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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

Luís Pereira, Prop.
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Tratamento profissional das suas declarações de impostos.
"O importante não é quanto recebeu...

É o que resta seu!"

J/O/E/M é a solução!  Tel.: (514) 842-2443  Fax: (514) 842-1252

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

Maria Agostinha
Estrela

Conselheira em
financiamentos hipotecários

BANQUE  ROYALE

HIPOTECAS
• 30 anos de experiência• • Serviço personalizado

• Melhores juros  e condições de empréstimo no mercado
363 Rua St-Denis Tel.: 279-6301

(entre Laurier e Rosemont)

CHEVROLET-OLDSMOBILE -CADILLAC
CAMIÕES CHEVROLET

Financiamento a
“0” %

Clermont paga
a 1ª prestação

TRACKER  4x4

Comece o Inverno com o bom pé com Clermont
Contacte o vosso conselheiro António Saraiva

Clermont, é bem claro. É menos caro !

A Justiça não é
fiável?

Fernando Cruz Gomes

Um escândalo é um escândalo. E
mesmo ao acreditar que este ou
aquele interveniente no “caso”,
designadamente a Comunicação
Social, exagerou na forma como
levantou a questão, não restam
dúvidas de que o caso da pedofilia em
Portugal... é um escândalo. E de tal
forma é grave que já se interrogam
muitos sobre se há mesmo Justiça em
Portugal. Uma pergunta que encerra
em si... críticas de quanto baste até ao
Poder Político.

No princípio... falava-se em “gente
do Poder” que estaria implicada. E
mesmo que essa gente do poder... não
seja mais do que terceiras ou quartas
figuras, há já um dado que ninguém
pode esquecer. É que o povo vai
dizendo, à mesa do café, um pouco por
todo o mundo... que “tudo vai ficar na
mesma”. Que “a Justição só faz que
anda...” Que os “grandes” são grandes
até nas defesas que têm.

O que, bem explicado, significa que
as pessoas da rua - as que sofrem na
carne os erros dos políticos, em quem,
às vezes, até votam - não acreditam
nos que mandam no país. Descrêem
nas instâncias superiores. Pensam
entender que... é um “salve-se quem
puder” pegado e que todos se
defendem uns aos outros...

E se assim fosse? Se fosse mesmo
verdade?

Este problema da credibilidade dos
poderes públicos começa a pesar no
dia-a-dia de um País como Portugal.
De outros países, também, natu-
ralmente. Ainda há bem pouco tempo,
no Canadá - rico e poderoso, defensor
dos direitos humanos e activo na
feitura da democracia - surgiram
problemas idênticos, também em
orfanatos dirigidos até por religiosos.
E o povo, também no Canadá,
acreditou (e acredita) que os culpados
serão julgados e punidos. E  essa será,
se assim o quisermos entender... a

Pimenta Machado libertado
O presidente do Vitória de Gui-

marães, António Pimenta Machado,
saíu em liberdade contra o pagamento
de uma caução de um milhão de euros,
depois de ser ouvido segunda-feira no
Tribunal da Boa Hora por suspeita de
peculato e falsificação.

Pimenta Machado, detido domingo,
passou a noite no estabelecimento
prisional da PJ, em Lisboa, até ser
ouvido no Tribunal Central de
Instrução Criminal (TIC) pela juíza
Maria Fátima Mata-Mouros.

Depois de ouvir Pimenta Machado
durante a tarde e a noite de segunda-
feira, a juíza determinou que o
presidente do Guimarães saísse em
liberdade, contra o pagamento de uma
caução de um milhão de euros.

Além da caução, a juíza decretou
ainda como medidas de coacção a
apreensão do passaporte do arguido e
termo de identidade e residência.

O presidente do clube que ocupa o

terceiro lugar na I Liga portuguesa de
futebol foi detido pela Polícia Judiciária
no âmbito de investigações relaciona-
das com a transferência para o Benfica
do futebolista Fernando Meira,
actualmente a militar nos alemães do
Estugarda.

Em causa estarão alegados crimes
de peculato (apropriação indevida de
dinheiros do clube, que é uma
instituição de utilidade pública) e de
falsificação de documentos relacio-
nados com a transferência do médio
defensivo para o Benfica.

O clube da Luz era na altura presidido
por João Vale e Azevedo, condenado
em Abril a quatro anos e meio de prisão
efectiva pelo crime de peculato na
transferência do guarda-redes russo
Serguei Ovchinnikov para o Alverca.

Sócios do Vitória eufóricos com
liberdade de Pimenta Machado

Os sócios e simpatizantes do Vitória

Os Governos, os Emigrantes e os Consulados
Se para Salazar, os emigrantes eram

vistos como meros fornecedores de
divisas, que enviavam do estrangeiro
as suas economias em moeda forte,
sem qualquer contrapartida do Estado,
hoje- como ontem continuamos a ser
olhados como simples fornecedores
do capital e ou da riqueza que Portugal
não gera, não poupa, e portanto não
tem para investir, com a vantagem de
os nossos governantes não terem
necessidade de se preocupar com
estes dois ou três milhões de
«cidadãos», que tratam da saúde nos
países de acolhimento, lá se
aposentam e educam os filhos, sem
quaisquer ónus para os falidos porque
mal acautelados cofres da lusitana
gente. Somos, assim, contribuintes
muitos especiais, sem direitos,
pagadores que nada custam, cidadãos
que nada «merecem», porque pouco
exigem.

Queixavam-se há bem poucos dias

as comunidades madeirenses, que os
seus membros eram tratados como
cidadãos de terceira classe, acusando
um rebaixamento por este escriba
ignorado, uma vez que - até então -
apenas tinha ouvido falar em
portugueses de segunda, classe
normalmente destinada à emigração.
Mas, entra governo e sai governo -
todos eles conseguem eleger os meros
quatro deputados da emigração com
promessas não cumpridas - e a
cortejada emigração, logo depois,
passa a ser tratada quase sempre do
mesmo modo, exceptuando-se um ou
outro caso, em que é ainda mais mal
tratada que anteriormente. E, este, é o
caso presente, quem sabe se por terem
sido eleitos dois emigrantes!!!

Entre os poucos serviços de que os
emigrantes não podem prescindir,
encontram-se aqueles que são
prestados pelos consulados, que se

resumem a emissão de passaportes e
outros documentos, e a mais alguns
actos consulares, como sejam
procurações, certidões, e outras
atribuições. Embora tais serviços
sempre tenham sido prestados de um
modo, digamos, precário, necessário
se torna esclarecer que sempre foram
muito bem pagos, pois, normalmente,
sempre custaram mais caro que os
mesmos serviços dos países de
acolhimento. Repetindo, qualquer
consulado - se dirigido com
honestidade e competência - acaba
sendo uma fonte de receita, e não uma
fonte de despesa, que seja necessário
encerrar quando se dá ordem geral de
apertar os cintos. Além do mais, trata-
se de um serviço PÚBLICO, que o
Estado tem a obrigação, o dever de
prestar aos cidadãos que - por
necessidade - precisaram procurar no
estrangeiro o que não tinham na sua
Pátria. Aliás, um cônsul com «rica

imaginação criativa», e para ajudar o
«consulado», sempre poderá encontrar
milagrosas fontes de receita, mesmo
que tenha de «negociar» certos dados
ou informações.

Neste momento, articulam-se os
prejudicados, surgem vozes de
protesto, e ouvem-se mesmo gritos de
revolta, porque o governo decidiu
encerrar consulados que fazem falta, e
que inviabilizarão a assistência a
cidadãos portugueses, que, se já
residem a centenas de quilómetros dos
consulados de Curitiba e ou Porto
Alegre, ficarão a mais de mil
quilómetros de São Paulo ou Rio de
Janeiro, o que equivale a dizer que,
certos cidadãos portugueses,
necessitarão deslocar-se de Lisboa a
Paris, para ir ao consulado português
mais próximo!!! Deve ter sido por
semelhantes motivos que nuestros
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Maria Agostinha Estrela  foi  nomeada pelo Banco Royale,
como a melhor Conselheira hipotecária no Québec em 2002

BRASEIRO

(514) 389-0606

8261 Boul. St-Laurent
(próximo Guizot)

Já se encontra aberto ao público
para todo o género de grelhados

Prop. Elvis Soares
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jornal@avozdeportugal.com
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www.avozdeportugal.com
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Continente

Oferecemos:
•Desporto

•Transmissões directas
  dos jogos de Futebol

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

Carla Dossantos
Directora do Incremento Hipotecário
Montreal Este

Tel.: 514-274-7863
cell. 514-569-1831
Fax: 514-274-2038

carla.dossantos@banquescotia.com

ESPECIAL ÉPOCA NATALÍCIA
$14.95 / Pessoa (Taxas incl.)

1 GRATUITO por cada grupo de 10 pessoas

4147 St-Laurent Tel. (514) 282-3363

La Maison Paon

MENU
Entrada:  Soupe won ton; rouleaux végétariens;
sushi assortis
Escolha de  prato principal:
• Poulet général tao;  • Boeuf saveur d’orange;
• Poulet au cari rouge avec lait coco;
• Legumes assortis ;• Riz à la vapeur.

Tem o prazer de anunciar
Andreia Machado

no seio  da sua equipa de vendas.

1541, rue Ampère
Boucherville, Qc.

J4B 5Z5

Para todo o tipo de informações queiram contactar:

(450) 449-3344
Correio electrónico: info@bouchervillemitsubishi.com

PORTUGÁLIA
TRADIÇÃO E CULTURA
ESCOLA PORTUGUESA DE BROSSARD

A MELHOR FESTA DO FIM DO ANO
Aonde ?

Centro sociocultural de Brossard
7905, rua Sab Francisco, em Brossard

A que horas ?
19H00

O quê ?
Um jantar preparado pelo Restaurante “A Tasca”

Caldo Verde, Arroz à Valenciana, Escalopes de porco
em vinho do Porto, com batata e legumes

Sobremesa
À meia-noite:

1 garrafa de espumante e 1 bolo-rei (½ kg.) por mesa
Qem anima ?

Jean-Pierre Gendreau

Os bilhetes estarão à venda desde o dia 15 de
Novembro, na Escola Portuguesa de Brossard, das
9H00 às 12H00, até dia 14 de Dezembro. Para
reservas, contactar Alexandra (514) 570-5173,
Elisabeth (450) 659-4356, ou Anabela (450) 635-3327.
Os preços são: 60$/adultos e 25$/crianças dos 5 aos
12 anos. Pelas crianças com menos de 5 anos, pede-
se uma contribuição simbólica de 5$.

CALDENSE

66 DULUTH EST, MTL

TEL.: 849-1047
VICTOR LUCAS

A todos os nossos clientes,
 amigos e comunidade

Festas Felizes

hermanos cunharam a célebre
frase: Ay Gobierno? Soy Contra.

P.S.-Alguns consulados, que
poderiam ocupar associações
ociosas, custam menos que
certos deputados!!!

José Verdasca
Escritor e Conselheiro do

Conselho das Comunidades
Portuguesas/Brasil

Os Governos, os
Emigrantes e os
Consulados
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de Guimarães festejaram de
forma eufórica a libertação do
seu presidente, Pimenta
Machado, detido domingo
devido a suspeitas de peculato e
falsificação.

Cerca de uma centena de
vitorianos vibrou intensamente
com a decisão da juíza Fátima
Mata-Mouros que libertou
Pimenta Machado mediante
uma caução de um milhão de
euros.

Como se de um golo numa
final de campeonato se tratasse,
os adeptos saltaram, abraça-
ram-se e gritaram incessante-
mente “Vitória, Vitória, Vitó-
ria!”.

A notícia veio do interior da
sede: a direcção tentava
apaziguar os muitos sócios que
estavam no exterior das
instalações quando se ouviu o
grito “ele foi libertado”, palavras
que motivaram uma natural
explosão de alegria depois de
uma noite de ansiedade.

Numa alegria descontrolada,
os presentes invadiram a sede e
pediram aos elementos da
direcção que convencessem
Pimenta Machado a regressar
de imediato a Guimarães.

Este desejo não teve resposta
satisfatória, uma vez que o
presidente “não estava nas
condições psicológicas e físicas
ideais” - ficou a promessa de o
fazer quando for possível.

A direcção do clube minhoto
estava reunida desde as 21h30,
mas, à falta de notícias de
Lisboa, não havia qualquer
decisão quanto ao futuro,
apenas a promessa de que o
clube não iria cair no vazio.

A informação era pratica-
mente nula, mas era notória a
intenção de acalmar os intran-
quilos sócios. Os presentes
ficaram a saber que os trâmites
legais para as eleições no clube,
a realizar no primeiro trimestre
de 2003, iam seguir o seu curso
normal.

Num período em que se
vivem momentos conturbados
e de incerteza, Manuel
Rodrigues suspendeu tempora-
riamente a sua candidatura à
presidência do Vitória de
Guimarães em sinal de “solida-
riedade” com Pimenta Macha-
do e de “respeito” pela sua
família.

diferença. Porque Portugal, neste como em muitos casos, ainda
parece não acreditar que a Justiça vai actuar.

E mesmo que agora já se não fale tanto na tal rede de pedofilia,
ligada à Casa Pia - e à Casa do Gaiato, do “Pai” Américo, imaginem!
- a “gente do Poder” continua a ser o “bode expiatório” que importa
criticar.

Os Jornalistas cumpriram a sua obrigação? - Cremos bem que
sim. Talvez tenham pecado, tão somente, por o terem feito tão tarde.
Sim, porque se o caso já tinha sido entregue à Justiça, se houve um
ou outro inquérito, é de supor que o tema já tivesse estado, ainda
que por simples suspeita, nas bancas dos Jornais. Se então ninguém
lhe pegou, se o tema não teve a força que muitos lhe estão a dar
agora, talvez que “por omissão” se tenham de criticar, igualmente,
alguns Jornalistas.

Manda a verdade que se diga, então, que o público, aí, é
igualmente culpado. O “público fera” que nós somos... quer é que
as Rádios e as Televisões, os Jornais e as Revistas, chafurdem em
determinada “lama”, se imiscuam em tudo o que é “porcaria”, se
possível com bastas doses de sangue e de ódio. Sim... quer. E todos
nós sabemos isso. O público precisa da sua “dose de sangue e de
desamor”. Talvez para, à noite, ao rezar a Deus, antes de se deitar...
pedir a Paz para o Mundo, mais Amor entre os homens, menos
crimes contra as crianças...

Há justiça? - Ainda acreditamos. E se a Justiça ainda existe, se ela
não está dormente, vamos todos fazer votos por que actue.
Acreditemos que vai actuar. E vamos todos, na melhor paz e
harmonia, discutir outros problemas e combater outros pontos.
Problemas e pontos que nascem como cogumelos, no nosso dia-

a-dia. Problemas e pontos que enxameiam também o nosso mundo.
Acreditamos que a manifestação recente de alguns alunos daA Justiça não é fiável?
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Pimenta Machado libertado
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Estado Português defende
Pescas Açorianas em Bruxelas

Os açorianos, e os pesca-
dores em particular, podem
contar com o Governo da
República na defesa da reserva
de uma zona de acesso exclu-
sivo da frota regional ao mar dos
Açores. É esta a opinião do PSD
Açores, divulgada em comuni-
cado.

De acordo com a mesma
informação, “Ao contrário do
anunciado pelo Presidente do
Governo Regional e pelo
Secretário Regional da Agricul-
tura e Pescas, o Estado Portu-
guês irá apoiar, no Conselho
Europeu, a proposta de
regulamento da Comissão Eu-
ropeia, que, ao abrigo do
segundo parágrafo do artigo
229º do Tratado da União,
defende o condicionamento do
acesso à pesca de atum e simi-
lares da Zona Económica
Exclusiva dos Açores (ZEE) às
embarcações que estejam
registadas nos portos da
Região.”

“O actual regime de reserva
das águas açorianas continuará
em vigor, até que sejam defi-
nidas novas regras de acesso,
por proposta da Comissão
Europeia durante o ano de

2003.“
“Até ao surgimento desta

proposta da Comissão Europeia
para a manutenção do actual
regime, o que o Governo Portu-
guês sempre defendeu em
Bruxelas, sobre esta matéria, foi
a proposta apresentada pela
Região Autónoma dos Açores,
na defesa dos interesses da
pesca e dos pescadores açoria-
nos.”

De acordo com o PSD, “Não
têm qualquer fundamento as
especulações levantadas pelo
Presidente do Governo e pelo
Secretário Regional da Agricul-
tura e Pescas de que o Estado
Português trocasse “a salva-
guarda da zona económica
exclusiva afecta aos Açores pelo
alargamento da zona de protec-
ção costeira continental”.

“Com esta prática continua e
obsessiva de pura guerrilha
política contra o novo Governo
da República, o Governo Regio-
nal não defende assim o real
interesse dos Açores e dos
açorianos. Tenta escamotear,
perante os açorianos, as suas
dificuldades, indefinições e falta
de rumo na governação dos
Açores.”

Casa Pia seja pura e genuína. Se o for, teremos, igualmente, na
síntese da sua luta. Não deixem que o problema (da pedofilia e sua
condenação)... morra. Mas não matem... a Casa Pia, enquanto
organismo de real valia para a sociedade.
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Manchetes

Contacte-nos para conhecer as
nossas tarifas Outono/Inverno

Aceitam-se reservas

Horário

• segunda e terça das 8h00 às 18h00
• quarta-feira a sábado das 8h00 às 20h00
• domingo das 08h00 às 18h00

Tel.: 514-387-0660
2720 Legendre Este (St-Michel)

N O V O !Produtos Maia
Pastelaria-Padaria-Charcutaria
Grande  variedade de produtos  portugueses

Já se aceitam encomendas para o Natal :

• Bolo Rei
• Bolo de queijo
• Coscurões
• Pudim molotov
• Troncos e tortas
• Malassadas
• Pastéis de bacalhau
• Rissóis de camarão, carne, atum,
bacalhau e de outo peixe, etc., etc.
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Faça-nos uma visita
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Tels.:(514) 282-9976
        (514) 288-5177
Fax: (514) 848-0133

75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

Mário da Silva C.d.'A.Ass.
Normand Langelier C.d.'A. Ass.
António Pereira C.d.'A.Ass.

Silva, Langelier
& Pereira Inc.
Assurances Pierre G. Séguin Inc.
Seguros  e serviços financeiros

Greve geral na Venezuela
dura há duas semanas

Caracas - A greve geral na
Venezuela, país onde reside
uma numerosa comunidade
portuguesa, iniciada em 2 de

Dezembro pela oposição para
pressionar o Presidente Hugo
Chávez a renunciar e convocar
eleições imediatas, prolonga-se
há 15 dias e já fez parar o sector
petrolífero, reduzindo a pro-
dução de petróleo para menos
de um terço. Apesar da forte
pressão, o chefe de Estado
venezuelano reafirmou domin-
go que não pretende renunciar
nem antecipar eleições.

Os líderes da oposição avisam

que a greve que dura há duas
semanas só terminará se
Chávez renunciar ou convocar
eleições antecipadas, mas o

Presidente da Venezuela diz
que essa proposta é incons-
titucional. O dirigente diminuiu
também a importância da
pressão económica que o quinto
maior exportador de petróleo
do mundo sofre pela paralisação
quase total da sua indústria
petrolífera. Segundo autori-
dades locais, o país perde 50
milhões de dólares por dia
devido ao encerramento de
refinarias e portos.

Diamantes
No Canadá, nova lei luta contra
comércio de “diamantes de guerra”

(Lusa) - O Canadá aprovou
uma lei para vigiar a importação
e exportação de diamantes
brutos de forma a lutar contra o
comércio de “diamantes da
guerra”, que financiam conflitos

A Voz de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com

Relatório sobre desenvolvimento
humano lançado em Angola

Luanda - O Programa das
Nações Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD) lança na
próxima quinta-feira, na capital
angolana, o seu Relatório de
Desenvolvimento Humano
Global 2002. O documento tem
este ano como tema «Apro-
fundar a Democracia num
mundo Fragmentado».

O relatório global, lançado
oficialmente pelo PNUD em
Julho a nível mundial, salienta
em primeiro lugar a ideia de que

a política é tão importante como
a economia para um desenvol-
vimento humano bem suce-
dido.

A cerimónia, que terá lugar
num hotel em Luanda, contará
com a presença da ministra do
Planeamento, Ana Dias Lou-
renço, e do representante
residente do PNUD em Angola,
Erick de Mul, além de membros
do Governo angolano, depu-
tados, Organizações Não
Governamentais (ONG), mem-
bros do corpo diplomático,
entidades religiosas e socie-
dade civil.

mortíferos na África, anunciou o
Governo.

A lei, promulgada, traduz o
empenho do Canadá em res-
peitar o processo de Kimberley,
que visa instaurar vários

controlos às pedras preciosas
desde as minas onde são
recolhidas às oficinas de
polimento.

Lançada em 2000 pela África
do Sul e seguida pelas Nações
Unidas, a iniciativa junta 48
países ansiosos por pôr fim ao
tráfico de diamantes de guerra.

“A cooperação internacional
no quadro do processo de
Kimberley é indispensável para

restringir esse comércio sinis-
tro e os conflitos que alimenta”,
afirmou o ministro dos Negó-
cios Estrangeiros canadiano,
Bill Graham.

Com o novo sistema, que será
obrigatório a partir de Janeiro
de 2003 no Canadá, um
“certificado de origem” consi-
derado inviolável deverá
acompanhar todos os diaman-
tes brutos exportados.

Governo português
mantém segundo canal da RTP

Lisboa - O plano de reestruturação do sector público da
Comunicação Social, apresentado na passada terça-feira pelo
Governo português, deverá manter os dois canais na televisão
estatal e terá financiamento duplo. Este reajustamento face ao
programa inicial, que previa o encerramento de um dos canais da
RTP, foi avançada na edição do fim-de-semana do jornal «Expresso».

De acordo com o semanário, a RTP2 será concessionada à RTP
que, por sua vez, «partilhará conteúdos com diversas entidades
públicas e privadas». O jornal acrescenta que «as contribuições
directas do Estado poderão ascender a 150 milhões de euros
anuais».

O ministro da tutela, Nuno Morais Sarmento, «assumirá uma
parte dos 200 milhões de contos» do passivo da televisão estatal,
mas espera que «a política de alienação de património e
rentabilização económica» assegurem o pagamento do resto das
dívidas. A grelha e formatação final da programação será sempre
da responsabilidade directa da RTP.

UNIVERSAL
89  Mont-Royal Este, Montreal, H2T 1N6

849-6307 • 849-6308

Válido do 16 ao 22 de Dezembro 2002
Quantidades limitadas

lb./
Peito de galinha
desossado Kg.

"Rotis" de porco
ou vaca /lb. Kg.
Sumo Oásis
460ml/3x200ml

49*

.99¢

$9.87

Água Perrier 750 ml. + tx
Pepsi/Coca-Cola
24x355 ml. (latas)

Cerveja Molson/Labatt
caixa de 24  x  341 ml. $20.

Cada

Perú "Utilité"

+ Tara
02

99$3. 80$8.

99

89¢
79¢

$5.

49

$2.
.79¢

$4.

Gelado "Parlour" Nestlé
*(c/cupão)     2 lt.

+ tx + tara

Brócolos

Saladas: Boston, folhas
Romana, "Iceberg"

12 / $1.

$1.lb.

99

/.89¢

Laranjas (s/pevide)

96

Caixa de bacalhau
        "médio" $219.

Kg.

00

Temos também cabritos e leitões

cada

+tx
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Continente & Ilhas

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

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

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

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

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

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

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

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

os vossos impostos LEGALMENTE

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

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

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

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

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

SUPER ESPECIAL
DO NATAL

LES ALIMENTS C. MARTINS
123, Villeneuve Este

(entre Coloniale  e de Bullion)

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

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

100% satisfação garantida
ou dinheiro reembolsado

GALO

20 LITROS

$40.00

Entrega no

mesmo dia

Importadores de frutas e legumes
a grosso e a retalho

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

•crèches  •ect...
Pessoalcompetente

TIPO
VINHO
VERDE

20 LITROS

$40.00

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

• Não esqueça os famosos grelos e couves a
   preço especial

• Batata miúda saco de 50 lb. $7.50
• Batata graúda saco de 50 lb. $8.99

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 deSISTEMAS

SISTEMAS

7702 rua Juliette • V. LaSalle

Adélia Ferreira
Advogada

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

FERREIRA LEMPICKA Avocates

Tel.: (514) 849-9966  4242,Boul. St-Laurent, suite 204
Montreal, Qué., H2W 1Z3

  CLÍNICA DE OPTOMETRIA  LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista  -  Óculos - Lentes de contacto

Vila Real
Nasceu a Liga dos Amigos
do Douro Património Mundial

(Lusa) - A Liga dos Amigos do
Douro Património Mundial foi
formalmente constituída, no dia
em que se comemorou o pri-
meiro aniversário da classifi-
cação atribuída pela UNESCO
ao Alto Douro Vinhateiro, e visa
a preservação e salvaguarda
daquele património.

A liga terá como presidente o
ex-ministro da Economia Braga
da Cruz e sede em Vila Real, em
instalações cedidas pela
autarquia local.

No decorrer da cerimónia de
criação da liga, Braga da Cruz
disse que se trata de uma

associação cultural e de
intervenção cívica, de direito
privado e sem fins lucrativos.

“A liga procurará contribuir
para a projecção dos atributos
de Património Mundial do Alto
Douro Vinhateiro, conforme o
reconhecimento, delimitação e
critérios da UNESCO”, salien-
tou.

Acrescentou ainda que
pretende contribuir para o
desenvolvimento social, cultu-
ral e económico da região e seus
habitantes.

Para Braga da Cruz, é
necessário implicar a sociedade

civil na salvaguarda e manu-
tenção do património classi-
ficado, por isso surgiu a ideia de
criar uma Liga de Amigos.

“Não pretendemos substituir-
mo-nos a ninguém, apenas
servir de intermediários entre
as instituições do Douro,
câmaras municipais e serviços
públicos”, referiu. As acções a
desenvolver têm como principal
objectivo “fazer tudo para que os
atributos do Douro Vinhateiro
que levaram à classificação se
mantenham e valorizem”.

“Vamos zelar para que o
Douro Património Mundial seja
conhecido, principalmente
nesta região, pois só assim as
pessoas se poderão preocupar e
lutar pela sua preservação”,
afirmou.

Uma das suas prioridades
será a realização de acções de
sensibilização junto da popu-
lação escolar e dos viticultores.

Para o responsável, é neces-
sário começar a fazer pedagogia
nas escolas, desde a escola
básica até à universidade,

“ensinar sobre a melhor forma
de intervir na região de forma a
que os seus valores sejam
salvaguardados”.

A liga tentará contribuir para
uma intervenção de cidadania
responsável, denunciando
intervenções descaracteri-
zadoras da paisagem e
aconselhando formas de
actuação positivas.

“Vamos estar atentos e se
virmos que se está a realizar
uma intervenção errada, vamos
denunciar isso, faremos uma
intervenção pública contra
descaracterizações e desvirtua-
mentos que possam lesar o
conceito de Património Mun-
dial”, afirmou.

Fazem ainda parte da Liga de
Amigos a vice- presidente Laura
Regueiro, o tesoureiro Nuno
Tavares Moreira, e os vogais
Cristiano Vanzeller e Fernando
Martins dos Santos Alves, a
mesa da Assembleia Geral é
presidida por Fernando Amaral.

O ex-ministro das Finanças e
ex-presidente da Fundação rei

Afonso Henriques Miguel
Cadilhe, que foi um dos
impulsionadores da consti-
tuição da liga e da candidatura
do Douro a Património Mun-
dial, é o sócio número um da
nova associação.

No dia 14 de Dezembro de
2001, a UNESCO anunciou em
Helsínquia a classificação do
Alto Douro Vinhateiro como
Paisagem Cultural Evolutiva
Viva.

Com 25 mil hectares, inseri-
dos na Região Demarcada do
Douro, o Alto Douro Vinhateiro
engloba 13 municípios, nomea-
damente Mesão Frio, Peso da
Régua, Santa Marta de
Penaguião, Vila Real, Alijó,
Sabrosa, Carrazeda de Ansiães,
Torre de Moncorvo, Lamego,
Armamar, Tabuaço, São João da
Pesqueira e Vila Nova de Foz
Côa.

Terceira
Cabo Verdeano detido nas Lajes

Forças do Destacamento
Fiscal de Angra do Heroísmo,

do Grupo Fiscal dos Açores da
Brigada Fiscal da GNR em
colaboração com elementos da
Delegação Aduaneira, detive-
ram no passado dia 13 de

Dezembro, pelas 10H30, no
Aeroporto das Lages, um
cidadão de nacionalidade Cabo-
Verdeana, do sexo masculino,
por posse de 3.960 gramas de
Haxixe, 35,5 gramas de Heroína
e 25,4 gramas de Cocaína.

O material apreendido é
equivalente a cerca de 20.480
doses, tendo ainda sido
apreendido 1 telemóvel e 90
Euros em numerário, segundo
uma nota da Brigada Fiscal da
Cidade Património Mundial.

O referido cidadão viu a sua
detenção confirmada pela
Procuradora junto do Tribunal
Judicial da Praia da Vitória,
tendo ficado em prisão
preventiva a aguardar julga-
mento.

Madeira
Mais 157 novas casas para
famílias desfavorecidas

O empreendimento de Habi-
tação a Custos Controlados
custará ao Governo Regional
cerca de 12 milhões de euros.
Dando cumprimento à sua
política social, o Governo
Regional, através do Instituto de
Habitação da Madeira, apoiará
mais 157 famílias desfavo-
recidas e com dificuldades de
acesso ao mercado privado,
através do patrocínio a um
empreendimento de Habitação
a Custos Controlados. O pro-

jecto de habitação económica
será desenvolvido na freguesia
de Santo António, no Funchal, e
enquadra-se no esforço da
melhoria das condições habita-
cionais em curso neste con-
celho. As 157 novas habitações
destinam-se, preferencial-
mente, a pessoas que residem
ou trabalham no Funchal, e a sua
atribuição deverá ser feita quer
através do método de arrenda-
mento para as famílias sem

Ver  pág. 18
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$249.00
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Opinião

Restaurante Casa Minhota

Menu especial do Dia de Ano Novo

Preparamos de encomenda, leitão à moda da casa, os famosos pastéis de bacalhau, os deliciosos rissóis de
camarão e croquetes de carne.

Para qualquer tipo de festa, contacte a profissionalizada equipa do restaurante Casa Minhota

3959, Boul. St-Laurent  Tel.: 842-2661  Fax.: 842-7491

Dê as boas vindas ao ano 2003 no Restaurante Casa Minhota

•Terça-feira, dia 1 de Janeiro, a partir das 12h00, aguarda-o uma ementa muito especial.
•Venha celebrar connosco! Estacionamento disponível nas traseiras.

A equipa da Casa Minhota saúda todos os seus clientes,

amigos e comunidade com votos de Boas Festas

Os jornalistas fazem o trabalho dos polícias
Mais escândalos

       Por Augusto Machado

Afinal já não é apenas a Casa Pia com
suspeitas de casos de pedofilia. Outras
instituições, como a Casa do Gaiato, em
várias localidades do país, estão também
a ser investigadas depois de surgirem
denúncias. Fala-se em várias redes de
pedofilia actuarem em Portugal nos
últimos 20 anos.

Desde que os jornalistas des-
vendaram o escândalo, o país tem

mostrado o seu pior. O que a televisão nos tem mostrado, nestas
últimas semanas, é a realidade que há muito era ocultada dos
portugueses. Pior ainda são as autoridades acusarem os jornalistas
de sensacionalismo. Talvez a televisão (a privada) tenha exagerado
na amostra dos filmes pornográficos que filmava o já denunciado
pediatra – não era preciso tanto “show”. Todavia, foi importante dar
a saber à população de que essas mesmas autoridades tinham
permitido que o lixo, a podridão nacional, se tivesse acumulado por
debaixo do tapete durante décadas, - só para não incomodar certas
personalidades importantes. E não é por acaso que os cidadãos têm
a preocupante sensação de que as autoridades políticas, desde há
muitos anos, se deixam corromper. Vejamos como um cronista dum
semanário da capital descreve o sistema: “Tudo neste país tresanda
a secretismo, tibieza e cobardia. Vivemos numa cultura de medo
pacientemente urdida por políticos e ´intelectuais´, que agem e
reagem hipocritamente. Não querem que se descubram os crimes
- para não chocar as consciências da burguesia. Pôr a porcaria ao
ar livre, mas cuidado não poluir demasiado o ambiente, porque a
sujidade fede e o fedor incomoda o piquenique. Denunciar redes
de pedofilia, sim – mas sem badalar demasiado porque pode
envergonhar o país e suja o nome de Portugal”.

É mais que ridícula a atitude das autoridades em relação aos
jornalistas. Porque neste caso, se houve papel louvável, foi o dos
jornalistas que estiveram à altura da carteira profissional que trazem
no bolso: denunciaram os casos, abalaram a complacência
criminosa do país e confrontaram a população com o Mal. Agora
que o problema está desvendado espera-se que as autoridades
competentes tenham a coragem de tomar medidas adequadas para
combater os criminosos da rede organizada de pedofilia em
Portugal. Porque o pior erro que se pode cometer é negar que o
problema existe. É importante que o país saiba que estas redes
existem, que os filmes de crianças violadas que a televisão tem

Casa Pia de Lisboa
Jornalismo vs vampirismo

Por Lagoas da Silva

Somos contra qualquer tipo de pena que não esteja de acordo com
o grau de crime praticado, tal como ainda hoje acontece em muitas
partes do mundo e particularmente em Portugal, sobretudo no que
concerne aos crimes de pedofilia e similares, por entendermos que
o agravamento das penas pode sempre influenciar na diminuição
da prática de tais crimes.

Vem isto a propósito dos abusos que ao longo dos anos têm vindo
a ser praticados em Portugal contra as crianças, tenham elas
pertencido a instituições ou não, sem que ninguém ou qualquer
entidade se tenha preocupado com isso.

Sabemos que a maioria de tais crimes já prescreveram. Contudo,
entendemos, que mesmo nos crimes prescritos, se é que deveria
haver prescrição, os culpados deveriam ser denunciados para que
todos nós os pudéssemos conhecer. As nossas crianças bem o
merecem.

O ano de 1975, pelo que se tem noticiado, foi o ano do desabrochar
dos pedófilos. Foi a partir desse ano que apareceram as primeiras
queixas, de pais, de instituições e até de alguma imprensa, queixas
que, por uma ou outra razão, desembocaram sempre no
encobrimento e arquivamento, quando era caso disso.

Como jornalista, entendo que é dever dos meios de comunicação
social levar aos seus leitores e ouvintes tudo o que é notícia,
sobretudo quando ela é, como no caso da pedofilia, do maior
interesse para a sociedade. Mas informar não é escarafunchar, não
é entrar no mais íntimo daqueles que são a razão dessa mesma
notícia, como não é massacrar a inteligência de quem lê ou de quem
ouve. E no chamado caso “Casa Pia”, foi o que parte da comunicação
social fez, tudo porque os jornalistas sabem que os patrões querem
vender, tudo em razão do dinheiro.

Sendo a pedofilia um caso que deve merecer toda a nossa atenção,
entendemos ser urgente uma alteração radical às leis em vigor, já
que, sendo a pedofilia um crime repugnante, o pedófilo tem de ser
condenado de acordo com a importância desse mesmo crime.

Ele pode até ser um doente, como certas correntes defendem,
mas para nós, um pedófilo é um criminoso e é nessa qualidade que
deve ser tratado. Mas, para além das leis que condenem, deverão
também aparecer e com urgência, leis que protejam as crianças,
sobretudo as crianças que vivem em instituições, que são sempre,
por isso mesmo, mais vulneráveis.

Sobre a Casa Pia, a instituição mais falada e mais ofendida nestas
últimas semanas, uma instituição que conhecemos, por sobre a

Ver  pág. 12 Ver  pág. 12

Contra a Maré
A discriminação
da comunidade confirma-se

Bípedes meios quadrúpedes
Chegam à fila dos acessos à auto-estrada e os potentíssimos

cavalos-vapor de quatro rodas,  ineficazes  perante o
engarrafamento, transformam-se em muares estáticos, trôpegos
e cheios de reumático.  Como é desnecessário dar palha à burra,
escovar-lhe o pêlo ou  polir-lhe os arreios, o cavaleiro estica o
pescoço para medir o cumprimento à fila e ajuizar o tempo de

Por Amadeu Moura

Na semana passada exprimi a minha
insatisfação pela maneira discri-
minatória como a nossa comunidade é
tratada pela Secretaria de Estado das
Comunidades. Uma semana depois,
mais uma atitude a confirmar os meus
dizeres.

Nesta quarta-feira, quando o jornal
sair para a rua, o Sr. José Cesário,
Secretário  de Estado das Comunidades
Portuguesas, estará em Chatham e em
London, no Ontário (será que estas

duas localidades terão mais portugueses do que Montreal?). No dia
seguinte, Sua Excelência encontrar-se-á, em Toronto, com os
membros da Comissão “ 50 anos - Uma Celebração Luso-Canadiana.
Nessa mesma noite partirá para Portugal, com escala nos E.U..

Todas estas informações foram coligidas a partir de uma nota à
comunicação social distribuída pela SEC. Mais ainda se ficou a saber
que esta viagem começou no Brasil (é a segunda visita do Sr. José
Cesário ao Brasil este ano) e culminou no Canadá, exclusivamente
em Toronto e arredores.

Perante estes factos, poucos, ou nenhuns, argumentos haverá.
É evidente que somos postos de lado. Porque será? Querem ver que,
pelo facto de não haver um núcleo PSD organizado em Montreal,
penaliza a comunidade no seu todo?

Se for por isso, ó rapazes, ressuscitem o cadáver! Nem que seja
a fingir...

E não se esqueçam de convidar o deputado...

Ver  pág. 18
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Comunidade

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DO WEST ISLAND
Passagem do Ano

“Buffet” Quente  e Frio :
Saladas variadas
Carne assada à portuguesa
Bacalhau à Gomes de Sá
Perú e fiambre c/ananás
Sobremesa e café

Noite abrilhantada por :
D.J.Profissional (D.J.Productions)
Entradas:
30**(Sócios) e 35**(N/Sócios)
Crianças dos 6 aos 12 anos (10**)

Contacte a Associação de quinta a sábado entre as 19H e as 24H00 - (514) 684-0857
Collège Charlemagne, 5000 Pilon, Pierrefonds

À meia-noite : petiscos, doces variados e espumante
1012, rue Mont-Royal est  Bureau 102

Montréal (Québec) H2J 1X6

Députée de Mercier
Nathalie Rochefort

Festas Felizes
Que esta quadra festiva de Natal

 seja para todos, motivo de amor e partilha

e que o Novo Ano

venha repleto de paz,

saúde e prosperidade.

Tél.: (514) 521-NATH (6284)
Télécopieur: (514) 521-0147

nrochefort@assnat.qc.ca

Formação de Professores
na Universidade de Montreal

Portugais, langue étrangère,
assim se designa a cadeira de
formação de professores,
integrada no Programa de
Mineur en langue portugaise et
cultures lusophones, criado
recentemente na Universidade
de Montreal. Criada por Luís
Aguilar, a fim de corresponder
a uma necessidade de for-
mação, tantas vezes reclamada
pelos professores de Português
de Montreal, a cadeira de
Portugais, langue étrangère, tem
a duração de 45 horas, decorre
de 15 de Janeiro a 30 de Abril de
2003, com uma sessão semanal
de três horas, às Quartas-feiras,
das 19horas às 22 horas e é

creditada com 3 unidades de
crédito.

As várias sessões desta
cadeira serão parametradas por
três vectores. O primeiro é
relativo à prática da língua,
através da realização de acti-
vidades provenientes das
abordagens, modelos e méto-
dos diferenciados: Método
Silencioso, Jogos de Escrita,
Aprendizagem pela Reacção
Física Total, Aprendizagem
Natural, Psicodramaturgia
Linguística, Método Relacional,
Método de Dinâmica de
Grupos, Modelo de Aprendi-
zagem Centrada na Experi-
mentação, Sugestopedia,

Programação Neurolinguística,
Leitura Mecânica em Voz Alta e
Dicção, Aprendizagem Comu-
nitária de Línguas, Jogo de
Papéis no quadro das Acti-
vidades Dramáticas em geral e
do Psicodrama em particular,
Abordagens Expressivo-Comu-
nicativo e Artístico-Culturais,
Gestaltpedagogia, Autonomia,
Ensino e Aprendizagem a
distância. O segundo vector diz
respeito à análise auto-reflexiva
da prática de ensino e apren-
dizagem desenvolvida por cada
professor. O terceiro elemento
privilegiado reporta-se à
construção de material didác-
tico de natureza diversa: fichas
de avaliação formativas, testes
sumativos e somativos, jogos
para o Ensino/Aprendizagem
da Língua, Fichas de Jogo de
Papéis para a Comunic-Acção,
etc.

Procura-se com esta cadeira,
para além da identificação e
descrição de estratégias, acti-
vidades, abordagens, modelos e
métodos  não-convencionais e
convencionais, utilizados no
ensino do português, língua
estrangeira, língua segunda e
língua materna, a eficácia na
aprendizagem, a reflexão me-
todológica, através da apropria-
ção dos principais elementos
teóricos e conceptuais da
utilização de actividades de
outras ciências, aplicadas ao
ensino do português. Incontor-
nável é, igualmente, o estudo
dos elementos significativos e
das particularidades que
distinguem a Língua Portugue-
sa nos vários países e regiões
onde é falada.

Propõe-se o desenvolvimento
experimental de um processo
de ensino e aprendizagem
vivenciado, mais feito do que
dito, mais sugestivo, com base
na expressão e na comunicação,
afinal o locus nascendi de uma
língua viva, a sua razão primeira.

Com efeito as actividades de
expressão e comunicação, a
metodologia de trabalho por
projecto e o trabalho por
grupos, o jogo de papéis e a
simulação, os jogos de escrita,
as actividades de expressão oral
e o trabalho de dicção são
algumas das estratégias privi-
legiadas no desenvolvimento
desta cadeira.

Paralelamente, o Dr. Luís
Aguilar ministrará, também, a
cadeira de Introduction à la
culture portugaise, que ocorrerá,
às Terças-feiras, das  16 horas às
19 horas, de 07 de Janeiro a 16 de
Abril de 2003. Far-se-á uma
panorâmica sobre os grandes
temas portugueses, o desen-
volvimento histórico, artístico e
literário de Portugal do século
XII aos nossos dias, as matérias
a estudar serão, por exemplo, a
actualidade portuguesa, os
aspectos socio-económicos
actuais, a arte e o património
português, a geografia, a
literatura contempo-rânea, o
turismo, a gastronomia, etc.

É de referir que o custo médio
das propinas de cada cadeira,  é
de 200 dólares canadianos por
quatro meses. As inscrições
devem ser feitas no Pavillon
Lionel-Groulx, sala C-8086,
telefone (514) 343-6222.

Para mais informações po-
derá ser contactado o Docente
Responsável pelos Estudos
Portugueses da Universidade
de Montreal,  Dr. Luís Aguilar,
no Pavillon Lionel-Groulx sala
C- 8069, telefone (514) 343 6599
e 731 2312. ou a Dra. Angela
Steinmetz, no Pavillon Lionel-
Groulx, sala C- 8103,  telefone
(514) 343-7580

Boas FBoas FBoas FBoas FBoas Festasestasestasestasestas
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•Reparações em todo o género de calçado e
artigos em cabedal

   •Serviço de limpeza a seco a baixo preço
   •Alterações de vestuário, arranjo de fechos, forros etc...

   Colocam-se forros em vestuário
Tudo num só local

Ao serviço da comunidade portuguesa há mais de 20 anos

20, St-Cuthbert (esquina St-Laurent)

Boas Festas
a Toda a

Comunidade
Portuguesa

Toronto de braço dado  com a cultura Açoriana
Fotografia e texto de Adelaide Vilela

A identidade é um assunto
que a mim me faz sentir cada vez
mais portuguesa, mais beirã,
nas Terras do Canadá onde vivo
há 26 anos. Por isso, e como
também sinto que uma alma
açoriana nasceu em mim, tenho
o privilégio de vos proporcionar
alguns momentos de alegria, de
partilha e de amizade. Devo
participar aos meus leitores
algumas das experiências
vividas na Semana Cultural
Açoriana que decorreu de 3 a 9
de Novembro na grande cidade
de Toronto. Eis o brilhante tema
que deu nome à Semana
Cultural: identidade do Povo
Açoriano. Tema que também
deu brilho aos trabalhos que ali
foram apresentados e força e
dinamismo aos artistas que
animaram os momentos de
festa.

Todos os meus leitores sa-
bem que para o povo das ilhas a
identidade é sinónimo de
açorianidade.

Como sou uma pessoa que
preza a amizade e aprecia o calor
humano do povo açoriano,
fiquei satisfeitíssima com o
convite que recebi da Casa dos
Açores de Toronto. Fiquei feliz
ao saber que naquele lugar onde
já tinha sido apresentado o meu
segundo livro a mesma expe-
riência se repetiria. O  meu livro
VERSOS E UNIVERSOS foi
apresentado ao povo e teve,

graças a Deus, bom êxito.
Aquela associação organizou

este ano pela sexta vez um
evento que louva a cultura
açoriana e honra o nome de
Portugal. Muito bem se pre-
servaram as tradições das ilhas,
as princesas do Atlântico -
marcos com cunho de digni-
dade para a identidade de um
povo e neste caso, o povo dos
Açores.

Só pude assistir a algumas
actividades mas deu para
perceber que o presidente da
Casa dos Açores de Toronto, o
Sr. Fernando Faria, se soube
rodear de gente de grande
envergadura cultural e social. A
comunicação social falada e
escrita deu a importância devida
à Semana Cultural acom-
panhando as actividades a par e
passo durante aqueles oito dias
de lazer. Pelo que me foi dado
apurar, a Leitora da Universi-
dade de Toronto, a Dra. Aida
Baptista bem como a Dra.
Manuela Marujo, do mesmo
estabelecimento de ensino,
também deram um “empur-
rãozinho” à Semana Cultural
para que o evento fosse um
sucesso.

Do que vi gostei de tudo! Vi e
ouvi uma professora canadiana
de origem judia apresentar um
trabalho que ela preparou a

partir de um estudo etnográfico
conseguido nalgumas aldeias
de Portugal Continental e na
Região Autónoma dos Açores. A
senhora em questão é musi-
cóloga, por isso também cantou
com grande graça e profis-
sionalismo uma canção dos
tempos medievais. Interessante
para mim, como beirã, foi
constatar como a professora
Judith Cohen descobriu no Paul
e no Ourondo como se
divertiam as lavadeiras dos
tempos idos quando saltavam e
dançavam ao som dos tambores
e dos adufes. Isso requereu a
presença das minhas memórias
que me fizeram logo emocionar.
O mundo é pequeno quando
temos a coragem de levar aos
outros o melhor das nossas
descobertas.

A Dra. Ilda Januário, talvez
motivada pelo grande amor que
tem ao pai amado, falecido há
pouco mais de um ano,
apresentou um trabalho escrito
alternado com fotografias dos
tempos em que o pai trabalhou
na ilha de Santa Maria tendo tido
um lugar de destaque na base
americana daquela ilha. Ilda
Januário, filha de pais con-
tinentais, documen-tou-se
muito bem para nos falar do pai
e da função interessante que o
senhor desempenhou naqueles

tempos. Apreciei e todos
gostaram da sua inter-venção.
Mas, na minha opinião, o amor
da Ilda pelo pai passou para
além da identidade do povo
açoriano que era o tema por
excelência da semana cultural.

Depois de ter questionado
alguns dos amigos que por lá fui
conquistando, constatei que em
cada actividade que a Semana
Cultural realizou foi casa
sempre cheia. Foi um sucesso!
Assim sendo, as colectividades
ganham ao preservar a cultura
e a língua portuguesas,
ganhando os amigos e asso-
ciados, todos beneficiando.

Restou-me a alegria de dois
dias. De informação fiquei mais
pobre porque não me foi
possível ficar a semana toda.
Mas pelo menos destaco os
doutores que ajudaram a
garantir o sucesso dos encon-
tros na Casa dos Açores de
Toronto:

José Luís Gomes, Embai-
xador de Portugal no Canadá,
Manuela Aguiar, Deputada,
Victor Cruz, Presidente do
Partido Social Democrata,
Açores, Vasco Garcia, Reitor da
Universidade dos Açores, Carl
de Faria, Ministro da Cidadania
e Direitos Cívicos, José Carlos
Teixeira, Professor da Univer-
sidade de Toronto e Bill Moniz
Jornalista.

Para concluir, a aposta dos
artesãos também foi surpreen-
dente. Até me atrevo a dizer que
Idalina Negalha, António Paulo
Franco, Hildebrando Silva e
Otília Resendes incutiram-nos o

gosto pela arte ... tal é a beleza
das suas criações!

Que dizer mais? Apenas que a
bela Fátima Martins, a anfitriã
de cada cerimónia, momento ou
actividade nos provou que fala a
língua de Camões com tanta
facilidade e satisfação quando

diz: “ Brilhámos sempre falando
português longe da Pátria”.

A Casa dos Açores de Toronto
está de parabéns por ter levado
a efeito, pela sexta vez, este
evento da mais alta importância.

Sá & Filhos Inc.

ESPECIAIS VÁLIDOS DO
18 AO 25 DE DEZEMBRO

4701 St-Urbain
Tel. 842-3373

SUMOL 1.5 lt $1.79
cada

AZEITE SALOIO $3.99
(3/cliente) cada

CAMARÃO
GRANDE $16.50/2 Lb.

POLVO $4.99 / 750 Gr.

“ROTI” DE PORCO $1.62
Lb.

CARNE DE VACA
P/ASSAR  (rolo) $4.49

Lb.

   CERVEJA
(Marcas populares) $20.02

+ tara
 + tx

(só “pague e leve”)

Feliz Natal
 e Próspero Ano Novo
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CÂMARA MUNICIPAL DE MONTREAL
“Arrondissement”

Villeray — Saint-Michel — Parc Extension

Os membros do Gabinete de Villeray, Saint-Michel e
Parc Extension, desejam-lhe um alegre período de
Festas e um Novo Ano cheio de felicidade, saúde e
prosperidade.

Paolo Tamburello      Tel.: 872-1317
Mary Deros      Tel.: 872-3103
Sylvain Lachance      Tel.: 872-3103
Anie Samson      Tel.: 872-8173
Frank Venneri      Tel.: 872-8173

Gabinete do Conselho : 529 rue Jarry Este, suite 401
Montreal, H2P 1V4

Filarmónica
Portuguesa
de Montreal

deseja de um modo

especial a toda a

comunidade
portuguesa

aos seus músicos e família

Festas
Felizes

Já está em preparação a

Edição 2003
Boas Festas a todos
os nossos clientes,

amigos e
comunidade

Contactar :
Mário ou Steven Amorim

Tel.: 728-8117
Fax: 728-6298

Ao serviço da comunidade há mais de 35 anos

Exames da vista para toda a família
Lentes de contacto
Óculos de alta gama para todo o tipo de personalidades

Falamos português para melhor
vos servir

4021, Boul. St-Laurent
(esquina com a Duluth)
Tel.: 849-1433 - Fax: 288-7495

FELIZ NATAL  E UM
PRÓSPERO ANO NOVO

A Casa dos Açores do Quebeque,

deseja a todos os sócios e amigos, um

Feliz Natal, e um

Ano Novo,
cheio de prosperidades

C.P.M.
Natal da Criança

O Clube Portugal de Montreal leva a efeito no próximo Domingo
dia 22 de Dezembro pelas 16 horas, na sua sede, uma “matinée”
dançante com a discoteca do CPM.

Na mesma ocasião será sublinhado também o Natal da Criança
com a presença do Pai Natal havendo prémios para todas as crianças
presentes na sala.

Para mais informações contactar o CPM pelo telefone 844-1406.

Estagiar em Portugal
O Consulado Geral de Portugal em Montreal informa todos os

interessados que, por Despacho Conjunto assinado pelas
Secretarias de Estado das Comunidades e do Trabalho, foi decidido
atribuir em 2003 – 500 Estágios Profissionais em Portugal para
Jovens Portugueses e Luso Descendentes no âmbito do Programa
“Estagiar em Portugal”.

O Governo Português visa com estes estágios, que têm a duração
de 9 meses, complementar e aperfeiçoar as qualificações socio-
profissionais dos luso-descendentes, contribuindo para a sua
valorização cultural e profissional através do contacto com a
realidade empresarial portuguesa.

As candidaturas deverão ser apresentadas até ao próximo dia 15
de Janeiro de 2003 no Consulado Geral de Portugal em Montreal.

Informação necessária está à disposição no Consulado Geral
(Maria Luísa Fernandes) tel. (514) 499-0621 ext. 27, e vai ser
distribuída por vários Organismos Comunitários e irá estar
igualmente disponível na Internet cujo endereço é http//
www.secomunidades.pt/estagiar

Na Recreatheque de Laval
Passagem de ano 2002/2003

No dia 31 de Dezembro às 19h terá lugar na “Recreatheque”, 900
boul. Curé-Labelle, Laval, a maior festa portuguesa de Fim de Ano,
cuja apresentação está a cargo de Luís Melo, da Rádio Centre Ville.

Para dançar “bem à vontade” tem à v/disposição 1 enorme sala
de dança (com capacidade para mais de 1000 pessoas), 2 conjuntos
para ter música contínua, estacionamento para mais de 500 carros,
sala de jogos com segurança e muito entretenimento para os seus
filhos:  carrossel, palhaços, maquilhagem, jogos, etc.

Traga os seus petiscos!  Bar aberto (gratuito) das 19h às 22h
(cerveja, vinho e refrigerantes)

Entrada:  adultos, 35 Aies;  crianças (6-12 anos), 20 Aies

Bilhetes à venda:  Aie! Aie! Aie!  (514)947-7660, Padaria S. Miguel
(450) 978-9667,  Miriam Discrétion Coiffure (450)681-2350; J & L
Fashions (514)844-4351, Discoteca Portuguesa (514)843-3863,
Terra Nossa Brasil (514) 849-9337, Padaria Notre Maison (514) 844-
2162, Salon Vital (514)376-9024,

Associação dos Pais de Montreal(514)495-3284, Padaria
Lajeunesse (514)272-0362,  Voyages Algarve (514)273-9638

R.F.C.B.A.
Passagem de Ano

Numa organização do Rancho Folclórico Cantares e Bailares dos
Açores, terá lugar no salão paroquial da Igreja St-Enfant Jesus, 5035
rua St-Dominique, a tradicional festa de Passagem de Ano, com um
suculento jantar, e à meia-noite uma garrafa de champanhe e doces
por mesa.

Noite animada pelo famoso conjunto “Contact”.
Entrada:  adultos/40 ranchos; crianças dos 6 aos 12 anos/20

ranchos.
Para reservas contactar José Cordeiro pelo (450)629-9898; ABC

(514)844-2461 ou Carlos Farias (514)270-7974.

Joe & Duarte
Passagem de Ano

Numa organização e animação de Joe & Duarte e DJ X-Men terá
lugar no salão da igreja Ste-Thérèse de l’Enfant Jesus, 8200 rua
St-Hubert (esquina Mistral), pelas 19h00, uma sensacional festa
de Passagem de Ano com champanhe e bolo Panettone à meia-
noite.

Entrada:  adultos, 20 passagens; crianças dos 6 aos 12 anos, 10
passagens.

Para informações:  Manuel Torres (514)321-0543 ou  Duarte
Froias (450)629-1649.

8
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aos Sócios, familiares
e toda a Comunidade

LA GRILLE
PORTUGAISE
8616 Place Chaumont
 (canto Roi René, Anjou)

(514)  351-7444

Proprietários : Filomena   e   Liberal  Miranda

FRANGOS ASSADOS NA BRASA
Coma connosco ou leve para casa
Entrega ao domicílio disponível

A equipa do Restaurante
“La Grille Portugaise”,
deseja a todos os seus
estimados clientes, amigos

    e Comunidade

Festas Felizes

Bar-Terrasse La Cabane
3872, Boul. St-Laurent

9

Padaria e Pastelaria

POPULAR

NOVA ADMINISTRAÇÃO

A Padaria e Pastelaria POPULAR, agora com novo
proprietário, na pessoa do Senhor Paulo Dias, informa
que continuará a servir a sua estimada clientela com os
seus apreciados artigos de padaria, pastelaria,
charcutaria e produtos portugueses, no mesmo local.

Pão quente todos os dias,
de manhã e à tarde

PADARIA-PASTELARIA-CHARCUTARIA
PRODUTOS PORTUGUESES

367 de Castelnau, Montreal
(514) 278-7047

Festas Felizes

Horário : 2ª a 6ª das 7H às 20H - Sábado e Domingo das 7H às 19H

Publicidade
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um FELIZ NATAL

� um   � � � E� �     

AN� N� � �  � � � �

São os votos da equipa da

� � � � � � I� � � �m���  u� I� ! �

Jorge Mariano (presidente)

Venha ver a nova LOJA na Internet no WWW.MJMINFORMATIQUE.COM

Com mais de 90000 produtos d' informática

Passagem de Ano 2002 /2003

Solmar

O proprietario e pessoal do
Solmar,

desejam-lhe Felizes Festas
de

Natal e Ano Novo 111, St-Paul Este - Tel.:861-4562 - Fax: 878-4764
Sauvagine : 115, St-Paul Este - Tel.: 861-3210

Caldo Verde
ou

Sopa de camarao

Camarao a Madeira
ou

Caracois com Xerez

Folhado de Vieiras e salmao fumado

Granita algarvia

Sinfonia de pato com uvas do monte
ou

Lombo de vaca a Marques de Pombal
ou

Lagosta a Duriense

Taca de Champanhe
ou

Copo de Porto Quinta do Infantado

˜

‹

˜

,

˜

´

`

`

`

˜

´

Noite de

Sao Silvestre

2002

Ementa :

$75.00

Ementas Especiais
de

Natal - 25 / 12
e

Ano Novo - 01 / 01
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Pastelaria Portuguesa

www.pasteis-de-nata.com

68 Ave. Des Pins E. (esquina Colonial)

Montreal Qc H2W 1N5

(514) 849-3609

Especialidades de Natal:

Deseja-lhe Festas Felizes

Bolo Rei, Pão-de-ló de Ovar,

Pasteis de Nata, Tijeladas,

Broinhas de Natal, Tortas,

Bolo de Queijo e Mousses variadas.

Voz de anjo para Diana Campos
E o Natal da criança do C.C.E.S de Anjou

Fotografia e texto Adelaide Vilela

Amor e Natal... é fácil
perceber. Crianças invadiram
(no bom sentido da palavra), o
Centro Comunitário do Espírito
Santo de Anjou. Foi uma invasão
de amor misturada com a magia
que o Natal leva ao coração-
zinho de cada criança.

Uma vez mais esta colectivi-
dade realizou uma “soirée” com
actividades de interesse co-
mum, as quais agradaram a
associados e amigos.

É Natal! Estamos em maré de
Natal...! Que bom ver chegar as
visitas de longe. É assim: tempo
de partilha, de amor de amizade
e de solidariedade.

Uma das nossas visitas
nasceu e cresceu para cantar na
terra versos que se ouvem no

céu. Ela tem voz de anjo!
Voz de anjo para Diana

Campos é o titulo acima
mencionado. Maravilha...! Foi
com a voz melodiosa e
ternurenta que a menina de

catorze anos, vinda de Toronto,
encantou e deslumbrou todo o
povo presente, no passado

sábado dia 14 de Dezembro. A
jovem artista chegou-nos ao
mesmo tempo que a professora
Fátima Toste a qual tem
acompanhado o desabrochar da
vida artística da Diana Campos.

Fátima Toste não só nos
brindou com a presença de
Diana Campos mas também

nos deu o prazer de uma outra
visita muito especial. Natural-
mente, trata-se do Sr. Manuel
Toste que acompanhou a
esposa e a artista nesta viagem
de sonho para a mais pequena.
Presente esteve também
Manuel Contente, um faialense
amigo e conterrâneo de Fátima
Toste. Os dois recordaram com
carinho e saudade histórias da
Ilha que os viu nascer.

Não posso neste curto espaço
de tempo falar do livro de
histórias de Fátima Toste - Porto

Pim do meu Encanto. Prometo
voltar ao assunto noutra edição
de A  Voz de Portugal e contar-

lhe o que vi e ouvi na gravação de
histórias do Porto Pim e do
Faial. Até porque não é apenas
de tempo e espaço que se
requer para falar de Fátima
Toste é necessário muito

carinho, ternura e atenção para
descrever o amor que paira nos
três livros da autora.

Foi bonito ouvir a Diana
Ver  pág. 16
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Boas Festas a toda a

comunidade e obrigado

pela vossa preferência

Saudamos

os nossos sócios,

amigos e comunidade

em geral com votos

de Boas Festas

A Direcção da Filarmónica
do Divino

Espírito Santo
de Laval

Saúda os seus músicos,

familiares e comunidade

desejando a todos

Festas Felizes

Mais escândalos
Cont  pág. 5

Cont  pág. 5

mesma e as suas actividades termos escrito há já algum tempo
uma longa peça, não poderíamos deixar, neste momento, de sobre
ela levar até aos nossos leitores, algumas verdades.

Desde a sua fundação pelo Intendente Pina Manique, em 3 de
Julho de 1780, a Casa Pia já formou em termos de escolaridade e
técnicos, muitos milhares de jovens, considerados hoje, como o
foram no passado, homens de nível moral, intelectual e profissional
superior, em todos os escalões da vida nacional.

Para além de muitos lares, a Casa Pia conta com 7 colégios, só na
cidade de Lisboa, nos quais acolhe mais de 4500 educandos de
ambos os sexos e de idades compreendidas entre os 3 e os 21 anos.

Nos seus lares residenciais vivem mais de 700 crianças, divididas
em pequenos grupos, de vinte no máximo, apoiadas, cada uma, por
uma equipa em regime permanente, constituída por 3 educadores,
uma empregada de serviço geral e técnicos especializados em todas
as áreas, incluindo a de saúde e religiosa. Na área do semi-internato

Jornalismo vs vampirismo

LUMAR
ELECTRONICA

Luís Pereira
Daniel Boal

Sem
mensalidade {Aparelho

para descongelar
a neve nas  antenas

Antena 7.6 ft. motorizada , capacidade de
20 satélites, possibilidade de 300 canais.

Antena fixa  7.6 ft., capta RTPi, Itália e Alemanha

Tratamos da instalação
de todo o equipamento para Sport TV

AGENTE OFICIAL

Pacote de 20
canais locais, por

apenas $14.99/

Tel. (514) 947-1479  Fax : (514) 633-8347
www.lumar-sat.com

RTPi
RTP Açores
Itália
Alemanha$ 0.00

A Voz de Portugal
www.avozdeportugal.com

existem hoje mais de 3500 crianças e jovens. A todos (internos e
semi-internos), a Casa Pia ministra o ensino oficial, o mesmo que
é autorizado para o ensino básico e secundário em Portugal,
incluindo as actividades culturais, lúdicas e desportivas.

Mas, para além do ensino normal, a Casa Pia ministra ainda aos
seus educandos, mais de meia centena de cursos técnico-
profissionais, entre os quais destacamos o desenho artístico,
jornalismo, canalização/latoaria, estofador, panificação, pastelaria,
corte e confecções, pintura de construção civil e de automóveis,
chaparia, serralharia civil, carpintaria, marcenaria, encadernação,
relojoaria, artes gráficas, restauração, mecânica e tantas outras.

Contudo, é bom que se lembre que a Casa Pia não se tem ficado
por aqui. Sabendo das dificuldades no apoio e na colocação, e
querendo continuar a manter elevado o nível do ensino,
particularmente do ensino técnico, a Casa Pia assinou ao longo dos
anos os mais diversos acordos com as mais variadas instituições,
quer nacionais quer internacionais.

A pedofilia é um crime. Os pedófilos são criminosos que devem
ser presos, julgados e condenados, mas falar da Casa Pia como se
a instituição fosse apenas isso, é também crime. Temos de
denunciar os abusos sem abusarmos, temos de denunciar os crimes
sem nos tornarmos criminosos, temos que respeitar a instituição,
não só pelo bastante que já fez mas sobretudo pelo muito que ainda
tem para fazer.

mostrado à população são verdadeiros – e que as autoridades
permitiram que o negócio florescesse sob os seus olhos silenciosos.

Ainda a maré negra. Como os leitores já se devem ter
apercebido, o autor destas linhas vive a três quilómetros de
Caminha, vila  onde se  situa o estuário do rio Minho, em frente, da
outra banda do rio, fica a cidade La Guardia, Galiza. Por isso, previa-
se que quando a maré negra chegasse à costa portuguesa Caminha
seria a primeira localidade nacional a ser atingida. Felizmente, a
sorte tem estado do nosso lado; as marés, os ventos e as correntes
têm desviado as manchas do fuel-óleo das nossas praias, embora
estejam a escassos quilómetros de distância. E como dependemos
apenas da sorte... nada está garantido que de um momento para o
outro não tenhamos o mesmo azar que os nossos hermanos
galegos. Pobrezitos, andam aflitos tentando limpar uma imensa costa
toda contaminada, sem meios nem equipamento adequado. Tem
sido uma quase total ausência de sensibilidade por parte do Governo
espanhol neste processo da maré negra causada pelo petroleiro
“Prestige”. É doloroso ao ver o desespero, o esforço e a vontade de
lutar das populações e pescadores da Galiza totalmente
desacompanhados e sós para salvarem o ambiente onde ganham
o seu pão. É triste.

Pensamento da semana: A amizade é a perfeita harmonia entre
dois seres.

Sport Montreal
e Benfica

100 Bernard Oeste, Tel.: (514) 273-4389

Passagem de Ano 2002-2003
A partir das 19:30 horas,

 na Igreja St-Michel, 105 St. Viateur
(esquina com a St-Urbain)

música a cargo do CONJUNTO REFLEX
à meia-noite BOLO-REI e champanhe

lotação limitada
Bilhetes à venda na sede do Clube

informações 273-4389
A direcção deseja aos sócios, comerciantes e

comunidade em geral
Feliz Natal e

Prospero Ano Novo
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Crónica
Tubarões de aquário
Daisy

© Joel Neto

“Sim, o que me fascinou
em Daisy foi o seu rosto de
mulher normal, de mulher
igual à minha, igual a Luísa,
igual à minha mulher que me
esperava em casa e que me
dera um beijo nessa manhã e
que me dissera ter saudades
minhas com a doçura de
quem sabe quanto valem as
saudades”

Eu sei qual foi a noite – sei
o mês e o dia e a hora em que abri
a jaula à minha própria podridão
e a soltei no interior da nossa
casa, sorrateira, louca pelo

sangue doce de uma mulher inocente, louca pelo fruto imaculado
do seu ventre em flor. Quando hoje o recordo, sozinho sobre o sofá
desta sala vazia, quase consigo reduzir aquele momento a nada,
quase consigo conter o movimento das ancas e recuar sobre mim
próprio e sentar-me na borda da cama um segundo antes daquela
explosão do plástico e daquele esgar de terror: “Se rompió!” Sim,
um segundo, não uma noite inteira – apenas um segundo. Disso
tenho a certeza: tudo não passou de um segundo – um segundo só
entre o grito daquela mulher assustada e o meu próprio susto, um
segundo para uma última investida do cóccix, um segundo para um
derradeiro momento de delírio após aquele queixume que ainda
ecoava pelo quarto, morrendo: “Se rompió!” Mas quando ela se
sentou desamparada sobre a borda da cama, quando um súbito
pudor a fez cobrir os seios e um pânico repentino lhe levou as mãos
ao rosto, não fui capaz de odiá-la: foi apenas como se a partir daquele
momento alguma coisa nos unisse para sempre, eu a presa e ela o
algoz, talvez ao contrário, talvez até nenhum dos dois, nós os dois
vítimas de um mesmo carrasco, de um mesmo demónio, de um
mesmo destino – e a partir daí só queria ver-me livre dela depressa.

Dei-lhe vinte mil pesetas, duas notas de dez desenroladas em
sufoco e atiradas sobre o seu corpo de súbito inerte – e quando as
atirei sobre ela, quando desenrolei e atirei sobre ela aquelas duas
notas azuis com o retrato do rei e as suas três flores de lis era como
se soltasse a mão de um ferro em brasa, como se me houvesse
postado à borda de uma ravina e tivesse contemplado a minha
própria morte e agora me chegasse repentinamente para trás,
escolhendo a vida, escolhendo nunca ter conhecido aquela mulher,
escolhendo a solidão de uma noite em Madrid e a certeza absoluta
de que tudo passaria depressa e em poucas horas estaria de volta
a casa. Se não lhe dei mais dinheiro foi porque não o tinha – dei-lhe
vinte mil pesetas e depois corri: corri para longe dela, corri pelo
quarto como um cão atropelado, corri entre as camas e as mesas-
de-cabeceira e as roupas espalhadas pelo chão, e enquanto tentava
lavar a púbis ao sabonete pequenino, e enquanto apertava as frontes
uma contra a outra, e enquanto vagueava pelo quarto à procura de
tinturas, de álcool etílico, de um desinfectante qualquer para a minha
própria podridão, aquela mulher continuava sentada sobre a cama,
inerte, o peito de súbito coberto, as mãos cerradas ao rosto e o seu
grito morrendo ainda nos quatro cantos do quarto: “Se rompió!”

Toda a culpa, não há outra forma de dizê-lo, foi minha – foi minha.
Fui eu quem a quis e fui eu quem se deitou com ela, arrastando-a
daquela sala barulhenta como um tigre arrasta a sua presa exangue.
Se eu pudesse dizia o contrário, dizia que fora ela quem me tentara,
que fora ela quem fizera jorrar sobre mim o perfume doce da sua
imundície e me apanhara desprevenido na minha solidão de viajante
em negócios – mas a verdade é que fui eu que a quis e fui eu que a
chamei lá do fundo e fui eu que lhe dei a mão para que me conduzisse
ao quarto e ergui os braços enquanto ela me despia e fechei os olhos
quando as suas mãos me percorreram o corpo e o seu rosto desabou
sobre o meu ventre. Sim, fui eu que a vi naquele canto do balcão,
comendo amendoins, oferecendo amendoins ao porteiro, trocando
com um porteiro um sorriso de mulher normal que sorri para um
homem normal – e depois fui eu que imaginei o seu rosto de mulher
normal desfazendo-se em rosto de puta, o seu corpo exangue preso
aos meus dentes, os meus dentes arrastando-a daquela sala para fora
e mordendo-lhe as coxas morenas e devorando-lhe as entranhas
como um tigre devora a sua presa longe do olhar dos outros
predadores.

Então, quando o plástico explodiu, ela olhou-me condoída, olhou-
me de baixo para cima enquanto eu corria pelo quarto e escondia
os olhos dos seus seios cobertos e disse-me: “Yo tambien tengo
miedo, Pedro” – e quando ela mo disse foi ainda pior, foi como se
tudo de repente se tivesse tornado verdade, como se o pecado e o
vício e o vírus não fossem já apenas uma frase batida das campanhas
publicitárias e se metamorfoseassem de repente numa coisa
palpável, numa coisa de todos os dias, numa coisa que me
acompanhara desde o início e apenas esperara sorrateira o
momento de atacar. Perguntei-lhe: “Já conheceste alguém que
morresse com a doença?” e ela disse apenas: “Si.” Nessa altura
lembrei-me de Deus – lembrei-me de Deus ao fim de muitos anos
–, e na minha prece silenciosa não havia um pedido de perdão, não
havia medo nem havia arrependimento nem sequer havia solidão:
havia apenas culpa, muita culpa, a culpa toda do mundo concentrada
numa só pessoa que chamara às próprias mãos e retorcera com os
próprios dedos o último destino da vida. Sim, lembrei-me de Deus
ao fim de muitos anos e jurei não voltar a lembrar-me dele durante
outros tantos, porque agora também Deus não era só uma ideia,
também Deus existia e era palpável e era uma coisa de todos os dias,
no seu carácter moralista e castigador, no seu carácter diluviano,

no seu carácter ressentido e vingativo que era o único através do
qual poderia, um dia, deixar de ser apenas uma ideia.

Julgo que não foi a paixão que me matou. Não foi a paixão que me
levou a perguntar o preço daquela mulher, não era paixão que eu
tinha nos olhos quando lhe perguntei: “Quanto vale?”, nem foi com
paixão que ouvi a sua resposta maliciosa: “Para ti, quinze mil...” –
nem sequer era ainda paixão que me inundava o peito quando o
Ramos e o Vieira bateram com a caneca na mesa gritando “Diez!”,
rindo muito, e eu já a prendia pelos dentes e a arrastava para fora
da sala como o tigre que caça sozinho e esconde a sua presa do olhar
dos outros predadores. Julgo que foram os amendoins – julgo que
foram os amendoins de uma mulher normal que come amendoins
e se esforça por acreditar que o sorriso do porteiro é apenas o sorriso
de um homem normal para uma mulher normal que lhe oferece
amendoins. Sim, também disso tenho a certeza: o que me fascinou
em Daisy não foram as suas coxas morenas, não foi o seu olhar
desafiador, não foi sequer o seu sotaque andaluz ou o lento
bamboleio com que me encaminhou ao quarto ou a destreza com
que me mordeu o peito – foi aquele seu olhar penetrante de mulher
maior, foi o seu ar de menina perdida transformada de noite em
mulher maior com o desejo oculto de partilhar os amendoins com
um porteiro sorridente e desaparecer depressa dali para fora, de
volta ao conforto do lar. Foi isso, não a animalidade: nem eu era um

tigre nem ela uma presa, nem ela um algoz nem eu um cão
atropelado – o que me fascinou em Daisy foi o seu rosto de mulher
normal, de mulher igual à minha, igual a Luísa, igual à minha mulher
que me esperava em casa e que me dera um beijo nessa manhã e
que me dissera ter saudades minhas com a doçura de quem sabe
que as saudades nascem, vivem e morrem durante o mesmo tempo
que dura uma vida inteira, um projecto no estrangeiro ou apenas
uma viagem a Madrid, mas apesar de tudo sente saudades.

Quando pela segunda vez ergui o látex podre diante dos olhos,
quando o estiquei entre os meus dedos nojentos e fechei por um
segundo os olhos na esperança de enfim acordar de um sonho mau,
já não havia em mim esperança nenhuma. Havia culpa, muita culpa,
toda a culpa do mundo, mas se eu pudera atirar para cima de Daisy
duas notas de dez com o retrato do rei e as suas três flores de lis,
se eu pudera dar-lhe tudo quanto tinha e correr com ela do quarto
e jurar a mim próprio que nunca mais veria aquela mulher na vida
apesar do que a partir dali nos ligaria para sempre, não podia nunca
evitar que o buraco continuasse ali, enorme, o mesmo buraco que
me expusera a glande à sua imundície, o mesmo buraco que abrira
a jaula à minha própria podridão e a soltara no interior da nossa casa,
sorrateira, louca pelo sangue doce de uma mulher inocente, louca
pelo fruto imaculado do seu ventre em flor.

Sim, foi nessa noite que eu matei Luísa.
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Export Depot
Electrodomésticos e Aparelhagens de 220 volts

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

DESDE $599 DESDE $149

Melhor Marca, Melhores Preços
PREÇOS MAIS BAIXOS NOS CONTENTORES PARA

PORTUGAL - GARANTIDO
PORTA  A PORTA

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO

* UM POR FAMÍLIA

✁✁✁✁✁

DESDE $649

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

4833 Jean-Talon est  (514) 727-6293

LIQUIDAÇÃO FINAL
50% a 70% de desconto

Importateur Distributeur

ATENÇÃO: SE NÃO TEM SELO DA MOSTI MONDIALE

É PORQUE NÃO É MOSTI MONDIALE

UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS
AQUELES QUE FAZEM VINHO!

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

 alegria na sua casa,  sem surpresas
 desagradáveis, confie no

35 variedades de mosto à sua escolha

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, cont actar 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

Serviço de análise do seu vinho
Mosti Mondiale 2000

Falando de Natal
Por Natércia Rodrigues

Falar de Natal sem se repetir frases e ideias feitas, é algo
impossível, embora sentimentos e sensações variem de pessoa para
pessoa. Começa-se a pensar no Natal assim que se sente o cheiro
de castanhas assadas no ar. Um

mês e meio antes, mais ou menos , começa-se com as compras
e ofertas do Natal. Nesta altura, em casa, todos vibram com as
emoções, tarefas e decorações natalícias. Comprar presentes com
tempo, depois chegar a casa, abrir os sacos, sentarmo-nos a um
canto rodeados de caixas, papéis de embrulho, fitas e cartões.
Damos assim um toque especial a um presente e é realmente uma
tarefa que dá imenso prazer a quase todos.

Como seria bom que no Natal os anjos descessem à Terra para
harmonizarem e transmitirem paz ao mundo, ajudarem as pessoas
a relembrarem a importância do nascimento de Jesus Cristo.

Nesta altura sente-se como que uma solidariedade especial nas
pessoas.

Parece que são movidas por essa magia especial. Passa a haver
uma forma diferente de agir, de ver o mundo. Ë pena que isso só
aconteça num curto espaço de tempo.

Poema de Natal
De Cipriana Moita

NATAL

Ó Natal Natal
Ó Natal Feliz
Ë assim
Porque Deus quis.

Ó Natal Natal
Ó Natal branquinho
Tu foste assim
Porque Deus é nosso amiguinho
Ó Natal Natal
Alegria de todos
És bem festejado
Em todos os globos

Ó Natal Natal
É pena haver guerra.
Como seria bom
Se houvesse paz na terra.

Crónica sobre vinhos portugueses
O que diz a imprensa estrangeira e
novidades no mercado

Por Amadeu Moura

O número do fim do ano da  revista
norte-americana Wine Spectator é
sempre esperado com grande ansiedade.
É o número que apresenta a selecção dos
100 melhores vinhos do ano, a partir de
um universo de cerca de 13.000 provas
feitas pelos seus jornalistas. Portugal teve
a honra de colocar um dos seus tintos do
Douro nesta lista tão almejada. É pouco,
muito pouco, se comparado com outros
países mas, por uma rara vez, não é um
vinho do Porto o eleito!

O vinho seleccionado foi o Vallado 1999, da casa Maria Antónia
Ferreira. É um vinho de lote e na sua composição entram várias
castas, entre as quais a Tinta Roriz, a Tinta Barroca, a Tinta Amarela,
a Touriga Francesa e a Touriga Nacional. A produção anual atinge
as 5.000 caixas. As últimas colheitas também tiveram direito a um
lote Reserva.

Os leitores desta crónica e apreciadores de vinhos  de Montreal
são uns felizardos. Se quiserem provar o Vallado 1999 basta
darem um salto até ao  Café Ferreira. Suponho que será o único
local em Montreal que o tem na lista de vinhos.

Neste mesmo número da revista, num outro artigo de provas,
aparece um verde branco português, muito bem cotado. Trata-se
do Aveleda Trajadura 2001, com 85 pontos num máximo de 100,
sendo considerado Best Values.

Este vinho também já se encontra na SAQ. Tem o número 349779
e custa 14,25$

Duas novidades no mercado

Acabam de ser lançados no mercado dois vinhos tintos de alto
gabarito. Do Douro, chega-nos o Quinta Vale da Raposa, Grande
Escolha, 2000 – Nº 902296 a 26,75$. Tanto os críticos como os
apreciadores são unânimes a considerá-lo um grande vinho. O seu
produtor é Domingos Alves de Sousa, pai do já famoso Quinta da
Gaivosa.

Da Península Terras do Sado veio, mais uma vez, um Clássico, de
nome e de prestígio.  O Periquita Clássico 1995, nº 464453 a
24,30$, da casa José Maria da Fonseca.

Estes dois vinhos, na casa dos 20 dólares, estão a ser vendidos
a preços inferiores aos praticados em Portugal! Quem diria, hein!

Quem quiser adquiri-los deve dirigir-se à SAQ da St-Laurent e
Prince Arthur.

Uma grande perda para o Douro

Calheiro Cruz, um jovem produtor que rapidamente atingiu lugar
de destaque com os seus vinhos
(chegou a colocar 8 dos seus
vinhos acima da fasquia dos 90
pontos nas revistas americanas
da especialidade),  faleceu com
apenas 42 anos de idade. O
Douro está de luto. E mais
pobre.

Rudolph Giuliani na
Confraria do Vinho do Porto

O “ex-mayor” de Nova-
Iorque, Rudolph Giuliani, o
“herói” do 11 de Setembro e
figura de destaque dos E.U., foi
entronizado na Confraria do
Vinho do Porto. Recebeu o
chapéu, capa e tomboladeira
como todos os confrades da
dita.

Mas a noticia não diz se ele
gosta de Vinho do Porto ou se
alguma  vez o provou! Supõe-se
que sim...

A.P.E.S.
Passagem de Ano

A Associação Portuguesa do Espírito Santo organiza no próximo
dia 31 de Dezembro, a partir das 19h00, a sua tradicional festa de

“Passagem de Ano”, com jantar
e serviço de bar completo.

Noite animada pelos D.J.
“Entre-Nós” e “Universe
Productions”.

Entrada:  sócios, 40 festas;  n/
sócios, 45 festas; crianças dos 3
aos 7 anos, 10 festas e dos 8 aos
12 anos, 20 festas.

Reserve desde já a sua mesa
pelo Tel. 254-4647.

C.O.P.M.
Festa Fim de Ano

No próximo da 31 de
Dezembro, a partir das 19h00,
terá lugar na Sede do C.O.P.M.
festa de Fim de ano, animada
pela Discoteca de Fernando
Vinagre. Haverá jantar, bolo-rei
e champanhe.

Precário:  sócios, 40 ort; n/
sócios, 50 ort.

A.P.C.
Passagem de Ano

No dia 31 de Dezembro, pelas
19h00, terá lugar na Sede da
A.P.C. a festa de Passagem de
Ano, com um requintado e
variado Buffet e, à meia-noite,
uma garrafa de espumante e um
bolo-rei por mesa.  Serviço de
bar completo.

Entrada:  sócios, 40 APC; n/
sócios, 45 APC;  crianças dos 6
aos 12 anos, 20 APC.

Bilhetes à venda na APC, tel.
844-2269.
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BOAS
FESTAS

Prop. Serafim Araújo
Paulo Teixeira
Francisco Pereira

3204 rue Jarry Este (St-Michel) Montreal, H1Z 2E2
Tel. : (514) 729-9494

Frangos
Peixe

Pratos típicos portugueses

Serviço de encomendas

Grande selecção de vinhos de Porto
e

outros vinhos portugueses

Licença completa de bebidas

GRELHADOS

RE/MAX DU CARTIER INC.
Courtier immobilier agrée

Franchise independant et autonome

1290 Bernard Oeste, suite 100
Outremont, Qc. H2V 1V9  Esc. (514) 271-2131

Cel. (514) 246-9008  Fax. (514) 271-8800
António (Tony) Gomes
Agent immobilier affilié

MONTREAL - P.A.T. MONTREAL NORTE

ST-MICHEL ST-MICHEL PARC-EXTENSION

MONTREAL NORTE CARTIERVILLE AHUNTSIC

Duplex
1x4½ sendo
possivel
de 2 aparts.
c/subsídio
da Câmara Municipal

Preço $135.000

Duplex semi
comercial,
c/possibili-
dade de 2

apartamentos

Preço $135.000

Duplex 2x4½
garagem.
perto de
transportes
escolas.WC
renovados

Preço $159.000

15 aparts. 1½
Rendas :
$64.800
Preço :

$329.000
Negociável

Bloco 8x4½
impecável.
Rendas :
$46.140/ano.
Perto de tudo

Preço $339.900

Super mo-
radia em
óptimo es-
tado, todo
destacado.Com“bachelor”,2
lareiras, garagem, pavé-uni.
Tem de ser vendida por mo-
tivo de doença.$319.000 VENDID

A

VENDID
A

ST-MICHEL - NOVO NO MERCADO

Duplex 1x5½  c/ local 20’x50’, ideal para outro apartamento.

NOVO NO MERCADO
RUA ST-DENIS

Restaurante c/equipamento
novo.

$155.000

Negociável

VENDID
A

VENDID
A

Cottage
semi-
destacado
aquec.
eléctrico
3 quartos

Preço $99.900

Caisse d’Économie des

Portugais de Montréal

HORÁRIO DAS FESTASHORÁRIO DAS FESTASHORÁRIO DAS FESTASHORÁRIO DAS FESTASHORÁRIO DAS FESTAS

ATENDIMENTO

Nesta Quadra Natalícia

aproveitamos a

oportunidade para

agradecer a confiança que

nos foi depositada e desejar

ao mesmo tempo umas

Festas Felizes e um Próspero

Ano Novo a todos os nossos

membros e à Comunidade

Portuguesa de Montréal

4244, boul. St-Laurent       w          Montréal   w    Québec    w     H2W 1Z3

Tel : (514) 842-8077   Fax: (514) 842-7930   Câmbio: (514)842-2854
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Dia 24 de Dezembro Da� ��� ��    ��     �2� ��

Dia� 2� e 2� de Dezembro F E C H A D A

Dia �� de Dezembro Da� ��� ��    ��     �2� ��

Dia� � e 2 �a�eiro F E C H A D A

Públicidade

8670 Forbin Janson, Montreal, H1K 2J9  Tel. : (514) 353-1550

 SENSACIONAL PASSAGEM DO ANO 2002/2003
Dia 31 de Dezembro, às 19h30

Na sala da Igreja St-Casimir, 34320 rua Parthenais, Montreal

Noite animada pelo Discomobil “Universal Productions”
e pela já conhecida artista “Maria Vital”

Ementa
Entrada de marisco

sopa
salada,

Surf & Turf
arroz e legumes

sobremesa:  gelado com maçã
Pepsi & 7UP

uma garrafa de tinto e branco por mesa

Bar aberto das 23h30 até ao fim da noite

Uma garrafa de espumante por mesa à meia-noite

Centro Comunitário do Espírito Santo
de Anjou e Montreal

Bilhetes à venda:
Lucy Sousa (450) 629-9568
Tony Geraldo (514)346-1620
Carlos Almeida (514)640-5320
Cell (514)972-5698

N/sócios: 50
Sócios: 45

Crianças dos 6 aos 12 anos, 25
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CÂMBIO  DO  DÓLAR
CANADIANO

EM PORTUGAL

EM 17-12-2002:

1EURO=1.6097 cd

UM SERVIÇO DO
BANCO

COMMERCIAL
PORTUGUÊS

(514) 287-3370

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
4148 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

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
Concórdi a

71, St-Viateur Este
esquina St-Dominique

Tel.:(514) 277-6259

ALASKA
  LEATHER

Directamente da fábrica de
cabedal

A melhor qualidade
e modelos

Grande variedade de escolha

Estacionamento  nas traseiras

Manuel Barbosa
1920 – 2002

Faleceu em Montreal, no dia 14 de Dezembro de 2002, o Sr.
Manuel Barbosa, natural da Vila da Lagoa, S. Miguel, Açores,
com a idade de 82 anos.

Deixa na dor sua esposa, Sra. Isabel Barbosa, seus filhos
Nuno, Valentina e Alberto(Helena Teixeira), seus netos Philip
e Sarah, seus irmãos, cunhados e sobrinhos,  assim como outros
familiares e amigos.

O funeral teve lugar no dia 16 de Dezembro, após missa de
corpo presente, pelas 10h00, na Igreja de Santa Cruz, seguindo
depois para o cemitério Notre-Dame-des-Neiges, onde foi a
sepultar.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire

4231 boul. St-Laurent
Eduino Martins  (514) 270-3112

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 difíceis da sua vida.  A todos
um sincero Bem Hajam!

cantar os temas, cuja letras
podemos ler nos livros Redes de
Sonho e Imagens do mar da
poetiza Fátima Toste: Ilhas
Morenas, Ave-Maria do Mar e
outras canções, tudo, entre
anjos vestidos de azul e branco.
Um grande espectáculo para
uma menina que pisou pela
primeira vez os palcos na
grande cidade cosmopolita de
Montreal. Escutando com
atenção estiveram todos os
meninos e os adultos que
compõe e embelezam o grupo
de danças de Agua de Pau -
Terra de Lúcia Sousa, a
presidente que dirige neste
momento os destinos do
C.C.E.S de Anjou.

Saúdo com prazer e admi-
ração o grupo de cantares e
danças de Água de Pau, dirigido
pelo ensaiador José de Froias,
por continuar a preservar e a
manter vivas as tradições
daquela linda vila Açoriana.
Desejo que Água de Pau seja
para sempre, para o grupo de
Azul e branco, a referência,
como fonte de inspiração, para
as vossas danças tipicamente

açorianas.
Obrigada ao C.C.E.S pelo

excelente jantar, ao D.J., Paulo
Couto e seu irmão Tiago pela
excelente animação. Sinceros
parabéns ao José Agnelo pelas
bonitas canções que deram
origem ao simpático baile
furado.

O centro tem nova direcção,
como acima referi, Lúcia Sousa
é presidente por um mandato de
12 meses. Por não conhecer
todos os nomes não menciono
hoje os restantes membros.
Ficará para a próxima oportu-
nidade.

Resta-me desejar à Diana
Campos êxito na vida e muita
sorte no mundo artístico.
Parabéns à Fátima Toste e votos
de grande sucesso para o
lançamento dos livros no Faial.

Parabéns ao Pai Natal
Francisco que alegrou toda a
criançada. Parabéns e Feliz
Natal ao Grupo de Água de Pau.

Boas festas ao Centro
Comunitário do Espírito Santo
de Anjou e bom sucesso para o
Ano Novo que se avizinha.

E o Natal da criança
do C.C.E.S de Anjou

Cont  pág. 11

Passagem do Ano de 2002
Alegria e animação no próximo dia 31 de Dezembro pelas
19 horas no salão de festas da Igreja St-Bonaventure, 5205
St-Zotique Este.
Os fundos angariados nesta passagem do ano, reverterão a
favor das actividades pastorais da comunidade portuguesa
da Igreja St-Vincent Ferrier. A animação estará a cargo de
Gilberto Rodrigues e de alguns dos nossos luso-canadianos.
Convidem os amigos e tragam os vossos petiscos e e bebidas
preferidas. A entrada é de 10 músicas para adultos e gratuita
até aos 10 anos. Bem-vindos.
Para reservas ou informações : Zilda e Diamantino Frade
728-2926, 521-2364 ou Hortense e Guilherme : 256-0446
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Serviços  & negócios
PRECISA-SE

CADROPORTE  precisa
pessoal para trabalho geral
e soldadura.
Contactar:

Manuel da Silva
(450) 434-4748

Cel. : (514) 708-3207

Instaladores de cerâmica c/carta CCQ.
Aprendiz e ajudantes. Boas condições
de trabalho.

(514) 389-0090

Se pensa vender ou comprar é só chamarSe pensa vender ou comprar é só chamarSe pensa vender ou comprar é só chamar
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

VENDIDA

33,000$/ano

Vendida

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

PLATEAU -6plexÓptimo estado
.28 x 45 pésRendimento anual :
$32220.  Preço: $325000.

VILLERAY  Super 6 plex 4½
c / g a r a g e m e c a v e .
Rende 33.500$ Preço 259.000$

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

VENDID
A

VENDID
A

ROSEMONT-Excelente triplex.
Bachelor, garagem. Renovado

ST-MICHEL - Optimo triplex c/
3 qts fechados.Cave.Garagem

$189.500

$189.500

VENDID
A

VENDID
A

IMPECÁVEL

VILLERAY

109 000$

renovado

4 app.,30’de frente,
d e s t a c a d o ,
possibilidade de
fazer outro apar-
tamento. (Falta
apenas a casa de
banho)

Esc. 382-0940
Cel.: 497-6200

MAIS DE 60 CASAS
VENDIDAS EM 2002!

Avaliação gratuita
Arlindo Alain Velosa

VENDIDA
VENDIDA

VENDIDA
VENDIDA

PADARIA - Bom comércio - $39 000.

VENDIDA

VENDIDA

7753-59 DROLET 8253-55 HENRI JULIEN

8246-48 HENRI JULIEN8190-94  ST-DENIS

Padeiro c/experiência a tempo inteiro.
Preferência pessoa c/exp. de forno.

522-4115

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

(514) 808-8398

Fabricante de roupa de qualidade para
homem procura operadoras de
máquinas para calças e casacos.
Excelentes condições de trabalho,
regalias sociais e salários.

Tony Antonacci
(514) 253-2171

Sam. (514) 253-2178

CDM Tudo para as suas reproduções numéricas
4117-A  Boul. St-Laurent, Montreal   844-0388

ALUGA-SE
Portimão - Algarve

VENDEM-SE MÁQUINAS
DE COSTURA INDUSTRIAL

Willcox gibbs (5 fios) faz franzidos...........$1,500.00
US blindstich para fazer barras....................$500.00
Singer centurion (completa, puller incl.)....$700.00
Metropolitain (3 fios)completa e puller
no ar para fazer ruffling na cabeça.......... .....$1,500.00
Metropolitain  (2 fios), completa
para fazer ruffling nos lados.................... ...$1,000.00

  Contactar: Bela
Tel.: (514) 273-6300 ext. 126

Moradia c/ o mínimo 3 quartos cama em
zona residencial e sossegada. Em
Montreal ou Laval, próximo da
comunidade portuguesa.
Ocupação em Janeiro 2003

Lisete  849-9337
 ou (noite) 807-7425

Operadoras c/exp. em máquinas
“overlock elastic, zigzag, 1 needle
overlock”

9292 rue Meilleur # 401
Tel. (514) 384-8582

Garagens durante o Inverno, na zona
Plateu Mont-Royal

Sr. Moniz
376-0862

OFERECE-SE VENDE-SE

Cabeleireira(o) e esteticista c/exp. a
tempo inteiro ou parcial.

Rosa
276-3055

Os pequenos anúncios da

A Voz de Portugal

a venda certa porpouco dinheiro

844-0388
A Voz de Portugal

www.avozdeportugal.com

Grande duplex 2X5½, cave bem
terminada, garagens, belo jardim

ROSEMONT

ST-MICHEL

CENTRE-VILLE

Triplex, 3x6½ todo renovado.

VILLERAY

José Montez
Esc.: 374-9250
254-0216-254-6139

ST-LEONARD

ST-LEONARD

Triplex de luxo, 1x6½ +2x4½, lareira, 2
garagens, piscina, etc.

NOVO ROSEMONT

Triplex 1x5½ + 2x3½, garagem,
iImpecável

5plex, de luxo 2x5½+3x4½,  garagen e
lareira.

Duplex 2x5½, garagem, todo renovado.

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

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

VILLERAY
2 x 5½ c/garagem,

cave semi-acabada.
$169,000

DU CARTIER INC

$169.000

ST-MICHEL, rua
Bressani, duplex 2x5½,

cave acabada,
garagem e bom quintal.

Impecável.

ST-MICHEL
Excelente triplex com  “bach-
elor”, destacado, bom quintal
de grande priva-cidade,face
a um parque, próximo de
transportes e comodidades.
Portas e janelas novas. Ideal
para “garderie”.

Olívia Paiva Joseph Oliveira

VENDID
A

Duplex com cave acabada,
garagem, adega para o
seu vinho Impecável.

NOVO NO MERCADO
St-Miche l: Duplex 2x 5½, cave acabada,
cozinha em carvalho, lareira, a/c mural,
bar, quarto frio, garagem.

Impecável.

Empregada doméstica p/limpeza 5 dias/
semana, c/experiência e referências.

738-3252
Deixar mensagem

Dame dans la quarantaine accepterai
de faire du ménage dans des résidences
privéés ou bureaux, préférence 2 jours/
semaine. Salaire raisonnable ou à
discuter. Personne fiable et autonome.
Travaux légers.

Maria
374-0332

Laisser message b.v.

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

Kevin Carvalho

Alugam-se carros e camiões
Ao dia, à semana ou ao mês

• Especiais de fim de semana
•Tratam-se casos de seguros

National Location d’autos (Canada) Inc .
33, rue Mozart E., Montreal • Tel. (514) 273-4284

Courriel: carvalhok@nationalcar.com

Para comprar
ou vender

ao melhor preço.
 Garantias gratuitas.

Tel. (514) 353-9942  Res.(514) 727-5346

ROBERTO GARÇA
Agent immobilier affilié

Boas Festas

Para comprar
ou vender

ao melhor preço
Garantias gratuitas

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

DIVERSOS

3½ no centro de Portimão, junto
à Câmara Municipal, c/1 qt
fechado, salão c/sofá-cama
duplo. A partir de $25.00/dia

Silvina : 844-0388

Senhora de 75 anos procura senhor
aposentado, para fins de casamento.

Maria
352-8317

E-mail:jornal@avozdeportugal.com

Camião 3Qt  preparado para transporte
de carnes, 1988, diesel, motor 250 com
caixa de 12x7 pés. Pode ser vendido
com um comércio de carnes  em grosso
e a retalho.

Armando
721-7416
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Comunidade

À meia noite será
servido uma garrafa
de champanhe por

mesa e doces

JJaannttaarr  //  MMeennuu
••CCaallddoo  VVeerrddee

••SSaallaaddaa  ddee  mmaarriissccoo
••LLoommbboo  ddee  ppoorrccoo  aassssaaddoo  ccoomm  bbaattaattaass  ee  lleegguummeess

••SSoobbrreemmeessaa::  bboolloo  ee  ccaafféé

À meia noite será
servido uma garrafa
de champanhe por

mesa e doces

Contact

Rancho Folclórico Cantares 
e Bailares dos Açores

Organiza

Sensacional Passagem de

Ano 2002/2003
Terça-Feira 31 de Dezembro 2002 pelas 19h00

no Salão Paroquial da Igreja St-Enfant-Jesus, 5035 St-Dominique

Animado pelo famoso Conjunto, CCoonnttaacctt

Preços: Adultos: 40 Ranchos, Crianças dos 6 aos 12 incl. 20 Ranchos
Para mais informações e reservas contactar com:

José Cordeiro (450) 629-9898 - ABC (514) 844-2461 - Carlos Farias (514) 270-7974

FFeelliizz
AAnnoo  NNoovvoo

Contact

espera. Impaciente, acende um cigarro. Aspira o fumo em grandes
golfadas, com sofreguidão.  Irrita-se com a demora. Atira o cigarro
pela janela fora. Medita no que há-de fazer para matar o tempo. E
eis que, ele, que nunca colaborou nas lides domésticas, transfigura-
se numa esmerada dona de casa . E há que fazer limpeza à «casa».
Chove na rua o conteúdo do cinzeiro, os lenços de papel, os pacotes
de cigarros vazios, uma ou outra caduca circular de hipermercado
e umas quantas garrafas de água de plástico das pequenas. Só os
tapetes do carro escaparam à fúria asseptizadora do senhor.
Suponho  que o pó poderia macular a sua bonita gravata de seda.
A «casa», a sua «casa»,  ficou mais arrumada. Vê-se-lhe a felicidade
estampada no rosto por tão grandiosa tarefa. Mas, com gestos
semelhantes,  Portugal, membro de direito da União Europeia
mergulha, de repente, no Terceiro Mundo. A imundície acumulada
junto dos acessos às auto-estradas nos suburbios das grandes
cidades, espelham bem, infelizmente, o pouco sentido cívico dos
portugueses em geral e que faz de nós um povo  mais terceiro
mundista do que europeu.

Somos muito arrumadinhos dentro de portas (casa ou
automóvel) mas no que é espaço colectivo é um fartar vilanagem
e os outros que se lixem com o lixo dos outros

De cada vez que vir um automobilista a limpar a «casa», dê-lhe
uma apitadela e diga-lhe que o «lixo dele também suja»! Se ele
«zurrar» não se preocupe, é que há bípedes que mais parecem
quadrúpedes e só aprendem aos coices…

Bípedes meios quadrúpedes
Cont  da  pág. 5

qualquer capacidade financeira,
quer através da venda a preços
sociais. É de referir que este
novo empreendimento deverá
ser dotado de infra-estruturas
sociais e equipamentos colec-
tivos, de modo a promover a
integração das famílias rea-
lojadas. Assim, o novo com-
plexo habitacional será
composto por 14 fogos de
tipologia T1, 71 de tipologia T2
e 72 de tipologia T3, servido por
196 estacionamentos em cave e
ainda alguns estacionamentos
exteriores. Este projecto do
Governo Regional perfaz um
investimento global de aproxi-
madamente doze milhões de
euros (Cerca de 24 milhões de

contos). De acordo com o
responsável pela tutela, Manuel
António Correia, no âmbito das
Habitações a Custos Contro-
lados, já foram apoiadas, desde
2000, cerca de 700 famílias
candidatas de vários concelhos
da Madeira, prevendo-se ainda
que, até ao final de 2004, fiquem
concluídas mais de 1.500 novas
habitações neste regime. «O
que, junto com o restante
conjunto de apoios do Governo
Regional em matéria habita-
cional, traduz bem o propósito
político do Executivo madei-
rense em continuar a consi-
derar a política habitacional
numa trave-mestra das suas
políticas sociais», salientou o
secretário regional.

Cont  pág. 4

Mais 157 novas casas para
famílias desfavorecidas

Sport Montreal e Benfica
Passagem de Ano

O Sport Montreal e Benfica organiza no próximo dia 31 de
Dezembro, pelas 19h30, no salão da igreja de St-Michael, 105 St-
Viateur O. (esquina St-Urbain), a festa de Passagem de Ano com
bolo-rei e champanhe à meia-noite.

Noite animada pelo conjunto Reflex.
Adquira os seus bilhetes na sede do clube.  Para informações: 273-

4389.

Clube Oriental Português
Natal da Criança e do Sócio

O Clube Oriental Português organiza no sábado, dia 21 de
Dezembro, pelas 19h30, o Natal da Criança e do Sócio, com um
jantar dançante, animado ao ritmo do conjunto Reflex.

Objectivos:  valorização da criança e do sócio.
Precário: sócios, 15 ort; n/sócios, 18 ort.  Para reservas: (514)342-

4373.

C.C.E.S.A.
Passagem de ano

Numa organização do Centro Comunitário  Espírito Santo Anjou,
terá lugar no próximo dia 31 de Dezembro, a partir das 19h30, no
salão de festas da Igreja St-Casimir, 3420 rua Parthenais, a festa de
Passagem de Ano animada pelo D.J. “Universal Productions” e pela
conhecido artista da comunidade, que se encontra novamente entre
nós, Maria Vital.

Haverá jantar,  espumante à meia-noite e bar aberto a partir das
23h30.

Para reservas:  Lucy Sousa (450)629-9568; Tony Geraldo
(514)346-1620 e Carlos Almeida (514)640-5320 ou (514)972-5698.

Portugália  Tradição e Cultura
Passagem de Ano

O dia 31 de Dezembro aproxima-se e esta data é de festa para a
Portugália – Tradição e Cultura.  Uma festa que promete, está a ser
organizada para que todos possamos celebrar a entrada de um novo
ano.

A Portugália pretende oferecer, a todos quantos queiram festejar
a noite do “Réveillon”, a oportunidade de o fazer com boa comida,
muita animação e um sítio de sonho.

Assim, no dia 31 de Dezembro, pelas 19h00, no Centro
Sociocultural de Brossard, 7905 rua San Francisco, em Brossard,
terá lugar o nosso “Réveillon” com um delicioso jantar preparado
e servido pelo restaurante “A Tasca”, espumante e bolo-rei (1/2 kg)
à meia-noite.  Noite animada por Jean-Pierrre Gendreau.

Os bilhetes encontram-se à venda na Escola Portuguesa de
Brossard, das 09h00 às 12h00 até ao dia 14 de Dezembro ao preço
de 60/adulto e 25/criança dos 5 aos 12 anos. Crianças até aos 5 anos
pede-se uma contribuição simbólica de $5.  Para reservas contactar:
Alexandra (514)570-5173; Elisabeth (450)659-4356 ou Anabela
(450)635-3327.

Associação N.S. Fátima
Passagem do Ano 2002-2003

A Associação de Nossa Senhora de Fátima em Laval organiza no
dia 31 de Dezembro, pelas 19h00, a sua festa de Passagem do Ano,
animada pelo conjunto Exagone.

Haverá um Buffet quente e frio, assim como serviço de bar
completo.

Entrada:  adultos, 50 festas; crianças dos 6 aos 12 anos, 25 festas.
Para reservas contactar Luís Viveiros (450)662-3215; Maria

Sampaio (450)681-3953 ou Fernando Oliveira (450)681-1808.

A.P.E.S.
Natal das Crianças

No Sábado, 21 de Dezembro, a partir das 19h00, terá lugar, na
Associação Portuguesa do Espírito Santo (Hochelaga) a festa de
Natal das Crianças.

Esta festa, animada pela discoteca “Entre-Nós”, conta com a
presença do Pai Natal  e muitas surpresas para as crianças até aos
12 anos.

Serviço de bar e cozinha completo.  Entrada: 7 n/sócio;  Sócios, 5.

A Voz de Portugal
Renovação de assinaturas

Lembramos os senhores assinantes que, se desejam continuar
a receber o Jornal pelo correio, devem enviar-nos, o mais breve
possível, o montante correspondente à renovação da assinatura
anual, que é de 65.00 mais TPS de 7% e TVQ de 7.5%, num total de
74.77$ para os assinantes no Quebeque.

Para o resto do Canadá 65.00$ mais TPS de 7% num total de 69.55$.
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Obtenha 4 meses*
de chamadas locais

ilimitadas

GRÁTISGRÁTISGRÁTISGRÁTISGRÁTIS
Bolsa em pele

ou
Adaptador para carro

29.99
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 ! por cada nova activação

   (Baseado num plano
           de 2 ou 3 anos)

179.99

Para mais informações
e serviço personalizado

no seu escritório
ou em casa

é favor contactar:
Carlos de Sousa
(514) 898-9218

Access Telecom Tecnologies
438 Isabey, local 108
St-Laurent, Québec
Canadá, H4T 1V3
Tel. (514) 340-1161 ext. 610
Fax:(514) 340-0982

*Fale com o seu representante para mais detalhes

Agente autorizado

MOBILITÉ

*

Buffet Luis Arruda, Enr.

GRANDIOSA PASSAGEM DE ANO 2002
terça-feira, dia 31 de Dezembro 2002

às 19h00 no 3270 Rue Beaubien

Uma garrafa de

Champanhe por

mesa

também 2 garrafas
de vinho português

MUITAS
SURPRESAS
NESTA
NOITE DE
ALEGRIA

Conjunto
RENOVATION

Fátima Miguel

Serviço de bar
completo

EMENTA:
Shrimp Coktail
Sopa
Salada
Sirloin Steak e Lagostins
Spumoni
Um bolo Rei por mesa
Café e chá

Bilhetes à venda
Luis Arruda 996-7000
Buffet Luis Arruda 388-9624
Sonya Arruda 994-8974

Porto vence e mantém liderança!

Por Carlos de Sousa

Num jogo bastante polémico
a fechar a 14a Jornada, o FC
Porto conseguiu vencer já bem

perto do fim o Paços de Ferreira
por 2-1. Jankauskas, marcou aos
90 minutos o golo vitorioso, com
o braço na bola ou com a bola no
braço, depois de Hélder Postiga

ter aberto o marcador. Os
pacenses ainda conseguiram
reduzir na 1a parte por
intermédio de Beto…e ficaram
duas grandes penalidades por
marcar a favor dos portistas…

O Benfica também conseguiu
vencer, mas dificilmente, o
Belenenses, no Estádio da Luz
e manteve a mesma distância de
4 pontos  em relação os
portistas. O golo do Benfica foi
marcado por Simão Sabrosa, de
pénalti!

Quem se atrasou imenso foi o
Sporting que não conseguiu

vencer a União de Leiria na
Marinha Grande e, com esta
derrota, o Sporting viu-se
ultrapassado pelo Guimarães e
Varzim, encontrando-se agora

na 5ª posição. Os leirienses
estiveram sempre a vencer,
com golos de Edson, Douala e
Fernando Aguiar, enquanto que
João Pinto e Contreras
marcaram para os leões.

O Guimarães também se
atrasou pois não foi além de um
empate em casa com o
Moreirense. Os de Moreira de
Cónegos avançaram-se no
marcador com um golo de
Afonso Martins, tendo
Fangueiro conseguido empatar
para os vimaranenses.

Espectacular e convincente
foi a surpreendente vitória do
Varzim em casa do Vitória de
Setúbal. Foi o jogo que abriu a
jornada nº.14, com o Setúbal a
adiantar-se no marcador graças
aos golos de Rui Miguel e
Jorginho. O Varzim reagiu, e
bem, conseguindo uma
reviravolta, com 4 golos, um hat-
trick de Paulo Vida e um golo de
Pepa. Desta forma o Varzim é o
4º classificado, com os mesmos
pontos do Sporting.

 Nos restantes jogos
verificaram-se duas vitórias
caseiras e dois empates. A
Académica conseguiu a sua
Segunda vitória este ano ao
receber e bater o Santa Clara por
3-2. Binho, Nuno Luís e o defesa
Sandro, na própria baliza,
marcaram os golos da briosa,
enquanto que Brandão e Ceara
ainda reduziram para o Santa
Clara, o que foi insuficiente para

evitar a derrota. A outra vitória
verificou-se na Madeira aonde o
Marítimo venceu por 3-1 o Gil
Vicente. Para os gilistas esta é a
3ª derrota consecutiva e nem o
golo de Nuno Amaro ao reduzir
para 1-2 foi suficiente para que
os gilistas não saíssem
derrotados. Para os
madeirenses marcaram Márcio
Abreu, Gaúcho e Joel Santos.

Finalmente, Nacional e Braga
empataram a zero, enquanto
que Beira-Mar e Boavista
lograram 3 golos cada, no outro
empate da jornada. Com golos
espectaculares, o Beira-Mar
esteve por 3 vezes a vencer mas
não conseguiu manter a
vantagem e viu-se empatar por
3 vezes. O inevitável Ricardo
Sousa inaugurou o marcador,
Luís Manuel e Fary foram os
outros marcadores para os
aveirenses. Para o Boavista, que
continua em crise de resultados
na I Liga, marcaram Pedro
Santos, Luiz Cláudio e Silva.

O Boavista recebe na
próxima jornada o Benfica; o
Porto visita o Varzim e o
Sporting recebe o Nacional.

Resultados:
(14ª Jornada)
Setúbal-2 Varzim-4
Académica-3 Santa Clara-2
U.Leiria-3 Sporting-2
Guimarães-1 Moreirense-1
Benfica-1 Belenenses-0
Marítimo-3 Gil Vicente-1
Nacional-0 Braga-0
Beira-Mar-3 Boavista-3
Porto-2 P.Ferreira-1

Classificação:
1-Porto 36
2-Benfica 32
3-Guimarães 26
4-Varzim 25

5-Sporting 25
6-Belenenses 23
7-G.Vicente 20
8-Marítimo 19
9-U.Leiria 18
10-Nacional 18
11-Setúbal 17
12-Braga 16
13-P.Ferreira 16
14-Boavista 16
15-Beira-Mar 14
16-Moreirense 12
17-Académica 11
18-Santa Clara 11

Próxima Jornada:
(15ª Jornada)
(Sábado, dia 21)
Belenenses – U.Leiria (13h00

SPT)
Boavista – Benfica (16h00

SPT)
(Domingo, dia 22)
Moreirense – Santa Clara

(10h00)
P.Ferreira – Académica

(11h00)
Gil Vicente – Beira-Mar

(11h00)
Braga – Setúbal (11h00)
Varzim – Porto (14h00 RTP-I)
Sporting – Nacional (16h00

SPT)
(Segunda, dia 23)
Guimarães – Marítimo

(13h00 SPT)

Classificação:
1-Alverca 30
2-Portimon. 26
3-E.Amadora 25
4-Sp.Covilhã 23
5-Salgueiros 23
6-Marco 22
7-Maia 21
8-Ovarense 20
9-Aves 20
10-Naval 18
11-Farense 18
12-Rio Ave 18
13-Penafiel 17
14-Chaves 16
15-Felgueiras 15
16-Leça 15
17-U.Madeira 12
18-U.Lamas 9

Próxima Jornada:
(15ª Jornada)
Alverca – Aves
Naval – Sp.Covilhã
Chaves – Ovarense
Farense – Rio Ave
Salgueiros – Marco
E.Amadora – Leça
U.Lamas – Penafiel
Maia – Portimonense
U.Madeira - Felgueiras

TAÇA DE PORTUGAL
(Terça, dia 17)
Belenenses-Varzim
(Quarta, dia 18)
Naval (II Liga)-Sp. Braga
Académica-U. Micaelense (II

B)
Sporting-Ol. Hospital (II B)
U. Leiria-Louletano (II B)
Rio Ave (II Liga)-Freamunde

(II B)
Marco (II Liga)-Sp.
Covilhã (II Liga)
Paredes (II B)-V.
Guimarães
D. Chaves (II Liga)-
Nacional

II LIGA
Resultados:
(14ª Jornada)
Alverca-2 U.Madeira-0
Aves-0 Naval-0
Covilhã-1 Chaves-1
Ovarense-3 Farense-1
Marco-0 E.Amadora-0
Leça-2 U.Lamas-0
Portimonense-3 Felgueiras-0
Rio Ave-2 Salgueiros-2 Ver  pág.  20
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101 rua Rachel Este, Montreal,  Tel. (514)  844-4588

O Restaurante português mais popular  em 2002

PASSAGEM DO ANO 2002 / 2003
A  Direcção e o pessoal do Restaurante Estrela do Oceano desejam-vos um Natal Feliz e Próspero Novo Ano.Gratos pelo  vosso apoio em 2002

Com a boa música do D.J. BARBOSA  -  Adquira já os seus bilhetes

   Ementa

NOITE DE S.SILVESTRE

RESTAURANTE

Canapés tradicionais
1ª  Entrada: Melão, presunto, queijo e salmão fumado
Sopa : Caldo Verde
2ª Entrada : Maravilhas do mar  aromatizadas ao Porto Branco

         Salada Verde
Prato : “Filet mignon” e lagostins

      Sobremesa e café
Bebidas :

          *Aperitivo : Bar Aberto
Durante o jantar será servido vinho branco e tinto engarrafado

*Digestivo : Bar Aberto
 Espumante e Bolo Rei.

Tudo por apenas $100.00 por pessoa - Taxas incluídas

Dia 1 de Janeiro Comece bem o Novo Ano no Estrela do Oceano
1º serviço às 13 Horas

Ementa
Sopa : Caldo Verde
Entrada:  Melão, presunto, queijo
ou
• mariscos c/molho ao Porto Branco
ou
• Salada Verde
Pratos :Peito de galinha com  molho de
  cogumelos ao Porto
ou
• Peixe fresco do dia
ou
• Alcatra regional
ou
• Bacalhau à Açoriana
ou
• Arroz de mariscos na  cataplana
• Sobremesa e café

HORÁRIO DAS FESTAS

24 de Dez. das 11,30 às 18,00 Hrs
25  de Dez. ENCERRADO
31  de Dez. das 19,00 Hrs.até fechar
01  de Jan. das 13,00 às 23,00 Hrs
02  de Jan. ENCERRADO

Horário normal
a partir do 3 de Janeiro

ESTRELA DO OCEANO

Música ao vivo

com Jorge Pimentel

e António Horácio

sítio web:www.letoiledeocean.comemail:letoiledeocean@videotron.ca

ACEITAMOS ENCOMENDAS PARA FORA

NESTE DIA E EM TODOS OS FINS DE SEMANA

N
O

V O

Próxima

noite de Fados

18-01-03

Grandes ou pequenas

CENTRE  DE  FORMATION
PROFESSIONNELLE  DE  LA  SANTÉ

• Formação para ajudantes de enfermagem
• Assistente dentária
•  Secretária dentária
• 400 horas, reconhecido em todo o Canadá

Custo do curso $375.00 / Emprego garantido

- Cursos de Matemática, Física e Química, para apoio e reforçamento
  escolar. Falamos Português.
- Cursos de Francês, Inglês, Árabe e Espanhol, a preços razoáveis.

4029 Beaubien Este (esquina Pie IX)

Bem vindo aos estudantes portugueses

(514) 723-2077
(514) 886-8132

Santa Clara-Sp. Espinho (II B)
(08-01-2003)
P. Ferreira-Gondomar (II B)
(15-01-2003)
FC Porto-Gil Vicente
(A definir)
Vencedor do Odivelas-

Lusitano VRSA/Felgueiras-

Moreirense
V. Setúbal-Vencedor do

Joane-Ronfe/Valpaços-Leça

2002 no 11º lugar do “ranking”
da FIFA, divulgado hoje, e
encabeçado pelo Brasil, que no
Mundial da Coreia e Japão
conquistou o seu quinto título
mundial.

 Após um ano francamente
pobre, marcado pela desastrosa
campanha no Mundial’2002, no
qual não passou da primeira
fase, Portugal, mesmo subindo
um posto relativamente ao mês
passado, termina o ano fora do

“top-10”, quando há um ano, em
Dezembro de 2001, era a quarta
potência, apenas superada por
França, Argentina e Brasil.

 
O Brasil termina o ano no

primeiro lugar seguido pela
França e pela Espanha. Nas
quarta e quinta posições ficaram
a Alemanha e a Argentina, não
se tendo registado qualquer
alteração entre os cinco
primeiro comparativamente ao

“ranking” de Novembro.
 A selecção da Holanda

protagonizou a grande subida
“mensal”, terminando o ano na
sexta posição, depois de em
Novembro ser décima. Entre as
50 melhores selecções figuram
26 europeias. A grande
revelação é a presença de dois
representantes da Oceânia,
nomeadamente Nova Zelândia
(49ª) e Austrália (50ª).

 
Confira a lista:
1. (1) Brasil 856 pontos
2. (2) França 787
3. (3) Espanha 779
4. (4) Alemanha 761
5. (5) Argentina 751
6. (10) Holanda 746
7. (6) Inglaterra 734

Portugal
termina 2002
em 11º lugar do
ranking da FIFA!

Portugal terminou o ano de

8. (7) México 732
9. (8) Turquia 729
10. (9) EUA 723
11. (12) Portugal 710
12. (13) Dinamarca 707
13. (11) Itália 705
14. (14) Rep.Irlanda 697
15. (15) Rep.Checa 687
16. (17) Camarões 685
17. (18) Bélgica 682
18. (19) Paraguai 679
19. (16) Jugoslávia 678
20. (20) Rep.Coreia 669
(...)
76.(69) Angola 485
125.(126) Moçambique 335
154.(155) Cabo Verde 221
183.(181) Guiné Bissau 118
187.(186) Macau 90
191.(189) S.Tomé e Príncipe

    84
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Jacques Villeneuve nas 24 horas
de Ski em Tremblant

Por Helder Dias

Gestos de generosidade são sempre dignos de sublinhar, quanto
mais tratando-se de uma angariação de fundos, para melhor se
poder lutar contra a diabete juvenil, essa terrível doença que
diariamente ataca milhares de pessoas.

Jacques Villeneuve e o seu gerente Graig Pollock, mais uma vez
mostraram-se solidários e juntamente com o complexo do Mont
Tremblant efectuaram, pela segunda vez, uma maratona de Ski, a
que foi dada o nome de as 24 Horas de Tremblant e a qual deu para
arrecadar  330.000 mil dólares, aproximadamente 10% a mais que
o ano passado. Manuel Tadros porta-voz da Fundação  dizia estar
contentíssimo com o sucesso, para o qual contou com a presença
de várias personalidades artisticas entre elas o cantor Rock Voisine,
o piloto da série Cart Alexandre Tagliani, o medalhado olímpico
Bruny Surin e outros mais.

Cerca de 720 amantes de ski divididos em 128 equipas formavam
as duas categorias da prova: Classe Performance e Classe
Resistencia. A equipa (Les Portes Du Soleil) dominando
completamente a prova saíria vitoriosa na Classe Performance.
Quanto a Jacques Villeneuve e a sua equipa terminariam na 20ª
posição.

Em conferência de imprensa, Jacques e Graig, confirmaram
desde já, estarem de volta em Dezembro 2003 para a  terceira
Maratona de ski. No que respeita aos participantes, os mesmos
foram unanimes ao declararem estarem impressionados com a
qualidade da organização, dizendo mesmo estarem de volta em
2003.

A Jacques Villeneuve, Graig Pollock e toda a organização Bem
Hajam...


