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Inexplicada epidemia em Ponte de Lima

Apontamento
ESTÁDIOS
ÀS MOSCAS

Ponte de Lima na região minhota de
Portugal, encontra-se a braços com
um surto inexplicado que já causou
algumas mortes entre a população de
Seara, no seu concelho.
Os laboratórios de Lisboa e Porto
trabalham afincadamente a fim de
poderem localizar o agente que está na
origem deste surto, que se compreende, inquieta a povoação e as autoridades medicais e administrativas.
“Estamos a fazer tudo para detectar
tão breve quanto possível, as causas
das mortes”, referiu responsável da
Direcção-Geral da Saúde, orgão que
depende do Ministério da Saúde,
acrescentando que esperam de um
momento para o outro, as conclusões
que o Instituto Ricardo Jorge apresentará sobre o resultado das análises
que foram efectuadas nos cidadãos
infectados.

* A. Barqueiro
O ministro da Presidência Dr
Nuno Morais Sarmento admitiu,
recentemente, que a maior parte dos
estádios construídos para o Euro
2004 estão sem uso, melhor dizendo,
estão às moscas.
O bonito estádio de Leiria, com
capacidade para mais de trinta mil
espectadores, registou no jogo do
penúltimo fim de semana uma assistência de mil entusiastas da bola,
enquanto o de Faro/Olhão esteve
inactivo, pois nem o Algarve nem a
zona do país a sul do Tejo regista
qualquer clube de Primeira Liga de
Futebol. Ainda que este estádio veja
desenrolarem-se periodicamente
partidas entre clubes das divisões
secundárias, essa ocupação será
sempre diminuta em assistências,
portanto altamente deficitária.
Dói o coração constatar que o
investimento formidável em dez
estádios, para levar a efeito um
evento desportivo de três semanas,
se transforma num monstruoso
encargo para o Estado, para as
autarquias e para os clubes, com
despesas de manutenção e de pessoal elevadas, sem esperança de
qualquer retorno.
Esses locais, conquanto bonitos e
espaçosos, exigem do país esforços
financeiros incomportáveis com a
sua capacidade económica, sendo
ainda um factor impeditivo da atribuição de verbas para a Educação,
para a Saúde, para a Segurança e
outras necessidades primárias de
que Portugal continua carente
Os políticos que buscam empreendimentos grandiosos, para se
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As próximas horas serão determinantes, segundo o mesmo responsável, pois os técnicos deverão apresentar explicações sobre as mortes
ocorridas, acentuando que vários
organismos estão implicados no problema.
Lembra-se que a primeira morte
ocorreu a 31 de Agosto e que apenas
quando se registou o segundo falecimento, foram tomadas medidas preventivas pelas autoridades sanitárias.
Estas, equacionam algumas pistas,
prosseguindo investigações a fim de
identificar o agente causador do surto,
pensando que possa ser a salmonela ou
a leptospirose, ou ainda a febre da
carraça, enquanto que o marido da
primeira vítima se encontra em estado
bastante grave no Hospital de Viana
de Castelo.

Nova face das salas
do centro comunitário
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Manchetes
GINÁSIOS ÀS MOSCAS
Cont. da pág. 1
glorificarem e mostrarem obra
feita, não se preocupam com os
reflexos negativos dos seus
actos e atiram para as costas
dos sacrificados contribuintes
o custo das suas asneiras e
manias de grandeza. A construção ou modernização de
dez estádios num país da nossa
dimensão, só pode ter saido de
cabeças levianas, sem qualquer
sentido de responsabilidade.
Os recintos aí estão, serenos
e sem a vozearia de multidões,
consumindo dia-a-dia os parcos
recursos públicos de que dispomos, enquanto outros sectores da sociedade lutam pela
melhoria de condições que lhes
traga qualidade de vida.
Para cúmulo da insensatez
dos nossos dirigentes , estão o
Comité Olímpico Português e a
Câmara Municipal de Lisboa, a
candidatarem-se à organização
dos Jogos Olímpicos de 2016 ou
2020. Quem deseja esse importante acontecimento para Por-

tugal, devia antes saber o que
aconteceu em Montreal em
1976, cujo défice dos jogos
implicou despesas e dívidas,
que os proprietários de imóveis
da cidade tiveram que pagar,
compulsoriamente, durante
vinte anos.
Por muito que os Jogos Olímpicos possam significar em
imagem e prestígio para o país
organizador, devem-se considerar as limitações de ordem
financeira, para que “não vá o
sapateiro além da chinela”.
Dir-se-á: então a Grécia é país
com capacidades semelhantes
às nossas e acolheu os Jogos
este ano, e nós não podemos
fazê-lo? Primeiro, aquele país
tem uma tradição olímpica de
origem, que outros não têm.
Segundo, pergunte-se ao cidadão grego contribuinte, quanto vai pagar nos próximos tempos, resultado dos prejuizos dos
Jogos Olímpicos.

Associação Portuguesa de Lasalle
24º aniversário
Almoço de confraternização, domingo, dia de 26 de Setembro
com o inicio às 13 horas.
Cozido à portuguesa ou carne assada “roast-beef”, bolo e café.
Rancho e música para dançar. Para mais informações: 366-6305,
363-1229 ou 235-3990.

Curso de Pintura
A Casa dos Açores do Quebeque informa que o curso de pintura
e desenho terá início no próximo dia 28 de Setembro.
Este curso será leccionado pela distinta professora e pintora D.
Ana Maria Silva, formada pelas Escolas de Belas Artes de Lisboa
e de Montreal.
Todas as pessoas interessadas em seguir este curso, podem
contactar a Casa dos Açores do Quebeque, ligando para o no.
(514) 388-4129 ou para Natércia Rodrigues(514) 384-1575
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DESEMPREGO CONTINUA
A DIMINUIR NOS AÇORES
O número de desempregados diminuiu em Agosto deste
ano nos Açores, pelo décimo
mês consecutivo em relação a
igual período de 2003, segundo
dados divulgados pelo Instituto
de Emprego e Formação Profissional (IEFP).
A redução do desemprego
nas ilhas foi de -9%, no passado
mês de Agosto, enquanto a
nível nacional houve um agravamento de mais 6,9 por cento.
O número de desempregados
no mês passado era de 3.428
contra 3.769 no mês homólogo

Ensino de Português
chega a mais de 11 mil alunos
Mais de uma centena de pais, alunos e professores de Português
homenagearam, ontem, o trabalho desenvolvido por Ricoca
Freire, cônsul-geral de Portugal em Joanesburgo, na consolidação
do ensino da língua na África do Sul e nos países lusófonos. Numa
pequena festa, no Colégio Verney, alunos de Angola, Moçambique
e Cabo Verde deram ao diplomata momentos de história comum
falada em Português.
Ricoca Freire, cônsul-geral em Joanesburgo desde Abril de 2003,
abandonará a África do Sul para ocupar o cargo de director do
departamento de África do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Na cerimónia de despedida, o diplomata mostrou-se convencido
de que o programa actualmente em vigor - que abrange mais de
11 mil alunos em mais de 30 escolas sul-africanas - beneficia a
imagem da comunidade portuguesa e de Portugal. “Ao contrário
do que acontece em outros países da Europa, o Português não é
aqui uma língua estrangeira”, disse António Ramos.

Associação dos
Antigos Combatentes
Alguns ex-combatentes do antigo Ultramar Português,
desejosos de formarem um núcleo privilegiando o convívio entre
camaradas de armas nas três frentes africanas, convidam os
interessados a manifestarem-se, a fim de se proceder ao seu
reconhecimento por alvará oficial.
Não se trata de estabelecer “mais
uma associação”, apenas e só, a
formação de um grupo de amigos
que se encontrarão ocasionalmente em ambiente fraternal e
poderão, se necessário, obter e
facultar informações oficiais sobre
pensões e outros serviços a que
têm direito.
Os interessados poderão enviar
as suas coordenadas a este jornal,
endereçadas a : Associação dos
Antigos Combatentes — Um
Grupo, Uma Voz
Jornal A Voz de Portugal
4231 Boul. St-Laurent, H2W 1Z4,
Montreal, Qc.
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do ano transacto.
O número de trabalhadores
açorianos, no activo, ascende a
104.644, num recorde absoluto
de açorianos a trabalhar, que
representa um acréscimo, verificado nos últimos oito anos,
de mais de 20 por cento.
Estes valores, coincidentes
com o Instituto Nacional de
Estatística, indicam, também,
que só entre 2003 e 2004 o
número de trabalhadores na
Região Autónoma dos Açores
aumentou quatro por cento.

Português ganhou
lotaria de Nova Iorque
António Fonseca, um emigrante português residente
em Nova Iorque e a sua filha,
que vive na Pensilvânia, receberam, na semana passada,o
prémio de 28 milhões de dólares (cerca de 23 milhões de
euros) que ganharam no loto
do estado a 4 do mês corrente.
António Fonseca, morador

La Voix du Portugal
The Voice of Portugal
em Manhattan, cidade de Nova Iorque, e a sua filha Ana
Christine Melhor, residente em
Elkins Park, Pensilvânia, jogavam no loto juntos todas as
semanas, desde há anos.
António Fonseca disse, à Lotaria do Estado de Nova Iorque, que organiza o sorteio, que
cada um contribuía com dez
dólares semanais para um cartão conjunto, esperando sempre acertar nos seis números.
Na primeira semana deste
mês, fez a sua aposta, como
habitualmente, num quiosque
da rua 86, mas gastou apenas
três dólares, o dinheiro que
tinha consigo.
No dia 4, a sorte acabou por
premiar a sua insistência e os
números extraídos no sorteio
semanal - 8, 17, 22, 39, 44 e 54 coincidiram com aqueles que
ele tinha deixado a máquina do
quiosque da rua 86 escolher
por si, proporcionando-lhe assim arrecadar um jackpot de 28
milhões de dólares.
Agora, António Fonseca, de
64 anos, supervisor de um prédio em Manhattan que emi-

Clube Portugal
de Montreal
Dos mais antigos no meio
português, o Clube organiza no
próximo sábado, dia 25 do corrente, pelas 19 horas, na sua
sede, situada no 4397 Boul. StLaurent, a Festa das Vindimas
que, com um excelente jantar,
será abrilhantada pelo Conjunto “Contact”.
Os preços bastante módicos,
são de 17 uvas para os sócios; 20
uvas para não sócios e 9 uvas
para crianças entre os 6 e 12
anos.

4510, Cartier
Mt-Royal

Papineau

angle Mont-Royal

527-8701
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grou há cerca de 15 anos, planeia reformar-se e regressar
com a sua mulher à terra natal,
na Beira Baixa, em Portugal.
Quanto à filha, disse à Lotaria
de Nova Iorque, que a sua prioridade, para a metade que lhe
cabe do prémio, será pagar os
estudos universitários da filha.
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Açores & Madeira
Operário morre
após acidente laboral
Carpinteiro natural de Viseu
morreu ontem de manhã no
hospital.
Mais uma morte trágica ensombrou ontem as estatísticas
da mortalidade laboral nas
obras públicas da Região, quando um operário terá sofrido
uma queda na noite de sextafeira, enquanto trabalhava nas
obras da via expresso de Machico.
Vítor Manuel Vieira de Fonseca, natural de Moimenta da
Beira, distrito de Viseu, e residente em Machico, celebrou
no passado dia oito de Setembro 33 anos de idade.

O malogrado trabalhador,
carpinteiro de profissão, sofreu
o acidente pouco depois das
23h00 de anteontem. Terá sido
socorrido pelos Bombeiros Municipais de Machico, que após
uma passagem pelo Centro de
Saúde local, terão feito deslocar
o acidentado trabalhador para
as urgências dos Hospital, onde
deu entrada às 23h47.
Foi operado às lesões sofridas, tendo sido posteriormente
internado na unidade de Cuidados Intensivos. Contudo, não
resistiu aos ferimentos e veio a
falecer na manhã de sábado.

Dia Mundial do Turismo
já conta com programa
DRT promove, a 27 de Setembro, visitas históricas e
desportos radicais para residentes e forasteiros
O Dia Mundial do Turismo,
celebrado a 27 de Setembro,
vai ser assinalado na Região,
pela Direcção Regional de
Turismo (DRT), com um conjunto de actividades que vão
desde os percursos pedonais às
actividades desportivas radicais, dirigidas a residentes e
forasteiros. Isto mesmo foi adiantado ao DIÁRIO pelo director regional do Turismo, Bruno
Pereira.
O tema escolhido para 2004
foi o “Desporto e Turismo: duas
forças vivas ao serviço da compreensão, da cultura e desenvolvimento das sociedades”.
Neste sentido, a DRT organizou várias actividades desportivas radicais que irão realizarse no Complexo Balnear do
Lido.
Serão, ainda, levadas a cabo

excursões históricas durante
todo o dia na cidade do Funchal
e os interessados apenas têm
que se inscrever na DRT. Os
museus vão estar abertos ao
público com entrada gratuita
para madeirenses e turistas.
Para Bruno Pereira este é um
dia em que se celebra um «conjunto de valores éticos e morais
associados ao Turismo», nomeadamente, «a aproximação
de pessoas com diferentes
culturas, credos, religiões e
raças». Ou seja, «o Turismo,
para além da componente da
rentabilidade do negócio, promove também a aproximação e
compreensão entre os povos».
Este ano, a Malásia será a
anfitriã do Dia Mundial do Turismo e à semelhança das outras edições, a Madeira não
estará representada no país de
acolhimento porque «os custos
de deslocação são demasiado
elevados», explicou o director
regional.

Graciosa e Flores com tribunais
novos na próxima semana
O ministro da Justiça, José
Aguiar Branco, inaugura
nesta semana os novos edifícios dos tribunais das
ilhas açorianas da Graciosa e
Flores, cuja construção
implicou um investimento
global de 4,5 milhões de
euros
O ministro da Justiça, José
Aguiar Branco, inaugura nesta semana os novos edifícios
dos tribunais das ilhas açorianas da Graciosa e Flores,
cuja construção implicou um
investimento global de 4,5
milhões de euros. Fonte governamental adiantou hoje à Agência Lusa que as empreitadas de
construção de ambos os imóveis arrancaram em 2002 e a
sua entrada em funcionamento permitirá pôr termo à situa-

ção precária em que vinha funcionando a Justiça nas duas
ilhas. No caso do Tribunal da
Graciosa, com uma área de
2.300 metros quadrados e que
é inaugurado na segunda-feira,
a sua construção custou 2,2
milhões de euros. O das Flores,
que José Aguiar Branco inaugura na quarta-feira, tem uma
área de 2.700 metros quadrados e custou 2,3 milhões de
euros. Em ambos os edifícios
funcionarão, também, os serviços das conservatórias de ambas as ilhas. Na sua deslocação
aos Açores, o ministro da Justiça participa também, na terçafeira em Ponta Delgada, no
encerramento das jornadas
“Direito e Cidadania” organizadas pelo Conselho Distrital
da Ordem dos Advogados.

Camara de Lobos
palco de fogo florestal

MINISTRO DA JUSTIÇA QUER
MAIS QUALIDADE NA JUSTIÇA

Uma considerável área de
floresta no sítio das Fontaínhas,
Câmara de Lobos, foi sábado
consumida pelas chamas de
um incêndio.
Dado a dimensão deste fogo
florestal, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos
mobilizaram três viaturas –
entre as quais um pronto-socorro pesado (PSP) e um autotanque pesado (ATP), a par de
15 bombeiros para este combate.
Tendo em conta o difícil acesso ao foco de incêndio, os “soldados da paz” tiveram que
combater o fogo em duas frentes: junto à Estrada Municipal
da Partilha e na frente norte,
onde aguardavam num acesso
com melhores condições de

Aumentar a qualidade dos
serviços do sector judiciário é
uma das pretensões do ministro da Justiça, José Aguiar
Branco.
José Aguiar Branco pronunciou-se sobre este assunto, no
acto inaugural do Tribunal de
Santa Cruz da Graciosa, defendendo que é preciso “reestruturar e requalificar o mapa
judiciário do país, afectando
recursos humanos e financeiros equilibrados que au-

combate ao incêndio.
De acordo com informações
recolhidas no local, esta deflagração acontece numa zona
que terá sido palco de um fogo
florestal há seis anos.
Devido às condições de tempo e à humidade no ar que se
fazia sentir no dia de ontem,
uma fonte desta corporação
admitiu que na origem deste
incêndio terá estado, certamente, mão criminosa.
Passado das 18h00, esta corporação terá conseguido circunscrever o incêndio, embora
ainda se encontrasse de prevenção no terreno, por causa
de alguns pequenos reacendimentos.

PICO TEM NOVO EDIFÍCIO
DA SEGURANÇA SOCIAL
A freguesia da Madalena, na
ilha do Pico, tem um novo edificio da Segurança Social, inaugurado, no passado domingo
pelo secretário regional dos
Assuntos Sociais, Francisco
Coelho.
Falando na ocasião, o governante considerou ser um dia
histórico para a população do
concelho, pela concretização
de “uma velha aspiração desta
comunidade, pondo fim a muitos anos de funcionamento dos
serviços concelhios de segurança social, em instalações
muito precárias”.
As novas instalações, um
investimento superior a 1,3
milhões de euros, significam,
segundo aquele governante, a
continuidade do programa do
Governo Regional no que se
refere à criação de novas instalações para os serviços de Segurança Social concelhios e de
freguesia, dotando-os de espa-

ços modernos, devidamente
equipados, permitindo um atendimento de qualidade e personalizado aos contribuintes e
beneficiários do sistema de
Segurança Social.
Na vigência do actual Plano a
Médio Prazo (2001-2004) foram
dispendidos cerca de quatro
milhões de euros na construção
e remodelação destas infraestruturas, “continuando assim
a concretizar-se um dos objectivos definidos no nosso Programa de Governo”, acrescentou Francisco Coelho.
Novas acções estão previstas
no Plano a Médio Prazo (20052008), nomeadamente o novo
edifício de serviços na Vila das
Lajes e na freguesia da Piedade
e a 2ª fase da remodelação e
ampliação da cozinha, refeitório e lavandaria do Lar de
Idosos da Santa Casa da Misericórdia da Madalena.

4º Congresso
Nacional da Apicultura
Cerca de três centenas de
produtores de mel e
representantes de empresas e
entidades públicas do ligadas
ao sector reúnem-se de 06 a
09 de Outubro no IV
Congresso Nacional da
Apicultura, foi anunciado
Cerca de três centenas de
produtores de mel e representantes de empresas e entidades públicas ligadas ao sector reúnem-se de 06 a 09 de
Outubro no IV Congresso Nacional da Apicultura, foi sábado
anunciado. Os congressos nacionais de apiculutura realizamse de quatro em quatro anos e
o encontro de Ponta Delgada
tem como temas centrais as

dificuldades da produção de
mel enquanto actividade económica e a importância da
actividade como elemento de
preservação da diversidade da
flora nacional, adiantou à Agência Lusa fonte da organização.
Com debates agendados para
o Centro de Congressos de
Ponta Delgada, a reunião vai
trazer à maior cidade açoriana
cerca de 250 produtores de mel
e empresários do Continente.

Pequenos
anúncios

284 - 1813

mentem a qualidade do acesso
à justiça”.
O ministro admitiu a precariedade de alguns tribunais do
país como também a falta de
recursos humanos.
Tendo em conta este cenário
disse ser necessário encontrar
um ponto de equilíbrio diferente do actual para Justiça.
O novo tribunal de Santa
Cruz, que desde Julho de 2002
se encontrava sem juiz.

FEIRA DO MAR EM PONTA DELGADA
Decorre este fim-de-semana,
na freguesia de Santa Clara, a
Feira do Mar, um certame organizado conjuntamente pela
Cooperativa Porto de Abrigo e
pelas entidades parceiras do
Projecto Mudança de Maré.
Na Feira do Mar, através da
mobilização experimentada
pelos Animadores Locais, parte
deles afectos ao processo de
construção dos Núcleos Museológicos / Casas do Pescador,
a Animação Cultural vem das
comunidades piscatórias.
A Animação Infantil não podia deixar de estar presente na
Feira do Mar. Dinamizada pelos
Animadores Locais, por Professores e por Técnicos que dedicam a sua vida ao trabalho com
crianças, esta vai ser uma das
propostas lúdico-pedagógicas
que a Feira do Mar sugere em
cada um dos dias, com actividades como a Caracterização e
as Pinturas de Rosto.

Os jogos tradicionais e a música fazem parte da festa, e nos
três palcos, assim como nas
ruas de todo o recinto, a Feira
do Mar acolhe grupos amadores e profissionais, que vão
animar Santa Clara, sendo que
vão estar presentes, entre outros: Amantes da Música, Tradições, Silent Voices, Banda de
Cá, Grupo CVA, Despensas,
Grupo Folclórico de São Paulo,
Cantadores ao Desafio, Banda
Maravilha, Grupo de Animação de Rua BIT9.
O deputado Paulo Casaca,
participa em diversas actividades deste evento, destacandose a sua participaço no debate
conjunto dos subscritores da
Petição à Assembleia da República sobre a proposta competência exclusiva da União Europeia na gestão dos recursos
biológicos marítimos, um debate agendado para último dia
da Feira do Mar.

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
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Continente
Património é
o tema da revista “Egoísta”
Edição de Setembro já está
disponível ao público
Textos de vários autores,
ilustrados por excelentes imagens, integram o 20º número
da revista “Egoísta”, cuja edição de Setembro já está disponível ao público.
Ao longo das suas mais de
120 páginas, a revista, que é
editada trimestralmente nos
meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro, apresenta
os diversos pontos de vista
sobre o património para além
de incluir um trabalho sobre
moda. Conjuntos de memórias
que, pela sua importância,
justificam a melhor atenção do
leitor e que se complementam,
nas ilustrações e no sugestivo
grafismo a que a “Egoísta” nos
habituou desde o início e que,
ao nível internacional, foi distinguida com vários prémios.
Recorde-se que cada número

da revista, editada pelos Casinos do Estoril e da Póvoa do
Varzim, com uma tiragem de
10 mil exemplares, reporta-se a
um tema da existência humana, como por exemplo o
amor, a guerra e a fome entre
outros. E neles têm colaborado
grandes nomes das letras portuguesas e alguns dos melhores
fotógrafos deste país, encontrando -se várias edições esgotadas.
Antes do presente número foi
lançado um exemplar especial
com poemas de Sophia de Mello Breyner Andersen, recentemente falecida, que escreveu
«quando eu morrer voltarei
para buscar os instantes que
não vivi junto ao mar», com que
Filipa Melo abre “Memória”,
um dos textos da revista que é
reconhecida como «uma das
melhores do país».

Dany & Christina
Contraíram o sacramento do matrimónio de
Dany Rebelo e Christina Sousa, filhos de, respectivamente, João e Isabel Rebelo e de Mário e
Evelina Sousa.
À cerimónia religiosa, real-zada na Igreja Saint
Vicent-Ferrier, presidiu o padre José V. Arruda,
com acompanhamento por Lurdes Andrade.
Foram padrinhos, pelo lado do Dany, Nelson
Rebelo e Carla Raposo, e pelo lado da Christina,
Vincenzo Belcastro e Kathie Prenda.
A boda, para 300 convidados, alguns dos quais
do Ontário e dos Estados Unidos, decorreu numa
das duas elegantes salas do Bufete Marina, com a
animação musical do conjunto Mexe-Mexe, de
Toronto.
“A Voz de Portugal” saúda e deseja eterna
felicidade aos noivos, que partiram para Cuba em
gozo da sua lua-de-mel.

O Governo vai
adquirir 5 aviões P-3 Orion
O negócio vai envolver 223
milhões de euros. As aeronaves
destinam-se à vigilância marítima
O Governo vai gastar 223
milhões de euros, menos 83
milhões que o inicialmente
previsto, na modernização dos
aviões P-3 Orion que fazem a
fiscalização marítima, anunciou
no sábado o ministro de Estado, Defesa e Assuntos do Mar.
Os P-3 fazem a fiscalização
marítima, sendo usados principalmente em acções de detecção de pesca ilegal, tráfico de
droga, imigração clandestina
ou apoio a missões de busca e
salvamento e luta anti-sub-marina.
O Governo vai comprar cinco aviões P-3 holandeses, usados, para substituir os actuais
seis de que dispõe, num negócio que é feito em parceria com

a Alemanha, que irá comprar
uns adicionais oito aviões à
Holanda.
Ao comprar mais aviões em
vez de modernizar os actuais, o
Governo poupa mais de 80 milhões de euros e obtém aviões
20 anos mais novos, afirmou o
ministro.
Na lei de programação mili-

tar, em vigor, estavam inscritos
309 milhões de euros para a
modernização destas aeronaves. Uma proposta alternativa,
da Lockheed Martin, para a
modernização da frota passava
pela modernização dos actuais
seis aparelhos P-3 da Força
Aérea Portuguesa, com 40 anos
e de um modelo que já só é
utilizado por Portugal.
Face a esta proposta, a opção final do Governo custa
menos cerca de 36 milhões de

euros.
A compra dos aviões à Holanda, cuja estrutura não precisa de qualquer modernização, irá custar ao Estado português cerca de 70 milhões de
euros, sendo os restantes 150
milhões de euros gastos na
modernização dos sistemas
electrónicos de missão.
Para a modernização destes
sistemas, o Governo vai lançar
“de imediato” um concurso,
explicou Paulo Portas.

Serviço Militar Obrigatório terminou este domingo
O Serviço Militar Obrigatório (SMO) foi extinto este
domingo. O despacho que determina o fim do regime compulsivo foi assinado na segunda-feira da semana passada,
antecipando em dois meses a
data prevista.
De acordo com o documento, pela primeira vez nos últimos
anos, os jovens que se encontram a prestar SMO não vão ver
a sua permanência prolongada
em dois meses. A partir de hoje,
qualquer que seja a especia-

lidade, os militares serão dispensados. Uma medida que o
porta-voz do Exército, tenentecoronel Vasco Pereira, considerou, em declarações ao Diário de Notícias esta semana,
«um sinal claro» de que aquele
ramo da Defesa funciona bem
com os 12 mil homens que se
encontram de momento em
regime de contrato e voluntariado.
Para o militar, este número de
efectivos «permite (ao Exército) funcionar, não em pleno,

mas com algum conforto», uma
vez que «o óptimo seria ter
cerca de 15 mil profissionais».
Assim, admite, é «natural que
existam algumas limitações» na
vida interna do ramo durante
os próximos tempos.
Os militares que terminam o
SMO este domingo entraram
ao serviço no passado dia 20 de
Maio. Com a sua saída põe-se
fim a 200 anos de história de
regime obrigatório no Exército.

Lamego teme a debandada dos “rangers”
Câmara Municipal argumenta que Lamego tem as
condições ideais para o treino
dos militares do CIOE
Lamego, é conhecida como a
cidade verde, capital cultural
do Douro, mas também como a
cidade dos “rangers”. Um termo que se aplica ao militares
que frequentam o Centro de
Instrução e Operações Especiais de Lamego. A profissionalização das Forças Armadas,
está a ser vista com alguma
apreensão pela população, mas
mais pelo tecido empresarial e
comercial de Lamego. Além
disso, a ventilada hipótese de
saída do CIOE, piora o cenário.
A entrada em vigor da profissionalização da vida militar pode
trazer menos militares, ou seja
menos dinheiro para o comércio local. Cafés, bares e outros
sectores, temem “sentir na

pele” a redução de militares.
Manuel Rodrigues, é um deles.
Tem um café-restaurante, muito próximo das instalações do
Centro de Instrução e Operações Especiais de Lamego e, por
isso, ponto de encontro do “rangers”. Para ele, a alteração da
Lei do Serviço Militar, pode
trazer “prejuízos”. “Aqui todos
os dias vêm muitos militares
tomar qualquer coisa. É uma
parte importante da clientela.
Agora, se isto muda e só vai
para a tropa quem quer, é claro
que vai haver menos pessoal e
o negócio pode ficar afectado. É
a desertificação”. O presidente
da Câmara Municipal de Lamego, José António dos Santos,
coloca o problema numa outra
vertente, onde a possibilidade
de saída do CIOE de Lamego
ganha mais relevância. “É

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

GALO

$

40.00

20 LITROS

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!

Compre 10 baldos de mosto Galo (20 l)

Nos oferecemos 1 de graça
Importadores de frutas e legumes
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

óbvio que uma cidade com
tradições na vida militar no país
sentirá os efeitos de uma pretensa redução de efectivos,
mas antes deste problema tenho focado, desde há muito
tempo, um ainda maior. É a
propalada deslocalização de
algumas unidades militares,
entre as quais esta. Não estou,
nem estarei a ver, a cidade sem
os militares. Desde a primeira
hora tenho feito sentir, junto das
altas patentes militares e do
Governo, que Lamego tem
condições climáticas e geográficas para o funcionamento do
CIOE. Estamos dispostos a
colaborar, não esquecendo os
interesses da população da
cidade”. O CIOE de Lamego,
tem no seu efectivo cerca de
quatrocentos homens e o funcionamento da unidade tem
um reflexo importante sócioeconómico na cidade.

Clima
económico
melhora, mas
desemprego
aumenta
em Agosto
O indicador de clima económico apresentou uma melhoria
em Agosto, mas «registaram-se
sinais de agravamento do desemprego», refere a Síntese
Económica de Conjuntura divulgada esta sexta-feira, pelo
Instituto Nacional de Estatística (INE).
O INE refere ainda que os
sinais do exterior apontam para
uma «recuperação sustentada» da economia, mas alerta
para o abrandamento «de forma significativa», com dados
referentes a Julho, do indicador
de actividade em Portugal.
O INE destaca também o
abrandamento significativo na
inflação, invertendo a tendência registada nos últimos meses.
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Opinião
Mais um início de ano lectivo conturbado

A Educação em Portugal
Augusto Machado

Não há memória de um início
de ano lectivo tão conturbado
como este. O do ano passado
também já não foi pacífico. As
escolas abriram no dia 16 deste
mês sem aulas porque cerca de
50 mil professores ainda não
tinham sido colocados nas escolas
do País.
Sindicatos dos professores
pedem reflexão urgente sobre
“um sistema educativo que bateu
no fundo”. A crise estende-se por
todo o País. Braga: - Escola
Secundária (ES) Carlos Amarante: faltam 50 professores.
Santarém: - ES Dr. Ginestal Machado: Faltam 86% dos docentes.
Lisboa e Vale do Tejo: - Em toda a área, cerca de 70% dos
professores das EB23 estão por colocar. Casos piores: - Em todo
o País, cerca de 80% dos jardins de infância e escolas do 1º ciclo não
abriram, estando metade dos professores por colocar. EB23 de
Távora (Arcos de Valdevez), não tem professores para início das
aulas. O mesmo problema ocorre na EB23 da freguesia da
Correlhã (Ponte de lima). – Na EB23 de Pereira (Coimbra), faltam
todos os professores. São apenas alguns exemplos.
Entretanto, A Inspecção-Geral de Educação (IGE) lançou uma
forte operação de fiscalização no distrito de Bragança. Segundo
dados oficiais fornecidos à comunicação social pelo Ministério da
Educação, 53,8 por cento dos docentes do distrito – ou seja 441
professores – apresentaram atestados médicos para integrarem os
destacamentos por condições específicas, obtendo assim privilégio
de colocação sobre todos os docentes que integram os quadros de
zona pedagógica. No total do País, 9085 docentes tentaram estes
destacamentos, o que levou a IGE a garantir que as suspeitas de
irregularidades dificilmente passarão disso mesmo.
“A superabundância de atestados médicos dos professores que
acabou por criar toda esta trapalhada, pedindo destacamento por
condições específicas para serem colocados perto de casa, foi num
instante que o concurso, efectuado entre o 15 e o 21 de Julho e 1
e 7 de Setembro, ganhou uma relevância nunca vista. Comecei a
ver muitos amigos a entrarem no esquema. De repente, todos
tinham os pais a cargo e a necessitarem de cuidados diários
imprescindíveis”, conta um professor, que solicita o anonimato e
acrescenta: “Quem quiser um atestado vai ao médico, paga, e
pronto. Conheço casos de colegas que pagaram 100 e 150 euros
pelas prescrições ‘salvadoras’, às vezes mesmo sem o contacto
directo com o médico”. Resultado? Foram 9085 os docentes que
se apresentaram nas escolas com os documentos necessários para
a efectivação da candidatura.
Os números levantaram suspeitas, isso e uma mão-cheia de
denúncias. A ministra da Educação, Maria do Carmo Seabra,
mandou actuar a IGE no distrito de Bragança. “Outros distritos
serão também averiguados”, informa o porta-voz do ministério,
Francisco Mendia que traça um prognóstico ainda mais negro,
encontrando paralelismo com o recente caso dos atestados
médicos dos alunos de Guimarães, que levou à não actuação do
Ministério Publico e a alterações legais.
Para Carlos Chagas, dirigente do Sindicato Nacional e
Democrático de Professores, “o sistema não funciona. É essencial
fazer uma reflexão profunda sobre todo o funcionalismo da
sociedade educativa. Há que alterar regras básicas, de modo a
conferir aos professores a autoridade que lhes é devida e garantir
a sua estabilidade, a bem do sucesso escolar. Não se pode exigir
empenho total aos docentes quando estão até à véspera do início
das aulas sem saber onde vão leccionar e quem são os seus alunos,
sendo impossível estabelecer conhecimentos e um método de
trabalho quando, a cada ano, os alunos mudam de professor”.
Perante esta situação o Ministério da Educação promete
mudanças radicais. As mesmas em anos anteriores prometidas –
e que nunca foram implementadas.

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.

Geometrias políticas
Promessas assimétricas
Raul Mesquita
O Primeiro-ministro canadiano
Paul Martin viu as cores do arcoíris e teve suores frios, nos três
dias que durou a Conferência dos
primeiros-ministros das províncias e territórios do Canada,
sobre a saúde. Aqui apetecia-me
inverter a frase deste modo:
Conferência sobre a saúde dos
primeiros-ministros do Canada. E
porquê? Perguntará o leitor.
Bom, a razão é simples. Tanto
Paul Martin, como Jean Charest
e todos os outros PM deste país,
apostaram forte junto dos seus respectivos eleitorados, no
respeitante à solução do problema da saúde, globalmente no país
e em cada uma das suas províncias em particular. No caso de Paul
Martin, foi mesmo o ponto forte, a grande promessa, na última
campanha eleitoral. Fragilizado pela pequena supremacia obtida
em Junho passado, o PM, chefe em soçobro, terá de se fazer
societário da oposição e do bom entendimento com os governos
provinciais, para tentar levar a embarcação a bom porto no final
da viagem. No caso específico da relação Québec-Canada,
enquanto os acordos estabelecidos forem úteis às duas partes,
tudo irá pelo melhor, pois como Paul Martin, Jean Charest tem uma
acentuada encosta a galgar, se pretender dourar a sua própria
imagem junto duma população descrente, que o abandonou, farta
das mesmas frases ocas dos governos precedentes, das promessas
não respeitadas, das tergiversações sobre diversos processos
(como o estrondoso fiasco das fusões municipais, ou a baixa de
impostos), enfastiada pela eterna e cansativa fraseologia de
queixumes e exigências contra o Federal, posição afinal tão
comum a todos os partidos que têm passado pelo Governo do
Québec. Imagem sem separação de cores. Onde as acusações de
ontem, são a justificação, a explicação do descalabro financeiro de
hoje. Cópia conforme a preto e branco das reivindicações do
Québec antes mesmo de René Levesque. A luta entre as
províncias e o federal foi dura, rija, porém era absolutamente
necessário chegar a um acordo, não só para salvar a face, como
também para salvar os móveis, pois o federal deveria ceder, sem
todavia esgotar o excesso de fundos das receitas acumuladas. Até
porque uma outra conferência se seguirá em Outubro e desta vez,
não será tão fácil como a agora, apesar de tudo, bastante difícil
sobre a saúde. Tratar-se-á então do espinhoso problema do
desequilíbrio fiscal. E se na saúde os efeitos do sub-financiamento
são visíveis no tipo de serviços prestados aos utentes, com longas
filas de espera, falta de socorros apropriados etc., nos casos da
educação ou dos serviços sociais dispensados à população, a
evidência não é tão visível a curto prazo. No caso da educação, a
indisponibilidade de meios financeiros para as escolas públicas é
flagrante, porém, os tristes resultados ver-se-ão apenas dentro de
alguns anos, quando as gerações actuais entrarem no mercado
do trabalho com pouca instrução e formação.
Jean Charest veio encantado com o razoável êxito desta
conferência, onde o Québec foi reconhecido como sociedade
distinta, criando um precedente, uma forma de federalismo
assimétrico, a confirmar, que poderá abrir muitas portas em
outros domínios, em outros campos de acção do Governo do
Québec. Não tenhamos todavia grandes ilusões. A aparente
flexibilidade de Paul Martin, deve-se sobretudo à sua posição de
fragilidade política, à sua dificuldade de traçar um rumo e de o
seguir, sem entrar em conflito com os seus ministros que muitas
vezes, dizem o contrário do chefe e vice-versa. A oposição no
Parlamento, também não deixaria de lhe lembrar amargamente

a promessa datando das últimas eleições.
Jean Charest pôde assim manter-se em sela no cavalo de batalha
do Partido Québecois, lançado a galope há vários anos e que a
então oposição liberal tanto contestou…
Vejamos agora os pontos principais do acordo:
Este prevê, nas províncias, o investimento do federal de 18
biliões de dólares, destinados aos serviços de saúde, durante os
próximos seis anos. Em contrapartida, as províncias deverão
justificar até 31 de Dezembro de 2005, o tempo de espera para os
diversos serviços médicos oferecidos, que terão de ser considerados aceitáveis por um grupo de peritos medicais. Por outro
lado, o Québec, obteve 4,3 biliões destinados aos serviços de
saúde, para além de 2,8 biliões em pagamentos de perequação. A
assinatura do tão falado entendimento assimétrico, faz que Otava
não imponha qualquer condição ao Québec, quando este exigir
o pagamento da parte que lhe toca nos novos investimentos
federais. Esta base de assimetria teria todavia sido facultada a
qualquer outra província que a tivesse reclamado.
De salientar que nenhuma província será penalizada se não
conseguir atingir os objectivos de redução do tempo de espera.
Terão no entanto de informar convenientemente os seus cidadãos
sobre os progressos realizados neste capítulo e no Québec, será o
Comissário da Saúde que se ocupará deste processo em
colaboração com o Instituto Canadiano da Informação sobre a
Saúde, afim que o Governo Federal esteja informado da situação
em todo o país.
Porém uma incógnita se põe no caso da província de Alberta,
onde o super rico pm Ralph Klein não tem as mesmas vistas que
Paul Martin nem dos outros colegas provinciais.
Mas o caudal de tinta ainda não acabou de escorrer nas rotativas
das impressoras quebequenses, que já surgem críticas e
manifestações coléricas em diferentes meios deste sector. Isto
porque a rede dos serviços de saúde se diz traída por Jean Charest,
devido às afirmações deste e do seu ministro, de este ano não lhe
destinarem nem mais um único cêntimo. O Primeiro-ministro do
Québec, tenciona aplicar o meio bilião atribuído, na prometida
redução de impostos dos cidadãos, o que fez desenterrar o
machado de guerra de todos os sindicatos do sector. A Associação
dos CLSC e dos CHSLD quanto a ela, pediu já com urgência um
encontro com o ministro Philippe Couillard e os restantes actores
do meio da saúde, a fim de “obter explicações”. “Queremos tentar
de compreender o que se passa. O dinheiro deve ser entregue à saúde
como nos prometeram”— diz Marie-Claude Martel, Directora Geral
desta associação, enquanto que o mesmo vocabulário se faz
entender nas federações dos médicos e dos enfermeiros (as). A
CSN afirma por seu lado que no encontro preparatório realizado
com o PM quebequense antes da Conferência, nunca foi evocada
a possibilidade que o dinheiro obtido fosse aplicado em outra coisa
que na saúde, e todos prometem vida dura ao governo em
próximas confrontações. Jean Charest dá, no entanto, pouca
atenção a estas críticas e reafirma a sua intenção de aplicar os 502
milhões ao fundo consolidado do orçamento do Estado.
A geometria política de Jean Charest é definitivamente
assimétrica.
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Um nome de muitos
A família dos Alves
· Falar de Alves ou de Álvares
é falarmos de um e do mesmo
apelido. Para que melhor se
entenda, Alves é uma fórmula
“moderna” para a grafia de
Álvares, já que resultou da sua
tradicional abreviatura nos
documentos escritos. Onde se
queria mencionar Álvares,
sempre os antigos escreveram
“Alvz” ou “Alz”. Mais simples
de escrever e não menos de
pronunciar, a versão curta
acabou por praticamente se
sobrepor à versão original, e
nos dias de hoje, é bem mais
vulgar aquela do que esta.
· A este respeito, elucidamnos mal os livros da especialidade sobre a época em que
Alves acabou por se fixar como
apelido. São sempre muito parcas as informações que se encontram sobre esta questão.
Mas uma rápida passagem pelas enciclopédias nacionais
pode dar-nos uma resposta
quase imediata: todos os Alves
referidos na “Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira” nasceram depois de 1800.
Em contrapartida, são poucos
os Álvares nascidos depois
dessa data, e quase todos os
mencionados são figuras dos
séculos XIII a XVII. Por outro
lado, o “Dicionário Popular” de

Manuel Pinheiro Chagas, editado em 1876, é igualmente
esclarecedor. Contra seis páginas dedicadas a biografar quarenta personagens de nome
Álvares, reserva apenas duas
para cinco Alves.
· A fixação deste nome como
apelido é pois um fenómeno do
século XIX. Raramente se encontra, nos documentos antigos, a fórmula Álvares por
extenso, adoptando-se como
norma a grafia “Alvz”, que
acabou por se transformar num
apelido muito difundido e divulgado, tal como o era Álvares no
passado.
· De facto, ontem como hoje,
os nomes passam por modas. E
Álvaro foi, ao longo dos séculos
da nossa História, um nome
muito comum, usado sobretudo pela nobreza mas também
pelo povo. E porque os filhos dos
muitos Álvaros que houve
acrescentavam Álvares ao nome próprio com que eram
baptizados, não espanta a profusão de Álvares que povoa a
nossa História.
· Por aqui se entenderá que
se a dificuldade em estabelecer
troncos comuns entre pessoas
do mesmo apelido já era difícil
em Portugal, muito maior é
ainda quando tratamos de pa-

tronímicos: que parentesco háde haver entre pessoas que
têm, em comum e por junto, um
pai que se chamava Álvaro,
Nuno, Rodrigo ou Lopo, e todos
os filhos foram Álvares, Nunes,
Rodrigues e Lopes?
· A tradição de acrescentar,
ao nome, a “ligação” ao pai foise perdendo à medida que a
adopção dos apelidos se foi afirmando. No que toca à nobreza,
em regra - se é que se pode falar
em regras nesta matéria! - ao
patronímico foi-se acrescentando o apelido, e surgiram
famílias como Álvares de Távora, Álvares da Cunha, Álvares de Andrade e tantos outros. Na burguesia e no povo,
Álvares, e depois Alves, fixado
como apelido numa mesma
família, é fenómeno muito recente.
· Nuno Álvares, o Condestável de Portugal e companheiro
de armas do rei D. João I é,
seguramente, o mais ilustre
varão que associamos a este
“apelido”. Filho de Álvaro Pereira, do nome do pai retirou o
patronímico. Deixando Num
Álvares como herdeira da sua
enorme Casa uma única filha,
D. Beatriz Pereira de Alvim,
veio a ser o tronco da casa de
Bragança, pelo casamento
desta senhora com D. Afonso,
filho de D. João I e criado primeiro duque de Bragança por
seu meio-irmão D. Pedro, regente durante a menoridade
do rei D. Afonso V. Mas até na
sua descendência, Álvares como apelido só muito tardiamente viria a ser adoptado, e
apenas por um dos ramos mais
novos daquela ilustre casa: os
Condes de Tentúgal, Marqueses de Ferreira e, depois, Duques de Cadaval. De facto, não
sendo uso na Família Real os
infantes usarem apelido - o mais
que poderiam chamar-se seria
“de Portugal” como, aliás, veio
mais tarde a ser adoptado por
outros ramos da Casa de Bragança - acabaram por transmitir aos filhos os apelidos das
mulheres e das mães. E é assim
que os Duques de Cadaval se
chamam Álvares Pereira de
Melo, retirando Álvares Pereira do Condestável seu remoto

antepassado enquanto Melo foi
recolhido desde o princípio do
nome da mãe do primeiro Conde de Tentúgal e primeiro
Marquês de Ferreira, tronco da
casa Cadaval, que era filha de D.
Rodrigo de Melo, Conde de
Olivença.
· Quanto a Álvares, uma rápida referência tem aqui de ser
feita ao descobridor do Brasil,
Pedro Álvares Cabral, outro
dos grandes vultos da nossa
História onde este “apelido” nos
surge. Também neste caso se
trata de um patronímico, e
assim se chamou por ser uso na
sua família. Família que, como

se sabe, é Cabral.
· Não se pode, portanto, falar
de uma família Álvares, menos
ainda de uma família Alves.
Existem várias e levam geralmente os seus nomes ligados a
outros apelidos.
· Comecemos por abordar os
Álvares.
· Dos dois filhos varões de
Pedro Álvares Cabral apenas
um se casou e cedo se extinguiu a sua descendência varonil, não existindo por isso uma
linha directa ao descobridor do
Brasil. Sua bisneta e herdeira
da casa de seus maiores, D.
Maria de Noronha, casou com
João de Vasconcelos e Menezes, Governador de Mazagão, e
teve uma única filha, Joana, que
veio a ser Condessa de Armamar e, pelo seu segundo casamento, Viscondessa de Vila
Nova de Cerveira, com descendência e representação que
recai hoje em Francisco Ma-
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nuel de Vasconcelos e Sousa de
Mendonça, 6.º Marquês de
Ponte de Lima e 18.º Visconde
de Vila Nova de Cerveira. Ao
mesmo ramo de Pedro Álvares
Cabral pertence a família Figueiredo Cabral da Câmara,
dos Condes de Belmonte, senhores de Azurara, Valhelas,
Manteigas e Moimenta da Beira.
· Nos Açores, em meados do
século XVII, do casamento de
Manuel Álvares Senra, procurador do concelho de Ponta
Delgada., com D. Isabel Cabral
de Melo, filha de João Velho
Cabral, Sargento-Mor da mesma cidade e descendente de
uma sobrinha do navegador,
acabou por emergir uma família, numerosíssima e com ligações a todas as grandes famílias
daquelas ilhas, que há várias
gerações fixou o seu apelido em
Álvares Cabral.
· No Porto, Joaquim Torquato
Álvares Ribeiro, matemático
notável que foi lente em várias
cadeiras na Academia Politécnica do Porto e director da
Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Douro,
proprietário do famoso jornal
“Periódico dos Pobres” e a
quem se ficou a dever, a expensas suas, a criação do Jardim
Botânico do Porto, obteve,
depois de Patuleis, a comenda
da Ordem de Cristo e, quase
vinte anos depois, uma carta de
armas, de mercê nova, que o
nobilitou em 1866. Bisneto de
António Álvares e de Joana
Ribeiro, de Guimarães, seu avô
chamou-se António Álvares
Ribeiro Guimarães e o pai, também António, abandonou o
“Guimarães” acrescentado da
naturalidade, usando apenas
Álvares Ribeiro que, com Joaquim Torquato, se fixou definitivamente como apelido e corresponde hoje a uma família
muito conhecida do Porto, cujo
chefe actual é, depois da morte
do Eng.º Torquato Sottomayor
Álvares Ribeiro, o Prof. Dr.
Agostinho de Sousa Guedes
Álvares Ribeiro, e à qual pertence também, entre outros, o
Eng.º José Luis de Barros Gomes Álvares Ribeiro, administrador do InterRisco.
· No que respeita a Alves, duas
famílias que usam o apelido de

Alves Machado se distinguiram em finais do século passado e princípios deste.
· Por um lado, Manuel Guilherme Alves Machado, filho de
José Alves de Carvalho Bastos
e de D. Rosa de Andrade Machado, foi criado por D. Carlos,
em Novembro de 1900, primeiro barão de Fermil. Não
tendo tido filhos varões, perdeuse o apelido original, estando a
representação na família Mourão Sotomaior Correia, descendente de sua filha D. Delminda.
· O mesmo teria acontecido
com a descendência do primeiro conde de Alves Machado, Manuel Joaquim, se a única
filha que teve, D. Maria Celestina, não tivesse assegurado na
descendência que teve do seu
primeiro casamento, o apelido
que recebera de seu pai. Casou,
com efeito, a primeira vez, com
José Júlio Gonçalves Coelho e
deste casal descendem, entre
outros, o Dr. Fernando Álvares
Machado, advogado que foi
Secretário de Estado do Dr.
Salazar, e seus filhos Manuel
Alves Machado, médico cirurgião, Pedro Alves Machado,
embaixador, e D. Maria da
Conceição Alves Machado,
condessa de Estarreja.
· À mesma família pertence o
Eng.º Fernando Guedes, Fernando Alves Machado Guedes
de seu nome completo, o mais
velho dos seis filhos de Roberto
Guedes da Silva da Fonseca e
de D. Maria Isabel Alves Machado, filha de D. Maria Celestina atrás referida e, como tal,
neta do primeiro conde de
Alves Machado.
· Para o sul, a família Alves do
Rio é provavelmente a que,
usando este apelido, maior
notoriedade alcançou. Grandes lavradores e proprietários
na zona de Coruche, do casamento de José Augusto Alves
do Rio com D. Maria do Carmo
Pereira de Lucena da Cota
Falcão de Noronha e Faro, filha
herdeira de D. José Martinho
Pereira de Lucena Noronha e
Faro da Cota Falcão e de D.
Maria Madalena de Bettencourt Vasconcelos e Lemos,
resultou a transferência para os
Alves do Rio da chefia e representação da nobre família Pereira de Lucena.
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19º Aniversário do
Sport Montreal e Benfica...
Texto de Natércia e fotos de José Rodrigues
Decorreu no passado sábado, dia 18 de Setembro, com
muita animação, a comemoração do décimo nono (19.o)
aniversário do Sport Montreal
e Benfica.
Já lá vão 19 anos que nasceu
a ideia de se formar o Clube e
como no geral as ideias nascem
de conversas entre amigos, foi
assim que um grupo de Benfiquistas apostou nessa ideia. A
25 de Setembro de 1985, foi
“fomentado o embrião” do qual
nasceu então o Sport Montreal
e Benfica.
Depois de duas sedes provisórias, eis que no ano 2000
apareceu a possibilidade de

comprarem sede própria. Dizem eles que muito trabalho já
foi feito, mas que muito há ainda
a fazer, com a ajuda de todos.
Este grandioso aconteci-

mento teve lugar no salão da
Igreja Santa Cruz e que tanto a
decoração da sala como todo o
ambiente festivo foi bestial.
Dentro do salão onde muita
gente marcou presença, o jantar foi servido, e, confortado o
estômago com o caldo verde,
lagosta, rosbife e alguns copos
de tinto, entrou-se num ambiente musical. O Sky Queen
animou o serão, como só eles o
sabem fazer. Eis que o grupo
folclórico “Campinos do Ribatejo” nos veios mostrar suas
danças, dando-nos uma panorâmica do folclore ribatejano.
Seguiu-se com outro grupo
folclórico, o “Cana Verde” que

nos mostrou todo um trabalho
que têm vindo a desenvolver ao
longo de alguns anos.
Antes do bolo ter sido cortado
pela Presidente da Câmara do

Plateau Mont-Royal, a Sra. D.
Helena Fotopulos e o Sr. Dr.
Arlindo Vieira, o Presidente do
Benfica, disse-nos que tem o
Benfica no coração desde criança e que será Benfiquista até
morrer.
Convidada de honra, D. Leonor Pinhão, colunista do jornal
A Bola, e reconhecida por todos
os Benfiquistas devido à sua

lealdade e coragem para com
este Clube, veio até Montreal
para celebrar connosco este
aniversário.
O Presidente do SLB, Sr. Luís
Filipe Vieira, embora não tenha
estado presente, expressou
num comunicado “ sei que no
Canadá e mais concretamente,
na bonita cidade de Montreal,
o nome do Benfica está muito
bem entregue...bem sei que há
um oceano imenso a separarnos, mas acreditem que a distância não é, nem nunca será
motivo bastante para não vos
prestar o meu devido reconhecimento....Trapatonni, ao contrário de outros, veio mesmo
para ficar e é com ele que
contamos voltar a ser campeões
nacionais.”

Nova face das salas
do centro comunitário Santa Cruz
O Centro Comunitário de
Santa Cruz foi obra de portugueses. No local de uma antiga
escola da Comissão Escolar de
Língua Inglesa, nasceu a Igreja
e o Centro ocupou o sector onde
antes existiu um ginásio. Devido aos custos elevados da construção não foi na altura possível
empreender grandes modificações nos equipamentos
existentes. Anos mais tarde,
depois das modificações realizadas este ano com a renovação
das janelas, para o que contribuíram portugueses de todas
as regiões do país, organizando
e colaborando em actividades
de angariação de fundos, os
dirigentes aproveitaram a presença de Nelson de Figueiredo,
professor de pintura sobre
azulejo, para transformarem a
decoração das salas do Centro,
dando-lhes diferentes nomes,
onde constam alguns de personalidades portuguesas e outras
de santos, como se indica ao
lado deste apontamento.
Publicamos a seguir o curto
comunicado recebido do
Centro Comunitário:

No passado Domingo, dia 19,
quem passou pelo Centro Comunitário de Santa Cruz pode
apreciar a renovação interior e
exterior realizada nos últimos

Seguiu-se uma entrega de
ofertas pelo Sr. Isaías Lopes,
director do jornal O Emigrante,
o Sr. Fernando Santos, VicePresidente do Clube Portugal
de Montreal, o Sr. José Manuel
Costa, Presidente da Associação Portuguesa do Canadá e o
Sr. David Azinheira, Presidente do Sporting Clube de
Montreal.

O Sr. Francisco Salvador
surpreende-nos sempre com
algo ou alguém e desta vez foi
até bastante emocionante a
apresentação que nos fez do Sr.
Mário Sampaio, o qual foi campeão nacional e internacional
de patinagem artística nos anos
45 a 51. Embora com alguns
problemas de saúde, mas sentindo o sangue bem vermelho a
pulsar-lhe nas veias, o Sr. Sampaio deu testemunho do seu
amor pelo Benfica.
E assim chegou ao fim uma
noite que eu gostava que não
tivesse fim. Os meus grandes
parabéns aos directores e coordenadores deste Clube que
sabem dar testemunho do seu
amor pelo Benfica, o maior e
melhor Clube do mundo.

Domingo à tarde, de conversa com a D. Leonor Pinhão,
dizia-nos ela que “a festa de
ontem, a vibração benfiquista,
foi inesquecível” e que ficou
surpreendida. Leva no coração
uma lição extraordinária de
amor e dedicação dos Benfiquistas de Montreal. Foi jornalista do “ A Bola “e agora é
cronista. O amor pela bola,
sempre esteve com ela pois seu
pai já era jornalista do jornal A
Bola, e desde tenra idade que
ela ia com ele para o jornal.
Começou a escrever alguns
artigos e mais tarde até acom-

dade, mas que estão agora no
caminho para um melhor futuro. Há um centro de estágio
que vai estar pronto até ao fim
do ano e os treinos para os
jovens vão começar, pois que
assim é que os jovens se poderão incorporar na equipa oficial.
D. Leonor Pinhão, cujo mundo da bola não tem segredos
para ela, quando lhe perguntaram o seu parecer sobre o
futebol feminino, disse “bola é
para homens”, é um desporto
masculino devido ao impacto
físico.

panhou a equipa ao estrangeiro.
O Benfica tem passado um
mau bocado por não ter sabido
preparar-se para a moderni-

Ao despedir-se, afirmou que
adorou ter estado no meio de
nós, no meio dos Benfiquistas,
pois são a sua família, e certamente vai voltar.

Patrocínio das Janelas
meses. Foi um esforço colectivo,
e nesse dia agradeceu-se a
todos os grupos e pessoas que
patrocinaram e colaboraram
no desempenho dos trabalhos:

Apresentamos alguns dos artistas que ajudaram a fazer a Sala Amália Rodrigues

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sala Afonso Henriques
Sala Amália Rodrigues
Sala do Cenáculo
Sala Camões
Sala Espírito Santo
Hall secretaria
Sala dos Jovens
Sala da Memória
Sala da Missão
Sala do pioneiro
Sala de Portugal
Sala Santo Cristo
Sala São João
Sala São Vicente de Paulo
Sala Senhora dos Anjos
Sala Senhora de Fátima
Sala Senhora dos Milagres
Sala Senhora do Monte

- Comissão de Pais da Escola Santa Cruz
- Fadistas da Comunidade
- Catequese
- comissão de pais da esc. lusitana
- Convívio da Ribeira Grande
- Caixa De Economia
- Grupo “Jovens em acção”
- Alfred Dallaire - Memória
- Grupo Coral Santa Cruz
- Alfred Dallaire – Grupo Yves Legaré
- Magnus Poirier. inc
- Grupo Coral Santo Cristo
- Grupo das Festas populares
- Conferência de S.V. de Paulo
- Amigos de Água de Pau
- Grupo “Os Mensageiros”
- Com. de Festas Senhora dos Milagres
- Conselho de Administração
Além destes patrocínios houve a colaboração de muitas
outras pessoas que colaboraram nas pinturas e decoração e a quem o Conselho de
Administração agradeceu individualmente o trabalho e a
dedicação ao longo destes
meses.
Felicitamos a comunidade
por mais este espaço que a
todos nos dignifica.
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Bistro Nova Estrela: Uma nova concepção
Na arte de bem servir e de comer
“Bistro Nouvelle Étoile”, é
como passou a chamar-se o
antigo Bistro Estrela, que este-

Texto de António Vallacorba e fotos de Sylvio Martins
Com abertura oficial regista- ven Alves e Ocelina Godinho;
da na tarde do domingo tran- Gabriela Alves, Jorge Cunha, a
sacto, o acontecimento co- Claudia e a Teresa Fonseca;
Lina Pereira, Custodia Fernandes, Franck Rocha, João

de caldo verde, entrada de
bacalhau à Brás, com prato
principal à escolha entre peixe
do dia grelhado, espetada de
camarão e lulas; frango assado
na brasa, costeletas de vaca
grelhadas ou prato misto de
entrecosto e perna de galinha,
para além da sobremesa, evidentemente, tudo de óptima
qualidade, confecção e melhor

Ponte de D. Luis – em algo
muito bem visto e eficaz -, a
churrasqueira, com vitrina
para a rua e como que a “aliciar”
o apetite de quem passa. A
outra sala continua com o seu

referência no peixe fresco e
mariscos, a par de carnes de
porco, borrego e frango, chouriço e codornizes, entre outros.
Os vinhos, incluindo o do Porto,
são da melhor qualidade pre-

António Vallacorba, Jordelina Benfeito
e Francisco Salvadore

ve temporariamente encerrado para renovações de parte

nheceu o êxito que merecia e
por que tanto ambicionavam

Alcindo Alves, Paulo Vieira,
Manuel Barros,
Francisco Godinho
Fernandes e Manuel Bettencourt, que constituem os demais elementos deste estabe-

da sua estrutura interior e que
ora se apresenta com uma no-

os seus dinâmicos proprietários,
Alcindo Alves, Manuel Barros e

tradicional aspecto rústico.
No que disse respeito ao
entretenimento, este foi igualmente de boa qualidade, pese
embora o facto do sistema
sonoro, que é novo, como nos
disse o Alcindo Alves, não ter
apresentação, como todos puderam verificar e… ao módico
preço de 17.95!

Jordelina Benfeito,
António Moniz e Liberio Lopes
lecimento (quer os permanentes, quer os a tempo parcial), ofereceram um serviço

Não foi, pois, de admirar a
grande afluência de público
registada em ambas as salas,

Claudia Pecora e Steven Alves
estado à altura das circunstâncias. Todavia, Rui Mateus,
Fátima Miguel, João Pica, Jordelina Benfeito, António Moniz
e Libério Lopes, estando à altura dos seus talentos, souberam
ultrapassar tais condicionantes.
Em resumo, o “Nova Estrela”
passará, pois, a especializar-se
em grelhados e petiscos à portuguesa na brasa, com especial

Franciso Godinho a cantar com Jõao Rebelo (Pica)

Toto entrevistando Francisco Salvadore
va “feição” e objectivos mais
realistas num mercado da especialidade assaz competitivo.

Francisco Godinho.
Para além destes, Karina
Teixeira, Adriana Gomes, Ste-

sentemente no mercado local.
Por outro lado, vai estar aberto todos os dias da semana até
à uma hora da manhã, passando a servir petiscos e sandes
à portuguesa nos fins-de-semana até às três horas da manhã

impecável, constituindo daí,
parte integrante da mui agradável tarde aqui passada.
Para o repasto desta abertura, transmitida pela equipa
do programa radiofónico “Portugalíssimo”, a administração
preparou uma ementa especial

A equipa do Bistro Nova Estrela

com muita movimentação pelo
bar também – para uma bebida
ou uma sandes ligeira, confeccionada ali à vista. Ou, como foi
o caso, para celebração do aniversário Richard da Costa.
Do público em geral, não foi
difícil de registar a grande
presença de terceirenses, de
amigos e familiares dos proprietários, vários elementos da
equipa de redacção deste jornal; de Francisco Salvador, do
Conselho das Comunidades
Portuguesas; e, entre outros,
uma representação da empresa funerária Alfred Dallaire,
nas pessoas de Eduino Martins, Jeannette Rioux, Yves
Letourneau, e consortes.
Das remodelações registadas e concebidas por Paulo
Vieira, as mais salientes verificam-se na traçado geral da sala
de recepções, com decoração
contemporânea; o bar, em jeito
muito leve de meia-lua, tendo
ao fundo um painel de azulejos
com uma vista geral do Rio
Douro, da cidade do Porto e da

e com a promessa de um “especial” todos os dias ao meio-dia e
à noite.
Paralelamente, estará habilitado a fazer todo o tipo de recepções na sala para tal designada,
com capacidade para 80 pessoas.
Saudamos os proprietários e
empregados do “Nova Estrela”,
com votos das maiores prosperidades.
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Mundo55 e Caves Velhas
Uma aliança que muito promete
A pedido do Henrique Laranjo, presidente-fundador da
Mundo55, reunimo-nos na segunda-feira, no Bistro Nova
Estrela, com os seus sócios,
Daniel Resendes e Dora Prates,
assim como o director para a
exportação da Companhia Portuguesa de Vinhos de Marca,
Lda., de Bucelas, Portugal continental, José Gomes, e que
naquela posição veio procurar
representante para o Canadá.
Ficando a saber que a Mundo55 acaba de ser nomeada
representante das Caves Velhas - é aquela uma empresa
distribuidora e representante,
através da Sociedade de Álcools do Quebeque (SAQ) - de
vinhos e aguardentes portuguesas, a par de uma vasta
gama de outros produtos nacionais
Presente, também, Eduino
Martins, editor de A Voz de

Texto e fotos de António Vallacorba
Portugal e conselheiro da em- deira, mostrou-se ser um hábil
comunicador e conhecedor
presa Alfred Dallaire.
Quisemos saber mais sobre a daquilo que pretende vender.
nova aliança comercial entre o Mas “vender” com seriedade,
Mundo55 e as Caves Velhas – especialmente – como nos disse
passe-se o termo - o “fôlego” do - que hoje os negócios “baseiam-se na ética profissional,
sr. José Gomes nesta matéria.
Natural de S. Pedro, Fun- moral e dignidade”.
Para nós, esse terá sido o
chal, Região Autónoma da Ma-
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melhor “cartão de visita” deste
culto cavalheiro, que é também
autor e foi emigrante como nós.
Filho de um industrial de
panificação, tirou um curso em
Hotelaria, tendo depois vivido
na Venezuela e na Inglaterra –
curiosamente, em Liverpool,
numa casa ao lado da dos famosos Beatles!
Sabendo-se que, posteriormente, estaremos em melhor
posição para divulgar mais
dados técnicos sobre o grupo
das Caves Velhas, e das quais
fazem ainda parte as Caves
Camillo Alves e as Caves D.
Teodósio, ficámo-nos pela eloquência da sua oratória – de
facto de um cidadão do mundo
com profundas preocupações
sobre a condução dos negociantes em particular e da humanidade em geral.

Revelando-nos todo um percurso sobre o aspecto geral das
relações públicas, muito insistiu
na idoneidade das empresas e
na “conduta profissional” dos
indivíduos, a qual, voltou a
afirmar, é “baseada na ética e
dignidade”. Uma dignidade,
aliás, que muito se orgulha,
quando confessou tratar-se
duma “bandeira que a família
me deixou”.
Ao referir-se à empresa a que
está ligado, as Caves Velhas,
disse que “Nós somos o segundo grupo privado de Portugal”, esquivando-se, porém,
com muita graça, a revelar
quem lhe está à frente, quando
afirmou “o primeiro [grupo],
não sei quem é”!
Entretanto, podemos adiantar que os produtos das Caves
Velhas estarão no nosso mer-

cado antes de Março de 2005.
Num breve referencial sobre
as Caves Velhas, estas são dos
maiores e mais antigos produtores e engarrafadores de vinho da região desmarcada de
Bucelas, vila desde sempre
ligada à excelência dos vinhos
que lá se produzem e à própria
história desta empresa vitivinícola, cuja Casa Mãe foi
fundada em 1881.
O segredo das Caves Velhas
consiste na coexistência entre
as técnicas tradicionais e as
tecnologias mais modernas.
Possuidora de experiência e
conhecimento sabiamente acumulados ao longo de décadas e, atentas à evolução do
mercado, as Caves Velhas partiram de Bucelas à conquista de
outras regiões demarcadas do
país. Ao famoso Bucelas, junta-

FANTÁSTICAS TARIFAS
Sem mensalidade

ram-se outros nobres vinhos
brancos e tintos, oriundos do
Douro, Dão, Bairrada, Estremadura, Ribatejo, Palmela e
Alentejo.
O vinho do Porto, o vinho
Verde e as Aguardentes não
foram esquecidos. Todos eles
se impuseram nos mercados
nacional e internacional.
Ao longo dos 123 anos da

6

.7¢
por minuto*

Competência, saber, talento
e respeito pela tradição são os
ingredientes que fazem das
Caves Velhas uma empresa de
referência da vitivinicultura
nacional.
A Mundo55, presidida por
Henrique Laranjo, está situada
no 4200, boul. St-Laurent, suite
1450, 14º andar, em Montréal.
Para quaisquer informações,
podem também contactar pelo
tel. (514) 844.7055, por fax
(514) 844.0855, pelo correio
electrónico info.mundo55@
bellnet.ca, ou podem ainda
visitar a sua página electrónica.
<www.mundo55.com>
Desejamos a ambas empresas as maiores prosperidades
nesta nova e aliciante aventura
comercial.

Portugal

• NADA a pagar por mês
• NÃO precisa mudar companhia telefónica

Espanha
Itália

Os primeiros 15 minutos por 1$ Os primeiros 15 minutos por 1$
Cada minuto adicional 8¢
Cada minuto adicional 8¢

• Facturação na sua conta da Bell

Use 10-10-620 para poupar nas suas chamadas interurbanas • Sem contrato nem despesa de activação

PORTUGAL
Por apenas

empresa, dezenas de diplomas,
medalhas de ouro e prata distinguiram a excelência e a
qualidade de várias gerações
de produtos. Mestres na arte
de produzir os misteriosos e
quase divinais sabores dos seus
vinhos, os gestores, técnicos e
trabalhadores das Caves Velhas formam uma equipa coesa,
motivada e vencedora.

Telefone “Toll-free”

1-866-3-1010620
ou visite-nos no

www.1010620.com
para mais detalhes
10-10-620 is a division of Telehop, publicity
traded as HOP on TSX Venture Exchange

*

Brasil - São Paulo

Canadá
Estados Unidos

Os primeiros 15 minutos por 1$
Os primeiros 20 minutos por 1$
Cada minuto adicional 8¢
Cada minuto adicional 5¢

Ligue o 10-10-620
antes do número
interurbano e poupe.

FALE MAIS
MAIS,,

PAGUE MENOS!

TELEFONE AO MUNDO POR $1.00

Baseado em 15 minutos para o primeiro dolar, cada minuto adicional 8¢. Telefonemas para telemoveis e paÌses
com cÛdigos especiaÌs podem ser mais caros. Cada telefonema a baixo de 1 minuto ser· facturado 1$.
Tarifas effectivas no 1∫ de Agosto 2004 e podem mudar sem qualquer aviso.
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Vária
Liberdade e poesia: Emma Lazarus
Benjamim Silva
Não podemos dizer que é de
agora a constante invocação da
LIBERDADE para justificar
crimes sempre monstruosos
contra indivíduos, grupos,
raças, credos, nações... Mas,
onde encontrais a liberdade?!
Desavergonhadamente é empregada a todo o momento
para justificar os mais irre-

Associação Portuguesa
do Espírito Santo
A Comissão organizadora da festa de Nossa Senhora dos
Milagres, da Associação Portuguesa do Espírito Santo, vem por
este meio agradecer a todos os benévolos, aos comerciantes da
comunidade, aos Mensageiros de Nossa Senhora de Fátima, ao
grupo Coral Santo Cristo e aos órgãos de comunicação social pela
extraordinária participação e colaboração na festa deste ano.
Um especial agradecimento aos Rev. Padres José Maria
Cardoso e Laurensius Ruba e ainda ao Sr. Diácono António
Ramos.
Nesta décima segunda edição, a procissão de Nossa
Senhora dos Milagres teve um novo tapete, com a forma
confeccionada e oferecida pelo Sr. José Joaquim Vieira.
Um especial agradecimento a todos os que de uma
maneira ou de outra contribuíram para o sucesso da festa de Nossa
Senhora dos Milagres de 2004.

preensivos actos! O cinismo e a
mentira são os senhores do
então, do agora e do aqui.
Não estranhemos, pois, que
sejam os poetas, frustrados pela
triste realidade que os rodeia,

Bem haja,

melhor será aproveitarmos do
saber dos mais novos: colegas,
amigos, filhos, netos,... Pois foi o
meu neto de nove anos, ao ler a
revista “Kids Discover”, que me
deu conhecimento de que no
pedestal da famosa Estátua da
Liberdade, à entrada do porto
de Nova Iorque, se exibe o
célebre soneto “The New Colossus” da autoria de Emma
Lazarus, descendente de portugueses!
No museu da estátua, instalado no segundo andar desse
pedestal, lá se encontra o seu
poema, por ter sido considerado, entre muitos outros então
inspirados por esse símbolo da
liberdade, como digno de lugar
de realce!
Emma Lazarus morreu em
1887, com 38 anos de idade,
interrompendo notória actividade em prol dos imigrantes
nos E.U.A. Publicou o seu primeiro volume de poesia aos 18
anos e, até à sua prematura
morte, através dos seus escritos, bem demonstrou pertencer aos que perseguem uma
ilusória liberdade...
Estas minhas ligeiras palavras contrastam, como é óbvio,
com a profundidade de pensamento do famoso Miguel Torga
ao oferecer-nos a perfeita
simbiose da liberdade e da
poesia:

A comissão organizadora,
Antero, Dora, Alcindo, Emilia, Feleciano, Liontina, Fátinha,
Francisco, Dolores e Rogério.

inspirados a glosar a Liberdade
numa variedade infinita de
temas.
Quando chegamos ao que é
chamada una provecta idade,

-Liberdade, que estais no céu...
-Liberdade que estais em mim,
-Santificado seja o vosso nome.

Confessionário do
Francisco Valadas
José Sousa
Todas as viagens a Portugal
são sempre as melhores. Não
quer ser invisível. Já recebe
fofocas a mais, intrometido é o
que pensa deste confessionário.
É o Francisco Valadas, artista
da nossa comunidade
VP- Como se define a si próprio?
“Bonhomme”, ou seja, simplório. Porque todo simpático é
uma boa pessoa, em princípio...
VP- Qual a sua melhor
virtude?
A paciência, embora quanto
mais tenho, mais os outros abusam dela.
VP- E o seu pior defeito?
Começar muitos projectos,
dos quais, poucos chegam ao
fim (falta de tempo)
VP- Qual a sua melhor
recordação de infância?
Meus pais.
VP- Se voltasse atrás, o que
preferia não repetir?
Ter saído de Portugal.
VP- Quando criança, que
profissão sonhava vir a ter?
Músico.
VP- O que significa para si
a vida?
Pasagem pelo tempo, às ve-

zes muito dolorosa, durante a
qual nos devíamos aliviar mais
uns aos outros.
VP- Em que época histórica
gostaria de ter vivido e porquê?
D.Afonso Henriques. Porque
nesse tempo matar árabes, era
uma obra de caridade.
VP- Qual é o melhor sítio
do mundo?
Portugal

VP- E o pior?
Todos os países onde existe
guerra
VP- O que é viver imigrado?
É viver na ilusão do “El Dorado”.
VP- Qual a viagem mais
agradável que fez?
Todas as que faço a Portugal.

Miss Angola
Sou uma forte candidata
José Manuel Costa
Com apenas 15 anos, Petra
Marina Grespo, participou e
venceu dois títulos, (fotogénica
e Net), e só pela idade que
possui não venceu o concurso
anual que selecciona as candidatas ao ceptro da beleza da
mulher angolana, que se realiza em Angola.
Toronto viu nascer uma estrela e com ela novos compromissos surgiram na área de
moda e aparições públicas.
Cada vez mais, esta jovem é
chamada para apadrinhar acções de beneficência a favor das
crianças do seu país originário
– Angola.
A Voz de Portugal, procurou
conhecer “quem é quem” e
produziu a entrevista que publicamos.
Voz de Portugal - Como surgiu a ideia de participares no
Miss Angola?
Petra Grespo - Através do
incentivo e encorajamento da
minha mãe.
VP - Qual foi o melhor o
momento durante o Miss
Angola?
PG - Vivi o melhor momento
quando senti que tinha o apoio
do público de Toronto na “passerelle”.
VP - O nível das outras
candidatas alguma vez te
intimidou?
PG - Não! Respeito todas as
outras candidatas, mas tinha
plena confiança em mim. Tinha consciência do meu handicap: a idade. Ao contrário, eu
intimidava muitas das outras
candidatas, por isso até fui
ameaçada fisicamente, intimidada e muitas vezes insultada, talvez por ser a única
mulata no grupo, coisas estúpidas que não merecem comentários.
VP – Achas que houve
algum favoritismo?

PG – Claro. Senti, isso em
relação a várias candidatas.
Quando fui nomeada Miss
Fotogénica e Internet, não
recebi nenhum cumprimento
de felicitação das minhas colegas de Montreal, nem dos

seus dirigentes. Eu participei
porque gosto da moda e desfilar
num concurso de beleza sempre abre outras portas. Enquanto existir a mentalidade
de bajulação, o nível qualitativo
do Miss Angola Canadá será
sempre prejudicado.
VP – No meio de tantas vicissitudes, como avalias o
trabalho da Comissão Organizadora?
PG – Foram incansáveis.
Fizeram o melhor que puderam. Agradeço o apoio que me
deram, especialmente a Carla
Neto, o Stefan Scharch e a Yolanda Santos. Estiveram à altura dos acontecimentos. Aproveito a oportunidade para agradecer o Conselho de Administração da Casa de Angola pela
oportunidade que me proporcionou em participar nesta
inesquecível experiência. Ao
público de Toronto o meu beijão
de Montreal.
VP - Para os jovens como
tu, tens alguma mensagem?
PG – Apostar na formação
para que possam inserir-se
positivamente na sociedade
canadense.

VP- Quais as características que mais admira no
sexo oposto?
A simplicidade
VP- O que mais o incomoda
nos outros?
Quem por vaidade se toma
por aquilo que não é.
VP- Como costuma ocupar
os tempos livres?
Na música.
VP- O que mais lhe agrada
no seu trabalho?
O esforço físico.
VP- E o que mais lhe desagrada?
Os horários.
VP- Em que é que mais
gosta de gastar dinheiro?
Na música.
VP- Qual o seu prato preferido?
Sou sócio honorário da Academia do bacalhau de Toronto.
VP- Qual a sua canção
preferida?
“A Ehiter shade of Paul”
VP- Qual o melhor livro
que leu.
“Le matin des magiciens »
VP- Qual o melhor filme
que viu.
“Lime Light” de Charlin
Chaplin

VP- Que notícia gostaria de
encontrar amanhã no jornal?
O mundo está em Paz.
VP- Qual o seu personagem
imaginário preferido? Porquê?
O mata-frades!Perdão, o mata-mouros.
VP- Se fosse invisível para
onde iria? Para ver e ouvir o
quê?
Já me chegam demasiadas”
fofocas” aos ouvidos. Não preciso de mais.
VP- Qual a personagem
internacional que mais admira e porquê?
Gorbatchev. Foi o político de
mais coragem nos últimos anos.
VP- E qual a personalidade
nacional e porquê?
José Sócrates. Porque é filho
de um amigo meu.
VP- O que pensa deste
confessionário?
Intrometido
VP- Se fosse todo-poderoso, qual a principal medida
que tomaria?
Nenhuma.
VP- Qual o provérbio em
que mais acredita?
Presunção e água benta,
cada um toma a que quer.

A Voz de Portugal
na Internet

Pequenos
anúncios

www. avozdeportugal.com

284 - 1813
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Alma Juvenil
Conto tradicional

Um conto de Portugal com
uma frase conhecida que muita gente diz sem, no entanto,
saber donde vem o significado
“de quem conhece que compre!”

Dois estudantes encontraram, numa estrada, um azeiteiro com um burro carregado
de bilhas de azeite. Os estudantes estavam sem dinheiro;
por isso, decidiram roubar o
animal. Enquanto o pobre ho-

Susana Sequeira
mem seguia o seu caminho,
um deles tirou a *cabeçada do
burro e colocou-a no pescoço. O
outro estudante fugiu com o
animal e a carga. De repente, o
azeiteiro olhou para trás e viu
um rapaz em vez do burro.
Nesse momento, o estudante
exclamou: «Ah! senhor, quanto lhe agradeço ter-me dado
uma pancada na cabeça! *Quebrou-me o encanto que durante
tantos anos me fez ser burro!...»
O azeiteiro tirou o chapéu e
disse-lhe: «Afinal, o meu burro
estava enfeitiçado! Perdi o meu
*ganha-pão! Peço-lhe muitos
perdões por tê-lo maltratado
tanta vez - mas que quer? - o
senhor era muito teimoso!»
- Está perdoado, bom homem! - disse o estudante. O que
lhe peço é que me deixe em paz.
O pobre azeiteiro lamentouse porque já não podia vender
o azeite. Então, foi pedir dinheiro a um compadre para ir à
feira comprar outro burro.
Quando lá chegou, viu um
estudante a vender o seu burro. O azeiteiro pensou que o
rapaz se tinha transformado,
outra vez, num animal! Aproximou-se do burro e gritou com
toda a força: «Olhe, senhor
burro, quem o não conhecer
que o compre».
(adaptado)

Inauguração da
sala dos jovem na Santa Cruz

Conto Tradicional Português recolhido por Adolfo Coelho
Glossário
*cabeçada do burro (pop.).
Peça de couro que se coloca na
cabeça deste animal para o

obrigar a seguir em frente.
*Quebrou-me o encanto
(pop.). Expressão que significa
interromper um efeito mágico,
um feitiço.
*ganha-pão (pop.). Meio de
subsistir e de viver.

Foto da semana

Ser loira
Sabem porque é que gosto
Porque já tenho um apelido: burra!

Dois colaboradores no Bistro Nova Estrela,
Cristina Proença Mayo e Paulo Antunes

A língua portuguesa
Miguel Felix
Há quem julgue, que a língua portuguesa não tem importância
na nossa vida. Mas ela tem um lugar e uma chave para o nosso futuro. A língua portuguesa não é só uma língua, mas uma parte da
nossa identidade pessoal.

Num futuro próximo, o conhecimento da língua portuguesa vai
ser um factor chave, porque os Estados da América estão a criar
uma zona comercial de toda América, e o conhecimento do
português será uma avantajem sobre muitos, porque o português
tem uma facilidade de compreensão do espanhol, pelas origens
latina e árabe das duas línguas, e o Brasil é um grande jogador
comercial da América.

Máxima
Todo o bem que pudermos
fazer toda a ternura que pudemos dar a um ser humano,
que o façamos agora, neste
momento, porque não passaremos duas vezes pelo mesmo
caminho.
L. Boudakian

Eu te peço
Na minha escola há muitos
meninos que trazem um pequeno lanche. Podes-lhes dar
um pouco mais; eu por mim
divido quando tenho muito.
Mateus 9 anos

Quando os nossos pais dizem que a língua portuguesa é boa de
aprender, eles têm razão, porque ela é um meio de comunicação
entre nós (jovens e amigos), mas também para o nosso futuro, ela
vai nos permitir de ter um emprego, pelo peso do Brasil no mundo.

O Bebé do Ano 2004
Continuamos a publicação de alguns dos nossos “leitores
do futuro”. Entretanto continuamos a incentivar os nossos
“leitores do presente”, para que nos enviem as fotografias
dos seus bebés nascidos no ano 2004, acompanhadas dos
respectivos nomes, datas de nascimento, nomes dos pais e
número do telefone, para: Concurso Bebé 2004, A Voz de
Portugal, 4231 boul. St-Laurent, Montréal, Qc H2W 1Z4.
No mês de Janeiro 2005, efectuaremos um sorteio entre
todas as “carinhas bonitas” que até lá tenhamos recebido.
Para mais informações contactem-nos pelo tel. (514)2841813, da Segunda a Sexta, das 09h00 às 17h00.

Caro amigo
No teu baptismo teus pais
falaram por ti. Agora, que crescestes, es tu que deves falar
com Jesus. Reza-lhe com o teu
coração diz-le que tu o amas.
Tu podes rezar quando quizeres, aonde queiras. Ele está
sempre contigo. Ele te escuta
sempre. Mesmo se não o vês ele
está lá para te ajudar , ele é teu
amigo.
José Carlos (11 anos)

de

ser

loira?

Nome invulgar
- Que nome deseja dar ao menino? - pergunta o empregado do
Registo Civil.
- Zptklonyr - responde a mãe. Para recordar o avô.
- Ah! O avô era checo?
- Não. Oculista...

Uma língua é no meio literário, um meio de comunicação, que
os homens utilizam para comunicar entre eles. A nossa língua
portuguesa é uma jóia, porque ela permite comunicar com pessoas
que aqui vivem as mesmas dificuldades que nós. Sem querer, o
conhecimento da língua portuguesa permite uma solidificação da
nossa comunidade portuguesa para o futuro.
O Português é uma língua, como tantas, mais muitos acreditam,
que ela tem pouco importância no mundo. Ao contrário, ela é uma
das línguas mais faladas no mundo, com os seus 185 milhões. Ela
é a terceira língua europeia mais falada do mundo, e a sexta em
relação a todas as línguas do mundo. A língua portuguesa é mais
falada que o alemão e o francês.

Festejando a inauguração da
sala dos jovens. Na foto são
Mario Pires Goncalves, Leonilde Raposo, Miguel Felix e
Marta Raposo.

Algumas anedotas
O gelado
O Joãozinho chega a casa depois da escola, vira- se para a mãe
e diz:
- Mãe, dá-me um gelado!
- Não, que o comer está quase na mesa. Olha lá, por que é que
não vais brincar com os teus amigos?
- Está muito calor!
- Pobrezinho! Deixa estar que eu brinco contigo. A que é que
queres jogar?
- Aos pais e as mães!
- E como é que se joga?
- Vais para o teu quarto, deitas- te na cama, que eu já lá vou ter.
A mãe convencida de que ia ser canja foi.
Entretanto o Joãozinho pega no casaco do pai, põe o chapéu na
cabeça, pega numa beata que encontra no chão, vai ao quarto
da mãe e diz:
- Vai já imediatamente à cozinha, vai ao congelador, e dá um
gelado ao puto!

Kayla Ramos-Simões
Nascido a 16 de Janeiro de 2004
Mãe: Elga Ramos
Pai: Fernando Simões
Marissa Pereira Spínoma
Nascido a 9 de Junho 2004
Mãe: Susie Pereira
Pai: António Spinola

Nossa descendencia
- O mãe, mãe! É verdade que descendemos dos macacos?
- Não sei filho, o teu pai nunca me quis apresentar a familia!
Idade da reforma
Conversa entre mãe e filha:
- Ó maezinha, o pai é reformado. Que é que isso quer dizer?
- Quer dizer que vamos ter que aturar o teu pai o dobro do
tempo por metade do dinheiro!
Carne com barraca
Um estrangeiro vai a um restaurante onde servem especialidades e quer encomendar caracóis. Mas, não sabendo
exactamente o nome do animal em português, tenta da seguinte
forma:
- Senhor, eu desejava comer carne lenta com barraca.
Tias loiras
Estavam duas tias loiríssimas à conversa e uma diz:
- Ó rica! Qual é a coisa qual é ela que tem quatro rodas?
A outra tia pensa, pensa e diz:
- Não sei...
- Ó rica, é um carro! Esta é de caras!
- Qual é a coisa qual é ela que tem oito rodas?
A outra tia depois de pensar muito soletra o “não sei”...
- Ó rica, são dois carros! Esta não podes errar: qual é a coisa
qual é ela que cai no chão e fica amarela?
E a outra tia responde:
- Ó rica, com essa não me enganas... são três carros!
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Vária
LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta da Semana: 2 de Copas, que significa Amor.
Dra. Maria Helena Martins
Amor: Invista no relacionamento a dois. Dê a atenção
necessária ao seu par.
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Saúde: Recomenda-se uma alimentação equilibrada.
Carta da Semana: Ás de Copas, que significa Principio do
Dinheiro: Procure melhorar a sua capacidade de
Amor
gestão
dos
proventos.
Amor: Poderá dar início de uma nova etapa afectiva da sua
Números da Sorte: 38
vida. Desfrute-a.
Saúde: Liberte-se do stress, procure reduzir o ritmoNúmeros da Semana: 7, 22, 36, 45, 48, 49.
alucinante em que vive.
Dinheiro: Poderá alcançar os seus objectivos se apostar nos seusVIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concreprojectos.
tização.
Números da Sorte: 37
Amor: Para reconquistar um velho amor, seja você
Números da Semana: 1, 3, 18, 19, 22, 29.
mesma.
Saúde: Beba muita água.
TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta da Semana: 3 de Copas, que significa Conclusão Dinheiro: Fase favorável para investimentos.
Amor: Combata os ciúmes, tudo o que é em excesso poderáNúmeros da Sorte: 44
Números da Semana: 2, 14, 22, 29, 37, 47.
fazer com que haja desentendimentos.
Saúde: Esteja tranquilo, não tem motivos para se preoBALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
cupar.
Carta da Semana: 6 de Paus, que significa Ganho.
Dinheiro: Não são aconselháveis gastos nesta fase. Seja prudente.
Amor: É natural que venha a conhecer alguém por
Números da Sorte: 39
quem se irá apaixonar.
Números da Semana: 8, 11, 36, 45, 47, 49.
Saúde: Abrande o seu ritmo profissional, dedique-se à
família.
GÉMEOS (21 de Maio - 22 de Junho)
Carta da Semana: O Eremita, que significa Procura. Dinheiro: Período de grande tensão, gastos inesperados.
Amor: O seu parceiro poderá exigir uma maior liberdadeNúmeros da Sorte: 28
Números da Semana: 11, 32, 38, 39, 44, 47.
de acção. Tente não pressioná-lo.
Saúde: Não se deixe dominar pelo cansaço. Divirta-se mais.
Dinheiro: Desenvolva novas actividades profissionais eESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta da Semana: Rei de Paus, que significa Coragem.
financeiras. Poderá colher bons frutos.
Amor: Seja mais sociável, traduza um clima de
Números da Sorte: 9
tranquilidade.
Números da Semana: 5, 15, 29, 33, 34, 40.
Saúde: Atravessa uma fase regular.
Dinheiro: Profissionalmente está tudo bem, relaxe.
CARANGEUJO (23 de Junho - 22 de Julho)
Carta da Semana: A Temperança, que significa Equilíbrio.Números da Sorte: 36
Amor: Seja observador, nas amizades mais chegadasNúmeros da Semana: 7, 15, 19, 23, 32, 41.
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.

Horóscopo Semanal

Pequenos
anúncios

Leia e divulge
A Voz
de Portugal

284 - 1813

o seu jornal
à
quarta-feira

6816 boul. St. Laurent, Montreal
762-1697

GRANDE
LIQUIDAÇÃO
Conservação de energia - Climatização e Aquecimento

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

SAGITÁRIO (22 DE de Novembro - 21 de 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.
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.
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.
PEIXE (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.

AS DEZ FÓRMULAS DA MODA
A dieta da “Zona”
É a dieta do momento, nos Estados Unidos, e
diz-se que é seguida por estrelas como Madonna,
Cindy Crawford ou Brad Pitt.
Assinada pelo médico Barry Sears, especialista
em controlo de hormonas, reinventa o famoso regime Banting, de 1863, criando refeições que
equilibram, de forma exacta, as percentagens de
gordura (30 %), proteína (30%) e hidratos de
carbono (40%).
O objectivo é que o organismo se mantenha
sempre na «zona» máxima de eficiência e
energia. A toma diária de óleo de fígado de
bacalhau (ou outro óleo de peixe, devido aos
Ómega 3) é obrigatória e, uma vez mais, as
proteínas surgem como «amigas» de quem
pretenda emagrecer, já que estimulam a libertação de uma hormona que contraria a
produção de insulina. Com a Zona sugere-se um
consumo diário de proteínas equivalente ao
tamanho e grossura da palma da mão.
Cada refeição é pensada em termos químicos,
o que torna difícil ao comum dos mortais acertar
na fórmula da Zona, a não ser que se sigam à risca
as refeições desenhadas por este médico.
Podem encontrar-se algumas sugestões em
www.zonediet.com mas só marcando uma
consulta com Barry Sears (em Massachusetts...),
ou comprando um dos seus dez livres (!) sobre a
Zona (ainda não traduzidos para português), se
poderá seguir este regime.

Menu-tipo:
PEOUENO-ALMOÇO: Salada de fruta (3/4
de uma chávena de queijo fresco com uma
chávena de ananás, 1/3 de chávena de tangerina
e três nozes de macadamia)
ALMOÇO: Salada César (uma chávena de
alface com 1/4 de chávena de feijões, 1/2 chávena
de cogumelos, 1/2 chávena de aipo, uma fatia de
peito de peru, uma fatia de fiambre e uma fatia de
queijo magro, temperada com uma colher de chá
de azeite e duas de vinagre)
SOBREMESA: Meia maçã
LANCHE: 1/2 chávena de iogurte magro com
uma colher de chá de amêndoas
JANTAR: Frango com gengibre (dois peitinhos
de frango, duas chávenas de brócolos, 1/2
chávena de feijão branco, 3/4 de chávena de
cebola, uma colher de chá de azeite, outra de
gengibre)
SOBREMESA: 1/2 chávena de uvas sem
grainhas
CEIA: Puré de uma maçã com 1/2 chávena de
queijo fresco magro
Palavra de nutricionista
Não cremos que seja possível perder peso
seguindo estas proporções. Os estudos existentes
indicam que para emagrecer deve ingerir-se 20 a
25% de gordura, 12 a 15% de proteína e a percentagem restante em hidratos de carbono.

Sistemas de ar
condicionado,
termopompas,
lareiras, cheminés
Continuação no próximo jornal

Venham ver
ou visitem o nosso sítio web : www.synergiefuture.com
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Vária
Ao Correr da Pena

Aqui Montreal!
Joviano Vaz

Recomeço hoje e nos moldes
do passado a Crónica Ao Correr
da Pena que tanta satisfação me
deu no decorrer dos anos em
que a escrevi.
Os inúmeros testemunhos
dos leitores que a apreciavam
me leva de novo a escrevê-la nos
moldes do passado que é, aliás,
bastante recente. Eis o sumário
da crónica de hoje:
1- Grupo consultivo sobre o
estado das finanças públicas.
2- Projecto de carta biométrica para todos aqueles que
desejam entrar no Canadá.
3- A Comissão sobre as comanditas retomou os seus trabalhos.
4- Pauline Marois contra Bernard Landry.
5- Conferência Internacional
contra a pena de morte.
Grupo consultivo sobre o
estado das finanças públicas
O governo do Quebeque
acaba de criar um grupo consultivo sobre o estado das finanças públicas e sobre as
mudanças demográficas com
vista a uma grande reunião
nacional no próximo mês de
Outubro.
O grupo vai analisar a actual
situação orçamental e demográfica do Quebeque e ao mesmo tempo vai propor soluções
para orientar as políticas governamentais.
Os trabalho do grupo serão
presididos por Pierre Shedleur;
deste grupo consultivo farão
parte Franoise Bertrand, presidente da Federação das Câmaras de Comércio do Quebeque,
Claudette Charbonneau, presidente da Confederação dos
Sindicatos Nacionais (C.S.N.),
Henri Massé, presidente da
Federação dos Trabalhadores
do Quebeque (F.T.Q.), Alban
D’Amours, Presidente e chefe
de direcção do Movimento
Desjardins e Gilles Taillon,
Presidente do Conselho do
Patronato do Quebeque.
Os membros do grupo vão
reunir-se até ao fim do mês
corrente. Seguidamente o Primeiro-ministro do Quebeque,
Jean Charest e vários membros
da Assembleia Nacional encontrarão os membros do aludido grupo assim como os Presidentes das conferências regionais de deputados.
E será então o momento, da
grande discussão de ideias.
Desta discussão sairão em princípio, as grandes orientações
que darão origem às políticas
do Governo em matéria de
economia. Esperemos que esta
Comissão sirva a qualquer
coisa. De outra forma será,
tempo e dinheiro mais uma vez
esbanjado como habitualmente.
Projecto de carta biométrica para todos aqueles que
desejem entrar no Canadá
Um projecto de identificação
biométrica poderá em breve
permitir fotografar e registar as
impressões digitais de todos
aqueles que desejem entrar no

Canadá.
Trata-se de um projecto federal destinado a combater o
terrorismo. Saliente-se que a
biometria é um capítulo da
biologia que aplica o estudo dos
seres vivos a certos métodos
estatísticos e a um determinado cálculo das probabilidades.
Desta forma cerca de um
milhão de pessoas (visitantes,
refugiados e mesmo residentes
permanentes terão de submeter-se às novas regras de
identificação. É possível mesmo
que o projecto seja depois aplicado a todos os Canadianos em
geral.
A ideia de uma carta de identificação tem sido ventilada
muitas vezes mas ela não tem
encontrado da parte da população grande interesse.
É por esta razão que o Governo Canadiano passa agora a
utilizar a biometria para a identificação das pessoas.
Até talvez que este método
possa combater o terrorismo.
A comissão sobre as comanditas retomou os seus
trabalhos
Todos nós temos ainda presente o grande escândalo das
comanditas (prometo tratar
este assunto em futuras crónicas). Políticos, funcionários e
dirigentes de empresas vão
desfilar diante dos membros da
Comissão. De resto dois dos
implicados no escândalo vão
em breve ser julgados. Trata-se
de Charles Guité e de Jean
Brault. O mandato dessa Comissão é de permitir de tornar
claro o que presentemente é
uma incógnita.
É possível que o ex-Primeiro
Ministro Jean Chrétien, o exministro Gagliano e mesmo o
Primeiro Ministro actual, Paul
Martin, sejam chamados a testemunhar.
A Comissão deverá apresentar em tempo devido dois
relatórios, um em Novembro,
de 2005 e outro em Dezembro
do mesmo ano. Será agora que
vamos mesmo saber o que se
passou com este grande escândalo ?
Pauline Marois contra Bernard Landry
Pauline Marois, deputada e
ex-ministro do Partido Quebequense não se entende com
o seu chefe Bernard Landry.
Segundo ela este deveria deixar o cargo de chefe de Partido
para que novas ideias possam
surgir.
Bernard Landry deveria assim dar o seu lugar a um novo
chefe. No entanto a ideia não
encontrou quem a seguisse e
como Bernard Landry não
quer partir imediatamente é
Pauline Marois que deve tomar a iniciativa de fazer algo.
E é exactamente o que ela
está a fazer.
Ela criou recentemente um
grupo de reflexão e de trabalho
sobre o futuro do Partido Quebequense. Chama-se ele Grupo Reflexão-Québeque. Ele
tem como fim analisar diversos
cenários de modernização da
mensagem de soberania.
É evidente que Bernard
Landry não aprecia a iniciativa
mas em democracia as coisas
são assim. A liberdade de expressão, não sendo absoluta
mas relativa, permite a análise
de ideias que eventualmente

Gérald Tremblay

Como sabem, a população de
Montreal está quotidianamente no
centro das minhas preocupações. A
partir desta semana, terei o prazer
de vos informar directamente
nestas colunas, aquilo que a minha
administração põe em marcha para
melhorar a qualidade de vida em
Montreal ou, simplesmente, o que
torna a nossa cidade mais excitante. Quero agradecer aos responsáveis do jornal A Voz de Portugal de publicar a minha crónica semanal. Convido-vos a dar-me a
conhecer as vossas preocupações contactando-me a este endereço:
maire@ville.montrel.qc.ca
Mais dinheiro para os distritos!
Acabamos de publicar as disposições que adoptamos quanto
aos envelopes orçamentais atribuídos a cada um dos 27 distritos
de Montreal, para 2005. O exercício nunca é fácil mas uma
constatação impõe-se: todos os distritos terão um orçamento
aumentado de 5,3%, em média. Segunda constatação: tendo em
conta o modelo de organização que privilegiamos e das disposições
adoptadas recentemente pelo governo do Quebeque, os distritos
são doravante muito mais autónomos. Podem eles mesmos
estabelecer o seu orçamento e fixar as suas prioridades em função
das somas recebidas. Terceira constatação: por preocupação de
equidade, decidimos dar-nos flexibilidade para ter em conta a
situação específica de cada um dos distritos na distribuição dos
créditos. Assim, para reduzir os desvios que persistem entre os
distritos, aumentamos significativamente a dotação global dos
distritos sub-beneficiados. No que diz respeito aos distritos em
desenvolvimento, oferecemos-lhes um apoio mais importante de
modo a que possam fazer face aos novos desafios. De todas as
maneiras, todos os distritos recebem montantes indexados. Com
efeito, compartilhar-se-ão 970 milhões $ em 2005, o que representa
um aumento de cerca de 50 milhões $ em relação ao ano passado.
É para nós, uma maneira de confirmar a importância que
atribuímos ao serviço de proximidade. Mas todos devem ser
conscientes que se trata de um esforço excepcional, porque a nossa
situação financeira continua difícil, não o esqueçam! Apesar das
medidas tomadas, as despesas progridem sempre mais rápido do
que os rendimentos e Que-beque demora a confirmar-nos o
pagamento dos 35 milhões
previstos no contrato da cidade
que assinámos com o governo.
Na cidade, sem o meu
automóvel!
No 22 de Setembro, convido
todos a participar no Dia internacional na cidade, sem o meu
automóvel! O ano passado, tomamos a decisão de inscrever
podem concretizar-se. Seja
como for é caso para se dizer
que entre Pauline Marois e
Bernard Landry as coisas não
vão bem.
Mas não será já tempo para
Bernard Landry fazer as malas
e partir? É possível que sim…
Conferência internacional
contra a pena de morte
Opositores à pena de morte
esperam que a próxima Conferência Internacional que vai ter
lugar em Montreal, no próximo
mês de Outubro, permitirá o
envio de uma mensagem ao
Canadá e aos Estados Unidos
sobre os denominados assassinatos legais aprovados pelos
diferentes Estados.
Esperam os organizadores da
Conferência que esta será uma
ocasião em oiro para mudar a
opinião daqueles que são a favor da pena de morte. O tema
da conferência será «todos juntos contra a pena de morte».
De acordo com a opinião
exprimida, pelos aludidos organizadores presentemente não
existe nenhum debate sobre a
pena de morte na próxima eleição americana.
O Canadá deveria também
fazer pressão junto dos Estados
Unidos, para que este debate
sobre a pena de morte constituísse uma preocupação da
sociedade americana.
Por aqui me fico hoje. Voltarei dentro de três semanas. Até
lá, bom fim de Verão.

Montreal no grande movimento que reúne, hoje, algumas 1500
cidades no mundo. Contentes do resultado, repetimos. Para nós,
trata-se de um gesto para melhorar a qualidade de vida em
Montreal. Todos os meios são bons. É por isso que, designadamente, arranjamos pistas para bicicletas ou espaços verdes
e estendemos a recolha das matérias recicláveis. E vamos
continuar nesta via. Felicito as pessoas que usam todos os dias os
transportes em comum. Deste modo contribuem para a nossa
qualidade de vida. Bravo, aquelas e aqueles que vão acompanharnos na quarta-feira próxima!
O património arquitectural de Montreal em vedeta
Pelo 14º ano consecutivo, propomo-vos a participação na
Operação património arquitectural de Montreal. Que bonita
ocasião de descobrir Montreal, a vossa metrópole. A Operação
desenrola-se de 24 de Setembro a 10 de Outubro. Para mais
informações, visitem o www.cidade.montreal.qc.ca/património ou
componham o 872-4192.
Uma nova estação à Canal Vox
Na época passada, vocês foram numerosos a seguir os vossos
eleitos e a fazer-lhes perguntas no âmbito da emissão À hora de
Montreal, no Canal Vox. Na quarta-feira 22 de Setembro, das 18
h 30 às 19 h 30, é o início da nova época que tem como convidado
Frank Zampino, presidente do Conselho Executivo de Montreal.
Estejam connosco!

NOMEAÇÃO DE CÔNSUL-GERAL
O Consulado-Geral de Portugal em Montreal apresenta os seus
cumprimentos à comunidade portuguesa residente na área da
sua jurisdição consular e informa que o Dr. Carlos Manuel
Folhadela de Macedo Oliveira é, desde o dia 10 de Setembro de
2004, o novo Cônsul-Geral de Portugal em Montreal.
Oportunamente e nos moldes tido por mais adequados, o
Cônsul-Geral procederá à sua apresentação à comunidade
portuguesa em Montreal.
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

UM SERVIÇO DO

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

QUIROPRATAS
RENOVAÇÕES

(514) 287-3370

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

EM 21-09-2004

1EURO=1.5887Cd

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

ALGARVE
681 Jarry Est

273-9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent
HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est
LATINO
177 Mont-Royal Est
LISBOA
355 Rachel Est

987-7666

849-1153

844-3307

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent

849-6619

4244 St. Laurent

842-8077

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

CASAMENTOS
BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent

8448738

CLÍNICAS

842-6822

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

849-2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

987-0080

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

495-2597
483-2362
849-9901

Leia
A Voz de Portugal

(450)669-7467

MÓVEIS

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

RESTAURANTES
CANTINHO
3204 JARRY E

729-9494

CASA VINHO
3750 MASSON

721-8885

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

844-4588

LA GRILLE PORTUGAISE
8616 Chaumont, Anjou

351-7444

SOLMAR
111 St-Paul E

861-4562
987-1530

4117 St-Laurent

842-0591

TASCA
172 Duluth E

MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

845-6028

REVESTIMENTOS

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

842-6891

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

271-6452

351-1716

Faleceu em Montreal, no dia 14 de
Setembro de 2004, com 78 anos de idade,
a Sra. D. Elvira Pascoal, natural de
Codaçal, Porto-de-Mós, Portugal.
Deixa na dor sua filha, Maria Fernanda
(Angelo Cordeiro), seus netos: Oscar
(Maria Cristina) e Sylvio; seu irmão António (Leonor Dos Anjos
Pereira), sua irmã Gracinda Carvalheiro, assim como outros
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

843-5626

(514) 985-2411

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

288-3019

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

Eduino Martins

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent

845-1520

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel

725-2626

SATÉLITES
LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval

947-1479

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

VESTUÁRIO DE CRIANÇA
BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276 St-Laurent

843-7282

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

288-2082

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

O funeral teve lugar no dia 16 de Setembro de 2004, após missa
de corpo presente, pelas 10h00, na missão Santa Cruz, seguindo
depois o cortejo fúnebre para o cemitério Notre-Dame-desNeiges, onde foi a sepultar.
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.

Carlos Faria
† António
1944-2004
Faleceu em Montreal, no dia 18 de
Setembro de 2004, com 60 anos de idade, o Sr.
António Carlos Brum Faria, natural da Rabo
de Peixe, São Miguel, Açores.
Deixa na dor sua esposa, Sra. D. Filomena
Medeiros, seu filho Marco, sua filha Tania, seu neto Xavier, sua
sogra Maria Lopes, seu irmão José Luis, suas irmãs Alexandrina,
Carma e Germana, sobrinhas, seus cunhados (as) João, José,
Lucia e Ana, seu compadre Manuel Borge, e cônjuges
respectivos, assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

232-

DENTISTAS

272-5779

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

Necrologia
Pascoal
† Elvira
1926 - 2004

ARCA

934-4400

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

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides
Laval, Québec

CAIXA PORTUGUESA

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

MÁQUINAS DE COSTURA
MONUMENTOS

844-3054

TAGUS
4289 St-Laurent

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

849-8591

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

AGÊNCIAS DE VIAGENS

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

Jantar comemorativo
A Casa dos Açores do Quebeque organiza o jantar comemorativo do 7º aniversário do seu Rancho Folclórico “Ilhas de
Encanto”, no próximo dia 25 de Setembro às 19:30, na sua sede,
sita no 229 rua Fleury O. Convidamos todos os sócios e amigos da
Casa dos Açores do Quebeque a participar neste serão.
—Ementa—
Entrada: Morcela
Petinga
Minhotos
- Sopa
-Rosbife c/legumes
Sobremesa: Bolo de aniversário e café
Preço: 20 Açores

Eduino Martins
O funeral tem lugar hoje, dia 22 de Setembro de 2004, após
missa de corpo presente, na missão Santa Cruz, pelas 10h00,
seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério NotreDame-des-Neiges, onde irá 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.

385-1484 e 3 8 5-3541

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

†

Para reservar o seu bilhete, telefone para a Casa dos Açores (514)
388-4129

Faleceu ontem, dia 21 de Setembro de 2004, com 90 anos de
idade, a Sra. D. Filomena Rosa Lage, natural de Veça, Boticas,
Portugal.

844-6212

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

Para animar o serão, estarão presentes o Rancho Folclórico
“Verde Minho”, da Associação Recreativa de Lasalle, e o artista
comunitário, Sr. José Gil. O baile será abrilhantado por “L.M.
Disco”.

Filomena Rosa Lage

845-5335

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

Ela estará exposta amanhã, 23 de Setembro de 2004, das 14h
às 17h, e das 19h às 22h.
O Funeral terá lugar sexta-feira, pelas 10h, na missão Santa
Cruz.

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

PRECISA-SE

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

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

845-5804

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
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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
Paisagistas c/exp. em ìpavÈ uniî,
asfalto, etc. Trabalho em Laval.
Sal·rio baseado na experiÍncia.
Contactar contra-mestre.
António Cabral
(450) 963-3462
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
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
Rapariga para trabalhar em loja de
uniformes, tempo parcial e fim de
semana.
Tel: (514) 842-1573
Empregada de balc„o, tempo parcial.
Tel. (514) 272-0362
Pessoa respons·vel para limpeza de
escritÛrio situado em West Island, a
tempo parcial. Deve possuir carro.
Tel. (514) 865-3384
(514) 624-3437
Costureiro (a)s
procurados
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
Mulher para trabalho domÈstico:
limpeza em grande casa, lavar roupa
e engomar, deve falar inglÍs e ter
experiÍncia. Sempre das 9h - 17h,
segunda, quinta e sexta-feira.
Tel. (514) 737-5898
Empregada para ajuda domÈstica, 3
- 4 dias por semana, atÈ 6 horas por
dia, com experiÍncia e referÍncias.
Em Outremont.
Tel. (514) 270-4718
Pintura de carros
Procuramos empregado para
automÛveis e acabamento. 5 ñ 10
anos de experiÍncia. Sal·rio
resultando da experiÍncia.
Pronto a trabalhar, bom ìespÌritoî,
deve falar FrancÍs ou InglÍs.
Tel. (514) 326-3029
CENTRO DA CIDADE
Vendedora
Matura, com experiÍncia, para
chocolates e artigos especializados.
Tel (514) 603-0836

Costureira c/ experiÍncia para
alteraÁıes de vestu·rio para lojas
Sears. Trabalho em RosemËre, Laval
e Lasalle.
Sr. João Mateus
(450) 682-1200 ext. 468
(514) 212-7789
Empregado para montagem de portes
de aÁo, com experiÍncia. Boas
condiÁıes de trabalho.
Apresente-se no 8185 boul.
Langelier, em St-Leonard.
Vendedor com experiÍncia, para
vender portas, janelas e rampas em
alumÌnio, etc,.. Boas condiÁıes de
trabalho.
Apresente-se no 8185 boul.
Langelier, em St-Leonard.
Ajudante para instalaÁ„o de portas,
janelas e rampas em alumÌnio, etc,..
Boas condiÁıes de trabalho.
Apresente-se no
8185 boul. Langelier,
em St-Leonard.
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.
Contacte Isabelle, de dia
(514) 212-4924,
ou
de noite
(514) 738-7621.
Empregada de balc„o para pastelaria.
Deve falar FrancÍs.
Tel: (514) 281-6947
Empregados para montagem e
instalaÁ„o de rampas e escadas
em alumÌnio. Os candidatos
interessados podem apresentar-se
no 8975, Pascal Gagnon, ou
Contacte Enza
ou Tony:
Tel. (514) 327-2200
Empregado para restaurante, para
fazer sanduÌches, ìsous-marinsî, com
experiÍncia. Pessoa sÈria. Bom
sal·rio.

VENDE-SE
Equipamentoparafazervinhoñgrande
prensa, m·quina para esmagar as
uvas, barril de 180L.
Tudo por $800.
Tel. (514) 939-3535
Companhia de paisagista Verde
Viana, com 11 anos de existÍncia,
situada na margem sul de
Montreal, com camiıes,
maquinaria, invent·rio de
materiais. Grande clientela.
Tel: (450) 442-2958
(514) 992-0690
Grande frigorífico, de marca
ìAdmiralî, usado, mas em muito bom
estado. Bom preÁo. - Frigorífico
de marca ìWestinghouseî, adaptado
para Portugal somente (220V). Novo,
sem ser estriado! - Sofá-cama
sem ser estriado. Metade preÁo!
Para mais informaÁıes, contactar:
Tel: (514) 288-9884
T. mÛvel: (514) 885-2696
M·quinas de costura industriais,
modelos, tecidos, ... Raz„o:
Fechadura de oficina.
Tel. (514) 326-4723

DIVERSOS
Oferece-se cursos de assistente
ou secret·ria dent·ria. Facilidades
de pagamento.
Olga : 582-1771
Cede-se espaÁo em contentor, para
Caldas da Rainha, com saÌda no dia
1 de Outubro.
Tel. (514) 376-0504, depois
das 18h00.
Procura-se pessoa jovem e tranquila
para compartilhar grande apartamento
no sector Ahuntsic-Cartierville.
Contactar:
Tel: (514) 826-4818

Linda,
de la main aux
cartes
Vidente com dons naturais. Resolve
os seus problemas sem voodoo.
Rosa
Tel.: (514) 278-3956

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.

COMUNICADOS
Convívio dos Ribeira
Grandenses de Montreal
Anuncia a Associação da Ribeira Grande de Montreal que,
no sábado 2 de Outubro de 2004, pelas 19h30, no subsolo da
missão Santa Cruz, 60 Rachel O., haverá uma noite de baile,
animada pelo Joe & Duarte e DJ X-Men.
Actuarão também Jack Sebastião e David Loureiro, vindos
dos E.U.A. Para mais informações, contacte:
Sr. Idelberto Silva Tel. (514) 270-4764
Sr. Luis Melo Tel. (514) 844-4351
Os bilhetes estão a venda nos seguintes comércios:
J. e L. Casa da Costura, 4275 boul. St-Laurent
Colabrijai, 4136 boul. St-Laurent

Missão Nossa Senhora de
Fátima - Aulas de catequese
A Missão Nossa Senhora de Fátima informa que terça-feira,
dia 28 de Setembro, às 19h30, haverá um encontro informativo
com todos os pais das crianças que vão frequentar as aulas de
catequese para 2004-2005.
Neste encontre, divulgaremos as modificações para este ano,
modificações que foram sugeridas pelo Conselho da Pastoral
da Região de Laval.

FR

Aluga-se escritório

Nick (450) 681-6068
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.

4287 boul. St-Laurent
1o andar
Tel. (514) 651-1406

Por favor chame Tony,
no 514.685.0409
Pintor com pistola, com experiÍncia.
Boas condiÁıes de trabalho.
Apresente-se no
8185 boul. Langelier,
em St-Leonard.

ALUGA-SE

REMAX Alliance Inc.

DU CARTIER-VILLERAY

7170 St-Laurent

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

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

CARLOS AGOSTINHO

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

5 1/2 com bachelor, lareira, garagem
duble, estacionamento, quintal. Perto
do metro Cadillac.ReferÍncias
requeridas.Contactar Albano S·

72 CASAS VENDIDAS EM 2003
VILLERAY

Dia (514) 845-3291
Noite (450) 654-3904
Aluga-se 2 apartamentos ñ 3 1/2 e 4
1/2, situados no 3472 St-Denis, em
frente ao Metro Sherbrooke.
Tel. (514) 281-1012
João Colasso

Avaliação gratuita

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
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
Um quatro negro
QUATRO JOGOS SEM GANHAR
JÁ FOI HÁ...QUATRO ÉPOCAS
Não é preciso nem há tempo
para esconder a cara, porque
está já aí a U. Leiria (quartafeira) e os dragões têm uma
boa oportunidade para dar por
concluído o ciclo de jogos sem
ganhar. Jorge Costa e Diego
devem regressar à equipa,
depois do descanso no sábado

Ainda não dá para esconder
a cara, como fez McCarthy no
final do jogo frente ao Estoril
perante a estupefacção de Buba, mas é preciso recuar quatro
épocas para encontrar uma
série de quatro jogos em que o
FC Porto não ganhou. A actual

série protagonizada por Víctor
Fernández até pode acabar já
quarta—feira na recepção à U.
Leiria, jogo referente à 1.ª jornada da SuperLiga, mas o treinador espanhol já não se livra de
igualar uma marca negativa.
Em 2000/01, Fernando Santos
também esteve quatro jogos
sem vencer, saindo eliminado
nos quartos-de-final da Taça
UEFA pelo Liverpool (0-0 e 0-2).
Pelo meio, a equipa empatou 22 em Guimarães e depois não
fez melhor do que novo 2-2,
dessa vez com o Sporting. A
série terminou em Alverca,
onde os dragões ganharam 3-1.
A verdade é que nas três épocas seguintes não mais haveria
um período tão longo de ausência de vitórias, embora
Octávio Machado (em 2001/
02) tenha tido dois ciclos de
três jogos sem ganhar, tal como
José Mourinho nessa mesma
época.
Depois, Mourinho partiu para duas épocas de sucessos,
com as conquistas da Taça
UEFA e Liga dos Campeões,
em que nunca esteve mais de

dois jogos sem ganhar.
Agora, Fernández tenta inverter este quatro negro, que
pode ainda ser encarado com
alguma calma pela administração da SAD e a própria equipa, mas que custa muito a engolir a adeptos habituados a
ganhar tudo nos últimos dois
anos.
Onde pára o sistema?
É evidente que Fernández
ainda não sabe que sistema vai
usar como preferência. Já utilizou de início o 4x3x3 (Benfica,
CSKA e Braga) e o 4x4x2 (Valencia e Estoril). Ainda mudou
durante os jogos e agora com o
Estoril, acabou num atípico
4x2x4.
Alguns reforços intermintentes
A falta de integração de alguns reforços entre os campeões europeus que restaram é
evidente. Hugo Leal, Diego e
até Postiga parecem desenquadrados. Seitaridis e Pepe
irregulares. Só Fabiano entrou
bem.
Um treinador em pré-época
Dizer que Fernández está em
período experimental poderia
ferir susceptibilidades, mas a
verdade é que o técnico ainda
está na sua pré-época. Só esteve
num particular (Boavista) e
teve de fazer as suas experiências em plena competição.

BENFICA É LÍDER ISOLADO DO CAMPEONATO,
À TERCEIRA JORNADA, SEIS ANOS DEPOIS
Trap imita Souness
Olhar para baixo e ver, à
terceira jornada, os adversários
atrás, com menos pontos, não é
uma situação frequente para os
encarnados, desde a conquista
do último campeonato. O feito
de Graeme Souness reedita-se
agora. Mas Trapattoni pode
perdurar o estado de graça
O Benfica isolou-se na liderança da SuperLiga, à terceira
jornada, um feito que, desde a
conquista do último campeonato, só encontra paralelo em
1998/99, quando as águias
eram orientadas pelo escocês
Graeme Souness. Giovanni
Trapattoni pode superar essa
marca, bastando, para tal,
vencer o Sp. Braga.
Há seis anos, tal como agora,
os encarnados foram a única
equipa a concluir a terceira
jornada só com triunfos. O
Benfica estreou-se a ganhar ao
E. Amadora, por 2-0. Na ronda
seguinte, venceu o Rio Ave, no
reduto deste, pelos mesmos
números. As águias e o Sp.
Braga repartiam, então, o comando, mas os minhotos empatariam, a seguir, com o Marítimo, desaire que os lisboetas
aproveitaram (3-0, ao BeiraMar) para ocuparem, sozinhos,
o “trono”.
No entanto, com o actual
timoneiro do Newcastle, o estado de graça durou apenas uma
semana. Na quarta jornada, os
encarnados foram derrotados
(1-0) na visita ao Farense, tendo sido alcançados pelo FC

Porto, que passou para o primeiro lugar, com os mesmos
pontos.
A partir daquela altura, apenas por um vez a formação da
Luz sentiu o que é estar no topo
da classificação (sétima jornada), mas em igualdade pontual com a U. Leiria, terminando o campeonato no terceiro posto.

Trapattoni, depois de ter
deixado V. Setúbal e Boavista
para trás, pode continuar a fazer
história. Ganhar ao Sp. Braga,
domingo que vem, significa
fazer melhor que Souness,
mantendo o pleno de pontos.
Mais: vencendo os arsenalistas,
igualará o feito de há dois anos,
de Jesualdo Ferreira. Sob o
comando do agora treinador
dos minhotos, o Benfica entrou
de forma fulgurante, averbando quatro triunfos consecutivos. A marcha triunfal foi
interrompida pelo Nacional, no

Funchal, à quinta jornada.
Olhar para baixo e ver, à terceira jornada do campeonato,
os adversários atrás, com menos pontos, não é uma situação
frequente para os encarnados,
durante o “jejum”. As excepções são as temporadas de
1998/99 e a actual.
Noutras três ocasiões, no
entanto, as águias ocuparam o
primeiro lugar do campeonato,
ainda que em regime de parceria. Em 1996/97, estavam à
frente de um grupo que incluía,
ainda, Sporting de Braga, FC
Porto, Sporting e Farense.
Já na temporada 2001/02, foi
o Gil Vicente quem não deixou
o Benfica descolar. Na época
seguinte, os encarnados atingiram a terceira jornada cumprindo o pleno de pontos, mas
outra formação minhota (V.
Guimarães, no caso) estava à
perna.
Noutra circunstância (1999/
00), o Benfica ocupava o quarto
lugar, mas tinha tantos pontos
quanto o Gil Vicente, que na
altura liderava o campeonato.
Treze jogos sem perder
Há três anos, com Toni ao
leme da nau, o Benfica esteve
sem perder nas 13 primeiras
jornadas, contabilizando sete
vitórias e seis empates. Aquele
acabou por ser o número do
azar para os encarnados. O
clube da Luz terminou o campeonato em quarto lugar e, pelo
segundo ano consecutivo, não
se qualificou para as competições europeias.

O IMPACT CAMPEÃO 2004
do A-LEAGUE
O Impact de Montreal foi
coroado campeão 2004 do ALeague, sábado à noite, após
uma vitória de 2-0 contra o
Sounders de Seattle, na final
do circuito norte-americano de
futebol. Os golos de Mauricio
Vincello, ao 33o minuto de jogo,
e de Fred Commodore, ao 78o
minuto, deram a vitória ao Impact. A equipa de Monreal, que
sucede ao Battery de Charleston, campeão do ano passado,
ganhou o título por a segunda
vez da sua história, e a primeira
vez desde1994.
“Era uma sensação incrível
ganhá-lo como jogador, e é uma
sensação ainda mais incrível
como treinador, - declarou o
treinador Nick DeSantis, que
tinha feito parte da equipa campeã de 1994, em companhia
MauroBiello e Lloyd Barker. Os rapazes demonstraram constância todo o ano, e fizeram-o até
ao fim [...] e mostraram hoje que
merecíamos o campeonato.”
Comentou Biello: “... É um
campeonato que quer dizer
muito, tanto mais que fui capitão desta equipa...”. “Não podia
esperar mais bonito presente, declarava o defesa Gabriel
Gervais, que celebrava o seu
28e aniversário de nascimento,
sábado.
O jogo foi disputado na frente
de 13 648 espectadores no
Complexo desportivo ClaudeRobillard.
Trata-se de um recorde de
equipa para um jogo em casa. A
antiga marca era de 11 019
espectadores, e tinha sido estabelecido no dia 6 de Agosto
passado contra o Whitecaps de
Vancouver. Vincello foi pro-

clamado jogador por excelência do jogo, honra ainda mais
meritória, ele que passou a
noite de sexta-feira sob intravenoso e graças aos cuidados do
doutor Scott Delaney, pôde
restabelecer-se suficientemen-

te para disputar o encontro.
“Sentia-me ligeiramente cansado durante o aquecimento, mas
senti-me seguidamente melhor
durante o jogo”, declarou Vincello.
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Desporto
Equipa fica a cargo de García Remón
Pérez aceitou demissão
Definitivo. Camacho deixa mesmo o Real Madrid. Florentino
Pérez aceitou esta manhã a demissão do treinador.
García Remón vai orientar a equipa madridista enquanto a
Direcção procura um sucessor
para Camacho.
A imprensa espanhola indica o
nome de Sven-Goran Eriksson
como o melhor colocado.
Florentino Pérez, ao comunicar
a saída de Camacho das funções de
treinador principal, disse que o
técnico vai continuar ligado ao
clube na área desportiva.

Jacques Villeneuve na SAUBER
Helder Dias
O piloto Quebequense Jacques Villeneuve assinou esta semana
um contrato de dois anos para a próxima época 2005 com a equipa
suíça Sauber+Petronas.”Villeneuve é um grande piloto e estou
amplamente convencido que juntos podemos fazer grandes
coisas”declarou Peter Sauber patrão da equipa.

Villeneuve na Renault
Pois tal como noticiamos a semana passada Jacques Villeneuve
substituirá Jarno Trulli na Renault até ao final da época, ou sejam
as três ultimas provas do Campeonato do Mundo 2004 (China,
Japão e Brasil). Jacques Villeneuve faz um regresso a Formula1,
depois de um ano de interregno, e tentara ajudar a equipa
Francesa a conquistar o segundo lugar no campeonato de
construtores.
Próximo encontro 26 de Setembro no G.P. da China. entretanto
siga o velho conselho de um amigo: se conduz não beba.

