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LA GRILLE PORTUGAISE

ESPECIALIDADE
GRELHADOS NA

BRASA
Coma connosco

ou leve para casa
Entrega ao domicílio disponível

Tel.: (514) 351-7444
8616 Place Chaumont (esq.R.Réné) Anjou

CDM
Impressões numéricas,
cópias em cores e a preto e
branco, laminagem, ban-
deirolas em grande formato,
pequenas encadernações,
aluguer de computadores e
muito mais. Visite-nos e verá.

  4117-A  St-Laurent
     844 - 0388
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Le Petit Portugal
A antiga "Casa Benfeito"

Tel.: 849-3426
4257 Hotel de Ville, Montreal

Especializada no fabrico de enchidos:
•chouriços   •morcelas  •chouriço mouro   •etc...

•Carnes  •Frutas  •Legumes

Peixe frito para fora

às  Quintas e Sextas

Apontamento

Vivemos, sem
dúvida, num
mundo
desiquilibrado
*A.Barqueiro

Jose Théodore é um jogador de
Hockey sobre o gelo, que ainda há
duas ou três épocas era o guarda-
redes suplente do velho clube de
Montreal. No ano transacto os
“Canadiens” participaram na
segunda fase do campeonato e o
jovem guardião mostrou grande
perícia nas redes do seu clube,
defendendo imensos remates à
baliza. Não obstante o seu trabalho
brilhante, a formação de Montreal
acabou por ser eliminada, dando a
outros times mais bem apetrechados
a honra de discutirem o título.

Ora bem. José Théodore conhece
bem a que o desporto chegou, nos
fabulosos contratos destinados aos
mais aptos. E, nessa perspectiva,
estabeleceu contactos com os
responsáveis do clube que, passada
para a frente, passada para trás,
acabaram por conceder-lhe um
contrato por três anos, no valor de
16,500.000 dólares, isso mesmo:
dezasseis milhões e quinhentos
mil.

O jovem guardião ganha mais
dinheiro em três anos de actividade,
que uma equipa completa de
dezasseis trabalhadores, durante a
vida inteira, a um vencimento médio
anual de trinta e cinco  mil dólares
(cálculo baseado em 30 anos de
trabalho produtivo).

Dir-se-á que um atleta tem um
período curto de trabalho, portanto
deve acumular rendimentos para
quando atinge a velhice. Sim, isso é
verdade. Mas quais serão as
necessidades futuras de quem
embolsa tanto dinheiro em cerca de
mil e cem dias, considerando que
aquela enorme importância vence
juros que, só eles, chegam para fazer
face ao dia-a-dia do beneficiário.

Os ordenados dos desportistas
famosos estão a atingir proporções
escandalosas. Que estímulo podem
ter os cientistas, os médicos,
professores e outros profissionais
liberais, quando vêem o valor das
transferências de futebolistas, por
exemplo, e os salários que lhes são
pagos? De que lhes valeu andarem

Iraque aceita inspectores de desarmamento
“O Presidente Saddam Hussein vai

endereçar nos próximos dias uma
mensagem aos povos do mundo, e aos
membros da ONU, que será proferida
pelo ministro dos Negócios
Estrangeiros Naji Sabri, durante a
actual sessão da Assembleia Geral da
ONU”, afirma a INA.

O Iraque aceitou, incondicional-
mente, o regresso dos inspectores de
desarmamento da ONU, após um
interregno de quatro anos, mas
Washington, que pretende derrubar o
regime de Saddam Hussein,
considerou tratar-se apenas de uma
“táctica” a oferta iraquiana, acolhida
por Londres com prudência, mas
saudada por Moscovo e Pequim.

Já hoje o vice-primeiro-ministro
iraquiano Tarek Aziz tinha afirmado
que o Iraque está disponível para
aceitar o regresso incondicional dos
inspectores da ONU, retirando aos
Estados Unidos o pretexto para uma
guerra.

“O pretexto utilizado para lançar
uma agressão foi totalmente posto em
cheque”, afirmou Aziz, na abertura de
uma conferência internacional de
apoio ao levantamento do embargo
internacional.

Aziz sublinhou que “imediatamente
após o anúncio da tomada de posição
de Bagdad (em Nova Iorque), a Casa
Branca decidiu recusar a decisão”
iraquiana.

Aziz negou ainda que o Iraque
possua armas de destruição maciça,
alegando que “foram totalmente
destruídas”, incluindo “as instalações
que abrigavam os equipamentos”.

A disponibilidade do Iraque aceitar
o regresso dos inspectores de
desarmamento da ONU foi anuncia-
da, Segunda feira à noite, pelo
secretário-geral das Nações Unidas,
Kofi Annan.

Mundo reage com satisfação,
excepção para EUA e Reino Unido

Cépticos, Washington e Londres
rejeitaram, praticamente, a oferta sem
precedentes do Iraque de autorizar o
regresso incondicional dos inspec-
tores em desarmamento da ONU, mas
o resto do mundo congratulou-se, com
destaque para Moscovo e Pequim.

A Casa Branca apressou-se a reagir
ao anúncio feito pelo secretário-geral
das Nações Unidas, Kofi Annan, sobre
o acordo de Bagdad, no final de um dia
de intensas negociações dos Estados
Unidos para obterem, esta semana,
uma resolução do Conselho de
Segurança obrigando ao desarma-
mento iraquiano.

Tratou-se de “um movimento
táctico do Iraque na esperança de

evitar uma acção firme do Conselho de
Segurança da ONU. É altura de o
Conselho de Segurança agir”, lê-se
num comunicado da Administração.

Neste mesmo espírito, Londres
apelou para a comunidade
internacional acolher o gesto
iraquiano “com muito cepticismo”,
tendo o ministro dos Negócios

Em Montreal perde-se o Norte

Com vinhos e pitéus portugueses
Texto de Luis Tavares Bello e foto gentileza de Francisco Salvador

Por ocasião do lançamento do novo
“buffet” temático dedicado a Portugal
e à Espanha, a Direcção do Hotel Delta
Centre-Ville, convidou alguns dos seus
muitos clientes bem como os órgãos de
informação, para um cocktail no Club
Signature, seguido de um jantar no
restaurante Tour de Ville.

Felizmente que os portugueses
desta feita conseguiram fazer passar
desapercebidos “nuestros hermanos”,
pois graças à colaboração do
Consulado Geral de Portugal em
Montreal, ao ICEP Portugal
(Investimentos Comércio e Turismo),
ao Restaurante Estrela do Oceano e à
Quinta do Castelinho, o cunho da
nossa gastronomia e dos nossos vinhos
esteve sempre bem patente ao longo
de toda a tarde e noite.

Antes dos discursos de circunstan-
cia proferidos pelo Director do Hotel e
pelo Embaixador de Portugal Dr. José
Luiz Gomes, quis a direcção do Delta
“brindar-nos” com uns excelen-
tes « hors d’œuvres » acompanhados
por uns Portos de eleição de 10, 20 e 30
anos da Quinta do Castelinho, e isto ao
som da guitarra e viola de António
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Estrangeiros, Jack Straw, tal como os
Estados Unidos, considerado neces-
sária, apesar de tudo, uma nova
resolução das Nações Unidas.

A posição de Israel, dada a conhecer
pelo ministro dos Negócios Estran-
geiros, foi mesmo mais longe. Shimon
Peres qualificou o governo do
presidente iraquiano, Saddam
Hussein, como “mafia nacional”,
considerando que um ataque dos
Estados Unidos ao Iraque continua a
ser praticamente inevitável.

Contudo, nem o cepticismo de
Washington nem o de Londres
impediram a Rússia de saudar a
decisão iraquiana, à semelhança da
China, Paquistão, Tailândia, Vietname
e Malásia. Aliás, Kuala Lumpur
defendeu mesmo um levantamento
das sanções contra o Iraque.

Já o Japão, embora se tenha
congratulado, manifestou uma
posição mais prudente, aconselhando:
“a comunidade internacional deve ver
ainda se o Iraque vai aplicar o que
disse na carta (dirigida à ONU) de
forma sincera”.

No contexto europeu, as reacções

foram, no conjunto, positivas.
A Bélgica considerou a atitude do

Iraque como “encorajadora”, a
Espanha manifestou a sua “satisfação”,
a Alemanha afirmou tratar-se de “uma
hipótese” para uma solução política e a
França disse que se deve “levar
Saddam Hussein à letra”.

Concretamente, a chefe da
diplomacia de Madrid, Ana Palacios
comentou: “Esta informação trans-
mite esperança. Esperamos e
desejamos que seja confirmada,
através de actos, pelo governo
iraquiano”, salientando que o seu
governo apostou sempre na “pressão
diplomática e política”.

Na opinião do ministro dos Negócios
Estrangeiros alemão, Joschka Fischer,
a decisão iraquiana “dá uma hipótese
às Nações Unidas para uma solução
política”.

Para Paris, estão lançados “todos os
elementos para agir”.

“Desejamos agir sem demora e os
inspectores devem poder começar o
seu trabalho rapidamente”, afirmou o
chefe da diplomacia francesa,

Moniz e Luís Duarte sendo que este
último não deixava os seus créditos por
mãos alheias e entoava alguns dos
belos fados a que já nos habituou.
Como se tudo isso não bastasse é bom
lembrarmos que o Club Signature se
situa no trigésimo andar do Hotel e
tínhamos assim como « pano de
fundo » a bela cidade de Montreal e

isto sobre todos os ângulos.
Depois de mais de uma hora em que

os presentes trocaram impressões
entre si, e é bom frisar mais uma vez
que Portugal era na realidade o
principal assunto das conversas, não
só no aspecto da gastronomia e dos

Groupe Conseil Hypothèque

M. Connie da Silva

•Compra
•Pré-qualificação
•Refinanciamento

•Renovação
•Multi-apartamentos

(514)
990-0391

Email : dasilva@sympatico.ca

Courtier imm. agréé,
prêt hypothécaire

2272 rue Fleury est
Montreal, H2B 1K6

       Au Carrefour

PROMOÇÕES
- Redução de taxas
- Pagamento de despesas de notário até $500.00
- Avaliação gratuita
- Devolução em dinheiro
- Taxas garantidas até 30 de Abril de 2003
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Manchetes

Oferecemos:

•Desporto

•Transmissões directas

  dos jogos de Futebol

•Noticiário
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Contacte-nos para conhecer as
nossas tarifas para o Outono

Aceitam-se reservas

longos anos em cursos universitários, queimarem as pálpebras nos
compêndios, servirem a população com devoção após a
licenciatura, se o que ganham é um minúscula parcela do que
usufruem certos atletas, alguns deles com reduzida instrução?

Vivemos, sem dúvida,  num mundo desequilibrado em muitos
aspectos. Países cujos desperdícios diários chegavam para
alimentar milhões de seres humanos, privados dos bens essenciais
a que todos deveriam ter direito. Gente que não tem água para
beber ou para a higiene quotidiana. Sem cuidados médicos, sem
instrução, sem o benefício da fraternidade, em suma, nada do que
faz a felicidade de qualquer ser humano.

Enquanto este cenário é visível em algumas partes do globo,
atletas como o Théodore extraem da sociedade verbas
monstruosas, contribuindo para aprofundar o fosso entre os que
têm muito e aqueles que não têm nada. O caso do guardião dos
canadianos não é único e outros artistas de variadas modalidades
desportivas ganham ainda muito mais. Mas essa realidade
demonstra a fragilidade da justiça social, revela que algo tem de
ser feito para tornar o mundo mais equilibrado nas regalias que
os sistemas concedem a uns, enquanto as negam à maioria.

Lá porque um atleta defende as redes do seu clube, sabe dar
com o pau numa bola, dá pontapés certeiros no esférico,  manuseia
a raquete com perícia,  introduz a bola no cesto elevado ou
consegue atingir o 18.o buraco da superfície relvada de um campo
de golfe, é-lhe concedida uma compensação monetária que
ultrapassa a média vitalícia de dúzias de cidadãos honrados e
trabalhadores. Esta é uma situação gritante e moralmente errada,
num mundo que se deseja justo e equitativo.

Dominique de Villepin.
Por sua vez, a Comissão

Europeia manifestou a
esperança que a iniciativa
constitua “um primeiro passo
na direcção certa”.

“É um sinal que esperávamos
há muito na comunidade
internacional”, declarou o
porta-voz do comissário
europeu para as relações
exteriores, Chris Patten.

No tocante aos países árabes,
a Síria e a Jordânia foram os
primeiros a felicitar o gesto
iraquiano.

O secretário-geral da Liga
Árabe, Amr Mussa, saudou, por
seu lado, uma iniciativa “em

resposta aos apelos dos países
árabes”.

Teerão reagiu também
positivamente, afirmando ter-se
tratado de uma “decisão sábia
e razoável”.

Enquanto o mundo reage
ainda à sua decisão, Saddam
Hussein prometeu já dirigir,
nos próximos dias, uma
mensagem à Assembleia Geral
das Nações Unidas. Por seu
lado, o vice-primeiro-ministro
Tarek Aziz manifestou a
convicção de que a nova
posição do seu país possa
conduzir “o mais cedo possível”
ao levantamento das sanções.

Iraque aceita
inspectores de desarmamente

Cont.. da    pág.1

(Lusa) - A GNR anunciou ter
detido um reformado de 60
anos por andar a roubar
carteiras nas festividades
religiosas de Santa Eufémia, em
Cepões, concelho de Viseu, na
passada segunda- feira.

Depois de queixas de várias
pessoas, o carteirista foi
apanhado cerca das 10:30 em
flagrante delito, por agentes no
Núcleo de Investigação
Criminal da GNR de Viseu que
andavam vestidos à civil.

O homem foi ouvido
segunda-feira à tarde no
Tribunal de Viseu e terá de se
apresentar semanalmente às
autoridades no Porto, onde
reside.

O Centro de Acção
Sócio-Comunitária de Montreal

procura um/uma responsável de projecto

Posto : Temporário, com uma duração de 50 semanas

Responsabilidades : O/a candidato/a terá que desenvolver e
implantar um programa de sensibilização e de formação
destinado a famílias e a pessoas que sofram da doença de
Alzheimer assim como criar um grupo de auxílio mútuo no
seio da comunidade portuguesa.

Exigências :

� Possuir um diploma universitário em Psicoeducação ou
    Educação de Adultos ou Gerontologia ou Trabalho Social.

� Ter pelo menos dois anos de experiência em intervenção
     junto de uma clientela fragilisada.

� Possuir uma formação e experiência prática na criação de
    material didáctico e meios de avaliação de programas.

� Ter um conhecimento prático da realidade e das
     necessidades das pessoas idosas da comunidade
     portuguesa.

� Conhecer a rede sócio-sanitária e o meio comunitário.

� Dominar a língua portuguesa e a francesa,  tanto oral como
    escrita

As pessoas interessadas deverão enviar o seu curriculum vitae
para ao C.A.S.C.M., 32, boul. St.-Joseph Ouest, Montréal
(Québec) H2T 2P3 até segunda-feira, dia 30 de Setembro de
2002.

Os currículos que não corresponderem às exigências
mencionadas, não serão retidos e nenhum aviso será

enviado aos candidatos não seleccionados.

1290 Bernard Oeste, suite 100
Outremont, Qc. H2V 1V9

Esc. (514) 271-2131
Cel. (514) 246-9008
Fax. (514) 271-8800

Para compra ou venda contacte
António Gomes

Produtos Maia
Padaria, Pastelaria

Charcutaria e Mercearia

Produtos portugueses

Faça-nos uma visita :

2720 Legendre Este (St-Michel) Tel.: 387-0660

Pão e
pastelaria
fresca

todos os
dias

DOMINGO
novo horário  das

8h00 às 18h00

Horário :

Seg e terça:
das 8h às18h.

Quarta a sáb.:
das 8h às 20h

Domingo:
das 8h às 18h

Com vinhos e pitéus portugueses

seus vinhos mas também no
aspecto turístico, chegou a
altura de subir mais uns
degraus e chegarmos ao Tour
de Ville esse magnifico
restaurante que só por si
merece uma visita pois não é
todos os dias que comemos
num local que vai rodando
lentamente para nos mostrar
num deslizar suave as luzes e
paisagem que nos oferece à
noite esta grande metrópole
canadiana.

A qualidade e a variedade do
« buffet » que tivemos oportuni-
dade de apreciar é na realidade
um espanto, e, seria fastidioso
para o leitor se enumerássemos
aqui,  não diremos todos os
pratos, isso seria impossível,
mas apenas aqueles que
marcaram as nossas papilas
gustativas ou pelo menos os
nossos olhos. Sempre com
excelentes vinhos portugueses
a acompanhar aqui e ali
chegamos a duvidar se era
apenas o restaurante que
andava à volta ou a bebida
favorita do Deus Bacco que
começava a fazer das suas.

Sempre deleitados com a
música e vozes, então também
já de Jordelina Benfeito, viemos
ainda a saber que o pessoal do
hotel foi especialmente
formado para o acontecimento
através de vídeos, diapositivos e

diversas informações sobre o
« Jardim à beira-mar plan-
tado ».

Aqui deixamos os nossos
parabéns não só à direcção do
hotel como a todos os que
colaboraram para o êxito desta
iniciativa, e sugerimos forte-
mente aos nossos leitores um
saltinho ao Tour de Ville pois por
quarenta dólares (esse é o
preço do « buffet »), estou certo
aí passarão uma bela « soirée »

Carteirista de
60 anos
apanhado

Os pequenos anúncios da

A Voz de Portugal

a certeza duma venda certa
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SÁBADO 21 de Setembro
DAS 7H00AM AO MEIO-DIA

(Boul. Métropolitain, saída St-Laurent norte, virar na Louvain oeste)
120 LOUVAIN OESTE

SUPER  SALDO DE EXCESSO
DE INVENTÁRIO DE FÁBRICA

•CORTINAS •ALMOFADAS •LENÇOIS
•RECORTES DE TECIDOS •COLCHAS •EDREDON  •TOALHAS

•TRAVESSEIROS •COBERTAS DE  COLCHÃO

VÁRIOS TAMANHOS E COR

SÁBADO,21 de Setembro
DAS 7H00AM AO MEIO-DIA

NÃO PERCA ESTA OCASIÃO

• Pernas de galinha de grão
• Asas de galinha de grão
• Escalopes de perú

Fernando Pereira
116 rua Roy Este, (esquina Coloniale)

Tel. 843-6652   •   843-4166

$2.00/kg
$2.75/kg
$11.50/kg

ESPECIAL DA SEMANA

Ovar
Empresa dominada por
deficientes combate o
preconceito

Por Jaime Gabriel de Jesus (texto) e Paulo Novais (foto)

(Lusa) - Uma empresa de
Maceda, Ovar, onde porta-
dores de deficiência são maio-
ritários - patrão incluído - ven-
ceu a batalha da produção e da
qualidade, empenhando-se
agora em contagiar o “mundo
adverso” na luta contra o
preconceito.

Trata-se da empresa de
marroquinaria “Deficiprodut -
Artesanato, Produção e Co-
mércio por Deficientes, Lda”,
lançada pelo paraplégico
Aristides Santos, 38 anos, que
emprega 31 pessoas, 18 das
quais portadoras de defi-
ciência.

Porta-chaves, bolsas e car-
teiras, estojos para canetas,
t-shirts ou bonés incluem-se no
leque de artefactos fabricados
na “Deficiprodut”, numa
produção inteiramente escoa-
da no mercado interno e adqui-
rida, em 40 por cento, pelas
autarquias portuguesas.

À Lusa, Aristides Santos
garante não beneficiar de
qualquer discriminação positi-
va pelo facto de empregar maio-
ritariamente pessoas com
deficiência e assegura só acei-
tar encomendas que possa
satisfazer com qualidade no
prazo limite de três semanas.

“Temos as obrigações
normais de qualquer socie-
dade, e até mais no que
respeita às condições das
instalações, dotadas com
rampas e espaços amplos,
exigíveis para facilitar a

movimentação de alguns
empregados portadores de
deficiência”, sublinha.

Com Aristides Santos está,
desde a primeira hora, Rui
Pereira, 26 anos, que ficou com
um terço do antebraço esquer-
do amputado no seu primeiro
emprego, uma serralharia.

Recusou sobreviver com
uma pensão de invalidez,
relançando-se no mercado de
trabalho como se nada se tives-
se passado e a sua “teimosia”
resultou.

Agora é umas das pedras-
base da marroquinaria de
Maceda, auferindo um salário
próximo dos 450 euros (90
contos) numa empresa onde,
garante, o preconceito fica à
porta.

“Mas continua na rua”,
contrapõe o operário, contando
um episódio que protagonizou
quando conduzia um auto-
móvel adaptado à sua defi-
ciência e, após uma distracção,
embateu noutra viatura.

“O comentário da condutora
da outra viatura foi o de que eu
não tinha culpa, mas sim a
Direcção-Geral de Viação por
me ter dado a carta de con-
dução”, observou.

A pensar em empresários
com esta mentalidade, a
“Deficiprodut” estabeleceu um
protocolo com a Associação dos
Portadores de Paralisia Cere-
bral, mediante o qual Aristides
Santos se compromete a
mostrar como manter bons

níveis de produtividade dando
trabalho a portadores de
deficiência.

“Aos visitantes-empresários
mostramos o exemplo prático
das vantagens de empregar
deficientes. Desde que colo-
cados no posto certo e devi-
damente ensinados, são tão
produtivos como quaisquer
outros funcionários”, afirma o
empresário paraplégico.

A actividade empresarial de
Aristides Santos começou em
1995, num cubículo de Ar-
rifana, perto de S. João da Ma-
deira, onde o empresário e três
empregados lançavam os
primeiros porta-chaves.

A empresa adoptou a actual
designação em 1998, numa
altura em que já dispunha de

instalações mais apropriadas
em Milheirós de Poiares, tam-
bém na periferia de S. João da
Madeira.

No virar do século transferiu-
se para Maceda, Ovar, onde
criou condições modelares
para produção e até para entre-
tenimento dos seus cola-
boradores, dispondo de uma
sala de jogos com matraquilhos
e bilhar.

O mais recente projecto da
“Deficiprodut” é uma quinta
pedagógica, onde os visitantes
mais jovens cumprem a ponta
final de uma visita à empresa.

São, geralmente, grupos
escolares que começam por
acompanhar os processos de
produção, passando depois a
mostrar os conhecimentos
adquiridos, fabricando o seu
porta-chaves, em forma de
golfinho.

De seguida, visitam a quinta
pedagógica, onde contactam
com coelhos, galinhas e “toda a
bicharada”, terminando a
jornada com uma sessão de
pintura nas paredes da própria
propriedade.

“Saem daqui enriquecidos,
cientes de que a vida não é fácil

e por certo aliados da nossa
causa contra o preconceito”,
afiança o empresário.

Grande entusiasta do
projecto “Deficiprodut”
revelou-se o catedrático indiano
A. G. Balasubramanian, que
quis conhecer a unidade após
uma visita à Universidade de
Aveiro.

De regresso a Goa, em cuja
universidade lecciona, A.
G . B a l a s u b r a m a n i a n
empenhou-se escreveu um
artigo na revista “The
International Scene”, contando
a experiência da “Deficiprodut”
e concluindo que a localidade
portuguesa semi-rural de
Maceda deixara de ser
conhecida apenas por
albergar uma base da Nato.

Portugal pode perder 200 milhões de euros de Bruxelas
Portugal pode vir a perder

cerca de 200 milhões de euros
(40 milhões de contos) de
subsídios da União Europeia,
se não conseguir cumprir até
ao fim do ano as taxas de exe-
cução previstas em 2000, noti-
ciava segundafeira o matutino
Público.

A absorção dos fundos estru-
turais nas áreas da economia,
saúde, emprego, agricultura e
pescas está abaixo do que foi
projectado no ano passado pelo
governo, refere o jornal.

A taxa de execução não ul-
trapassa, em alguns casos, os
40 por cento dos montantes
atribuídos por Bruxelas, o que
pode colocar em risco a distri-
buição de novos fundos.

De acordo com os regula-
mentos dos fundos estruturais
previstos para o período plu-
rianual 2000-2006, os bene-
ficiários das ajudas comunitá-
rias têm de garantir aos parcei-
ros comunitários a aplicação

integral dos valores atribuídos.
Em Portugal, relata o Públi-

co, estão em risco 193 milhões
de euros que não foram aplica-
dos do total do bolo de 2,1 mil
milhões de euros recebidos da
UE. Dos 193 milhões de euros
em risco, mais de um terço diz
respeito ao Programa Opera-
cional de Economia, conce-
bido para enfrentar a fraca
produtividade e competiti-
vidade de Portugal.

Frozen Shrimp 71/90

$12.50 /1kg
box

Whole Snapper (lane)

$3.99 lb.
Whole Tilapia

$2.09 lb
Whole Grouper

$4.99 lb.
Portuguese Sardines

$2.99 lb.
* Special prices subject to chance without notice

• CHEGADA QUOTIDIANA DE PEIXES E MARISCO
• SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE PEIXES

• SUSHI E PRODUTOS SUSHI DISPONÍVEIS
• SERVIÇO PAGUE E LEVE PARA RESTAURANTES

• ABERTO 7 DIAS POR SEMANA
• ESTACIONAMENTO GRATUITO

76 Roy, East, Montreal • Tel. : (514) 285-8747 • www.waldman.ca

EM VEDETA
Peixe
das

Caraíbas

$2.00
de desconto com este
anúncio em qualquer
compra de $20.00 ou
mais.
Válido até 30 de
Outubro de 2002
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Comunidade

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

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

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

•Gestão de empresas
Acompanhamento e planificação das operações da sua

empresa

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

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

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

Não perca tempo, nem dinheiro, utilize os serviços profissionais da JOEM.

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

Nós respondemos às vossas  perguntas e sugerimos-lhe a MELHOR MANEIRA de DIMINUIR os vossos
impostos LEGALMENTE

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

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

Filomena Gouveia  LL.B.

AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA

4510, Cartier
angle Mont-Royal

527-8701

CENTRE DENTAIRE
DR. CATHERINE LUU

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

JOUR • SOIR • SAMEDI • URGENCES

Mt-Royal
Autobus 97 Est

Papineau
Autobus 45

Maria Alice Macedo
Conselheira em segurança financeira

  Corretora de seguros de prejuízos de particulares

Seguros:
Vida, Hipotecário, Salário
Invalidez, Doença grave

Investimentos:
Pensões de reforma, REER/RSSP
Fundos de estudo, Investimentos
Seguros Gerais:
Habitação,(Fogo, Roubo), Automóvel

Tel.:  (514) 745-0425
Cell.:(514) 915-3235

Celestino Andrade
Consultor em financiamento

hipotecário

1094 rua Berri, Montreal

Esc.: (514) 287-8782

•Os melhores juros do mercado
  •Transferências de hipotecas

  sem custos

ABERTO AOS SÁBADOS

Crónica do Incrível
Despesas escandalosas

Por Joviano Vaz

No Inverno passado tiveram
lugar em Salt Lake City os
Jogos de Inverno de 2002.
Nestes jogos, os atletas
canadianos tiveram de

submeter-se a um regime
espartano mas com exigências
de limite de despesas. Mas, os
responsáveis do governo
canadiano aos jogos Paul
DeVilliers et Sheila Copps,
assim como os dirigentes de
“Desporto Canadá” utilizaram
luxuosos quartos de hotel que
custaram por noite 3476
dólares.

A notícia foi publicada
recentemente pelo quotidiano
de Toronto “Globe and Mail”.

Para além destes números
astronómicos os contribuintes
canadianos tiveram de pagar

mais 24000 dólares por uma
“suite” com banho especial e
destinada ao Secretário de
Estado do Desporto Amador
“Paul DeVilliers”.

O curioso e incrível é que  a
“suite” esteve desocupada sete
dias durante os aludidos Jogos
Olímpicos.

Segundo os documentos
publicados pelo jornalista Ken
Rubin de acordo com a lei de
acesso à informação, o governo
canadiano consagrou perto de
400000 dólares no alojamento
dos políticos e funcionários que
foram a Salt Lake City muitos
dos quais utilizaram um avião
do Governo Canadiano.

Quanto a Mme Sheila Copps,
Ministro do Património Cana-
diano, ela terá comprado 57000
dólares de bilhetes para a
cerimónia de abertura dos
jogos e a mesma importância
para a cerimónia de encer-
ramento. Cada bilhete foi pago
a 1512 dólares.

Por outro lado os relógios
com a efígie de “Desporto
Canadá”, assim como o
vestuário da marca “Roots”
fornecedor oficial dos atletas
canadianos custaram cerca de
60000 dólares.

O Património Canadiano
também consagrou cerca de
14000 dólares na organização
de recepções com a finalidade
de promover o desporto
canadiano a nível internacional
e com a esperança de permitir
a Vancouver de obter os jogos
de 2010. No entanto a maior
parte dos convidados a estas
recepções era canadiana.

Veja-se, a título de exemplo
quanto custou uma “suite” no
Hotel Mónaco de Salt Lake
City:

- 2200 dólares por noite por
um quarto.

- O quarto possuía todas as
comodidades possíveis e
imaginárias como por exemplo
mesa de jantar para oito
pessoas.

- Televisão a cores de vinte e
cinco polegadas.

Quando acontecem situa-
ções desta natureza que dizer?

Simplesmente que se o
ridículo matasse, muita coisa
incrível como esta poderia ser
evitada.

Tudo isto pago, natural-
mente, com os nossos impostos.

Pequena Crónica de Verão
O Vaticano e a pedofilia

Joviano Vaz

O Vaticano vai pronunciar-se
antes do fim do mês de
Setembro acerca da carta da
Conferência Episcopal Católica
Americana respeitante às
atitudes relacionadas com a
pedofilia dos membros do seu
clero.

As resoluções deste docu-
mento, adoptado a 11 de Junho
deste ano pelos 288 bispos
americanos durante uma
conferência episcopal realizada
em Dallas são muito claras:
Tolerância zero”.

A carta acima mencionada
está dividida em quatro
secções:

1)- Exclusão imediata de

todo o padre responsável de
agressões sexuais sobre um
menor

2)- Informação às autorida-
des competentes de gestos de
pedofilia da parte de um
membro do clero que tenha
abusado sexualmente de um
menor

3)- A confidencialidade será
exigida das vítimas que inten-
tarem um processo civil

4)- Avaliação de todos os
casos de pedofilia clerical por
uma comissão diocesana.

Certas fontes vaticanas
acabam de afirmar que esta
carta americana suscita uma
certa perplexidade da parte da

Cúria Romana.
Os especialistas vaticanos

exprimiram certas reticências
sobretudo a duas passagens
do documento americano.

A primeira diz respeito à
exclusão de um padre culpado
de um único acto de abuso
sexual sobre um menor.

A segunda é a que obriga a
diocese a assinalar presumidos
abusos às autoridades judi-
ciais.

A carta da Conferência
Episcopal Americana é, antes
de mais um sinal de preocu-
pação e de desejo de resolver
uma situação escandalosa e
inadmissível.

Esperemos que a aludida
carta seja aprovada pelas
autoridades competentes que
têm tido há muito tempo uma
atitude dúbia e por vezes
inadmissível. Pelo menos neste
caso da pedofilia.

Comunicado

Escola Portuguesa de Laval
- ano lectivo 2002-2003

A Escola Portuguesa de Laval, que no seu último dia de
inscrições para o próximo ano lectivo viu um acréscimo razoável
de alunos, informa os familiares interessados na formação dos seus
filhos, que poderão ainda matriculá-los no sábado 21 de Setembro,
primeiro dia de aulas. Para isso deverão dirigir-se à Escola que
funciona no Centro Comunitário J.P.Campeau, sito no 3781 boul.
Levesque Oeste (esquina com 80e ave.) em Chomedey-Laval, ou
ainda contactar o 681-7420 durante a semana.

Bazar comunitário
A comunidade francófona e portuguesa de Saint-Vincent-

Ferrier, organiza nos próximos dias 3 e 4 de Outubro entre as 15
e as 21 horas e dia 5 de Outubro entre as 10 e as 20 horas, um bazar
paroquial.

Para mais informações contactar tel.: 389-8421.

Filarmónica Portuguesa de Montreal
Novos corpos gerentes

No passado Domingo, dia 15 de Setembro, teve lugar na Sede
da F.P.M. a eleição da nova direcção.

Assim, os novos corpos gerentes são os seguintes:

Balbino Sá, presidente
José Freitas, vice-presidente
João da Mota, tesoureiro
João Balança, secretário
João Andrade, director
Manuel Viveiros, director

Formação
gratuita que
conduz a
emprego
estável

“Emploi-Québec”, em con-
junto com o “Collectif des
femmes immigrantes du
Québec” oferecem uma for-
mação gratuita em “Operação
e regulação de máquinas para
moldar matérias plásticas” que
os pode conduzir a um diploma
de estudos profissionais  e
eventualmente a um emprego
cuja remuneração varia de 12 a
15 dolares a hora.

-Clientela visada: imigrantes
e quebequenses dos dois sexos

-Duração da formação: 52
semanas incluindo 3 semanas
de estagio e 4 semanas de férias

-Critérios de admissão: Ter o
secundário IV (matemática,
francês e inglês)

-Possibilidade de apoio finan-
ceiro

Lugares limitados.
Para mais informações e

inscrição, telefone para (514)
279-4246

Clube Oriental Português
Jantar de Homenagem

No Sábado, dia 21 de Setembro terá lugar na Sede do C.O.P.M.
um jantar de homenagem aos componentes e colaboradores da
Marcha.

Noite animada pela Discoteca de Fernando Vinagre.

Ass. N.S. Fátima Laval
O Emigrante

No Sábado, dia 21 de Setembro, pelas 19h, terá lugar na
Associação Portuguesa de Nossa Senhora de Fátima em Laval a
festa do “Emigrante”, com jantar. Do programa consta:  actuação
do Grupo Folclórico Estrelas do Atlântico, Fado com Fátima
Miguel, actuação da artista “Doris” vinda dos Estados Unidos,
animação e baile com o Disco-Mobile “Ilha Verde”.

Entrada:  adultos, 25 emigrantes;  crianças dos 5 aos 10 anos, 8
emigrantes. Para reservas:  Luís Viveiros (450)662-3215, Maria
Sampaio (450)481-3953, Fernando Oliveira (450)681-1808.

Oração à Nossa Querida Mãe
Nossa Senhora Aparecida, Querida Mãe, Nossa Senhora

Aparecida, Vós que amais e guardeis 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). Seis que Vós me ajudareis,
me acompanhareis até à hora da minha morte. Amén.

Rezar um Pai-Nosso e três Avé-Marias. Fazer esta oração três
dias seguidos e alcanará 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.

F.N.
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Opinião
Os ventos agitam-se em Espanha
Convencer o terrorismo

Por Augusto Machado

Em Espanha a ilegalização do
Batasuna, conhecido braço-político dos
terroristas da ETA, está a causar
grande debate entre as forças políticas
espanholas. A questão é sobre a
democracia: faz ou não sentido
erradicar um partido independentista
que representa 10% do eleitorado no
País Basco e que tem representantes
eleitos em diversos órgãos de

soberania? Só que, não se trata dum partido político qualquer – o
Batasuna,  apoia o terrorismo.

O leitor que vive distante da Lusitânia dirá: mas que tenho eu
a ver com o terrorismo em Espanha. Pois bem, é que o terrorismo,
como todos sabemos, não tem fronteiras. O mundo, infelizmente,
está minado por grupos de terroristas. E apesar desta guerra entre
castilhanos e etarras bascos se passar mesmo aqui ao lado, no país
vizinho de “nuestros hermanos”,  quer queiramos quer não, uma
Espanha  politicamente instável pode afectar toda a Península
Ibérica.

As ligações do Batasuna com a ETA, não são nem nunca foram
difíceis de prová-las tecnicamente. E o recente atentado dos
terroristas bascos em Santa Pola, no qual morreu uma menina de
6 anos sem que o Batasuna condenasse os seus autores, referindo-
se-lhe apenas como «um conflito de Estado», foi a gota de água. As
Cortes espanholas, por larga maioria (PP e PSOE de acordo)
aprovaram a interdição e a  ilegalização da “montra política” que
apoia a organização separatista basca ETA. O cerco ao Batasuna
começou a definir-se mais claramente quando o juiz  Baltazar
Garzón, conhecido em Espanha como um juiz severo e impiedoso,
avançou com o processo decretando a suspensão do partido por
três anos.

Agora ouvem-se vozes, obviamente não ligadas à ETA, que
descordam da ilegalização. Quem o tem feito de forma mais clara
é Jacques Amalric no diário francês «Libération». Num editorial
intitulado “A Moral ou a Eficácia”, o director daquele jornal
sustenta que a solução não é eficaz, apesar de ser moralmente

Aquela pitada de
sensibilidade...

Por Fernando Cruz Gomes
    
Ora que esta! Anda todo um

Governo, desde as estâncias
centrais às regionais, a dizer
que somos todos iguais... e
verificamos, afinal, que uns
são... mais iguais que outros.
Verificamos não. Verificam
certas “cabecinhas” loucas que
alinham e manejam o pouco
cuidado serviço que pretende
ser noticioso da Repórter
Comunidades da RTPi. Quiçá
mesmo do Telejornal da nossa
RTP.

Não é que, há dias, não muitos, os crânios daquela estação
televisiva acharam por bem legendar... as palavras em perfeito
Português dos trabalhadores açorianos que tinham sido
deportados dos Estados Unidos?! A gramática estava lá toda. A
sintaxe, inclusivamente, era perfeita. Aquela gente - muito astuta
e com uma sensibilidade à prova de bala... - foi bem capaz de
pensar que aquele Português (micaelense) era... para aí uma outra
Língua e para que ninguém perdesse pitada do que os homens
diziam... vá de lhe pôr legendas em Português.

Isto é... entenderam que nos Açores não se fala Português. Ou
então que é um Português diferente. Só por haver um sotaque
diferente... ofenderam um povo. Só porque, eventualmente, não
perceberam à primeira a forma de falar daqueles homens...
mascararam-se de puristas de meia tigela.

Nós, que por acaso nem nascemos nas ilhas açorianas, sentimo-
nos mal. Entendemos mal a “discriminação”. Não perdoámos a
mesquinha e gratuita “falta de chá e... sensibilidade”.

É por essas e por outras que, às vezes, sobretudo nas
comunidades portuguesas residentes no estrangeiro... se
amontoam pruridos e se vestem peles de quase diferença entre
cidadãos do mesmo País. Se até a RTP (da nossa angústia) prefere
legendar em Português... o Português dos Açores! Ver  pág. 10

Já veste a farda do Rambo

Por Fernando Cruz Gomes
    
O mundo em convulsões. Até há bem pouco tempo, todos iam

fingindo que não viam... que não sabiam. Hoje, com uma
Informação - às vezes desinformação, nós sabemos... - cada vez
mais actuante, seria difícil pensar que nada se passa no Médio
Oriente, no Afeganistão, nos Estados Unidos, no Iraque.
Sobretudo porque há um presidente a levar a cabo acções que
pretendem pôr a (sua) ordem no mundo.

E mesmo que lembremos o “11 de Setembro”, que abriu as
portas a novos desmandos sociais, a verdade é que os seus
verdadeiros contornos já se esfumaram na memória dos tempos.
Os que hoje choram os mortos da tragédia vão continuar a chorá-
los. Mas há outros que começam a enfileirar nesse mesmo número,
já que há mais morte e mais sangueira um pouco por toda a parte.

Agora, é a “punição exemplar” do louco Saddam. Com o mundo
(quase) todo a dizer que não, o Sr. Bush vai vestir a farda da guerra
- talvez tirada das prateleiras do “Rambo” -  e entreter-se com as
“marionetes” do Sr. Saddam, esquecendo-se - porque ele esquece-
se... - que se é verdade o que ele diz do senhor de Bagdad, é certo
e sabido que os que mais vão sofrer são os iraquianos. E estes já
sofriam às mãos do seu presidente. Isto dando de barato que Bush
tem razão no que diz de Saddam. Porque as provas tardam em
aparecer...

Ainda agora, no rescaldo das comemorações do 1.º Aniversário
do “11 de Setembro”, Washington divulgou um documento de 20
páginas onde enumera as resoluções (16) do Conselho de
Segurança da ONU violadas pelo Iraque. E acusa-se Saddam
Hussein de tentar obter armas de destruição maciça. 
Decepcionando os que, por todo o mundo, esperavam as “tais
novas provas” contra Saddam, diz-se que ele se opõe há mais de
10 anos aos inspectores de desarmamento da ONU. Que continua
os seus esforços para desenvolver ou adquirir armas de destruição
maciça, incluindo armas biológicas, químicas e nucleares, bem
como mísseis de longo alcance.

Ora bolas, isso já se sabia há quase dez anos. Já se sabia que
Saddam Hussein deixou de comprar armas aos americanos, como
o fazia antes. Coisas novas... onde estão coisas novas que suportem
mais uma “carga de pancada” a Saddam e - é bom não esquecer
- ao seu povo, que tanto tem sofrido?

Dario Fo, o Prémio da Literatura de 1997, é capaz de ter razão
Ver  pág. 10
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ATENÇÃO: SE NÃO TEM SELO DA MOSTI MONDIALE

É PORQUE NÃO É MOSTI MONDIALE

UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS
AQUELES QUE FAZEM VINHO!

Quer ir a passo seguro e ter a casa limpa?
Faça negócio com quem o recebe todo o ano

e com 100% de garantia.
Se quer alegria na sua casa,  sem

surpresas
desagradáveis, confie no Mosti Mondiale 2000

35 variedades de mosto à sua escolha

MOSTO DISPONÍVEL EM GALÕES
DE 20 E 23 LITROS

$25.00 de desconto na compra de
barris de 100 litros.

GRAPOLLO
D'ORO

Mosti Mondiale 2000
$32.00

20 LITROS

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

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00

20 LITROS

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

de 5 a 250 litros.

NOVIDADE LIQUIDAÇÃO FINAL

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

50% a 70%
de desconto

ImportateurImportateurImportateurImportateurImportateur

et Distributeuret Distributeuret Distributeuret Distributeuret Distributeur

4833 Jean-Talon est 727-6293

Céramiques Solano

Linha Verde 1-888-294-5514

Ao fundo uma oliveira, cap. II

Ficção Por Joel Neto

José e Edite partem de Lisboa à
deriva, rumo a Norte, enquanto
a rádio debita as últimas
informações sobre a queda de
uma ponte. Vão fazer a rodagem
ao novo automóvel, com que ele
sonhara durante décadas. São
casados há 38 anos e não têm
entre eles mais nada senão as
certezas de quem vive com outra
pessoa há 38 anos consecutivos

Com o Renault 5 não era
nada daquilo – nada daquele
conforto, nada daquele
engenho, nada daquela
perspectiva da estrada. Apesar

do percalço matinal, fruto mais do despudor de Edite do que da
inadaptação do chauffeur ao carro, o Volkswagen avançava com
autoridade: engolia o ronronar nas entranhas, atacava as curvas
com acutilância e piscava numa doce sofisticação, muito devagar,
como convém aos caçadores. A pouco e pouco, José ia-se fazendo
ao automóvel: encontrara a sua posição nos estofos almofadados,
aprendera a prever os desmandos da direcção assistida, decorara
todas as doze estações de rádio, memorizadas em duas bandas
diferentes, e começava já a fazer das saídas de ar no tablier um
aliado para a medição das distâncias – tudo o que aparecesse fora
dos seus limites, observado de esguelha a partir do banco do
condutor, não constituía obstáculo para a marcha do carro.

Edite também parecia cada vez mais à vontade. O espelho da
pala solar do pendura fora o seu primeiro fascínio: quando entrara
dentro do carro, levara automaticamente dois dedos da mão
direita ao tapa-sol, desdobrando-o e pondo-se a pentear o cabelo
escasso com uma escova preta. Mais tarde aquele espelho haveria
de tornar-se o seu supremo inimigo a bordo, o sinal mais obsceno
do envelhecimento galopante do seu rosto – mas então novos
instrumentos teriam já ganho um espaço na sua rotina de bordo.
A consola chegava para duas garrafas de água do Luso e um
número indeterminado de carteiras de medicamentos, o cinto
móvel permitia-lhe mexer-se à vontade, torcendo o pescoço
consoante a paisagem e os humores, e o ar condicionado podia ser
manipulado quase como um brinquedo – um inestimável número
de combinações entre frio e calor, na direcção dos pés ou do tronco,
à esquerda ou à direita, afagando o coração ou libertando-o ao
vento.

Os tempos mais mortos, quando a rádio parava para
compromissos publicitários e Edite se calava por um instante, José
passava-os a ruminar os nomes das vilas, aldeias e pequenos
lugares que passavam, dissimulados à direita na estrada ou
abrindo-se em cruzamentos largos, com zebras pintadas a branco
vivo no asfalto. Era como se tivesse uma recordação para cada
uma delas, como se cada uma daquelas terras lhe abrisse uma
gaveta na memória, apesar de há muito não ouvir os seus nomes
e de nunca, em toda a sua existência, ali ter estado. Da Azambuja

havia conhecido um furriel prepotente, nos tempos da recruta,
para Alcoentre se mudara um dia o seu primeiro chefe na fábrica
de chocolates, com quem se desentendera por causa de uma
troca de turnos, Cartaxo era a terra do vinho que bebera no dia
do seu casamento, em Santarém nascera um companheiro de
picadas em Angola – a maior parte das recordações dizia respeito
a histórias antigas, e os seus protagonistas não tinham nomes
próprios mas gentílicos, profissionais ou simplesmente vazios: eram
o “Santarém” ou o “Escalabitano”, o “Alcoentre” ou, de maneira
mais prosaica, o “Carcereiro”.

E ali, ao passar por aquelas terras perdidas no mais fundo do
tempo, toda a sua vida lhe regressava à memória, rodando e
voltando a rodar sobre si própria, como uma piorra de sortes – as
alegrias que deviam ficar para sempre, as tristezas que o tempo se
esquecera de apagar e mesmo os longos vazios que não tinham
outra finalidade senão fazer a ponte entre as duas primeiras. Bem
feitas as contas, e sendo certo que às vezes é a viagem a escolher
o viajante, como diziam os livros, talvez se formasse finalmente um
propósito naquela deriva de asfalto, estações de serviço e placas
de sinalização – o propósito de deixar registado o que perdurará
de uma vida que acaba, que acaba mesmo, sem mais delongas.

Agora que se detinha a pensar nos homens anónimos que
haviam ajudado a construir o seu passado, nos momentos de
cumplicidade que com eles partilhara e no desdém que por eles
havia nutrido, consoante a natureza dos casos, José questionava-
se sobre quantos outros havia ficado por amar e odiar – quantos
outros homens e mulheres lhe haviam sido sonegados pelo acaso,
esse deus inacessível jogando o seu jogo de poder como uma
criança caprichosa que se farta de uma boneca velha. A rádio,
operada com crescente mestria pelo dedo rápido de Edite,
continuava a recordá-los – todos agora no fundo de um rio, presos
entre os bancos retorcidos de um autocarro afundado, num
mausoléu de musgo e detritos industriais. Notícias de última hora
e longas reportagens evocativas do dia fatídico do acidente
sobrepunham-se umas às outras, comentários dos operacionais de
busca e intervenções eloquentes das cinco bancadas
parlamentares sucediam-se sem parar – a certa altura era como
se, mesmo que fossem resgatados, todos os homens houvessem de
ficar ali para sempre, no fundo do rio, os pobres ocupantes do
autocarro e mesmo os políticos, os jornalistas, os próprios
bombeiros, afundando-se eternamente nas águas, muito devagar,
mesmo depois de o seu olhar vidrado se desvanecer no lodo.

A partir de Lisboa, segundo os repórteres, o Governo encetara
negociações com as autoridades espanholas para a redução do
caudal do rio, indispensável ao prosseguimento das buscas. A
Marinha oferecera-se para colaborar nos trabalhos e fizera já
largar de Lisboa um barco especial, uma montanha de aço
equipada com um dispositivo de localização de silhuetas
submarinas e que apenas falhara uma vez, uns quantos anos antes,
aquando do naufrágio de um navio de pesca no estuário do Tejo.
A montante, os donos das empresas de extracção de areia
esbracejavam culpas para cima uns dos outros. A jusante, o
primeiro corpo entretanto resgatado fora enfim identificado: uma
velha da freguesia de Raiva, que saíra por milagre do veículo em
queda livre mas depois ficara eternamente à espera de socorro,
boiando no rio e tentando agarrar-se às ervas das margens.
Curioso nome aquele, “Raiva”, como se ao menos uma vez na
existência do Mundo fizesse sentido a existência do Génesis e do
Apocalipse num mesmo livro, numa mesma história...

***

Atenta, Edite ia dialogando com o pivot da emissão,
sublinhando com comentários inquietos aquilo que mais a
impressionava e clamando celeridade nas pausas para respirar.
José, menos dado a sínteses, sentia cada vez mais dificuldades em
assimilar toda aquela informação. Dois dias antes, 5 de Março,
quando o Telejornal anunciara a tragédia, recorrendo aos
serviços de um jornalista local para adiantar-se à concorrência,
tudo lhe parecera mais simples: uma ponte caíra, sobre ela estavam
um autocarro e dois automóveis e tudo redundara numa catástrofe
igual a tantas outras – sessenta e seis mortos, duas dúzias de órfãos
e um volume indeterminado de prejuízos materiais. Era o
essencial, e não fora difícil de memorizar. Primeiro porque naquele
dia comera sardinha em lata, e sempre que comia sardinha em lata
devia preparar-se para algum tipo de desgraça – fora assim no dia
da morte de seu pai, fora assim numa certa madrugada em que
os comunistas  haviam tomado o poder e viria ainda a ser assim
naquele dia negro em que o patrão vendera a fábrica de chocolates
a um consórcio espanhol, que o mandara reformar de imediato,
por excesso de experiência. Depois, porque para cada um dos
números envolvidos naquele desastre era possível encontrar uma
analogia na sua própria vida: 5 de Março fora o dia do seu
juramento de bandeira, sessenta e seis era o número de anos que
já vivera, órfãos é o que mais há no mundo – e normalmente vêm
às dúzias – e, quando a prejuízos materiais, pois não faltava quem

fosse todos os dias à televisão queixar-se: queixar-se do sol e
queixar-se da chuva, queixar-se do vento e da falta dele, de forma
a pospor quanto possível a sua desgraça e encontrar por instantes
com quem partilhar a sua própria inépcia (e, já agora, embolsar um
subsídio).

Entretanto, porém, tudo se complicara. Ninguém tinha certezas
absolutas sobre o número de viaturas e pessoas sinistradas, a troca
de acusações políticas começara rapidamente a desenhar-se, o
ministro com a pasta das Obras Públicas caíra logo na primeira
madrugada, as buscas matinais tinham esbarrado com o curso
assanhado do rio, autarcas de vários pontos do país começaram
a denunciar um rol infindável de outras pontes em perigo, os
familiares das vítimas haviam-se visto a explicar repetidamente
para as câmaras “como se sentiam”, como se pudessem sentir-se
de outra forma senão mal – durante vinte e quatro horas, a
informação fora avançando e recuando ao ritmo da ansiedade e
da ambição, de uma ou de outra ou das duas ao mesmo tempo, e
a certa altura José acabara por perder o Norte às coisas. À noite,
numa conferência de Imprensa marcada para o horário dos
telejornais, o primeiro-ministro ainda tentara fazer um balanço dos
acontecimentos, apelando ao enxugar das lágrimas e ao arregaçar
das mangas, mas a Oposição cerrara fileiras através de
comentadores colocados estrategicamente nos vários estúdios de
emissão. Se ele pensava que se livrava assim tão facilmente de
responsabilidades, estava muito enganado – havia muitas contas
a ajustar, muitos anos de contas a ajustar, e se para as saldar tivesse
sido precisa uma tragédia, então que para alguma coisa houvesse
servido a morte de sessenta e seis infelizes sobre um rio
endemoninhado.

Fora nessa altura, ao desligar o televisor com uma unhada seca,
que José protestara pela primeira vez: “Filhos da puta!” Mas um
dia depois, marchando devagar por uma estrada secundária em
direcção a Norte, tudo se lhe mesclava ainda na mente, como se
fazendo parte de um plano superior para a erradicação de alguma
coisa, alguma coisa muito maior do que ele – e essa coisa só podia
ser o próprio homem, o homem e a sua ideia de que para sempre
sobreviveria aos seus próprios actos, se uma câmara se lhe
apontasse ao focinho e um microfone registasse as suas últimas
palavras. Sim, concluía José, os homens seriam destruídos e os
repórteres lá estariam para registá-lo, porque só os repórteres
sobreviveriam um dia à destruição dos homens.

– O maior erro da minha vida foi não ter ido para repórter –
sussurrou José, e quando o fez soltou uma gargalhada, um misto
de riso e de vingança que tomou de assalto o volante, chocalhou
o automóvel sobre a estrada e lançou Edite contra o vidro
contrário.

– Devagar, José! – reagiu ela, e depois baixou o tom. – Quando
te pões com essa coisa do maior erro da tua vida, há sempre
desgraça…

O marido olhou-a de soslaio e voltou a cabeça para frente,
cerrando as frontes à estrada. Edite ergueu-lhe os olhos e segurou-
os firmes no ar, como um desafio. Estiveram ali uns minutos, ela
segurando ainda o rosto no ar, ele semicerrando as pálpebras como
quem contém um suspiro. Então ela aumentou para o máximo o
volume da telefonia: faziam-se os primeiros balanços informativos
A ponte caída tinha cinquenta metros de altura, quase todas as
autarquias do país haviam enviado telegramas de condolências,
Manuel Sousa-testemunha havia feito recuar o jipe assim que vira
a ponte ceder, as buscas seriam retomadas no dia seguinte, o
director de um jornal espanhol dizia que Portugal estava
“deprimido”, a Suécia queria enviar uma equipa para ajudar nas
operações de rescaldo, o Parlamento aprovara um voto de pesar,
um popular insultara o primeiro-ministro cara-a-cara: palavras e
palavras sobrepunham-se no habitáculo do Volkswagen, Edite
firme com os olhos no ar, José de frontes fechadas na direcção do
pára-brisas, o carro voando como um louco, o mundo
desintegrando-se aos lados, os anjos cantando a sete vozes – até
que um baque ecoou sob o chassis do automóvel, o condutor
agarrou com angústia o volante, Edite voltou a cara para a frente,
o motor calou-se de repente e uma luz intensa brilhou ao fundo,
alongando-se sobre a estrada e cegando por momentos os dois
ocupantes.

– Ai, José... – disse ela, ao fim de um longo silêncio. – Dá sempre
desgraça, isso do maior erro da tua vida… – repetiu, e depois olhou
ao fundo para uma oliveira solitária, que velava pela segurança da
viagem.

“Naquele dia comera sardinha em lata, e sempre que comia
sardinha devia preparar-se para algum tipo de desgraça – fora assim
no dia da morte de seu pai”

“Sim, concluía José, os homens seriam destruídos e os repórteres lá
estariam para registá-lo, porque só os repórteres sobreviverão um dia
aos homens”

S.M. Benfica
Dia do Sócio

O Sport Montreal e Benfica
leva a efeito no próximo dia 28
de Setembro, a partir das
19h30, um jantar comemo-
rativo do Dia do Sócio.  Noite
será animada pelo conjunto
Exagone.

Entrada:  sócios, gratuito. N/
sócios, 15 águias.  Crianças dos
6 aos 12 anos, 6 águias.

Para reservas: 273-4389.
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CENTRO DE UVAS PARA
VINHO, NO MERCADO

TOUR ST-LEONARD

HORÁRIO DE ABERTURA: Segunda a sexta-feira, das 7 às 21h., Sábados e Domingos das 8 às 17h.

CHEGADA DIÀRIA DE TODAS
AS VARIEDADES DE UVAS
DAS MELHORES ZONAS

DA CALIFÓRNIA

TEMOS TODO O
EQUIPAMENTO

PARA A SUA ADEGA

O MAIOR CENTRO
DE UVA PARA VINHO

EM MONTREAL
E ARREDORES

A MAIOR COMPANHIA
DE IMPORTAÇÃO DE UVA

PARA VINHO EM MONTREAL

MOSTO

DISPONÌVEL

Se

preferir

esmagamos

também

as suas

uvas

6660, Jarry Este - St-Léonard
(ao lado do Metropolitano e perto da Pascal Gagnon e  Langelier)

LAZIO
SUPERMARKET INC.

IMPORTADOR DIRECTO DA CALIFORNIA
DE UVA PARA VINHO

CENTRO DE UVA PARA VINHO
Marché de la Tour de St-Léonard

6660 Jarry Est, St-Léonard

CENTRO DE UVA PARA VINHO
6660 Jarry Est, St-Léonard

RUVIANO INC.
IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR
DA MELHOR UVA PARA VINHO

IMPORTADOR DIRECTAMENTE DA CALIFORNIA

Tel.: 324-4311
324-7284

Tel.: 325-2200
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CARREFOUR AUTO 2000

Luís Pereira
Prop.

Joaquim Gonçalves
Chefe Bate-chapas

Agora com novas e mais modernas instalações
para melhor vous servir

    Serviço automóvel completo
• Mecânica Geral
• Pneus
• Ar condicionado
• Carrossaria
• Pintura

Carros de cortesia

COMPRA E VENDA DE CARROS

Depositário oficial GLASURIT

“Franchise”

  3171-A Grande-Allée, St-Hubert, tel.: (450) 671-2442

J. & L.
Mode & Accessoires de Couture

Após o violento incêndio que
destruiu completamente o seu
comércio, J.&L. Casa da
Costura, encontra-se de novo
situada no Boul. de
St-Laurent, agora no nº
4275, local provisório ao
lado do seu antigo
estabelecimento, até à
reconstrução do edifício
incendiado.
Com o mesmo número de
telefone - 844-4351,  Luís de
Melo e sua esposa - que
mantêm os habituais serviços
de forrar botões, afiar
tesouras, colocação de
“snapes” etc., -  aguardam a
vossa visita, para vos
apresentar uma grande
variedade de roupas para
senhora bem como os
indispensáveis artigos para
costura.

J. & L. Casa da Costura
4275 Boul. de St-Laurent, Montreal, Tel. : 844-4351

De visita a São Miguel
Nos Ginetes, com edificante história

Texto e foto de António Vallacorba

Encontro-me de regresso a
Montreal, depois de algumas
semanas bem passadas na ilha
de São Miguel - com tempo
espectacular, ambiente encan-
tador e a rara simpatia da nossa
gente.

Numa primeira fase, procurei
descobrir lugares do meu
passado mas dos quais,  por
circunstâncias da vida, apenas
retinha a memória duma
vivência infantil bastante
efémera e remota.

Por gentileza dos meus
anfitriões, fiz, pois, a minha base
durante alguns dias na aprazí-
vel freguesia de Ginetes, onde
o casal Alberto e Marta Ponte,
ex-residentes de Montreal (o
Alberto foi dinâmico presidente
da Filarmónica do Divino
Espírito Santo de Laval) tem
uma bonita casa num lugar
sobranceiro, rodeado de
luxuriante e cheirosa vegeta-
ção, com montes na retaguar-
da, o vislumbrar do mar
infinito e todas as comodidades
mesmo “à mão”.

Relva, Feteiras, Candelária,
Várzea, Ginetes e Mosteiros, na
parte sul do concelho de Ponta
Delgada, fazem parte de uma
região que tem conhecido um
admirável desenvolvimento
nestes últimos anos.

Turisticamente falando,
excluindo os Mosteiros, sobeja-
mente conhecidos pela majes-
tade dos seus ilhéus e a
abundância de mariscos, no
passado todo o interesse se
concentrava nas Sete Cidades,
naturalmente mais conhecida
pela espectacular beleza das
suas lagoas, para onde as
pessoas se dirigiam apressada-
mente, quase ignorando tudo o
que demais lhes circundava.
De resto, e com uma economia
estagnante, não existiam
estruturas de apoio, nem as
estradas eram das melhores.

O advento da Autonomia,
que no início privilegiou o
desenvolvimento dos maiores
centros regionais, naturalmen-
te que acabou por ter uma
acção preponderante também
nesta parte da ilha, largamente
virada para a lavoura, em
investimentos públicos e
privados.

Hoje, por todo o lado é
agradável constatar do
resultado desse esforço
comum, bem visível nas
modernas e floridas estradas
locais, zonas de recreio, bonitas
casas com os seus jardins e
hortas  – e semi-palácios! - que

se vão erigindo nos lugares
mais pitorescos, comércio e
indústria, etc.

Dos sítios que tive o prazer de
visitar, em nenhum tudo isso foi
mais evidente do que nos
Ginetes, já com CTT, Quartel
de Bombeiros, grupos culturais
e recreativos, uma escola
secundária em fase de acaba-
mento, entre outros projectos
de relevo. (Infelizmente, a
filarmónica local, a Minerva,
com sede própria, encontra-se
desactivada). O seu povo, por
outro lado, é dos que, nesta
parte sul da ilha, tem maior
formação académica.

Plantada na extremidade
Oeste do maciço vulcânico das
Sete Cidades, a freguesia dos
Ginetes é um retrato perfeito
da fusão e convívio equilibrados
do Homem com as forças
naturais. De uma beleza
extrema, os Ginetes são um
banquete visual para aqueles
que têm o privilégio de
admirar as suas magníficas
paisagens.

Por outro lado, o seu futuro
mostra-se bastante risonho,
especialmente quando se tem
pessoas dedicadas como o
Alberto Ponte, fortemente
implicado na política e em tudo
o que diz respeito à vida local.
No projecto da sua candidatura
pelo PS à Assembleia de
Freguesia de Ginetes, mostrou
grande interesse nos aspectos
da educação, habitação, vias

de comunicação, cultura e
desporto, para além do
ambiente e turismo visando
áreas específicas tais como a
Ferraria, o Miradouro da
Várzea, lixeiras, etc.

Como pontos de interesse,
saliento a Igreja de São
Sebastião (presentemente em
restauro), o Moinho do Pico do
Cavalo, Fontanário da Grota do
Faial, a Casa do Monte,
Fontanário das Duas Bicas e o
Farol da Ferraria; o Miradouro
da Ilha Sabrina, as Termas e a
Zona Balnear da Ferraria.

E por falar da Ferraria, foi
aqui que tomei um dos banhos
mais saborosos da minha vida
(o outro foi no ilhéu de Vila
Franca). Trata-se uma zona
privilegiada, onde se pode
usufruir de banhos do mar
cujas águas aquecidas, pela
nascente termal local, na hora

da maré baixa, proporcionam
verdadeiros momentos de
descontracção e bem-estar.
Presentemente em estado de
abandono, em 1888 foi construí-
do um albergue termal para o
tratamento de doenças reuma-
tismais, devido às caracterís-
ticas medicinais das suas
águas.

Num caso exemplar, a ques-
tão dos repatriados tem tido
certa ressonância por aqui, pela
positiva, na medida em que
mostra ser possível a completa
recuperação e adaptação de
certos indivíduos na sociedade
local.

Foi o caso do Tiago, um
jovem que, por influência de um
irmão, vendia droga em
Toronto. Tendo sido apanhado
pelas autoridades, foi repatria-
do para os Açores - algemado e
sem que pudesse despedir-se

dos pais! Uns tios deram-lhe
guarida. Em troca, o moço
comportou-se, arranjou uma
jovem com quem casou em
Junho passado, e agora
prepara-se para construir a sua
própria casa, ali próximo do
Alberto Ponte, merecendo a
admiração de toda a população
local.

E, para terminar, não podia
deixar de registar a visita que
efectuei à casa de veraneio da
família do nosso conterrâneo,
Guilherme Alvares Cabral,
onde foi hasteada pela primeira
vez a bandeira da Autonomia,
no século XIX.

Sinais do Guilherme, nadi-
nha, apenas o roncar de uma
dezena de patos, patas e
patinhos!
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Estabelecimento Leclerc
Do particípio passado a um Futuro composto

Numa colaboração com a
Centraide, o Estabelecimento
Leclerc, do Serviço Correc-
cional do Canadá, instalado na
Montée de St.François em
Laval, realizou recentemente
uma actividade de “Portas
Abertas” à qual A Voz de
Portugal- o Jornal que é
distribuído a todos os detidos
de origem portuguesa que se
encontram  nas penitenciárias
Federais - foi convidado e o seu
representante enquadrado
num grupo de visitantes
acompanhado pelo responsá-
vel do multiculturalismo dos
serviços penais, senhor Daniel
Amini, numa manhã ensolara-
da de domingo.

O Estabelecimento Leclerc é
uma penitenciária de seguran-
ça média destinado a prisionei-
ros masculinos que cumprem
penas de 2 anos e mais, sendo o
mais importante estabeleci-
mento deste tipo do Canadá.
Como é do conhecimento
geral, todas as penas inferiores
a dois anos são cumpridas em
instituições provinciais.

Com uma capacidade de 485
celas individuais  incluindo 5
para diminuídos físicos, poderá,
caso a ocasião o justifique,
albergar 600 indivíduos,
utilizando as ocupações duplas.
Deve esclarecer-se que as
células para dois, inocupadas
aquando a nossa visita, estão
longe de ser “suites” hoteleiras.
Com uns escassos 5 metros
quadrados conta como mobi-
liário um beliche,  uma peque-
na cómoda-secretária e uma
sanita. Compõem a decoração
dois cabides nas parede. Nada
reluzente. Estes comparti-
mentos, que nos permitiram
visitar, estiveram preparados
para eventualmente recebe-
rem alguns dos violentos
contestatários da Cimeira das
Américas efectuada na cidade
do Québec no ano passado,
sem que todavia tenham sido
utilizados.

A prisão faz parte do Serviço
Correccional do Canadá que
por sua vez depende do
Solicitador Geral do Canadá,
que sendo membro do
Conselho de Ministros é
responsável também pela
Comissão Nacional das
libertações condicionais e pela
GRC. Tem este Serviço uma
função de agência multi-
serviços que se encarrega da

encarceração dos punidos com
penas de  2 ou mais anos; da
preparação de todos os
documentos destinados à
Comissão Nacional de liber-
tações condicionais; da vigilân-
cia de todos quantos são
libertados segundo certas
condições e da vigilância das
pessoas libertadas em virtude
duma libertação de ofício.
Possui estabelecimentos em 5
regiões do país - Quebeque,
Ontário, Atlantique, Prairies e
Pacifique, compreendendo 10
de segurança máxima, 3 dos
quais são centros psiquiátricos,
20 de segurança média, 12 de
segurança mínima, 5 prisões
para mulheres, 15 centros
correccionais comunitários e
64 escritórios de libertações
condicionais.

O Estabelecimento Leclerc
foi inaugurado em Fevereiro de
1961 após várias etapas de
construção que tinham come-
çado um ano antes,  guardando
o nome do Padre Joseph
Leclerc que foi capelão da
Penitenciária St-Vincent-de-
Paul de 1860 a 1880 e que
sempre insistiu sobre a função
dos estabelecimentos penais,
que considerava deviam ser
centros de formação e não só de
reclusão. Com esse objectivo
funcionam no estabelecimento
várias secções industriais,
estruturadas de maneira a
fornecer uma formação ade-
quada aos trabalhadores
residentes que operando sob
linhas de produção, recebem
treinamento e evoluem num
meio de trabalho que é, tanto
quanto possível, idêntico ao do
sector privado no exterior.
Tivemos assim ocasião de
apreciar peças de mobiliário de
excelente qualidade na secção
de estofos e de percorrer  as
oficinas de metais, pintura
industrial, marcenaria e
montagem, para além das
secções de padaria e lavan-
daria, sendo informados que
igualmente se fornece a
aprendizagem nos campos da
electricidade, mecânica de
máquinas fixas, mecânica de
manutenção, jardinagem e
terraplanagem ou aterro.
Todos os artigos  confecciona-
dos são destinados a diferentes
ministérios governamentais,
assim que  a hospitais e centros
comunitários ou a organismos
sem fins lucrativos. O

programa industrial que
funciona sob o nome de
CORCAN (acrónimo de
CORrectionnel CANada)
opera com cerca de 240
detidos, visando a sua reinte-
gração no mundo do trabalho
e a readaptação social.

Paralelamente funciona no
interior dos muros uma secção
académica dirigida por profes-
sores contratados da Comissão
Escolar das Mille Îles, que

leccionam  diversos níveis de
estudo, proporcionando aos
interessados a obtenção de
diplomas secundários, colegiais
e a integração no meio
universitário, tendo acesso a
uma rede computadorizada
que lhes permite trabalhar
individualmente de qualquer
local, com a simples inserção do
número de código de estudan-
te. De notar porém, que este
sistema é unicamente local,
não permitindo qualquer
introdução em sistemas
exteriores ou da auto-estrada
da informação.

Em termos de lazeres, está o
estabelecimento equipado com
um bom ginásio que dispõe de

vários equipamentos de
musculação e exercício,
uma piscina exterior,
biblioteca e campos de jogos
ao ar livre.

Tudo isto funciona, como
é óbvio, dento dos limites
duma vigilância permanen-
te e atenta segurança
assistida por diversos
sistemas de câmaras e
postos de vigia. Existem
também sofisticados meios
de controlo de pessoas e
artigos, 24 horas por dia.

A manutenção dum
estabelecimento deste tipo
necessita duma organiza-

ção colossal. Destacam-se
diferentes sectores que
empregam cerca de 394
funcionários aos quais se
juntam algumas dezenas de
detidos, distribuídos pela
Direcção, Serviços de
gestão, Programas correc-
cionais, operações correc-
cionais e  Gerência das
operações.  Como curiosida-
de destacamos no campo da
secção técnica que se ocupa
da manutenção dos edifícios
e serviços comunitários, a
central térmica que
assegura o aquecimento e a
água quente a todos os
edifícios do Complexo
Laval. (O conjunto dos  edi-

fícios existentes entre o Boul.
Lévesque e a A-440, a Oeste da
A-25). No sector dos serviços
alimentares onde trabalham
cerca de 60 detidos, opera uma
cozinha central que fornece
diariamente mais de 1500
refeições.

Deve salientar-se que a
população carcerária  é coposta
por indivíduos que cumprem
penas diversas em termos de
tipo de crime e anos de
reclusão. Estes podem ser de
mais de 2 anos, como já foi
mencionado, à prisão perpétua.
A diferença é que se
mantiverem um bom compor-

tamento poderão continuar a
usufruir os privilégios duma
prisão de segurança média. No
caso de desrespeito ou
qualquer infracção ao código
disciplinar será a transferência
ou o regresso, a uma
penitenciária de segurança
máxima. Com nítidas perdas de
condições.

Em 2001 o perfil da
população penitenciária
canadiana era segundo os
Serviços Correccionais o
seguinte : 47% tem idades entre
os 20 e os 34 anos; 62%
cumprem uma primeira
condenação; 21% cumprem
penas de perpetuidade por
mortes. Contavam-se 12 815

detidos, homens e mulheres,
sendo o custo médio anual e
individual da encarceração
numa prisão federal  de 66 381$
no caso de um homem e de 110
473$ uma mulher.

Po outro lado, o custo médio
da vigilância de um detido
reabilitando-se num meio
comunitário é de 16 800$. A
escala de salários dos
prisioneiros que comporta
diferentes níveis é compre-
endida entre 1.60$ e 6.90$ por
dia.

Para além dos números e da
frieza dos muros sombrios, dos
longos corredores e dos fortes
gradeamentos das janelas ou
das portas manobradas
electricamente pelos guardas
de vigilância nas diferentes
áreas da prisão, ficam algumas
imagens furtivas da fisionomia
agreste dum tatuado em
montes de músculos e o
aspecto cândido dum jovem
que procura melhorar o seu
futuro prosseguindo estudos de
conhecimentos e aperfeiçoa-
mento.

Entre os dois, a balança da
Justiça. Não nos compete
porém fazer qualquer tipo de
julgamento.

Esses homens foram já
julgados pela sociedade e
cumprem as penas que lhes
foram impostas. Pagam dívidas
à sociedade. E os que saírem no
final das penas, sairão “quites”
com a sociedade.

Porém, se pretendermos que
esses indivíduos possam
reintegrar a colectividade
devemos, dentro da medida
dos possíveis que a Lei autoriza,
facilitar-lhes, um pouco que
seja, as suas tentativas no
caminho duma reintegração
futura. Nesta perspectiva, toda
a literatura, (portuguesa de
preferência) audio-visuais
sobre Portugal continental e
insular ou quaisquer outros
artigos, serão bem recebidos
pelo responsável social dos
elementos étnicos do
Estabelecimento, e poderão ali
ser depositados durante todo o
dia.  (Entrada principal - porta
1).

Porque o  Serviço Correc-
cional do Canadá define-se
“como um componente do
sistema de justiça penal, que
contribui à protecção da
sociedade incitando activa-
mente e ajudando os delin-
quentes a tornarem-se cida-
dãos respeitosos das leis,
exercendo ao mesmo tempo
um controlo razoável, adequa-
do e humanitário.”
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5650 Boul. Metropolitano Este (Esquina Lacordaire) tel. : 255-9330

UVA PARA VINHO
MOSTO DE UVA

IMPORTAÇÃO DA CALIFÓRNIA

QUALIDADE  EXPERIÊNCIA   SERVIÇO

ENTREGA AO DOMICÍLIO
TEL. : 255-9330

Importador e grossista
de fruta e legumes

produtos alimentares e
drogaria

ANDREA GIORDANO
TONY MAGLIOCCA

estão à vossa disposição

CLAUDIO BARTOLOZZI
Enólogo

Assistente técnico
todo o ano

HORÁRIO
2ª A 6ª

6:45 -20:00
Sábado

6:45 -16:00
Domingo

8:00 -16:00

Especial da semana

Bacalhau  6.99
lb.

justificável (o problema, acrescenta, é que infelizmente a moral e
a política não tem, por hábito, um casamento feliz). E não é eficaz
porque não retirará qualquer apoio significativo à ETA, que
continuará a sua guerra suja em Espanha.

Ora, é precisamente a questão da eficácia desta medida que
presentemente se debate em todos os meios da comunicação
social espanhola. Na maior parte dos casos, as mesmas pessoas que
reclamam por princípios na actividade política são as primeiras a
criticá-los em nome da eficácia quando determinadas medidas não
lhes agradam. “Obviamente, dizem várias opiniões em debates
televisivos, a ilegalização de um partido como o Batasuna deve ser
conduzida com todo o cuidado. Mas não podem restar dúvidas, os
espanhóis têm um problema grave: resolver uma situação
explosiva – que mais parece um barril de pólvora pronto a explodir.
E, neste caso, não se discutem meras opções políticas – discute-se,
isso  sim, terrorismo, guerra suja, raptos, assassínios cobardes de
gente inocente, chantagens, ameaças e, sobretudo, o terror
constante em que vive a população espanhola”. Como se pode
admitir em democracia alguém que não se submete às leis
universalmente aceites e democraticamente aprovadas? Os
etarras, que lutam pela independência do País Basco, não estando
interessados em resolver o problema democraticamente através
dum referendo, sujeitam-se a perder o apoio da população basca.
Não foi isso que aconteceu (para aqueles que ainda se lembram)
à defunta FLQ?

Pensamento da semana: Grande é aquele que sabe esquecer-
se de si próprio, para fazer os outros felizes.

quando diz que para satirizar muitas situações basta contá-las,
exemplificando com o pensamento de George W. Bush, que é em
si “uma excelente sátira”. E acrescenta: “Contar aquilo que W.
Bush pensa já dá uma excelente sátira”. De facto...

     Só que, aliado ao “presidente rambo”, vamos tendo outra
gente que, em princípio, pareceria ter dois dedos de testa. Blair à
cabeça de todos. E agora, pelos vistos, também o primeiro-ministro
português que, tendo ido a Washington, a uma cerimónia que mais
parecia de “beija mão”, não se coibiu de apoiar Bush na sua
intenção de avançar contra o Iraque. E mesmo que todo o mundo
diga que poderá haver outras soluções que não as da guerra, o
dirigente português atira-se para a frente, empertiga-se e põe-se
ao lado do sr. Bush, mandando as malvas, designadamente, a
obrigação de ouvir a Assembleia da República para o efeito. O
próprio povo ficou a saber da posição de Portugal, através de uma
declaração feita em Nova Iorque. Debate público? Debate na
Assembleia? - Para quê?!

     Alguns analistas afirmam já que uma acção unilateral dos
Estados Unidos avançará com a ideia de que Washington se
assumiu, de pronto e em definitivo, como “polícia do mundo”.
Quando e se o achar necessário. E nós - portugueses - vamos apoiá-
lo.

     O “Rambo” fazia coisas de uma forma geral bem feitas. Agora
este... não se sabe!

 
 

Casamento elegante

Com pompa e circunstância realizou-se no sábado, dia 24 de
Agosto de 2002  a união matrimonial de Carla Granadeiro, filha
do casal Maria das Dores e António Granadeiro, com Massimo
Perfetto, filho de Antonella e Giuseppe Perfetto.  Apadrinharam
o enlace Joaquina e Joe.

A cerimónia religiosa decorreu na Igreja de Notre-Dame de
la Défense, sumptuosamente decorada para o efeito.

A recepção e jantar teve lugar numa das luxuosas salas do
Centre des Congrès Le Parc, com a presença de 150
convidados.  O noivado decorreu com grande sobriedade e
elegância, num ambiente de grande alegria.

A  Voz de Portugal e seu pessoal deseja aos noivos as maiores
felicidades.

O Bebé do Ano 2001

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 2001, acompanhadas dos
respectivos nomes, datas de nascimento, nomes dos pais e
número do telefone, para:  Concurso Bebé 2001, A Voz de
Portugal, 4117-A boul. St-Laurent, Montréal, Qc H2W 1Y7.

Como temos vindo a anunciar, no próximo mês de Dezembro,
efectuaremos um sorteio entre todas as “carinhas bonitas” que
até lá tenhamos recebido.

Para mais informações contactem-nos pelo tel. (514)844-
0388, de Segunda a Sexta, das 09h00 às 18h00.

Jenna Victõria Rebelo de
Sousa
1 de Abril 2001
Filha de: Paulo Sousa e Carla
Rebelo

Selena Denise Afonso
30 de Novembro 2001
Filha de Christine Bougie e
Fernando C. Afonso

Cont.. da pág.5

Já veste a farda do Rambo
Cont.. da pág.5

Convencer o terrorismo

Associação Portuguesa do Canadá
A mais antiga associação de portugueses do Canadá (A.P.C.)

leva a efeito no próximo dia 21 de Setembro pelas 19 horas um
Jantar/baile de abertura e apresentação da nova direcção.

A animação musical estará a cargo do conjunto Mais Impacto.
Venham apoiar esta instituição e passar uma noite de bom

convívio.

Para mais informações contactar tel.: 844-2269.

Comunidade
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Comunidade

Licença  R.B.Q.  2669-8027-16

Varina
Aluminium inc.

Aníbal Ventura

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

• Grades em diferentes
   cores e modelos.
• Coberturas de varandas
• Escadas com degraus
   em alumínio ou fibra.
• Fibras de vidro ou
   granito para balcões
• Portas, janelas, frentes
   comerciais, marquises,
   solários, etc.

VARINA ALUMINIUM e o seu proprietário há 28 anos ao serviço da
comunidade, formam um símbolo de satisfação e garantia, agora mais
próximo do coração residencial da comunidade.

VARINA ALUMINIUM inc.
6327 rue Clark, Montreal, H2S-3H5

Tel.: (514) 362-1300

ATENÇÃO - ATENÇÃO - ATENÇÃO

Para comprar ou vender confie em :

António Gomes

Não hesite em
contactar-me
para qualquer
tipo de
informações
complementares

Promoção especial
   (Pessoal)

Até ao fim de Dezembro  pagarei
os serviços de notário de qualquer
casa inscrita no M.L.S., que seja
vendida por  meu intermédio.

(certas condições se aplicam).

1290 Bernard Oeste, suite 100
Outremont, Qc. H2V 1V9

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

Fax. (514) 271-8800

RE/MAX DU CARTIER INC.
Courtier immobilier agrée

Franchise independant et autonome

António (Tony) Gomes
Agent immobilier affilié

Avaliação Gratuita

A experiência ao serviço do cliente

Casamento elegante
Roberto e Ana Paula

Em Somerville, Massachusetts, EUA, no dia 7 do corrente
contraíram o sacramento do matrimónio Roberto José Rebelo
e Ana Paula Cardoso.

O Roberto é filho de José Francisco e Amélia Rebelo, naturais
de Vila Franca do Campo, São Miguel, e a Ana Paula é filha de
José e Carlinda Cardoso, oriundos de Santa Comba Dão,
Coimbra, no Continente.

A cerimónia religiosa, presidida pelo padre Brian Manning,
decorreu na nobre Igreja de Santa Catarina de Genova, e foi
apadrinhada, pelo lado do noivo, por Fernando e Guida Duarte,
e por Susana Freitas, pela parte da noiva.

O acto matrimonial culminou com uma exuberante
recepção, com a actuação do pianista Aaron Topfer, seguida de
jantar e baile, no Hotel Royal Sonesta, na cidade de Cambridge,
aos quais assistiram cerca de 300 convidados, alguns dos quais
vindos expressamente de Portugal e Canadá.

O feliz casal partiu no dia seguinte para a Jamaica, em
viagem de lua-de-mel.

Felicitamos o Roberto e a Ana Paula, bem como as
respectivas famílias, com votos de eterna felicidade.

Imigrantes oferecem relógio à Igreja de Água de Pau
A Igreja de Nossa Senhora

dos Anjos, em Água de Pau,
passou a dispor de um relógio
na sua torre. Inaugurado no dia
15 de Agosto de 2002 durante
uma cerimónia que decorreu
após a celebração duma missa,
o útil acessório é uma oferta da
Associação dos Naturais e
Amigos de Água de Pau
radicados em Montreal.

Esta Associação montrea-
lense, liderada por Armando
Vieira Loureiro, é constituída,
tal como o seu nome indica, por
imigrantes naturais de Água de
Pau e outros que se sentem
próximos desta freguesia, pelos
laços de amizade criados ao
longo dos anos.

Para que fosse possível levar
este relógio para o Concelho da
Lagoa, a Associação promoveu
durante o ano, diversos con-
vívios, com o objectivo de
angariação de fundos para essa
concretização e a dispensa de
outros apoios a diferentes
causas relacionadas com a
terra natal.

É de salientar os apoios
prestados pelas associações dos
naturais e amigos de Água de
Pau, tanto nos Estados Unidos
como em Toronto, com ofertas
de cadeiras de rodas a doentes

e diminuídos físicos, bem como
cabazes de Natal, bolsas de
estudo, intercâmbios escolares
e ajudas a famílias desalojadas
após as fortes inundações de
Dezembro de 1997. A associa-

ção torontoense promoveu
também a colocação de
diversos painéis de azulejos
sobre a Via Sacra, no Caminho
de Monte Santo, Água de Pau,
inaugurados a 11 de Agosto
último, como já relatado nestas
páginas.

Para reflectir
Os EUA têm a maior taxa de

obesidade do mundo. Mais de
25% dos adultos têm excesso de
peso: 22% obesos e 3%
superobesos. Um quarto das
crianças é obesa ou tem
excesso de peso. Em Portugal,
metade da população tem peso
a mais: 12% é obesa, tal como
15% das crianças e dois em
cada dez rapazes, com 20 anos.

Há uma geração, as famílias
norte-americanas gastavam
três quartos do dinheiro em
alimentação para fazer em

casa. Hoje metade da verba é
despendida em restaurantes,
grande parte em “fast food”.
Por dia, um quarto da
população visita um templo de
comida rápida. O americano
típico come três hambur-
gueres e quatro doses de batata
frita por semana.

A McDonald’s gera 90% de
novos empregos nos EUA. Em
1968 tinha mil restaurantes,
hoje tem mais de 30 mil, e abre
dois mil por ano no mundo. A
cada duas horas abre mais um.

O Estado norte-americano
subsidia a expansão das
cadeias de comida rápida e

ainda concede benefícios fiscais
(até $2400) por cada novo
trabalhador, desde que perfaça
400 horas. Ou seja, subsidia a
rotação de empregados.

A principal fonte de lucro da
McDonald’s é o imóvel, com
uma margem mínima de 40%.
Os alimentos mais rendíveis são
os refrigerantes e as batatas.
Uma cola média, vendida a
$1.29, dá $1.20 de lucro. As
batatas fritas congeladas são
compradas a $0.60/kg e
revendidas, depois de pas-
sarem por óleo, a $12/kg.

Uma raça de galinhas com
peito especialmente grande,

Mr. McDonald, foi criada para
o prato Chicken McNugget.

Em 1978, o adolescente
americano bebia um copo de
refrigerante por dia; hoje bebe
três e um número significativo
consome cinco ou mais latas.
Há 20 anos, bebia duas vezes
mais leite do que refrigerante:
hoje, os números inverteram-
se.

Quatro a cinco empregados
de um “fast food” são assassi-
nados por mês, em assaltos,
perpetrados, na maioria, por
colegas ou ex-colegas.
(da revista Gente publicada
pelo Expresso)
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CÂMBIO  DO  DÓLAR

CANADIANO

EM PORTUGAL

EM 17-09-2002:

1EURO=1.5261cd

UM SERVIÇO DA

CAIXA DE ECONOMIA

PORTUGUESA

(514) 842-2854

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
651 Jarry Est 273-9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 987-7666

HISPANO-LUSO
220  Rua Rachel Est   849-8591

LATINO
177 Mont-Royal Est 849-1153

LISBOA
355 Rachel Est 844-3054

TAGUS
4289 St-Laurent 844-3307

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent   849-6619

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

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

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

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

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

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

CONTABILISTAS
CABRAL & LOWENFELD
1010 Sherbrooke Oeste #920

 874-0324
GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent             232-3095

CORTINADOS
VOGA DRAPERIES
4401 Boul. St-Laurent 843-6262

DENTISTAS
DR. ALCINO DE SOUSA
4270  Boul. St-Laurent, #209         499-1624

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

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

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

FARMÁCIAS
FARMÁCIA TRANG
4274 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio          844-6212

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent             845-5335

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE INC.
4231 St-Laurent
Eduíno Martins 270-3111
Cel.: 862-2319

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

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

IGREJAS
Igreja Baptista Portuguesa 484-3795
Igreja Católica de Santa Cruz           844-1011
Igreja Católica dos Paroquianos
N. S. de Fátima de Laval 687-4035
Igreja Evangélica
Pentecostal 638-5546
Igreja Pentecostal
Assembleia de Deus            376-3210
Igreja Cristã Vitoriosa 525-9575

RÁDIO E TELEVISÃO
Rádio Centre-Ville 495-2597
Rádio CFMB 483-2362
Radio CIJM                                    844-2456

Consulado-Geral
de Portugal

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

Tel.: (514) 499-0359

HORÁRIO DE ABERTURA

Segundas, Terças e Quintas:
 9 às 15 horas

Quartas
9 às 17 horas

Sextas
9  às 12 horas

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent 288-3019

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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  845-5804
IGREJAS
IGREJA CRISTÃ VITORIOSA
4270 Papineau, Mensagem 525-9575
HTTP.//pages.infinit.net/igrejavi.

IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
PASTOR PEDRO FELIZARDO NEVES
6297 MONKLAND AVE. (514) 484-3795

IGREJA PENTECOSTAL PORTUGUESA
“UMA FAMÍLIA DE FAMÍLIAS”
2500 Boul. Rosemont (esq. Iberville)
Pastor:  Carlos  Figueredo 376-3210

IGREJA EVANGÉLICA LUSO-FRANCÓFONA
28 St-Charles, Ste-Thérèse

(450) 435-9834

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert 271-6452

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

MÓVEIS
ARCA

4117 St-Laurent              842-0591
IBÉRIA
4078 St-Laurent              845-5777
MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent             845-6028
VIEIRA
4134 St-Laurent              842-2374

NOTÁRIOS
M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203
(por cima da Caixa Portuguesa)

    843-5626
EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

 (514) 985-2411
OURIVESARIAS
B. SERKOS
1530, Curé-Labelle,  suite 203

(450) 686-0026
OURIVESARIA
ROSAS DE PORTUGAL
3723, Boul. St-Laurent 843-8727

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

QUIROPRATAS
DR. NEIL MARCO VIOLANTE
DRA. CELINE MARTIN
7050, Jean-Talon Este, Anjou           351-1716

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

RESTAURANTES
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.             844-4588

SOLMAR
111 St-Paul E             861-4562

CASA MINHOTA
3959 Boul. St-Laurent                          842-2661

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

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel                           725-2626

SATÉLITES
LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval                            947-1479

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

Fax: 844-6283
TRANSFERÊNCIAS
CORREIO PORTUGUÊS
Para Portugal em qualquer banco ou caixa
4068 Boul. St-Laurent

987-7600
VESTUÁRIO DE CRIANÇA
BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276  St-Laurent      843-7282

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

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

Guia do Consumidor

Falecimento

Manuel Teixeira
16-09-2002

Faleceu Segunda-feira, dia 16 de Setembro de 2002, o Sr.
Manuel Teixeira, pai do conhecido director para a
comunidade da firma Magnus Poirier, José Teixeira.

O seu corpo encontra-se exposto hoje, dia 18 de Setembro,
das 14h às 17h e das 19h às 22h, no complexo funerário Magnus
Poirier, 10,300 boul. Pie IX (esquina Fleury).  O funeral terá
lugar Quinta-feira, com missa de corpo presente, pelas 11h00,
na Igreja de Santa Cruz.

Para mais detalhes poderão contactar José Teixeira pelo
(514) 727-2847.

Senhor Sirifo

Médio espiritual africano de nascimento
Já tentou tudo e sem sucesso ?
Posso ajudá-lo (a) nos seus problemas de
: saúde, amor, trabalho, protecção e
sucesso. Leio o passado, presente e fu-
turo com precisão. Trabalho sério e eficaz
com satisfação garantida.

(514) 486-2714

Rosa Alves
1919 - 2002

Faleceu em Montreal, no dia 10 de Setembro de 2002, com
a idade de 82 anos, a Sra. Rosa Alves, natural do Barco, Covilhã,
Portugal.

Deixa na dor seu esposo Francisco Canas, sua filha Maria
Manuela Correia, seus netos Luís e Jimmy, assim como outros
familiares e amigos.

O funeral teve lugar no dia 13 de Setembro, após missa de
corpo presente, pelas 15h00, na Igreja de Santa Cruz, presidida
pelo Rev. Padre Laurence Ruben, seguindo depois em direcção
ao cemitério Près du Fleuve, onde foi a sepultar.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire

4231 boul. St-Laurent
Eduíno Martins, Tel. 270-3111

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

José Medeiros Coelho (Armando)
1941 - 2002

Faleceu em Montreal no dia 15 de Setembro de 2002, com
a idade de 61 anos o Sr. José Medeiros Coelho, natural da
Ribeira Quente, S. Miguel, Açores.

Deixa na dor seu filho, seus irmãos Adelino e Paul,
cunhados(as), sobrinhos(as), assim como outros familiares e
amigos.

O funeral teve lugar no dia 17 de Setembro de 2002, após
missa de corpo presente, pelas 10h00, na Igreja de Santa Cruz,
presidida pelo Rev. Padre Laurence Ruben, seguindo depois
para o cemitério Notre Dame des Neiges, onde foi a sepultar.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire Inc.

1120 Jean-Talon Este
Eduino Martins, tel. 270-3111

A família enlutada, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem por este meio agradecer a todas as pessoas
que com a sua presença, palavras ou outro gesto de amizade
os reconfortaram neste momento tão difícil da sua vida.  A todos
Bem Hajam!

4° Convívio Ribeiragrandense
Jantar - espectáculo

No próximo Sábado, dia 5 de Outubro de 2002, às 19 horas, terá
lugar no salão da Igreja Saint-Enfant Jesus, 5035 rua St-Dominique,
o 4º Convívio dos Ribeiragrandenses de Montreal, com jantar.

A noite, que promete ser muito animada, tem como cabeça de
cartaz o famoso e bem conhecido artista, vindo directamente de
Portugal, MARCO PAULO.

Joe Puga, Filomena Amo-rim, Ruth Damas, Duo Joe e Duarte e
o Conjunto Silhouete também  fazem parte do leque de artistas que
irão animar este Convívio.

Para adquirir/reservar bilhetes contactar:
Padaria Notre Maison 844-2169 ou J.& L Casa da Costura, 4275

boul. St-Laurent, tel. 844-4351

Prof. Bangali
Vidente

Dons hereditários de pai para filho.
Resolve os seus problemas: amores, fidelidade,

sorte ao jogo, desenfeitiço, negócios, regresso da
pessoa amada. Discrição assegurada. Pagamento

apenas após os resultados.
Marcação entre a.m. e 22 horas

(514) 935-7906Guy
Concórdia
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Serviços & negócios
PRECISA-SE

NOVID
ADE

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

REMAX Alliance Inc.

CARLOS AGOSTINHO

Informação gratuita - casas, hipoteca...

Longos anos de
experiência ao

serviço da
comunidade

VEND
IDA

33,000$/ano

Vendida

ST-MICHEL Super bom
Bloco de 8x4½ Rende 35.000$
Preço 239.500$

ANJOU - Bom "cottage"c/3
qts,grande terreno. Local muito
sossegado.

PLATEAU-6plexÓptimo estado
Ocup.4½½3ºandar.Rendimento
anual : 32.580$

LASALLE Adj -Sud-oeste próximo
de Lasalle.Semi-comercial. Rend.
20.700 $

VILLERAY Super 6 plex 4½
c / g a r a g e m e c a v e .
Rende 33.000$ Preço 249.500$

NOVID
ADE

ST-MICHEL-Rua tranquila.C/3
quartos fechados. Garagem.

Precisa-se urgentemente paste-leiro
e padeiro c/mínimo 2 anos de
exp.Bom horário de trabalho e bom
salário ($$$) Contactar :

Vítor ou Graça
277-9290

Precisa-se c/ urgência, padeiro
c/experiência.
Boas condições.

Tel. 844-2169

Faz-se transferências de sistema
de cassetes vídeo para Portugal e
vice-versa. Também vendemos
trans-formadores para Portugal

A.B.C. Electronics
4116, Boul.  St-Laurent
Tel.844-2461 Fax: 844-

5689

Olívia Paiva
Agente afiliada

DU CARTIER INC

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

Joseph Oliveira
Agente afiliado

 NOVO NO MERCADO
VILLERAY

Rue Marquette canto Jarry:

6 x 3½ semi-destacado, aquecido eléctricamente pelos
locatários. Soalho           em madeira franca. Grande quintal.

Dimensões 32' x 40'.
Rendimento : $27.100

Preço $219.000

ATENÇÃO

Precisa-se de empregada de balcão
a tempo inteiro

Tel. 272-0362

Precisa-se pasteleiro c/exp.
Tempo inteiro ou parcial

272-0362

DIVERSOS

 Casa c/ 3 quartos, cozinha e casa de
banho e quintal, no Largo da Madalena
em S.Roque.

(514) 279-9568

Esc. 382-0940
Cel.: 497-6200

Sector procurado, renovado com materiais de
qualidade, cave terminada, lareira, garagem,
pavé uni, grande terreno.

IMPECÁVEL

578-582 rua De Liege.

PLATEAU

L.D.R.

VILLERAY

4625-4627 Boulevard St-Laurent

VENDIDA
VENDIDA VENDIDA

VENDIDA

77 CASAS
VENDIDAS EM 2000!
Avaliação gratuita

VIMONT

109 000$

Impecável, cave terminada 2 cozinhas, 2 quartos
de banho, lareira, grande terreno.

109 000$

Padaria $39,000
Plateau, sector procurado, esquina de
rua, com  mais de 20 anos de existência.
Boa clientela.   Bom comércio.

Arlindo Alain Velosa
Agent Immobilier Agréé

renovado

IMPECÁVEL

CONTENTORES DE BAGAGEM
PARA PORTUGAL (zona centro)

Temos experiência nesta área e “know how”
sobre todo o tipo de bagagem que queira
enviar:mobiliário, veículos etc.Esclarecemos
dúvidas com as entidades oficiais.

   Ligue que nós respondemos.

Cel: 218610700; 249831589 (das 20 às
22hrs )

ou fax : 218610709; 249831891

Procura-se senhora que possua
máquina para fazer em casa amostras
e modelos em tempo parcial. Bom
salário.

Tel. 270-4444

Homem para lavar loiça. Apresentar-
se no 2495 St. Martin Este, Duvernay,
Laval.

(450) 663 5663

M a r c e n e i r o s ,
maquinistas, pintores,
d e s e n h a d o r e s ,
operadores CNC
Suss Wooodcraft Int’l
9585 Wanklyn, LaSalle

Tel.: (514)367-7210
Fax: (514) 363-8501

Os pequenos anúncios da
A Voz de Portugal

a certeza duma venda certa

Empregada de balcão. 2ª, 3ª e 4ª das
14 às 20 hrs; 5ª e 6ª das 14 às 21 hrs.

Tel. 844-0223

Costureira c/experiência  em
alterações de alta costura

Lúcia  ou Fernanda
(514) 426-1588

Senhora c/experiência para limpeza
residencial, 6 dias/semana.

Connie  Tel.: 875-4800

Paisagistas cexp. em pavé-uni, asfalto
e muros. Trabalho permanente e
garantido. Bom salário.

Contactar :
 Luigi Tel. 494-2151

Cel. 829-9635

Vário mobiliário e outros artigos de
casa.

(450) 679-4539

Vai fazer vilnho?
Tenho prensa e esmagadora a motor
em bom estado. Preço a discutir.

387-3662

Mustang Coup 95. Boas condições.
Preço 6,500.$ ou melhor oferta.

324-5372

Graduada em contabilidade procura
trabalho a tempo inteiro ou parcial.

(514) 501-9267

LCPC Informatique
Serviços em computadores,
residencial ou comercial,
configurração e instalação, reparação
e venda.

(514) 808-8398

Excursão a apanha das maçãs e
Nossa Senhora de Lurdes em Rigaud
dia 29 de Setembro.

286-1972

António (Tony) Gomes
Agent immobilier affilié

1290 Bernard Oeste, suite 100
Outremont, Qc. H2V 1V9

Esc. (514) 271-2131
Cel. (514) 246-9008 Fax. (514) 271-8800

     Ahuntsic
Condo, 4½, com
lareira eléctrica, 2
quartos fechados,
chão de madeira,
boa cozinha, pró-
ximo de transportes,
estado impecável,
frente a um parque
e perto do Centre
C.Robillard

St-Michel
Duplex   semi-
comercial
com 5½. Optimo
estado.
Esquina da rua
Louvain e 13e rue.
Ideal para comér-cio
de café e bilhares.

CADROPORTE  precisa
pessoal para trabalho geral
e soldadura.
Contactar:

Manuel da Silva
(450) 434-4748

Cel. : (514) 708-3207

Fabricante de cintos de cabedal para
homem e senhora, procura cortador
de cabedal e operadora para máquina
de costura. 40 horas/semana. No
centro da cidade.

Victor
Tel.: 288-3158

Precisa-se cozinheiro(a) com exp.
em cozinha mediterrânica e
portuguesa, para restaurante na zona
portuguesa. Tempo inteiro e parcial.

Contactar : Tony Rocha
Bistro Duluth,
121 Duluth Est
Tel. : 287-9096

Mercedes C220 de 1994 como novo.
99.000 km. Um único proprietário.

Tel. : 336-9670

VENDE-SE

IMMEUBLES PRÉDIAL INC.
Courtier Imm. Agréé

213, Rachel Este

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

Casas à venda Montréal e arredores

NOVO NO MERCADO
ROSEMONT

Para mais informações, contacte Victor Raposo
Agente afiliado há 30 anos ao serviço da comunidade

Prédio de 8 x 3½ e 6 x 4½
Óptimo estado

NOVO NO MERCADO
ROSEMONT

1X5½,2X3½,grande sala familiar,
coz.renovada,cerâmica,porta patio,grande
terreno.Garagem 2 carros

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

AVALIAÇÃO GRATUÍTA ANTÓNIO BAPTISTA

ROSEMONT

CHOMEDEY

 CONDO EM ANJOU

Se pensa vender ou comprar é só chamar

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

  ANJOU

Condominium3ºandar,2 quartos,salão c/lareira,
chão moderno, garagem, prédio em cimento.
Pede: 109.000$

    TRIPLEX EM ROSEMONT

Grande residência muito espaçosa, 5
quartos,sala c/lareira, piscina interior em
cimento.Vários trabalhos a concluir

TRIPLEX

5  QUARTOS

CONDO

Condominium,
sector privado,
2qts.sal o c/
lareira.Porta-
patio.Estacio
namento
p/2carros
disponível

  Grande  prédio  6x4½,  2x3½ ,  próximo
  de transportes e outros serviços.
  Inquilinosestáveis.Investimento rentável

CONDO

ANJOU

RENDAS

$45,660.

COZINHA NOVA

ALUGA-SE

3½ com 1 quarto fechado, salão
com sofá, junto à praça Teixeira
Gomes e próximo do ex-cais da
sardinha. $25.00 por dia.

Silvina : 844-0388

Algarve - Portimão

OFERECE-SE

Luso Montreal
Tem conhecimento de acti-vidades
de relevo na comu-nidade ou trabalha
no domínio da saúde (CLSC, hospitais
etc.) Contacte-me para o programa
TV Luso Montreal

Luísa Querido
(450) 671-9672
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Desporto
Fórmula 1
Rubens Barrichello, Schumacher e...companhia.

Por: Hélder Dias

Até parece impossível mas...
pela sétima vez esta época a
Ferrari consegue uma
“dobradinha”  a corrida e,
desta feita, não poderia existir
um cenário mais propício, que

o autódromo de Monza,
quartel general dos “tifosis” e o
último Grande Prémio na
Europa. A impecável fiabili-
dade dos motores Ferrari e o
extraordinário trabalho efec-
tuado pela Bridgestone no que
respeita à preparação dos pneus
para a corrida, fizeram com que
Rubens Barrichello depois de
ter conseguido um avanço de
cerca de nove segundos,
levanta o pé, esperando pelo
seu companheiro de equipa
Michael Schumacher, para

mais uma vez, atravessarem a
linha de chegada lado a lado
oferecendo assim, ao povo
Italiano, o que de mais
espectacular poderia acon-
tecer...uma “dobradinha” em
casa.

Ralf Schumacher depois de
ter efectuado uma largada
espectacular, passando de
imediato a ocupar o primeiro
lugar na corrida, veria à quarta
volta o seu sonho partir em fumo
com a explosão do motor Bmw.
Arrancando em primeiro lugar,

Classificação Final do Monza 2002

1-R. Barrichello Ferrari
2-M. Schumacher Ferrari
3-E. Irvine Jaguar
4-J. Trulli Renault
5-J. Button Renault
6-O. Panis Bar
7-D. Coulthard McLaren
8-G. Fisichella Jordan
9-J. Villeneuve Bar
10-N. Heidfeld Sauber

Classificação de Pilotos
1-M. Schumacher 128 pontos
2-R. Barrichello   61
3-J.P.Montoya   44
4-R. Schumacher   42
5-D. Coulthard   37
6-K. Raikkonen   20
7-J. Button   13
8-E. Irvine     8
9-N. Heidfeld     7
   G. Fisichella     7
    J. Trulli     7
12-F.Massa     4
13-J.Villeneuve     3
     O. Panis     3
15-H.H.Frentzen     2
     M. Salo     2
     Mark Webber     2

Próximo encontro a 29 de Setembro no Grande Prémio dos
Estados Unidos da América, Indianapolis. Até lá use como sempre
prudência nas estradas e siga o velho conselho amigo: se conduz
não beba.

pela sétima vez esta época, o
Colombiano Juan Pablo
Montoya, teria que abandonar
quando rodava a 35ª volta,
devido a um problema com a
suspensão do seu Williams.
Eddie Irvine, que esteve
brilhante ao longo de todo o fim
de semana, completou o pódio
em Monza. Mas a grande
surpresa do dia veio por parte
da Renault, com uma
estratégia bem definida,
efectuando uma só visita aos
“pit’s”, Jarno Trulli e Jenson
Button, acabariam por
terminar na quarta e quinta
posição respectivamente,
deixando o último ponto
disponível para Olivier Panis,
que resistiu muito bem aos
ataques de David Coulthard. A
McLaren não esteve à altura do
seu potencial na corrida,
rebentando mesmo Kimi
Raikkonen o motor Mercedes.
Filipe Massa (Sauber), depois
de ter sido considerado
responsável pelo acidente que
vitimou o espanhol Pedro de la
Rosa (Jaguar), será o primeiro
piloto a ser penalizado com a
nova lei da FIA, sendo desde
então decretado, que o piloto
Brasileiro, será retrogradado
de dez lugares, dependendo da
posição conseguida no próximo
Grande Prémio, que terá lugar,
nos Estados Unidos, mais
precisamente em Indianapolis,
não deixando no entanto a FIA
de admitir que Massa poderá
contestar a pena. Uma má
estratégia por parte dos
responsáveis da Bar, fez com
que Jacques Villeneuve não
conseguisse melhorar durante
toda a corrida, isto pelo facto de
ter largado com o tanque de

gasolina cheio, uma vez a
equipa ter optado por uma só
paragem, contrariamente ao
seu companheiro que efectuou
duas. Giancarlo Fisichella,
conhecendo problemas de
ordem de controle na largada,
salvou a honra da Jordan ao
terminar a corrida na oitava
posição.

Rubens Barrichello no final

da corrida estava radiante
dizendo aos jornalistas: É
impressionante !..ganhar em
Monza é ganhar em casa ...estou
contentíssimo por o ter
conseguido e aproveito para
dedicar esta vitória a todos
quantos arduamente trabalham
nesta prestigiosa equipa, bem
como ao pessoal da Bridgestone.

CALDENSE

66 DULUTH EST, MTL

Experiência
Competência
Moda TEL.: 849-1047

VICTOR LUCAS

A Voz de Portugal

o seu Jornal

Leia-o  e

divulgue-o

Leia-o também

pela Internet

www.avozdeportugal.com
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Desporto

Futebol
Por Carlos Sousa

SISTEMAS

INTRACOMMAR INC.

Prop.: A. Januário  364-0795

•Venda  •Serviço • Reparação

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

Reparações de receptores e parabólicas
grandes e pequenas

Receba a
RTPi  + GLOBO + SPORT TV +

SIC
parabólicas de 18" ou maiores

  REPRESENTANTE DE:

    • BELL EXPRESSVUE
      • STARCHOICE

a partir de

$249.00
SISTEMAS

a partir d
e

$249.00
SISTEMAS

7702 rua Juliette • V. LaSalle

681, Jarry est681, Jarry est681, Jarry est681, Jarry est681, Jarry est
Licença do QuébecLicença do QuébecLicença do QuébecLicença do QuébecLicença do Québec

Uma força na Comunidade

273-9638•277-1934

algarveVOYAGE

Especiais
Setembro / Outubro

$799*799*799*799*799*+TX.+TX.+TX.+TX.+TX.

Lisboa
$699*699*699*699*699*+++++TX.TX.TX.TX.TX. A  PARTIR DE :

   Porto

P.Delgada
 A  PARTIR DE :

 A  PARTIR DE :$649*649*649*649*649*+TX.+TX.+TX.+TX.+TX.

APROVEITE : Agora os nossos especiais para
este Inverno nas Caraíbas(Cuba, México,
R.Dominicana, etc.,  a partir  de   $789.00) .

Tudo incluído.
Reserve antes de 31 de Outubro

Daniel Forand

Satellite Inc.
Tenha Portugal e muitos
canais do norte América
em sua casa 24 horas por dia,
ao mais baixo preço do mercado.

7237 St-Hubert, Montreal, Tel. 277-4428

SUPERLIGA
Benfica e Guimarães somam

e seguem!

Este duo apenas com vitórias
assumiu o comando da
classificação isolado com 9
pontos e graças às vitórias fora
da casa em Moreira de
Cónegos e em Setúbal,
respectivamente. O Benfica
conseguiu vencer já no final do
desafio depois de se encontrar
em situação de desvantagem.
Por seu lado o Guimarães
esteve sempre a ganhar e
“arrancou” uma preciosa
vitória no sempre difícil terreno
dos sadinos, a antecederr a
recepção ao Porto.

Porto este que por sua vez
conseguiu normalmente
vencer em casa o Gil Vicente e
isolar-se no 3º posto, com 7
pontos.

Quem teve sorte bem
diferente e algo inesperada,
foram os “leões” de Alvalade

que foram simplesmente
humilhados e desforrados em
Paços de Ferreira, numa tarde
de inspiração do atacante
pacense Mauro, que registou 3
golos à sua conta. Com esta
vitória os pacenses juntaram-se
ao Sporting em 4º lugar
juntamente com o Varzim, que
logrou bater na Póvoa a turma
do Sporting de Braga e obter os

consequentes 3 pontos.
O Boavista registou a sua

primeira vitória este ano ao
abrir a jornada com uma vitória
em Coimbra, deixando assim a
Académica no último lugar
sem qualquer ponto ainda
averbado.

De registar também as
primeiras vitórias da União de
Leiria e do Santa Clara, ao
baterem em casa o Beira Mar e
o Belenenses respectivamente.

Por fim o único empate da
jornada registou-se no “derby”
da Madeira entre Nacional e
Marítimo. O Nacional logrou
assim os seus primeiros pontos
este ano.

O jogo grande da próxima
jornada : Guimarães vs Porto.

3ª Jornada
Resultados:
Académica-0 Boavista-1
U.Leiria-1 Beira Mar-0
Moreirense-2 Benfica-3
P.Ferreira-4 Sporting-0
Varzim-2 Braga-0
Nacional-0 Marítimo-0
Santa Clara-3 Belenenses-1
Porto-3 Gil Vicente-1
Setúbal-1 Guimarães-2

Classificação:
1-Benfica 9
2-Guimarães 9
3-Porto 7
4-P.Ferreira 6
5-Varzim 6
6-Sporting 6

7-S.Clara 4
8-Setúbal 4
9-Boavista 4
10-Braga 4
11-Marítimo 4
12-Belenenses 4
13-U.Leiria 3
14-Gil Vicente 3
15-Beira Mar 3
16-Nacional 1
17-Moreirense 0
18-Académica 0

Próxima Jornada:

(Sábado, dia 21)
Belenenses – P.Ferreira

(12h15 SPT)
Benfica – U.Leiria (14h00

RTP-Internacional)
(Domingo, dia 22)
Braga – Moreirense (11h00)
Gil Vicente – Académica

(11h00)
Marítimo – Setúbal (11h00)
Beira Mar – Nacional

(11h00)
(Segunda, dia 23)
Sporting – Varzim (14h15

SPT)
Guimarães – Porto (16h30

SPT)
(Terça, dia 24)
Boavista – S.Clara (16h45

SPT)

Goleadores:

1-Romeu (Guimarães)4
2-Neca (Belenenses) 3
3-Simão (Benfica) 3
4-Mauro (P.Ferreira) 3
5-João Pedro (S.Clara) 3
6-Pepa (Varzim) 2
7-Kibuey (U.Leiria) 2
8-Maniche (Porto) 2
9-H.Henrique (Setúbal) 2

II LIGA

3ª Jornada
Resultados:
U.Madeira-0 Ovarense-3
Rio Ave-1 Sp.Covilhã-0
Felgueiras-2 Farense-0
Portimonense-1 Chaves-0
Leça-0 Alverca-0
Maia-2 Salgueiros-2
Marco-2 Aves-0
U.Lamas-0 E.Amadora-3
Penafiel-0 Naval-1

Classificação:
1-E.Amadora 9
2-Sp.Covilhã 7
3-Marco 7
4-Portimon. 7
5-Ovarense 6
6-Salgueiros 4
7-Maia 4
8-Farense 4
9-Rio Ave 4
10-Naval 3
11-Aves 3
12-Felgueiras 3
13-Alverca 3
14-U.Lamas 3

15-Penafiel 3
16-Leça 2
17-Chaves 1
18-U.Madeira 1

Próxima Jornada:

E.Amadora – U.Madeira
Salgueiros – U.Lamas
Naval - Portimonense
Farense - Maia
Chaves - Felgueiras
Alverca - Penafiel
Aves - Leça
Sp.Covilhã - Marco
Ovarense – Rio Ave

TAÇA UEFA

(1ª mão)
Terça, dia 17
Leixões – PAOK Salónica

(Grécia) – (12h00)

Quinta, dia 19
Maccabi Telavive (Israel) –

Boavista – (13h00)
Sporting – Partizan de

Belgrado (Jugoslávia) –
(14h30)

Porto – Polónia Varsóvia
(Polónia) – (16h30)

Artur Jorge ficou de fora FPF
Madaíl oficializado como
candidato único às eleições

Gilberto Madaíl entregou na
passada terça-feira a sua lista
de candidatura à presidência
da Federação Portuguesa de
Futebol (FPF). O actual líder
apresentou a documentação
quando faltavam cinco
minutos para terminar o prazo
limite e os serviços federativos
confirmaram que não foi

apresentada mais nenhuma
candidatura.

José Manuel Martins, chefe
dos serviços administrativos da
FPF, carimbou o processo de
Madaíl, entregue às 15h55, e
confirmou que não tinha sido
entregue qualquer outra
candidatura.

Artur Jorge tinha intenção

de concorrer com Madaíl mas
não conseguiu reunir os apoios
necessários para se candidatar
- 25 por cento dos votos da
Assembleia Geral da FPF. O ex-
seleccionador vai tomar uma
posição sobre o assunto ao final
da tarde.

Madaíl deve revelar nos
próximos minutos os nomes
que compõem a sua lista, numa
altura em que tem a reeleição
assegurada e as eleições do
próximo dia 12 de Outubro
passam a ser uma mera
formalidade.

FIFA analisa “caso” Jardel em Outubro
Tal como já havia ameaçado

o Sporting entregou o “caso”
Jardel à FIFA. A confirmação
foi dada por Dias da Cunha que
se mostrou certo de que tudo
se resolverá a favor do clube
leonino. O organismo máximo
do futebol mundial vai
pronunciar-se sobre o caso já
no próximo mês de Outubro.

«Todo este processo já foi
entregue à FIFA, que, por
certo, lhe dará seguimento»,
confirmou o presidente do
Sporting.

Recorde-se que no litígio
entre o jogador e o Sporting, o
clube aponta o incumprimento
do contrato de trabalho (válido
até ao fim da época desportiva
de 2003/04) e coloca em causa
a baixa clínica apresentada pelo
atleta, que tem sido utilizada
como justificação para a sua

ausência do local de trabalho.
Os argumentos do Sporting

vão ser analisados pela FIFA no
mês de Outubro altura em que
as comissões daquele órgão se
reunirão. O processo enviado
pelo Sporting será discutido na
Comissão do Estatuto do
Jogador, a quem cabe decidir
se há (ou não) base de
procedimento, seguindo
depois até à Comissão de
Disciplina, que tem a última
palavra sobre o caso.

Ao que tudo indica a
resolução do caso será morosa
uma vez que as questões
litigiosas entre clubes e
jogadores, referentes a alegado
incumprimento contratual,
demoram em média três a
quatro meses a conhecer um

veredicto.
O Sporting continua a deter

os direitos desportivos do
atleta, tendo sempre a última
palavra sobre uma eventual
transferência, mesmo
enquanto o caso estiver a ser
analisado pela FIFA.

Pratique
desporto

desporto
é saúde
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UVAS PARA VINHO

Thomas — Grossista

Temos 5 locais de distribuição para melhor o servir. Sempre uvas frescas todos os dias.

9150  Charles de la Tour, Montreal
Representante : Roberto Carnevale /Joe Panetta

Esc.:(514) 389-3815 Cel.: (514) 831-9337

Epicerie
 Benfeito & Filhos

4800 St-Dominique
Rep. : João Luís

Tel. : 844-1813

Rocha & Rocha
3961 de Bullion

Rep. : Fernando / Carlos

Tel.  845-9413

Inter-Marché
Lagoria

St-Léonard

5305 Jean Talon est
Rep. : Emilio Vitale

Tel. : 725-9212

IGA Sanzone RDP

9199 Maurice Duplessis
Rep. : Raffaele Polisena

Tel. : 668-3353

Top Brass
Pia

M&RColumbine

SunnylandDutch Boy


