaeda chegou à Argélia. Todos eles mantinham ligações
com o núcleo-duro do movimento, liderado por Bin Laden.
Em 1994, a “jihad” (guerra santa) argelina conheceu uma nova
escalada e estendeu-se à França. Para os revolucionários islâmicos,
o regime argelino, instalado no poder pela França e treinado por
Paris, era visto como inimigo do Islão. Os terroristas não só
atacaram alvos franceses na Argélia como levaram a “jihad” para
o território francês. Em Dezembro do mesmo ano, o GIA capturou
um avião da Air France, com o objectivo de o fazer explodir em
Paris, e a partir do Verão de 1995 fez uma série de ataques na capital
francesa. Os objectivos dos radicais islâmicos é combater o
inimigo do Islão no Ocidente – e contribuir para a instabilidade da
comunidade internacional.
Entre 1992 e 1998, a Al-Qaeda aceitou as ideias e as doutrinas
centrais do movimento islâmico radical. Politicamente, apelando
a revoluções islâmicas nos países muçulmanos e à “jihad” contra
governos não muçulmanos. Neste sentido, e no plano ideológico,
a Al-Qaeda é filha do movimento da Irmandade Muçulmana.
Durante este período, o movimento de Bin Laden desempenhou
um papel relevante no plano organizativo. De acordo com a sua
designação, funcionava como “a base” das várias guerras
islâmicas, servindo como elemento de contacto entre os diferentes
grupos islâmicos. Em 1998, dá-se uma ruptura crucial, com a AlQaeda a transformar-se na vanguarda de uma internacional
islâmica radical em guerra contra o Ocidente.
A 23 de Fevereiro de 1998, um jornal árabe publicado em
Londres, O “Al-Quds al- Arabi”, publicou a “Declaração da Frente
Islâmica Mundial para a Guerra Santa contra os Judeus e os
Cruzados”. Esta declaração foi assinada por Bin Laden e outros
líderes islâmicos radicais, do Egipto e do Paquistão. O texto indica
três razões para declarar guerra ao “Ocidente”. A primeira aponta
a presença militar norte-americana na Arábia Saudita: “Há mais
de sete anos que os Estados Unidos ocupam as terras sagradas do
Islão”. A segunda refere-se às sanções contra o Iraque, o mais
poderoso dos Estados árabes. “E porque a agressão ao Iraque é
feita a partir do território saudita.” A terceira razão resulta da
ocupação de Jerusalém pelos israelitas. Convém, todavia,
sublinhar que para a Al-Qaeda a construção de um Estado
palestino não acaba com o problema. Segundo a Al-Qaeda, “a
situação só ficará resolvida com o fim do Estado de Israel”.
Perante este cenário, o documento afirma que “matar americanos e os seus aliados, tanto militares como civis, é um dever
individual de todos os muçulmanos, e devem fazê-lo em qualquer
país onde seja possível até Meca e Jerusalém estarem libertadas
e os exércitos infiéis terem partido das terras do Islão”. Há dois
pontos relevantes nesta declaração: a “jihad” contra o Ocidente
torna-se um dever de todos os muçulmanos - e não faz qualquer
distinção entre alvos civis e alvos militares. Foi esta doutrina que
levou aos ataques do 11 de Setembro de 2001.

Leia
A Voz
de Portugal

o seu jornal
à
quarta-feira

ASTRÓLOGO AFRICANO AIDARA
Tel.: (514) 374-2395 Fax : (514) 374-9755
Possuo largos anos de experiÍncia e poder, oriundo dos meus
ancestrais. Com a m·xima honestidade e sigilo, ajudo quaisquer que
sejam os casos desesperados, mesmo os de difÌcil soluÁ„o:
Ang˙stias, Mau-olhado, AmarraÁıes, Desvio, AproximaÁıes, Casas
assombradas, Males FÌsicos, ImpotÍncia Sexual, VÌcios, etc.
Desamarro tambÈm todos os males fluÌdos que existem em si! Trabalho
‡ dist‚ncia por bons guias com Talism„s fortÌssimos para todos os
fins! Considerado um dos melhores Profissionais no Canad· e
estrangeiro, consultado por v·rios colegas devido ‡s minhas
previsıes serem exactas e os tratamentos eficazes! Falo PortuguÍs.

Raul Mesquita

A crise engendrada pelo drama
dos reféns da Escola Beslan no
Cáucaso russo, veio uma vez mais
— como se isso fosse necessário
— pôr em evidência a força das
palavras, a força dos títulos de
caixa alta que se utilizam nos
jornais, dos chavões de tuta-emeia numa informação controlada e alinhada pela política estrangeira de certos países. Faço
uma referência muito especial à
imprensa francesa, aguerridamente crítica com tudo quanto
não seja azul, branco e vermelho.
Continuamos todos os dias a ler textos e a ver imagens televisivas
acusatórias, vexatórias mesmo, das forças americanas no Irak. A
bem entender a imprensa francesa, os americanos são os
bandidos e os terroristas são as vítimas…dos americanos.
Recordemos todos os ataques dirigidos contra os USA e as
manobras do então ministro dos Negócios Estrangeiros francês
para quem, a ocupação americana no Irak só teria razão de ser se
a França fizesse parte dum contingente multi-nacional, que
respeitasse as suas próprias exigências. É claro que a obsessão
gaulesa prendia-se apenas com o desejo de poder controlar a
produção dos poços de petróleo da região, a que, naturalmente os
americanos não aderiram e os mandaram pastar noutros terrenos.
Todavia, as imagens negativas e pejorativas dos jornais, da rádio
e da televisão franceses, continuam a massacrar as tropas e as
decisões americanas, constantemente, procurando encontrar um
certo consenso internacional onde a França seria a ponta de lança.
Isso não os terá no entanto poupado. Um grupo islamista, daqueles
que o Governo Francês sempre protegeu nos seus ataques
virulentos contra os EUA, raptou há já 25 dias dois jornalistas
franceses, correspondentes de órgãos de informação do seu país
e, apesar dos esforços da diplomacia, dos encontros com chefes
carismáticos e potencialmente importantes por entre as hordas
terroristas islâmicas, ainda não conseguiram as suas libertações,
após toda uma série de promessas e pedidos de resgate, de sinais
de esperança e de desespero para as famílias.
A França, estará ela a ser vítima das suas incongruências? Ela
que armou — tal como os americanos — o exército e a aviação
iraquiana, bem como de outros países da região, e que se opôs
ferozmente à invasão americana, estará a ser vítima da sua própria
fraqueza? E como qualificar a linha seguida pela sua imprensa?
Oportunista ou irresponsável?

C.A.S.C.M.
Oferta de Emprego
Posto permanente de secretária(o)/
recepcionista
Condições de admissão :
-possuir um D.E.C. em técnicas de secretariado
-ter experiência de pelo menos 2 anos no ramo
-ter conhecimento de diferentes logicieis e
informática (Word, Excel…)
-dominar tanto oralmente como na escrita o francês
e o português
-possuir um grande sentido de responsabilidade e
de autonomia no trabalho
Tarefas principais : planificar, organizar e
executar todo o trabalho de secretariado do
organismo, responder ao telefone, informar sobre
diferentes assuntos ligados à integração dos
imigrantes, compilar estatísticas, fazer traduções
do português para o francês e vice-versa, gerir as
marcações dos intervenientes sociais.
As candidaturas devem ser recebidas até ao dia
27 de Setembro de 2004 e para serem aceites
devem corresponder às exigências do posto. Os
currículos devem ser enviados para o C.A.S.C.M.,
32 boul. St. Joseph Ouest, Montréal (Québec)
H2T 2P3

No fundo os terroristas internacionais que operam em várias
frentes e seguem o mesmo objectivo, aproveitam-se dos órgãos de
informação ocidentais para concretizarem os seus negros
desígnios. A comunicação das chamadas — quando não autoproclamadas democracias ocidentais — sobretudo os franceses e
alemães, têm sido a melhor promotora das causas islamistas, que
dela se aproveitam para transmitirem as suas ameaças, os seus
insultos a Satã, enquanto fixam em filme as execuções bárbaras
de pobres inocentes, que logo as televisões do chamado mundo
civilizado disputam para completarem emissões sensacionalistas.
Fortes de tantas concessões inesperadas, a tentação, que
ultrapassa os limites da racionalização, fez criar em cada canto, em
cada esquina, grupelhos revolucionários de fontes desconhecidas,
que rapta, tortura e executa reféns, por entre a população civil que
ali se encontra para ajudar a reconstrução do país. Depois dos
técnicos japoneses, italianos, australianos, franceses ou indonésios,
quais serão as próximas vítimas em nome de Alá?
Não tenhamos ilusões. O único meio de combater o terrorismo,
é com outro terrorismo. Mais forte. Mais destruidor. Se os
americanos não tivessem lançado a bomba atómica sobre
Hiroshima, a guerra teria durado ainda alguns anos, com
consequências absolutamente imprevisíveis. E dolorosas.
Mas a força das palavras é também uma arma temível.
A imprensa francesa conseguiu ver no massacre de Beslan uma
inumana decisão do Kremlin, insensível às vidas das crianças e dos
outros reféns. É o que se pode chamar a inversão da realidade. Se
a acção das tropas de intervenção russas pode deixar algumas
dúvidas, muitas interrogações, no que respeita aos modos de agir,
é verdadeiramente “farfelu” afirmar-se de que o ataque tinha sido
planeado, sem atender ao número nem ao tipo dos reféns. Porque
não foi isso que se viu e ouviu nas transmissões televisivas de
várias estações mundiais. Parece ter ficado provado que as tropas
que deram o assalto à escola, o fizeram no momento em que uma
bomba terá explodido, destruindo o telhado do ginásio e
arrastando consigo muitas vítimas, apavorando outras que
procuraram a fuga e que os terroristas abateram friamente. O
Presidente russo tinha dito já que privilegiava o diálogo,
preocupado com a sorte dos cativos. Por outro lado, as tropas que
iniciaram o movimento após a explosão, não eram tropas de elite,
preparadas para o assalto mas sim, militares e polícias bem vulgares, que se inquietaram e agiram sem coordenação.
Para a comunicação francesa, porém, as culpas recaem sobre
Putine, o frio, o calculador, o insensível e irresponsável presidente
russo.
Para a imprensa francesa, sem qualquer tipo de provas, o
homem foi julgado, acusado e executado na praça pública.
O impacto que os grandes títulos e escritos exercem no leitor é
destrutivo para a imagem do visado, mas trata-se no entanto, de
um excesso de verberação que açoita a ética jornalística.
É a desmesurada força das palavras.

A VOZ DE PORTUGAL, 15 de Setembro de 2004 - Página 6

Açores & Madeira
MAIS DE MIL
MADEIRENSES INGRESSAM
NO ENSINO SUPERIOR EM 2004
Dos 1.219 candidatos da
Madeira ao ensino superior,
1.004 conseguiram colocação
na primeira fase do concurso
de ingresso ao ensino superior.
Um número que representa
um aumento em relação ao ano
passado, altura em que só 871
conseguiram entrar para o
ensino superior.
Por curso, a grande subida foi

em Medicina, onde se passou
de 41 em 2003 para 56 em 2004,
correspondente a um aumento
de 37%, ficando preenchidas as
19 vagas da UMa cativas para a
Região com residentes na Madeira. O número ainda subirá
para 59 com mais três vagas
preenchidas por atletas de alta
competição.
Nos restantes cursos, houve

LIGUE PARA PORTUGAL
POR APENAS 7.9¢ POR MINUTO!
Angola 39¢
Brasil 18¢
Canadá 3.9¢

uma descida de ingressos em
Arquitectura, que passou de 18
para 16, mas de uma maneira
subiram os colocados em quase todas as áreas: nas Engenharias, na área da Saúde, no Direito, Psicologia e Turismo. Nos
cursos do Ensino Básico do 1º
Ciclo, passou de 15 para cinco
colocados e na Educação de
Infância também houve uma
descida.
A UMa atingiu, este ano, uma

Carlos César quer reforço de
10 a 20 por cento dos fundos
comunitários para os Açores

Para ligação:
América do Norte:
10-10-580 + 1 + indicativo + número
Chamadas Internacionais:
10-10-580 + 011 + indicativo país +
número

No encontro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista
Europeu, que teve lugar em
Ponta Delgada, o Presidente do

Alimentado por:

PS/Açores defendeu a regionalização dos serviços da administração central para evitar
burocracias e apelou para o
reforço da influência das regiões autónomas junto das
instâncias comunitárias.
Carlos César defende, no
âmbito da execução do próximo Quadro Comunitário de
Apoio e da aproximação das
regiões autónomas à União
Europeia, “uma regionalização
selectiva e útil, baseada numa
relação de custo/ benefício, de
alguns serviços da administração central que têm intervenção nos Açores.” O Presidente do PS/Açores defendeu
esta ideia no encontro de deputados do Partido Socialista
Europeu dos Açores, Madeira
e Canárias, que decorreu nos
dias 10 e 11 de Setembro, em
Ponta Delgada, subordinado
ao tema “Os novos desafios da
Europa”.

LES ALIMENTS C. MARTINS
123, Villeneuve Este
(entre Coloniale e de Bullion)

Uma subsidiária a 100% de Newlook Industries Corp., uma
companhia registada no TSX (símbolo NLI)

GALO

$

40.00

20 LITROS

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

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

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

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

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

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

•TRATAMENTO PROFISSIONAL DAS SUAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTOS
(INCOME TAXES – RAPPORTS D’IMPOTS)
“O IMPORTANTE NÃO É QUANTO RECEBEU... É O QUE RESTA SEU!”
Nãopercatempo,nemdinheiro,utilizeosserviçosprofissionaisdaJOEM.
Nós respondemos às vossas perguntas e sugerimos-lhe a MELHOR MANEIRA de DIMINUIR os
vossos impostos LEGALMENTE

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

Santa Maria na rota dos foguetões
Estação de controlo de de lançamentos estará em Santa
Maria.
AAgência Espacial Europeia
(ESA) vai construir em Santa
Maria, Açores, uma estação de
controlo de lançamento de
satélites. A proposta foi feita por

admite poder ser localizada
também em Santa Maria ou
Beja, no Baixo Alentejo. A acontecer, diz Maria da Graça Carvalho só será depois de 2008,

Portugal e foi aceite pela agência, segundo a ministra da
Ciênca, Inovação e Ensino Superior, Maria da Graça Carvalho, devendo ser assinado em
Novembro um protocolo.
A primeira missão de lançamento de satélite a ser seguida
dos Açores será já em Maio do
próximo ano, disse a ministra,
citada pela Lusa. Embora estação ainda não esteja concluida
nessa altura, a ESA colocará
em Santa Maria uma “estação
móvel”, explicou.
A estação justifica-se em
Santa Maria porque, quando
os foguetes são lançados na
base da Guiana Francesa, a
Nordeste da América do Sul,
num determinado momento
deixam de poder ser seguidos
através das actuais estações.
Mas Portugal pode ainda vir
a acolher uma base de lançamento de foguetões, que a ESA

mantendo-se até lá a estação da
Guiana Francesa.
A hipótese de Portugal surge
por ser necessária uma alternativa complementar à Guiana
para a próxima geração de
lançadores. “A ESA está a trabalhar num projecto de lançadores reutilizáveis. Isso significa que tem de haver um local
de lançamento e outro de aterragem. E a Guiana não tem
estrutura para isso”, disse Maria da Graça Carvalho.
“Há estudos da ESA que
apontam para Portugal”, devido à sua “situação geográfica e
climática”, acrescentou, afirmando a “ambição, a longo
prazo, de ter em Portugal uma
base destas”. Conseguir isso
“passa por evidenciar a situação privilegiada do país” e por
um esforço de empresas e universidades, avisou a ministra.

Carlos César quer reforço de dez
a 20 por cento dos fundos
comunitários para os Açores

Portugal 7.9¢
Estados Unidos 4.9¢
Reino Unido 5.9¢

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

boa percentagem de colocação
na primeira fase do concurso,
tendo 87 por cento das vagas
sido preenchidas. Aqui, os sucessos foram Medicina, Psicologia, Ciências da Cultura.
Engenharia Civil, que também
é uma novidade, teve uma boa
taxa de colocações.
Sucesso foi o curso de enfermagem da Escola Superior,
tendo as 30 vagas sido preenchidas logo na primeira fase.

Mosto 100% puro
•Galo •Alicante •Moscatel •Palomino
•Cabernet • Sauvignon •etc...
100% satisfação garantida
ou dinheiro reembolsado

ELAS AÍ ESTÃO !!!
As famosas uvas da Califórnia e de
Ontário.
Temos também todo o equipamento
para fazer o seu vinho!

Clube Oriental
Português de Montreal
Este clube português, organiza no sábado dia 25 de Setembro
uma noite bem portuguesa, com um jantar e espectáculo animado
pelo Conjunto Reflex, contando também com a actuação da Tuna
da Universidade do Minho e a presença do hoquista português
Mike Ribeiro.
Este evento destina-se a homenagear a Marcha do Clube que
agora comemora 20 anos de existência e bons serviços prestados
à colectividade.
Para informações devem contactar o Clube: 342-4373

FERREIRA LEMPICKA Avocates

Compre 10 baldos de mosto Galo (20 l)

Nos oferecemos 1 de graça

Adélia Ferreira

Importadores de frutas e legumes

Advogada

Fornecemos: •restaurantes •hotéis •mercearias
•hospitais •"dépanneurs" •crèches •etc...
Faça-nos uma visita ou contacte:
ALBANO SÁ ou CARLOS COSTA
Tels.: 845-3291 - 845-3292 - Fax: 257-8816

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

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

(514) 937-9106
www.profbangali.com

Filomena Gouveia LL.B.
AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA

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

Tel.: (514) 844-0116
Fax: (514) 844-9053
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Comunidade
Peixoto e da espectacular actuação do conjunto convidado.
E, nem sequer faltaram os
ananáses, cada mesa com um
a dar-lhe um aspecto muito
Texto de António Vallacorba e fotos de Sylvio Martins particular. Muito das tradições
A Associação Saudades da râneos não pudessem estar micaelenses.
Trocando impressões com o
Terra Quebequente organizou presentes, contudo o recinto
dirigente e porta-voz da ASTQ,
Mário Carvalho, sobre aquela
particularidade do fruto-rei dos
Açores (leia-se de S. Miguel),
disse-nos que era “para ajudar
a recordar as tradições”, acrescentando ao sentimento das
suas convicções afectivas que
“se por um minuto nos esquercermos que estamos no Canadá, melhor”!
Em algo, também, que muito
caracteriza as actividades destes encontros (e que o cronista
gostaria de ver extensivo a
muitas outras instituições similares), é, foi o justo gesto com
que esta associação homenageou os ribeiraquentenses que
se têm distinguido aqui ou em
no sábado transacto o seu a- festivo esteve calorosamente outras comunidades. Porque,
nual e sempre comovente con- bem participado com, talvez, se não formos nós a orgulharmo-nos dos nossos, quem o irá
vívio em honra de São Paulo, cerca de 500 convivas.
Um recinto festivo, aliás, fazer? Os outros?
orago da aprazível freguesia da

Convívio de S.Paulo com “Starlight”
Um hino de glória à terra natal!

Ribeira Quente, no lindo concelho da Povoação, Ilha de S.
Miguel.
Por razões alheias à vontade
desta colectividade, o evento
em questão, que decorreu no
subsolo da Igreja Santa Cruz e
foi abrilhantado pelo popular
conjunto “Starlight”, não pôde
este ano coicindir ou aproximar-se da data da festa que
se realiza naquela freguesia,
geralmente no último fim-desemana de Setembro.
Não obstante esse contratempo que, entre outros, fez
com que muitos contempo-

deslumbrante em vistosa decoração, da autoria do João Carvalho, sempre muito inspirado
no apego ao torrão natal e na
contagiante prova de amizade
que este convívio lhe proporciona e é bastante evidente
entre todos os demais naturais
da simpática freguesia ribeiraquentense.
De facto, várias fotografias da
panorâmica geral da Ribeira
Quente, o vermelho, o branco e
o demais contraste da iluminação, foram o melhor cartaz
da noite, independentemente
do excelente jantar, confeccionado por Duarte Farias,
Abílio dos Santos e Angelo

Daí que Mário Carvalho,
coadjuvado por outros colegas,

os/as houvesse chamado individualmente ao palco com vista
ao fim visado.
Agradável como tudo esteve
no ambiente de festividade,
camaradagem, repasto, etc.,
todavia a participação do conjunto “Starlight” neste acontecimento foi só por si meia-festa!

Tendo terminado em Montréal a digressão artística que
os levou à Ilha das Flores por
ocasião da Festa do Emigrante,
a S. Miguel e ao Continente, os
“Starlight” contribuiram para
uma noite inesquecível em
animação musical e de baile
constantemente assaz concorrido.
No processo, este conjunto
de fama internacional e que
muito distingue a comunidade
portuguesa do Ontário em particular e a diáspora lusa do
Canadá em geral, cantou e
encantou os festejantes, sempre
anciosos de dançarem ao som
daquele agrupamento; sempre
ávidos por escutarem as suas
mais recentes novidades discográficas.
E de facto assim sucedeu,
mormente no que disse respeito ao novo CD “20 Anos”, que já
saíu em Maio passado, mas que

terá o seu momento alto durante a festa que para tal vai ser
realizada a 9 de Outubro, em
Toronto.
Para que conste, é a seguinte
a constituição directiva da
ASTQ para 2004: Presidente,
João Linhares; Vice-presidente,
Roberto Abarrota; Tesoureiro,

Donny Lima; Secretário, Mário
Carvalho; e Vogais: António

distinguido em prol da sua
terra e dos seus naturais nesta

Chico, Vitor Carvalho, Carlos
Perpétua; Mário Vieira e Liberato Furtado.

comunidade, as nossas mais
efusivas saudações, com votos
de contínuas prosperidades

A todos eles e aos demais que,
com nobres propósitos se têm

institucionais e pessoais.
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Comunidade
Festa de Nossa Senhora dos Milagres
Uma 12ª edição muito brilhante
Cont. da pág.1
se tem distinguido nos cursos
de pintura que tem vindo a
orientar) fez levar à sala nobre
da APES aquele ar de gala que

Cardoso e Lourenço Ruba; o dr.
Silvério Espínola, da IATA,
membros de colectividades,
entre outros.
Na animação musical, da
responsabilidade do duo Joe &
Duarte+DJ Xmen, o Henrique

sábado, cujo programa apontava para Bodo de Santo António, distribuição de brindeiras
e de massa sovada; concerto
pela Banda de Nossa Senhora
dos Milagres e baile animado
pelo conjunto “Renovação”
Esta festa – lembramos - foi
primeiramente realizada entre
nós pela APES em 12 de Setembro de 1992, tendo como
elementos da comissão organizadora: Antero Branco, Alcindo
Alves, Eduino Martins, Manuel
Cota, Benilde Toledo, Juvenália
da Rocha, Leontina Cândido e
Libéria Coelho.
Presentemente, tem como
coordenador Antero Branco,
sendo os demais elementos da
respectiva comissão: Dora Barão, Leontina Cândido, Rogério
Barão e Fátima T. Câmara;
Alcindo Alves, Dolores Toledo,
Francisco Fonseca, Feliciano
Ferreira e Emília Medina.
Na Ilha Terceira, a freguesia
da Serreta é o maior e mais
importante centro de romagens, peregrinações e culto à
Virgem Maria sob a invocação

padre Isidro F. Machado, o
Eremita da Serreta, vendo-se
em grande tribulação, ter-se-á
recolhido em 1690 “junto da

rocha em um lugar onde edificou à Senhora uma pequena
capela em reconhecimento do
milagre que lhe fizera de o

Laranjo, do Restaurante Chez
Portugais, providenciou a surpresa desta “oferta” ao homenageado, e que foi a espectacular actuação da talentosa

contribuindo assim para que a
imagem da Senhora da Serreta
se houvesse “sentido” bem
acompanhada.
Recolhida a procissão, a Comissão de Festas ofereceu uma

Santa Cruz, coadjuvados pelo
diácono António Ramos, tendo
o acompanhamento sido feito
pelo Coral do Senhor Santo
Cristo dos Milagres, também
daquela Missão.
Um lindíssimo tapete de farelo pintado, colchas e demais
ornamentação pelas imedia-

recepção aos convidados, com
um exuberante bufete, quente
e frio, confeccionado pela equipa do Paulo Jorge Fagundes,
seguindo-se uma tarde e serão
muito agradáveis, com serviço
de bazar, bar, churrasqueira,
baile animado pelo conjunto
“New Touch” e concerto pela

ções da APES saudaram a chegada da procissão, acompanhada pela Banda de Nossa
Senhora dos Milagres.
Fosse pelo que fosse, este ano
foi bastante evidente a presença de inúmeras senhoras e

referida Banda de Nossa Senhora dos Milagres, que acaba
de perder um dos seus elementos directivos, o nosso comum
amigo, Mário Morieta.
Parabéns à Comissão de Festas, pelo brilhantismo geral

cavalheiros em promessa. Isto,
para além das várias representações de associações recreativas e sócio-culturais que
se incorporaram na procissão; o
clero, comissões de festas, grupos afectos àquela Missão, etc.,

desta solenidade. Gesto, aliás,
que extendemos à Direcção da
APES, nas pessoas de Artur
Couto, presidente; Joaquim
Silva, vice-presidente; Joel
Medeiros, tesoureiro, e Eduarda Leite, secretária.

Ruth Damas.
Por motivos de um outro
compromisso, este cronista não
pôde assistir às actividades do

ras de aflição e sofrimento.
Segundo o historiador terceirense Ferreira Drumond, o

lhe reconhecemos, num serão
bem passado, com a presença
da Rainha da Festa, Sandra
Câmara, dos padres José Maria

Missa, aliás, muito solene,
celebrada na Igreja NotreDame des Victoires, em que
foram celebrantes os padre José
Maria Cardoso e Lourenço
Ruba, ambos da Missão da

de Nossa Senhora dos Milagres, onde acorrem imensos
forasteiros para venerarem a
Mãe de Deus e cumprirem as
promessas que fizeram em ho-

livrar do perigo”.
O bom tempo que fez
neste fim-de-semana transacto,
foi outro factor decisivo no

brilhantismo desta festa, já em
12ª edição, muito contribuindo
para o agrado geral com que se
processou a saída da vistosa

procissão, rumo à sede da
APES, depois da missa, no
domingo.
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Dra. Alzira Silva em Montreal
Cont. da pág. 1
desenvolveram laços de amizade com os naturais que os
acolheram.
Apesar dos resquícios de uma
“vilaine” gripe que lhe afectava

encontrarem-se portugueses
oriundos de diferentes regiões
de Portugal nos Encontros das
Raízes, que o Governo Regional através da sua Direcção das

de sonhos pela vida fora, seguindo caminhos de roseirais
verdes onde nem sempre desabrochava uma rosa, insistindo
sem esmorecimentos, até ver o
horizonte em claridade e ao
fundo, num imaginário painel,
mão invisível desenhava imagens conhecidas, numa ilusória
visão da saudade.
Foi portanto um abraço, fraterno, impregnado de carinho
e de esperança, que a Doutora
Alzira trouxe até nós.
Encorajando a inter-relação
entre pessoas de nacionalidades diferentes, salvaguardando porém a etnicidade que nos
é própria e que defende uma
identidade básica apoiada em
valores culturais e no sentimento de povo irmanado por origens comuns.
Em bate-papo informal, falouse de Língua Portuguesa, da
necessidade para alguns vo-

luntários de defenderem a sua
perenidade, contra ventos e
marés, — mesmo se a isso não
são obrigados — como bem foi
dito depois; do apoio que sempre tem dado a Direcção Regional das Comunidades Açorianas às escolas portuguesas;
da importância da divulgação
dos Encontros das Raízes pelos
que ali foram; das Casas dos
Açores no mundo e de representações açóricas, para além
de informações respeitantes ao
interesse que desperta desde
há algum tempo a Língua Portuguesa, entre membros de
outras nacionalidades fixadas
em Montreal.
O encontro terminou com
um Porto de Honra oferecido a
todos.
Gratos pela visita e até sempre Doutora Alzira.

Dra. Alzira Silva

a garganta, a Directora Regional das Comunidades Açorianas, sublinhou que os Açores
acolhem de braços abertos não
apenas os seus filhos que se
espalham nos cinco continentes como também, todo outro
português continental ou de
qualquer outra região. De
resto, sabemos ser frequente

Comunidades organiza anualmente, e que levam ao Arquipélago gentes de vários estratos sociais unidas na mesma
causa, na mesma vontade de
conhecer e partilhar vivências.
Porque o imigrante — identificação sem conotação pejorativa como fez questão de realçar
a Doutora Alzira, alimentou-se

É lamentável que tenha vindo a Montreal no dia
da Festa da Nossa Senhora dos Milagres e tenha
preferido passar o dia com a família sem fazer uma
visita à Comunidade Terceirense de Montreal.
Não só demonstrou pouco ou nenhum interesse
pelos açorianos de Montreal, como ainda organizou
o encontro com as pessoas que tiveram de se
deslocar a Santa Cruz, para afinal nada aprenderem
de novo.
EM
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Vária
Amor com amor se paga
É frequente e hábito que vem
de longe, criticar-se com ou
sem razão, os serviços públicos.

O funcionalismo. Lá como cá,
sofre o funcionário, de todas as
frustrações que assolam o cidadão comum. E, muitas vezes,
devido à tradicional indisciplina do português médio que
apressado, chega sempre atrasado a qualquer parte e resmunga por ter esperar a sua
vez de ser atendido. Ora, assim,
é o funcionário quem paga as
consequências da incúria de
outrem, ouve críticas e por
vezes mesmo, algum insulto, do
utente que nem sempre sabe
explicar-se, procurando apenas
a ajuda do funcionário para o
desenrascanço. Se o empregado do Estado embarca na
jogada é um tipo porreiro —
que ainda há alguns, dizem depois com condescendência.
Porém, se por qualquer motivo
os seus desejos não puderam
ser atendidos, o pobre funcionário é “crucificado” na via
pública e acusado de todos os
males.
Se é certo que, em qualquer
parte do mundo, em qualquer
governo, haverá sempre lugar

Raul Mesquita
para melhoria dos serviços
públicos ou privados, devemos
também, quando há razão justificável, não deixar passar a
ocasião de prontamente dar a
conhecer actos elogiáveis. Que
merecem portanto, ser assinalados.
Vem isto a propósito do excelente acolhimento dado a um
pedido de informação que há
dias fiz ao Centro Nacional de
Pensões, em Portugal.
Neste imbróglio da Lei que
pretende contemplar os excombatentes do Ultramar Português que tenham estado em
zonas de combate, que depois
de promulgada foi alterada,
tendo sido criada uma nova
versão também não muito clara, que obriga um novo envio
de documentação e requerimento e exige que o ex-militar
indique — sob pena de indeferimento — o número de contribuinte aos Serviços da Segurança Social ou à Caixa Geral
de Aposentações, contactei o
CNP a fim de ser informado se

o meu nome constava nos arquivos daquele departamento
estatal. Acreditem ou não, no
mesmo dia tive resposta ao
meu e-mail, pedindo-me um
complemento de identificação
pessoal. No dia seguinte foi-me
fornecida a informação completa para depois, receber pelo
correio, o formulário a preencher a fim de ter acesso ao
complemento de reforma a que
tenho direito. Ora, pela prontidão e eficácia, é da mais elementar justiça, salientar e enaltecer os bons serviços prestados pelo pessoal da Unidade
de Atendimento e Comunicação do Instituto de Solidariedade e Segurança Social –
Centro Nacional de Pensões,
considerando-os dignos recipiendários do nosso respeito e
consideração.
Os antigos combatentes que
desconheçam o seu número de
contribuinte poderão dirigir-se
a estes Serviços através do email cnp-pensões@seg-social
.pt, indicando o nome completo
e data de nascimento, na certeza de que terão o melhor acolhimento e resposta.

Convívio dos Naturais
e Amigos de Água de Pau
Será organizado no sábado 25 de Setembro de 2004, o 6o
Convívio dos Naturais e Amigos de Água de Pau. Realizar-seá pelas 18h30, na missão Santa Cruz, 60 Rachel Oeste.
Humoristas, cantores e também ume surpresa estarão
presentes. Para mais informações, podem contactar as pessoas
seguintes:
Manuel Torres (514) 321-0543, João Medeiros (450) 6671596, Lúcia Costa (450) 629-9568, ou J&L Mode & Acc. De
Couture (514) 844-4351

“Putin é o próximo alvo”
Presidente russo ameaçado de morte
O grupo islâmico que reivindicou dois atentados recentes na Rússia ameaça agora a vida do Presidente da
Federação Russa. As auto-denominadas “Brigadas Islambuli” reivindicaram os recentes
sequestro de dois aviões.
Num comunicado publicado
na Internet, num site geralmente utilizado por grupos
islâmicos a reivindicar autorias
de atentados, as “Brigadas
Islambuli” ameaçam fazer “uma guerra violenta contra os
infiéis na Rússia, atingindo-os
onde quer que estejam”.
A veracidade desta afirmação ainda não foi verificada
pelas autoridades russas. Sabese que as “Brigadas Islambuli”
é o grupo islâmico que reivindicou o sequestro de dois aviões
a 24 de Agosto que matou 90
pessoas. Terão sido também
estas brigadas as autoras do
atentado no metro de Moscovo,
a 31 de Agosto, que fez dez
mortos e mais de 50 feridos.
“Nós, Brigadas Islambuli,
depois de termos levado a nossa palavra até Moscovo e até aos
céus da Rússia, anunciamos
que o chefe do estado dos infiéis será o nosso próximo alvo
nas próximas operações”, lê-se
no comunicado, numa clara
referência a Vladimir Putin.
Ainda de acordo com as “Brigadas”, o Presidente da Federação Russa é ameaçado de
morte pelas suas declarações:

“anunciou que tem como alvo
todos os muçulmanos no mundo e na Tchetchénia”.
Ao que tudo indica, o nome
fará referência a Khaled Islambuli, que participou no assassínio do Presidente egípcio
Anuar al-Sadate no Cairo, em

1981, e o grupo será chefiado
pelo irmão, de Islambuli, Mohammed Shawqi Islambuli,
que fugiu para o Egipto em
1988.
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Alma Juvenil
A origem dos meses, donde vêm
os nomes que conhecemos hoje
Susana Sequeira
O nome dos meses não foram
dados de qualquer maneira
segundo os gostos de uma pessoa em particular. Pois, o nome
dos meses, como conhecemos
hoje em dia, tem cada um uma
significaçao em particular. A
etimologia dos nomes dos meses vem todos do latim, mas
com as várias línguas faladas
agora no continente europeu, o
latim sendo uma língua morta
falada nos tempos dos romanos,
cada um tem um nome do mês
próprio. No entanto, nota-se a
raiz latina nas palavras.

O mês de Janeiro vem do
latim januaris mensis que entra
em relaçao com o deus romano
janus, deus do começo.
O mês de Fevereiro também
vem do latim februarus mensis
que significa mês das purificaçoes. O rei Numa impôs este
nome porque antigamente, em
Roma, chuvia muita e segunda
as crenças da época, pensavam
que os deuses estavam a purificar a Terra.
O mês de Março, marsus
mensis, é ligado ao deus romano da guerra Marte. Também,

Algumas anedotas
Do outro lado
Dois alentejanos, Manuel e Joaquim, estavam cada um numa
margem de um rio.
Diz o Manuel:
- Ó Joaquim, como é que faço para passar para o outro lado do
rio?
Responde o Joaquim:
- Deixa de ser besta, Manuel, tu já estás do outro lado!
Joãozinho na pastelaria
- Tem pasteles?
- Aqui só há pastéis!
- Então dê-me um pastéi!
Joãozinho na padaria
- Sr.Padeiro, tem pão de ontem?
- Tenho sim senhor!
- Bem feito! Não vendeu todo!
O verbo roubar
A professora pergunta ao Joãozinho:
- Joãozinho, qual é o futuro do verbo roubar?
- Ir preso.
Cala a boca, Alberto!
Na aula, o professor está a dar matéria sobre verbos. Vira-se
para o Joãozinho e pergunta-lhe:
- Joãozinho, se és tu a cantar, dizes: “eu canto”. Ora bem, se
é o teu irmão que canta, como é que dizes?
Responde o Joãozinho:
- Cala a boca, Alberto!
1e2
- Mãe, os soldados têm medo de perder os pés?
- Por que perguntas isso?
- Porque quando estão a marchar estão sempre «1,2... 1,2...»
Artrite
O Joãozinho estava sentado numa paragem do autocarro a ler
o jornal quando um padre se senta ao seu lado. O Joãozinho em
tom de provocação diz:
- Agora vou fumar umas ganzas, roubar uns telemóveis e com
o dinheiro vou curtir para a discoteca!
Ao que o padre responde indignado:
- Meu filho, que Deus perdoe os teus pecados.
O Joãozinho resolve perguntar:
- Ó senhor padre como é que se apanha artrite?
- Artrite? Como é que se apanha artrite? É a fumar ganzas, a
roubar telemóveis e ir curtir para as discotecas!!! Mas porque
perguntas?
- Por nada de especial... é que está aqui a dizer no jornal que
o Papa apanhou artrite!
O dia maior e o mais pequeno
Menino Joãozinho, diga-me quais são o dia mais curto e o dia
mais longo do ano?
- Ora são respectivamente, o último dia de férias e o primeiro
dia de aulas.

no tempo dos romanos o ano
começava no mês de Março
porque eles tinham dividido o
ano em 10 meses de 30 dias e
dedicaram o primeiro mês do
ano ao deus da guerra. Aquele
ano não era como um ano solar
ou lunar, chamava-se um ano
martial. Foi em 700 av J-C que
Numa Pompilius, grande chefe
romano nos princípios da fundaçao da grande cidade, muda a ordem acrescentando dois
outros meses, Janeiro e Fevereiro, fixando o principio do ano
no dia que nós todos conhecemos e que festejamos : o
primeiro dia do ano, 1 eiro de
Janeiro.
O mês de Abril, aprilis mensis, pertence à Aphrodite,
deusa do amor na mitologia
grega e Diana na romana, sendo o mês do principio da Primavera e do tempo dos amores na
Terra.
O mês de Maio, maius mensis, não tem bem uma significaçao bem precisa. No entanto, os historiadores supoem que

o mês era consacrado à deusa
Maia, na mitologia romana,
mãe de Mercúrio. Também,
eles não deixam de lado a suposição que “mai” vem do latim,
querendo dizer “majores”,
pessoas idosas, donde a justificaçao do nome dado ao mês de
Junho.
O mês de Junho, junius mensis, pertence à deusa Junon,
mãe de Marte e esposa de Jupiter. Ela personificava o casamento e o mês de Junho era
sobretudo festejado para a
juventude e para indicar o
tempo das colheitas. O nome
“juniores” derivado do latim
quer dizer pessoas jovens.
O mês de Julho, Julius mensis, é consagrado a Júlio César
porque ele nasceu neste mês e
foi também graças a ele que
temos o calendário como conhecemos hoje em dia.
O mês de Agosto, Augustus
mensis, também foi dado em
honra ao imperador de Roma,
Augusto, que também se dedicou à transformaçao do ca-

Sabia que
Miguel Felix
Nós somos pessoas com um
grande orgulho das nossas
origens. Na realidade, se nós
devemos falar de Portugal,
sobre muitos aspectos, nós não
sabemos. Esta crónica tem
objectivo de dar conhecimentos, que vocês podem meter numa conversa com pessoas naturais de Portugal e receber
admiração deles.
- Portugal tem como superfície 91.906 km2.
- A língua portuguesa é a
sexta língua mais falada do
mundo.

- Portugal foi fundado em
1143, por D. Afonso Henrique;
então Potugal tem mais de 861
anos.
- Em 1297, Portugal assina
um tratado, que estabelece as
suas fronteiras definitivamente
até hoje.
- Em 1640, D. João IV ofereceu
a Nossa Senhora da Conceição
de Vila Viçosa a coroa real
portuguesa, pela sua protecção
concedida.
-Em 2001, pela primeira vez,
o português , numa revisão
constitucional, foi oficializado.

lendário.
Os meses de Setembro (september mensis), Outubro (october mensis), Novembro (november mensis) e Dezembro
(december mensis) querem
dizer respectivamente o sétimo, o oitavo, o nóno e décimo.

Como foi explicado anteriormente, estes eram os últimos
meses do ano, mas com a reforma do rei Numa, ele acrescentou mais dois meses num
ano, mas os nomes ficaram até
hoje.

A escolha da semana:
Bar do mineiro
Julien Thomet
Artista: Vários artistas
Ano: 2004
Género: MPB
Selo: Dubas/Bros
Cotação:
1/2
Coletâneas de bares já virou moda em Montreal - como exemplo
o Café Meliès e o Budha bar - e parece que um boteco legendario
do Rio de Janeiro mereceu homenagem. A ironia é que não há
música ambiente nem caixas de som no Bar do Mineiro, em Santa
Teresa. Esse lugar representa muito bem a cara boémia do Rio.
O dono do selo, Dubas Ronaldo Bastos, decidiu fazer colectâneas
de bares que representam cada cidade do Brasil.
Para o primeiro CD desta série, ele conseguiu os Paralamas do
Sucesso (“Scream poetry”, parceria com Chico Science), Cássia
Eller (“Gatas extraordinárias”), Pedro Luís e A Parede (“Caio no
suingue”), Lanlan e Jussara Silveira
(“Delaveraveraboom”) e Teresa Cristina e Grupo Semente
(“Coração leviano”).
Até os artistas de outras gerações aparecem com suas
produções mais recentes, como Chico Buarque (“Carioca”, do
disco “As cidades”, de 1998), Caetano Veloso e Jorge Mautner
(“Feitiço”, do recente disco da dupla, “Eu não peço desculpa”
ganhador de melhor disco de MPB nas categorias brasileiras da

A voz do coração
Ontem Hoje Amanhã
Se alguém deixa o amor entrar, não tenhas medo. Nunca
digas que não é um verdadeiro
amor. Mesmo se passas-te por
momentos muito escuros, abre
o teu coração e verás uma luz.
Às vezes o amor está tão perto
que não conseguimos vê-lo. Se
hoje estás triste não fiques com
as mágoas, porque amanhã
será o teu dia. Não deixes o teu
passado vir destruir o teu futuro, vive o dia a dia. Todos nós
temos alguém à nossa espera,
vive o que tens para viver e
depois poderás ser feliz. Nunca
deixes ninguém te meter coisas
na cabeça, porque há sempre
alguém para destruir a felicidade dos outros. Quando já
não existe confiança no amor,
melhor virar a página e tentar
ser feliz outra vez. Não te faças
duro, porque podes riscar de
perder a quem tu amas. Quan-

Maria Calisto
do amas alguém não tenhas
receio de o dizer. A vida é tão
bela, mas tão curta, que se não
pegamos o tempo de viver e de
apreciar todos os momentos
que temos de felicidade, perdemos o melhor. Quando estás à
procura do amor, procura dentro do teu coração e vais encontrá-lo. Não gastes o teu
tempo em coisas tontas, porque
a vida é muito preciosa. Se hoje
perdeste alguém, mesmo se
estás triste, não te esqueças
que o que é teu ainda está para
vir. Todos nós, não importa a
idade, podemos ser felizes.
Temos que ter fé e acreditar
na felicidade. Todos os momentos de tristeza são momentos que nos ajudará a ser
mais fortes. “ Encara os teus
problemas com optimismo,
sorri, sê alegre e aberto como
uma flor ao sol.”

Cartoon
(514) 484-3795
Ligue e escute uma mensagem
DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO

- Chamada gratuita -

edição 2003 do Grammy Latino) e “Elza Soares” (“Hoje é dia de
festa”, Do seu novo CD “Do cóccix até o pescoço”).
E para coroar tudo também inclui os clássicos de Jorge Ben (“O
circo chegou”) e Gilberto Gil (“Aquele Abraço”).
A atmosfera do bar pode ser visualizada em parte nas óptimas
fotos de Café para o encarte do CD, que mostram detalhes do bar,
como os santos, as garrafas e o cardápio escrito a giz. Como explica
Bastos, que organizou a colectânea “É o Rio visto pela lente de
Santa Teresa. Uma cidade cosmopolita, em sintonia fina com o Rio
moderno e sofisticado da bossa nova e das fusões dos anos 70, que
aparece nas outras colectâneas que editei.” Essa música segue
sendo de qualidade até no ano 2004. O disco mistura vários estilos
e talvez lhe falta um pouco de unidade. Parece que queria algumas
canções no CD para estar seguro de vender.
Musicalmente não precisavam e não deveriam estar aí.
Acho difícil ouvir todo o CD sem saltar pelo menos uma faixa. Mas
de um outro lado, há mais canções onde eu decido retroceder e
escutar outra vez para dançar...
Um bom CD para pessoas que não conhecem a música carioca
e querem ter as referências.

Sr. Tanou
Vidente celebre
Tem problemas sentimentais, familiares ou profissionais?
Faça confiança o Sr. Tanou.
Resolve todos os seus problemas,até os casos mais
desesperados. Obtém resultados onde os
outros não conseguem; namores, jogo, impotência sexual,
exames, mau-olhado, protecção contra os perigos ...
Resultado garantido a 100%, em 3 dias (completa discrição) !
Pagamento só depois de ver o resultado!
Tel.: (514) 933-0719 - Metro Atwater
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Vária
Horóscopo Semanal
Dra. Maria Helena Martins
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta da Semana: Ás de Copas, que significa Principio
do Amor
Amor: Poderá dar início de uma nova etapa afectiva da
sua vida. Desfrute-a.
Saúde: Liberte-se do stress, procure reduzir o ritmo
alucinante em que vive.
Dinheiro: Poderá alcançar os seus objectivos se apostar nos seus
projectos.
Números da Sorte: 37
Números da Semana: 1, 3, 18, 19, 22, 29.
TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta da Semana: 3 de Copas, que significa Conclusão
Amor: Combata os ciúmes, tudo o que é em excesso
poderá fazer com que haja desentendimentos.
Saúde: Esteja tranquilo, não tem motivos para se
preocupar.
Dinheiro: Não são aconselháveis gastos nesta fase. Seja prudente.
Números da Sorte: 39
Números da Semana: 8, 11, 36, 45, 47, 49.
GÉMEOS (21 de Maio - 22 de Junho)
Carta da Semana: O Eremita, que significa Procura.
Amor: O seu parceiro poderá exigir uma maior
liberdade de acção. Tente não pressioná-lo.
Saúde: Não se deixe dominar pelo cansaço. Divirta-se
mais.
Dinheiro: Desenvolva novas actividades profissionais e
financeiras. Poderá colher bons frutos.
Números da Sorte: 9
Números da Semana: 5, 15, 29, 33, 34, 40.
CARANGUEJO (23 de Junho - 22 de Julho)
Carta da Semana: A Temperança, que significa
Equilíbrio.
Amor: Seja observador, nas amizades mais chegadas
poderá encontrar um verdadeiro amigo.
Saúde: Abrande o seu ritmo de vida, dê tempo a si
mesmo.
Dinheiro: Nos negócios, seja cauteloso com os contactos que
realiza.
Números da Sorte: 14
Números da Semana: 9, 12, 22, 34, 45, 48.

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta da Semana: 2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Invista no relacionamento a dois. Dê a atenção
necessária ao seu par.
Saúde: Recomenda-se uma alimentação equilibrada.
Dinheiro: Procure melhorar a sua capacidade de
gestão dos proventos.
Números da Sorte: 38
Números da Semana: 7, 22, 36, 45, 48, 49.
VIRGEM (23 Agosto - 22 de Setembro)
Carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concretização.
Amor: Para reconquistar um velho amor, seja você
mesma.
Saúde: Beba muita água.
Dinheiro: Fase favorável para investimentos.
Números da Sorte: 44
Números da Semana: 2, 14, 22, 29, 37, 47.
BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta da Semana: 6 de Paus, que significa Ganho.
Amor: É natural que venha a conhecer alguém por
quem se irá apaixonar.
Saúde: Abrande o seu ritmo profissional, dedique-se à
família.
Dinheiro: Período de grande tensão, gastos inesperados.
Números da Sorte: 28
Números da Semana: 11, 32, 38, 39, 44, 47.
ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta da Semana: Rei de Paus, que significa Coragem.
Amor: Seja mais sociável, traduza um clima de
tranquilidade.
Saúde: Atravessa uma fase regular.
Dinheiro: Profissionalmente está tudo bem, relaxe.
Números da Sorte: 36
Números da Semana: 7, 15, 19, 23, 32, 41.

Pequenos
anúncios

A família Scally decidiu oferecer
um sistema por 995.00$ (taxas e
instalação não incluidas).
Porque NÓS somos a competição!

Sistemas de ar
condicionado,
termopompas,
lareiras, cheminés

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

AQUÁRIO (20 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta da Semana: O Enforcado, que significa Sacrifício.
Amor: Aprenda com as crises e não repita os erros do passado.
Saúde: Não se sobrecarregue desnecessariamente .
Dinheiro: Desde que controle a sua obsessão por
comprar, tudo ficará bem.
Números da Sorte: 12
Números da Semana: 2, 13, 37, 45, 47, 49.
PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta da Semana: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Deixe a insegurança de lado e invista num
relacionamento mais atencioso e afectivo.
Saúde: Saiba que a sua vitalidade atravessa um período
culminante.
Dinheiro: Não é boa altura para efectuar transacções comerciais
Números da Sorte: 21
Números da Semana: 4, 18, 19, 26, 37, 42.

Amélia Oliveira-Vaz

6816 boul. St. Laurent, Montreal
762-1697

Conservação de energia - Climatização e Aquecimento

CAPRICÓRNIO (22 de Dezembro - 19 de Janeiro)
Carta da Semana: A Papisa, que significa Mistério.
Amor: A chama do amor irá reacender, esteja atento.
Saúde: Acautele-se relativamente a tudo o que possa
originar acidentes.
Dinheiro: Seja poupado, pense no futuro.
Números da Sorte: 2
Números da Semana: 1, 12, 26, 36, 44, 46.

O sistema de saúde no Canada

284 - 1813

GRANDE
LIQUIDAÇÃO

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 Dezembro)
Carta da Semana: O Mágico, que significa Habilidade.
Amor: Clima de harmonia e estabilidade.
Saúde: Alguns excessos na alimentação, cuide de si.
Dinheiro: Com prudência fará o negócio certo.
Números da Sorte: 1
Números da Semana: 2, 14, 21, 24, 28, 33.

Na segunda-feira dia 16 de
Agosto, li num comunicado
recebido na Rádio Centre-Ville;
três notícias sobre o sistema de
saúde no Canadá.
Foram recebidas em Francês
e depois traduzidas para a nossa
língua de origem.
Eu que as li ressenti uma
certa dúvida que não pude
analisar nesse momento. No
dia seguinte, os jornais também davam as três notícias.
Uma referia-se ao Quebeque,
as outras duas falavam de
conclusões saídas de uma Assembleia Geral da Associação
dos Médicos do Canadá e mencionavam o resultado de uma
sondagem feita na população.
Na comunicação para a imprensa, o Presidente da Associação dava os resultados dos
dois acontecimentos. Conclusões que indicam que os canadianos estão cada vez mais
descontentes com o medíocre
sistema de saúde que têm, e
que a confiança dos que a ele

recor-rem vai sempre diminuindo. Na segunda folha, o
assunto era o mesmo. Falta de
confiança, descrédito, cansaço
com as divergências políticas
entre Otava e as Províncias.
O Presidente da Associação
dos Médicos não falava no descontentamento dos médicos,
no seu desinteresse e abandono, no desejo de muitos que
abandonam o sistema geral de
saúde para se integrarem em
serviços independentes, para
aqueles que têm dinheiro para
pagar os bons serviços.
O que me causou embaraço
na notícia, percebi-o mais tarde.
Nessa comunicação, era dito
que os Primeiros-Ministros das
províncias, ou os Ministros
Provinciais da Saúde, pedem
ao, Primeiro-Ministro do Canadá, Paul Martin, para instituir no Canadá um regime de
seguro de medicamentos como o que existe no Quebeque.
Mas o regime do Quebeque foi
implantado pelo Governo do
Quebeque no tempo do Governo do Partido Quebequense.
Na Constituição do Canadá,
estão inscritas as leis e as regras para o País. Por exemplo,
entre outras obrigações, a
saúde, a instrução e os governos municipais, pertencem às
províncias.
Os tempos são maus e os

governos federal e provincial
têm falta de dinheiro. O governo central que tem de contribuir 50% das despesas de saúde
em cada província, desde há
alguns anos passou a contribuir só 16 %.
Todos nós conhecemos as
críticas que os governantes do
Quebeque têm feito ao governo do Canadá.
Se o sistema de saúde é instituído e governado por cada
província, porque é que vão
pedir ao Primeiro Ministro um
seguro central igual ao do
Quebeque, que na verdade
também luta com falta de dinheiro? Somos todos nós que
pagamos os cuidados que recebemos colectivamente, mas
esses bons serviços não são dados rapidamente. Há atrasos e
sofrimentos.
Ora, as províncias que não
organizaram o que nós temos,
vão agora pedir ao Governo
Central que organize um sistema como o do Quebeque?
São os cidadãos canadianos
que pagam e se as províncias
não têm dinheiro, devem explicar aos residentes o problema e
os custos, para que se decida os
aumentos a fazer.
Nós sabemos o que se passou
no Quebeque, com hospitais
fechados, número de camas
diminuído, pessoal recebendo
dinheiro para se reformar,
causanso uma grande diminuição no pessoal de enfermagem. Até foi feita uma diminuição no número de universitários recebidos nas faculdades de Medicina. Isto entre
outros cortes e mudanças. Os
serviços são de igual qualidade,
mas são dispensados com mais
longas esperas antes de os
podermos receber.

Leia
A Voz de Portugal
o seu jornal
‡ quarta-feira
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

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

UM SERVIÇO DO

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

EM 14-09-2004

1EURO=1.5958Cd

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

Tel.: (514) 499-0359
HORÁRIO DE ABERTURA
Segundas, Terças, Quintas: e Sextas
9 às 12:30 horas
Quartas
9 às 12:30 e das 14 às 17 horas
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

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est

273-9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

987-7666

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert

MONUMENTOS

LATINO
177 Mont-Royal Est

849-1153

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

LISBOA
355 Rachel Est

844-3054

TAGUS
4289 St-Laurent

844-3307

271-6452

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent

849-6619

4244 St. Laurent

(450)669-7467

MÓVEIS

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

CASAMENTOS
BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent

934-4400

8448738

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

QUIROPRATAS

RESTAURANTES
CANTINHO
3204 JARRY E

729-9494

MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

845-6028

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

844-4588

LA GRILLE PORTUGAISE
8616 Chaumont, Anjou

351-7444

SOLMAR
111 St-Paul E

861-4562

TASCA
172 Duluth E

987-1530

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

(514) 985-2411

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

†

REVESTIMENTOS
ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent

Elvira Pascoale

842-6822

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

849-2391

Faleceu ontem, 14 de Setembro de 2004, a Sra. D. Elvira
Pascoale, natural de Codaçal, Porto-de-Mós, Portugal.

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

987-0080

Estará exposta hoje, 15 de Setembro de 2004, das 14h00 às
22h00.

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

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

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

495-2597
483-2362
849-9901

Leia
A Voz de Portugal

BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276 St-Laurent

843-7282

Resolve todos os seus problemas, até os casos
mais desesperados. Regresso imediato e
definitivo da pessoa amada. Sorte com namores,
negócios, fidelidade,... Protecção.
Resultado garantido a 100%
Tel.: (514) 965-1476

Oração à Nossa Querida Mãe
Nossa Senhora Aparecida, Querida Mãe, Nossa Senhora
Aparecida, Vós que amais e guardais todos os dias, Vós que sois
a mais bela das mães, a quem eu amo de todo o coração, eu Vos
peço mais uma vez que me ajudeis a alcançar esta graça por
mais difícil que seja (fazer o pedido). Sei que Vós me ajudareis,
me acompanhareis até à hora da minha morte. Amén.
Rezar um Pai-Nosso e três Ave-Marias. Fazer esta oração três
dias seguidos e alcançará a graça por mais difícil que seja.
Mandar publicar. Caso extremo, fazer a oração em três horas.
Agradeço à Nossa Senhora Aparecida por esta graça.
FR

288-3019

CLÍNICAS

CONTABILISTAS
232-

VESTUÁRIO DE CRIANÇA

845-1520

842-6891

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

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

351-1716

RENOVAÇÕES

721-8885

843-5626

947-1479

TIPOGRAFIAS

Sr. Diawara
Grande vidente

CASA VINHO
3750 MASSON

NOTÁRIOS

LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval

725-2626

288-2082

842-0591

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

CANALIZADORES

SATÉLITES

4117 St-Laurent

e

842-8077

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

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

ARCA

BOUTIQUES

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel

DR. MARC CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou

MÁQUINAS DE COSTURA

849-8591

CAIXA PORTUGUESA

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

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

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

CAIXA DE ECONOMIA

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. Angolana de Montreal
313-6465
Associação N. S. de Fátima
(Chomedey, Laval)
681-0612
Associação Portuguesa
do Canadá
844-2269
Associação Portuguesa
do Espírito Santo
254-4647
Associação Portuguesa
de Lasalle
366-6305
Associação Portuguesa
de Ste-Thérèse
435-0301
Caixa de Economia
dos Portugueses
842-8077
Casa dos Açores do Quebeque
388-4129
Centro de Ajuda à Família
982-0804
Centro Português de Referência
842-8045
Centro Comunitário do Espírito Santo 353-1550
Clube Oriental Português de Montreal 342-4373
Clube Portugal de Montreal
844-1406
Grupo Folclórico Campinos
do Ribatejo
353-3577
Rancho Folclórico Verde Minho
768-7634
Ass.Port.West Island
684-0857
Português de Montreal
739-9322
Sporting Clube de Montreal
499-9420
Sport Montreal e Benfica
273-4389

o seu jornal
‡
quarta-feira

(514) 287-3370

PADARIAS

O funeral terá lugar amanhã, 16 de Setembro de 2004, pelas
10h00, na missão Santa Cruz.

†

Mario Morieta

Faleceu em Montreal, no dia 11 de Setembro
de 2004, com 56 anos de idade, o Sr. Mario
Morieta, natural da Matriz, Ribeira Grande, São
Miguel, Açores.
Deixa na dor sua esposa, Sra. D. Odilia
Cordeiro, seu filho Denny, sua filha Suzy (Eric
Sabourin), sua sobrinha Leticia Morieta, cunhadas (os), assim como
outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

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

499-1624

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent

843-3863

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

272-5779

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

385-1484 e 3 8 5-3541

†

Artur Morgado
1932 - 2004

Faleceu em Montreal, no dia 11 de Setembro de 2004, com 72 anos de idade, o Sr.
Artur Morgado, natural de Ribeira Grande,
São Miguel, Açores.
Deixa na dor sua esposa, Sra. D. Olivia Melo,
seus filhos Emanuel (Maggie) e Pedro (Sue), seus netos
Mathieu e A.J., suas irmães Maria Isabel e Natalia, ambas da
Ribeira Grande, S. Miguel, Açores, cunhados, cunhadas e
sobrinhos, assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

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

844-6212

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

845-5335

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent
Eduino Martins, Cel.:
(514) 277-7778
(514) 862-2319

Marco-Paulo Ferreira
O funeral teve lugar ontem, 14 de Setembro de 2004, após
missa de corpo presente, pelas 14h30, na igreja St-Vincent
Ferrier, seguindo depois o cortejo fúnebre para o Mausoléu StMartin, onde foi a sepultar, em cripta.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que
se dignaram a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de
qualquer forma, se lhes associaram na dor. A todos um sincero
Obrigado e Bem-Hajam.

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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

IGREJAS
IGREJA CRISTÃ VITORIOSA
Para mais informações:
www3.sympatico.ca/igreja.vitoriosa

845-5804

Tem problemas sentimentais, familiares ou
profissionais? FaÁa confianÁa no Professor Moutaga.
Resolve os seus problemas, atÈ os casos mais
desesperados. ObtÈm resultados onde os outros n„o
conseguem; namores, jogo, impotÍncia sexual, exames,
mau-olhado, protecÁ„o contra os perigos ... Resultado
garantido a 100%! Pague sÛ depois de ver o resultado!

Tel.: (514) 489-5618 - Metro Vendome

Eduino Martins
O funeral teve lugar segunda-feira, dia 13 de Setembro de 2004,
após missa de corpo presente, na missão Santa Cruz, pelas 10h00,
seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério Notre-Dame-desNeiges, onde foi a sepultar.
A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer a todas
as pessoas as muitas provas de carinho e amizade que lhe foram dadas
por ocasião do funeral do seu ente querido, bem como a todas
aquelas que, por qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu
sentimento de pesar por tão infausto acontecimento. A todos um
sincero Obrigado.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do
7 o dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza sexta-feira, 17 de
Setembro de 2004, pelas 18h30, na missão Santa Cruz.

† Maria Albertina Duarte

1934 - 2004
Faleceu em Montreal, com 70 anos de idade,
no dia 12 de Setembro de 2004, a Sra. D. Maria
Albertina Duarte, natural de Lisboa, Portugal.
Deixa na dor seu esposo, Sr. João Duarte,
sua filha Margaret Duarte (Khalid Jan) e seu
filho Karl Philip, assim como outros familiares
e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Urgel Bourgie
3955, chemin Côte de Liesse
Montreal
Tel.: (514) 735-2025
Visita e serviço religioso no salão, hoje, dia 15 de Setembro
de 2004, das 17h00 às 19h30.
A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer
a todas as pessoas as muitas provas de carinho e amizade que
lhe foram dadas durante a sua doença e por ocasião do serviço
do seu ente querido, bem como a todas aquelas que, por
qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu sentimento de
pesar por tão infausto acontecimento.
A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.
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Serviços & negócios
PRECISA-SE
CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e
oper·rio com experiÍncia em
m·quina de dobrar aÁo.
Gil da Silva
(450) 434-9000 ext.238
(514) 708-3207
Oper·rios c/ o mÌnimo de 5 anos de
exp. em ìpavÈ-uniî e muros de apoio.
Bom sal·rio. Tempo inteiro.
(514) 820-5247

Cozinheiro e ajudantes cozinheiros
para cozinha portuguesa, empregados
de mesa. Restaurante PortuguÍs em
Lasalle.
“Le St-Honoré”
Contactar Tony ou Lucas
Tel. (514) 364-7272
Empregadas para trabalho de
costureira no local domÈstico e no
local da companhia. MÌnimo de 10
anos de experiÍncia.
Contactar Maria
(514) 948-2068

Paisagistas c/exp. em ìpavÈ uniî,
asfalto, etc. Trabalho em Laval.
Sal·rio baseado na experiÍncia.
Contactar contra-mestre.

Procuramos empregados para
trabalho geral em cozinha de
restaurante. 40 h / semana e +.
Candidatos sÈrios sÛ.

António Cabral
(450) 963-3462

Apresentar-se com o seu
CV, no 8261, boul. St-Laurent.

Cozinheiro, empregado de mesa e
pessoa para lavar louÁa, com
experiÍncia. Restaurante Italiano de
alta qualidade.
540, Boul. Marie-Victorin, em
Boucherville.
Tel. : (450) 641-2277

Mulher para fazer limpeza, que saiba
cozinhar e que goste de crianÁas.
Segunda, quarta e sexta-feira, 5 horas
/ dia. ReferÍncias sÈrias. Na Van
Horne.

Padeiro ou pasteleiro a tempo
inteiro.
Tel. (514)272-0362

Contacte Isabelle, de dia
(514) 212-4924,
ou
de noite
(514) 738-7621.

Mulher para fazer limpeza. Com
referÍncias.
Não telefonar ao sábado.
Tel. (514) 278-4317

Procuramos ìbusboyî, tempo inteiro
ou parcial, e cozinheiro especialista
em cozinha italiana fina.

Costureiro (a) s
procurados
Com experiÍncia. Para ìshearlingî
e cabedais de alta qualidade.
Tempo inteiro ñ boas condiÁıes de
trabalho ñ bom sal·rio.
Contactar
Sr. Arnold ou a Veronica
Tel.: (514) 387-5495
Oper·rios para construÁ„o, n„o
precisa experiÍncia. TambÈm
procuramos condutor de camiıes.
Tel. (514) 376-0862 ou (514)
863-1865

Oferece-se cursos de assistente
ou secret·ria dent·ria. Facilidades
de pagamento.
Olga : 582-1771

VENDE-SE
Equipamentoparafazervinhoñgrande
prensa, m·quina para esmagar as
uvas, barril de 180L.
Tudo por $800.
Tel. (514) 939-3535

ALUGA-SE
Apartamento, 5 1/2 situado no 5245
St-Urbain, em Montreal.
Tel. (514) 271-1792
5 1/2 com bachelor, lareira, garagem
duble, estacionamento, quintal. Perto
do metro Cadillac.ReferÍncias
requeridas.Contactar Albano S·
Dia (514) 845-3291
Noite (450) 654-3904
Apartamento 5 1/2 , em frente ‡
miss„o Santa Cruz.
Tel. (514) 842-6574

Cede-se espaÁo em contentor, para
Caldas da Rainha, com saÌda no dia
1 de Outubro.
Tel. (514) 376-0504, depois
das 18h00.

Paisagistas com ou sem experiÍncia em
trabalhos de muros em pedra, cimento,
ìpavÈ-uniî, relva e plantaÁıes.
Sal·rio segundo experiÍncia

(514) 382-3041
(514) 813-9196

Linda,
de la main aux
cartes
Vidente com dons naturais. Resolve
os seus problemas sem voodoo.
Rosa
Tel.: (514) 278-3956
Colheita das maÁ„s e Nossa Senhora
de Lurdes, em Rigaud, no dia 26 de
Setembro de 2004. No dia 17 de
Outubro de 2004, visita a MontTremblant.
Contacte a Sra. Beatriz. Tel. (514)
286-1972

Contacte Enza
ou Tony:
Tel. (514) 327-2200
Agente de viagens, com ou sem
experiÍncia. Falar PortuguÍs,
FrancÍs e InglÍs.

Deve ter experiÍncia para companhia
de alta qualidade ñ para encomendas
especiais e pequenas quantidades.
Uso de seda ñ ìcrepeî ñ l„s, para
vestidos e fatos. Tempo inteiro ñ
boas condiÁıes de trabalho ñ bom
sal·rio.
Contactar o Sr. Arnold ou
a Veronica
Tel.: (514) 387-5495

RTD Transport
Uma oportunidade de carreira
para motoristas sÈrios, nos
Estados Unidos da AmÈrica, no
nordeste, no mÈdio-oeste, no
sudeste e nos E.U.A centrais.
Muito bom sal·rio.

514-240-5196

Por favor chame Tony,
no 514.685.0409

ST-LEONARD

REMAX Alliance Inc.

DU CARTIER-VILLERAY

7170 St-Laurent

Informação gratuita - casas, hipoteca...

Esc.: 374-9250

ST-MICHEL

Tel. (514) 382-2143

PRECISA-SE

Empregados para montagem e
instalaÁ„o de rampas e escadas
em alumÌnio. Os candidatos
interessados podem apresentar-se
no 8975, Pascal Gagnon, ou

Mande o seu Curriculum
Vitae para o jornal, com
c.f. Agente Viagens.

José Montez

DIVERSOS

Tel. (514) 747-7809

Costureiro (a)s
procurados

254-0216
254-6139

Procuramos empregada de balc„o
que fala francÍs, a tempo parcial,
para a ìPastelaria Forcierî

5plex, de luxo 2x5Ω+3x4Ω
garagem e lareira.

EXPERIENCE
Hall of Fame
Club 100%OR

ST-LEONARD

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

CARLOS AGOSTINHO

Esc.: 374-4000
Cell.: 996-9012
Arlindo (Alain) Velosa

Avaliação gratuita

72 CASAS VENDIDAS EM 2003
VILLERAY

Duplex 2x5Ω , garagem, todo
renovado.

Grande triplex de luxo, renovado.
Ver para crer !

CENTRE-VILLE

ST-LEONARD

ST-MICHEL - Bom duplex,
possibilidade de bachelor,
renovaÁ„o de qualidade
$239.500

VILLERAY ñ Duplex, casa,
bachelor, cave, estacionamento.
Todo renovado.
$299.00

DA
I
ND
E
V
Triplex, 3x6Ω todo renovado.

VILLERAY

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

Grande duplex 2X5Ω , cave bem
terminada, garagens, belo jardim

ROSEMONT

Triplex 1x5Ω + 2x3Ω
garagem, impec·vel

MONTREAL-NORTE ñDuplex,
com bachelor, bem situado, com
cave e garagem.

NOVO ROSEMONT- Bom duplex
Ocup. dupla. Junho.PreÁo reduzido

DEA
A
I
D
D
I
NDIDDA
E
N
V
VNVEO
ST-MICHEL Duplex, cave terminada, venda r·pida. $199.000.

VE

N

D
DI

A

Duplex 2x5Ω + ìBachelorî.
Esquina de rua, terraÁo e
garagem. Impec·vel.
AHUNTSIC

ST-MICHEL
8x4Ω renovados,bom sÌtio
Rendimento $36.300.
Preço : $339.000 neg.

ìCottageî em sector
procurado, com 4 qtos
fechados, lareira, cave
bem terminada, solarium.
$229.000.

VENDE-SE
Padaria no Plateau
Sector procurado, esquina de rua,
com mais de 25 anos de existÍncia.
PreÁo para venda r·pida:

ST-MICHEL 8 plex bem situado.
Grandes apartamentos

$24.000.
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Desporto
Setúbal trava leão

Futebol Nacional
Suspensos os três jogadores
envolvidos em desacatos
O Nacional da Madeira decidiu domingo suspender da actividade os futebolistas Ávalos,
Fábio Santos e Ferreira, depois
de alegadamente se terem
envolvido em agressões a agentes da PSP, durante a madrugada, anunciou o presidente do
clube.
De acordo com Rui Alves, a
decisão de suspender os jogadores de toda a actividade e de
lhes instaurar um processo
disciplinar insere-se numa polí-

O Vitória de Setúbal derrotou o Sporting por 2-0, num
bom desafio de futebol. O Sporting sofreu a primeira derrota
na Superliga, com Jorginho (50'
g.p.) e Meyong (70') a apontar
os golos do encontro.
A turma leonina nunca conseguiu impor o seu jogo diante
de uma formação bem organizada e motivada. O Setúbal,
embalado pela goleada da primeira jornada, assinou uma
exibição de bom nível criando
diversas jogadas de perigo para
a baliza de Ricardo.
No entanto, a vitória da equipa sadina começou a ser cons-

tica de defesa do respeito da
instituição madeirense, que
considerou uma “embaixadora
da própria Região”.
O presidente do clube da
Superliga lembrou que, no
início da temporada, a Direcção “preparou o plantel para
fazer face a algumas situações
que, porventura, na época passada, não foram tão felizes,
apesar do quarto lugar averbado pela a equipa, e instituiu
tolerância zero a nível disciplinar”.
Esta decisão da Direcção do
Nacional da Madeira pode debilitar a equipa que, amanhã, 16
de Setembro, tem a sua estreia
numa competição europeia,
frente ao Sevilha, em Espanha,
em jogo da primeira mão da
primeira eliminatória da Taça
UEFA.
Na tarde de domingo, antes
do treino, o técnico brasileiro
Casemiro Mior havia dito que
contava com os jogadores para
esse encontro, mas sublinhou
que a decisão final competia à
Direcção e ao departamento
jurídico do clube.
Os três jogadores sul-americanos e o cunhado do defesa
argentino Fernando Ávalos foram detidos pela PSP e presentes a Tribunal, depois de,
cerca das 04:00, se terem alegadamente envolvido em a-

gressões com elementos da
Brigada Anti-Crime da PSP,
das quais resultaram ferimentos em dois polícias, assistidos
no Hospital Central do Funchal.
À saída do Tribunal, onde os
jogadores foram ouvidos durante a tarde, o advogado dos
futebolistas, Francisco Vieira
Cravo alegou o segredo de
justiça para não adiantar o teor
das acusações nem se estas
envolviam também alegada
posse de estupefacientes por
parte do cunhado de Ávalos.
O advogado apenas disse que
a medida de coacção aplicada
pelo Tribunal a Ávalos e aos
brasileiros Fábio Santos e Josiesley Ferreira - Termo de Identidade e Residência - não seria
obstáculo a uma possível deslocação dos jogadores à cidade
espanhola de Sevilha.

truida através de Jorginho na
marcação de uma grande penalidade polémica, a castigar
uma falta de Hugo na área leonina.
O Sporting procurou reagir à
desvantagem, mais com o coração do que com a cabeça, tendo
até criado situações de golo
junto à baliza adversária. O
Setúbal adoptou uma toada de
contra ataque, que resultou em
golo à passagem do minuto 70
por intermédio de Meyong.
Apesar da reacção leonina,
esta revelou-se desorganizada,
não resultando em qualquer
tento para o Sporting.

Lista dos marcadores
2 Golos:
RICARDO FERNANDES(Académica)
Cristiano Sousa ”BRASÍLIA”(Belenenses)
Armando Teixeira ”PETIT”(Benfica)
Azar KARADAS(Benfica)
Wenderson Said ”WENDER”(Braga)
LIEDSON Muniz(Sporting)
EDSON da Silva(União Leiria)
JOÄO PAULO Andrade(União Leiria)
MEYONG Ze(Vitória de Setúbal)

Na própria baliza:
MARCOS SANTOS (Gil Vicente)
na 1ª jornada a favor do Sporting

POSTIGA MARCOU DOIS GOLOS
Portugal vence Estónia por 4-0
Portugal bateu, na última
quarta-feira 8 de Setembro, a
Estónia, no segundo jogo do
grupo 3 da fase de qualificação
para o Mundial 2006.
No Estádio Municipal de
Leiria, muitos adeptos responderam positivamente ao
repto de Luiz Felipe Scolari e
marcaram presença, apoiando
a equipa das quinas.
Nos primeiros 45 minutos, a
dura teia defensiva da Estónia
não permitiu grandes veleidades aos atacantes portugueses, que tiveram muitas
dificuldades em entrar em
condições de facturar na área
contrária. Para além disto, o
guardião Poom, inspirado, foi
mantendo o nulo no marcador.
No segundo tempo, depois de
algumas alterações tácticas,
Portugal começou lentamente
a impor o seu futebol e a empurrar a Estónia à sua área e com
o passar dos minutos foi acercando-se com mais perigo das
redes de Poom.

Liga dos Campeões

Postiga
tirou mas...
nunca marcou!
Ontem, às 14.45 horas, voltou à Liga dos Campeões, mais
atraente que nunca. Num jogo
importantíssimo nesta liga dos
campeões, o FC Porto falhou
com uma prestação miséravel.
Um jogo muito desanimado
com remates do Postiga, mas
sempre falhou.

FC PORTO
0
CSKA MOSCOVO 0
Futebol\Porto - Liga campeos.doc
Postigo tanto tentou mas... nunca marcou!!

Para isto muito contribuiu o
génio de Cristiano Ronaldo,
que marcou e deu a marcar
aos companheiros. Para o regis-

to fica o 4-0 favorável a Portugal, com golos de Cristiano
Ronaldo(75'), Hélder Postiga
(83' 90') e Pauleta (86').

DU CARTIER INC

Esc.: 281-5501
Res.: 328-5717
Olívia Paiva
Joseph Oliveira
Vimont, Laval
Luxuoso ìsplit levelî, espaÁoso com
2 cozinhas, 2 salas de estar, lareira,
sol·rio, aspirador central, sistema
de alarme, ar condicionado central.
Impec·vel!

Auteil, Laval

IDO
D
VEN

Novo Rosemont
Perto da Langelier ñ ConstruÁ„o
Rodrigue, 2 X 5 1/2, possibilidade
de bachelor, 31î X 40î, garagem
duplo, lareira, ar condicionado
central. Impec·vel!

Villeray
Henri-Julien, Triplex 1 X 6 1/2,
2 X 3 1/2, com cave, sala de
jogos, saÌda para o quintal,
casa de banho renovada.
Impec·vel!

ìCottageî 3+1 quartos, 2 lareiras.
Impecavel
CENTRO-ESTE

St-Michel
Novo no mercado

IDO
D
VEN
2 x 5 1/2, 3 quartos, janelas, portas e
telhado refeitos em 94, garagem.R/c
livre ao comprador.

2 X 5 1/2 com cave terminada,
lareira, casa de banho moderna,
garagem, possibilidade de
bachelor.

Um luxo!
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Desporto
Formula1
Rubinho e Ferrari vencem
impecavelmente o G.P. de Itália
Helder Dias
Rubens Barrichello “Ferrari” venceu impecavelmentem, este último fim de semana, o Grande Prémio de Monza, 15 a prova da época. Largando da primeira posição, e
depois de ter feito uma péssima
escolha de pneumáticos, o piloto Brasileiro perderia preciosos segundos no começo da
corrida, mas, uma visita relâmpago aos “pits” fizeram com
que, Rubinho arrancasse a sua

primeira vitória da temporada,
garantindo assim ao mesmo
tempo, o estatuto de vice-campeão de pilotos 2004.
Michael Schumacher “Ferrari” esteve brilhantíssimo e,
depois de ter efectuado um
“pião” logo no início da prova, o
qual o retrogradaria à décima
quinta posição. O excêntrico
piloto alemão acabaria a corrida
em segundo lugar, oferecendo
assim ao “time” Italiano uma
dupla em casa.
Jensom Button da “BAR”
seria o terceiro homem a subir
ao pódio. Takuma Sato “Bar”,
Juan Pablo Montoya “Williams”,
David Coulthard “McLaren”
Antonio Pizzonia “Williams” e
Giancarlo Fisichella “Sauber”,

seriam os últimos pilotos a
terminarem a prova nos lugares
pontuáveis. Fernando Alonso
“Renault” com uma partida de

canhão, rapidamente ganha os
comandos da corrida mas isto,
por pouco tempo, pois à décima
volta, seria a vez de Jensom
Button “Bar”, se apoderar da
primeira posição, a qual man-

teve até a sua segunda entrada
nas “boxes”, para reabastecimento. Fernando Alonso, vítima de um despiste, terminaria
a corrida quando rodava a 40a
volta.
A McLaren Mercedes, da
qual tanto se esperava para este
final de época, não foi capaz de
se impor neste que é o verdadeiro quartel general da Ferrari, e a prová-lo estiveram os
fracos “cronos” nas qualifs (sétimo para Kimi e décimo para
Coulthard), bem como a deficiência mecânica na corrida,
que obrigaria Kimi Raikkonen
ao abandono quando tinha
apenas treze voltas completadas, salvando, no entanto as
honras da equipa, David Coulthard, ao terminar a prova em
sexto lugar.
As Williams BMW estiveram
muito longe de poderem dar
“música” aos três primeiros,
pois o quinto lugar na corrida
de Montoya e o sétimo de Pizzonia são a prova evidente da

fraca prestação da equipa britânica neste Grande Prémio de
Monza. O mesmo já não podemos dizer da BAR, a qual nos
tem provado nas últimas corridas, serem presentemente os
mais directos competidores da
Ferrari, notando-se um progresso substancial na equipa,
não sendo de forma alguma
por magia que os homens de
David Richards ascendem ao
segundo lugar na tabela classificativa do Mundial de Construtores (94pontos), deixando para
traz a Renault (91pontos).
É natural que o ambiente
que presentemente se vive na
Renault não seja o mais saudável: o abandono de Fernando
Alonso e o desastroso décimo
lugar na corrida de Jarno Trulli, bem como a perda do segun-

do lugar de Construtores, são
factos bem lamentáveis a tal
ponto, que se fala desde já, na
substituição de Trulli no Grande Prémio da China. Rumores
do “paddocks” dizem que Jarno Trulli (que na próxima época pilotará pela Toyota) será
substituído por Frank Montagny ou Allan McNich, ambos
pilotos de ensaios da Renault.
No final da corrida, Rubinho
era um homem felicíssimo, e
dizia aos jornalistas “já venci
algumas corridas, mas esta é a
primeira vez que o consigo fazer
por duas vezes. Há pessoas que
dizem que a F1 é aborrecida,
mas a corrida de hoje foi tudo
menos chata”!
Próximo encontro a 26 de
Setembro, no Grande Prémio
da China. Até lá, use como
sempre prudência nas estradas, e siga o conselho amigo: se
conduzir, não beba.

Classificação deste G.P
1. Rubens Barrichello, Bra (Ferrari)
2. Michael Schumacher, Ale (Ferrari)
3. Jenson Button, GB (BAR-Honda)
4. Takuma Sato, Jap (BAR-Honda)
5. Juan Pablo Montoya, Col (Williams-BMW)

MUNDIAL DE CONSTRUTORES
1- Ferrari – 234 pontos
2- BAR Honda – 94 pontos
3- Renault – 91 pontos
4- Williams BMW – 60 pontos
5- McLaren Mercedes – 52 pontos

Villeneuve de volta?
Helder Dias
Jacques Villeneuve poderá
segundo informação da agencia France Press,substituir
Jarno Trulli da equipa Renault
nos últimos três Grandes Prémios na (China, Japão e Brasil).
Entretanto, desenrolam-se
as negociações entre Trulli e
Renault, com fins a antecipar o
final do contracto, que ligam o
piloto à equipa Francesa.Todas
estas decisões deverão ser
tomadas até hoje (quarta-feira).

